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KIES VOOR DOEN! 
Kies voor ons Wijchen! 

Verkiezingsprogramma 2018 - 2022 



Voorwoord  
 
 
Beste Wijchenaar,  

 
Of je nu op Alverna of in Batenburg, Bergharen, Balgoy, Hernen, Leur, Niftrik of Wijchen 
woont, we zijn allemaal onderdeel van de geweldige gemeente Wijchen. Wij Wijchenaren 
hebben op 21 maart aanstaande een belangrijke vraag te beantwoorden: wat voor een 
samenleving en wat voor een gemeente willen we eigenlijk zijn? Er gaat ontzettend veel 
goed in onze prachtige gemeente aan de Maas. De voorbeelden daarvan zien wij allemaal 
dagelijks om ons heen.  

Helaas liggen er problemen en bedreigingen op de loer. Daarom staan we nu voor een 
keuze. En niet zomaar een keuze. We moeten kiezen hoe we met die problemen en 
bedreigingen omgaan. Zonder in te leveren aan onze manier van leven. Zonder op te geven 
wie we zijn. We moeten dus kiezen in wat voor soort gemeente wij willen leven. En wat voor 
soort Wijchenaren wij willen zijn.  

Dit programma is gemaakt voor en door Wijchenaren. Positief en eigenwijs. Ons gewone, 
alledaagse leven staat centraal, want dat is al bijzonder genoeg. Wij kunnen dat gewone, 
alledaagse leven leiden dankzij de overtuigingen die wij zo koesteren. Vrijheid. 
Verantwoordelijkheid. Verdraagzaamheid. Gelijkwaardigheid. Sociale rechtvaardigheid. Die 
overtuigingen verdienen zorg, aandacht en bescherming. Wijchen verdient dat ook.  

Wij zullen daar dag en nacht voor werken. Dit doen wij samen met jou en met duizenden 
andere optimistische, koppige en gewoon leuke Wijchenaren. Wijchen is dat waard. Samen 
gaan we dit doen!  

Kies voor Doen! 
Kies voor ons Wijchen!  

 
Nick Derks 
Lijsttrekker Wijchense VVD  
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1. Ik wil leven in Wijchen waar het prima leven is  

1.1  Waar je goed en betaalbaar kunt wonen   

Een eigen woning is voor iedereen belangrijk. Het biedt zekerheid. Of iemand nu koopt of 
huurt, het is de plek waar je thuiskomt na een dag hard werken, waar je ontspant en waar 
iedereen zich prettig voelt. Het is belangrijk dat Wijchenaren zelf kunnen kiezen waar zij 
willen wonen en dat zij ook makkelijk woonruimte vinden. Zodat niemand een woning koopt, 
omdat er onvoldoende betaalbare huurwoningen in de vrije sector zijn. Maar ook dat 
niemand jarenlang op een wachtlijst hoeft te staan voor een huurwoning. Of juist het 
tegenovergestelde, geen Wijchenaar wordt gedwongen een woning te huren als kopen de 
voorkeur heeft.

Als iemand een woning koopt, moet het mogelijk zijn dit naar eigen inzicht te verbouwen. Het 
is immers een eigen huis. De gemeente hoort zich daar zo min mogelijk mee te bemoeien. 

〉 We willen dat de doorstroming op de woningmarkt verbetert. Dit is enerzijds mogelijk 
door er voor te zorgen dat voldoende koopwoningen voor starters beschikbaar zijn. 
Anderzijds zorg te dragen dat iedereen een eigen huis kan bouwen. We gaan een lobby 
bij de provincie en in de regio opzetten om de woningbouwaantallen te verhogen. 

〉 Wij willen de leefbaarheid en het aantal woningen in de kleine kernen vergroten. In 
overleg met inwoners en leefbaarheidsgroepen wordt dit gerealiseerd. 

〉 Wijchen is aantrekkelijk om in te wonen. De gemeente maakt samen met inwoners actief 
werk van het openbaar groen en de verkeersveiligheid in de kernen en wijken. Het 
openbaar groen wordt zodanig beheerd dat de hele gemeente een goed onderhouden 
uitstraling heeft. 

〉 Het is handig om eenvoudig en snel te kunnen zien welke mogelijkheden er zijn om een 
eigen woning te verbouwen. Wij vinden dat deze regels uit het bestemmingsplan  snel, 
actueel en digitaal beschikbaar horen te zijn. 

〉 Wij willen in Wijchen gemengd bouwen. Bouwlocaties bestaan niet alleen uit sociale 
huurwoningen, maar vormen een mix tussen huur- en koopwoningen. Gesubsidieerde 
huurwoningen zijn er alleen voor mensen die dat echt nodig hebben. De gemeente 
Wijchen spreekt woningcorporaties aan op scheefwonen, op uitbreiding van het 
woningaanbod en op het actief stimuleren van huurders op doorstromen naar een 
volgende woning. 

 

!4



1.2  Waar je afval makkelijk kwijt kunt, het water schoon is 
en het riool goed werkt  

Wij wonen graag in een schone en leefbare gemeente. Het is normaal dat we zelf een 
bijdrage leveren aan het onderhoud en het schoonhouden van onze tuin, balkon en straat. 
De gemeente stimuleert het schoonhouden van de eigen wijk en buurt. Zo wordt Wijchen 
schoner en kan de OZB omlaag.  
We dragen allemaal bij aan de bescherming van ons milieu. We zamelen ons afval 
gescheiden in, zetten onze kliko’s aan de straat en ruimen na een dag in het Leurse Bos of 
aan de Maas onze rommel op. Wij vinden het normaal om op deze manier allemaal een 
steentje bij te dragen aan een duurzame samenleving. Hierdoor neemt het besef toe dat een 
groot deel van het afval kan dienen als grondstof voor nieuwe producten. Dankzij recycling 
zijn er minder grondstoffen nodig, dit is uiteindelijk goed voor het milieu.  

〉 Wijchen gaat verrommeling van wijken tegen. Hondenpoep, zwerfvuil, vuiligheid rondom 
afvalcontainers, graffiti en andere overlast wordt aangepakt en vernielingen worden snel 
hersteld. De kosten van opruimen en herstellen worden verhaald op de veroorzaker. 

〉 Of je nu in Wijchen of in één van de kernen woont, het is normaal dat iedereen ’s avonds 
veilig over straat kan lopen of fietsen. Goede en zuinige straatverlichting hoort daarbij. 
De gemeente maakt daarom werk van de openbare verlichting in Wijchen en de kernen.  

〉 We willen een fatsoenlijk afvalbeleid dat door middel van gescheiden inzamelen een 
bijdrage levert aan een beter milieu. De grijze kliko blijft behouden. Het wegbrengen van 
de eerste 250 kg grof afval blijft gratis of wordt tegen een kleine vergoeding opgehaald. 

〉 De gemeente is verantwoordelijk voor afvalinzameling en –verwerking. Als het ophalen 
en verwerken van afval goedkoper kan, moeten we bestaande afspraken met 
afvalverwerkers herzien. Dit leidt tot lagere kosten voor de gemeente en voor onze 
inwoners. 

〉 Wijchen gaat samenwerken met waterschap Rivierenland om oplossingen te zoeken 
voor wateroverlast in de straten. Goed en tijdig onderhoud aan wegen, dijken, en het 
openbaar groen hoort daarbij. 

〉 Bij het aanleggen van nieuwe en vervangende rioolstelsels scheidt de gemeente 
regenwater van afvalwater. Hiermee verlagen we de druk op het rioleringsstelsel en 
belasten we de zuiveringsinstallaties niet onnodig. De gemeente stimuleert het gebruik 
van minder water en staat positief tegenover hergebruik van water. 
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1.3  Waar je kunt genieten van de natuur  

We houden allemaal van de natuur. We genieten van onze bossen en stuifduinen, van de 
vogels in de tuin en van de koeien in de wei. Het is belangrijk dat we goed voor onze natuur 
zorgen. Tegelijkertijd willen we ruimte om te wonen, willen we geld kunnen verdienen en 
willen we door kunnen rijden. De natuur is toegankelijk voor recreatie, voorbeelden hiervan 
zijn bankjes langs wandelpaden en verkeersrotondes die worden gesponsord door 
particulieren of bedrijven.  
Bedrijven en particulieren helpen op eigen initiatief mee om de natuur en het milieu te 
beschermen. Wij geloven niet in het opleggen van extra milieuregels, het strooien met 
subsidies en het investeren in ecologische verbindingszones. 

〉 De Loonse Waard ligt langs de Maasoever tussen Niftrik en Balgoy en heeft veel 
potentie. Samen met ondernemers en inwoners willen we de ‘Visie Loonse Waard en 
Omgeving’ actualiseren en ruimte bieden voor zwemrecreatie. 

〉 Waterrecreatie is goed voor het toerisme in Wijchen. Door De Meer toegankelijk te 
maken voor ongemotoriseerde bootjes en het aanleggen van een trekpond over de 
uiterwaarden in Batenburg dragen we hieraan bij. We starten een lobby bij de provincie 
Gelderland en waterschap Rivierenland om dit mede mogelijk te maken. 

〉 Wij stimuleren boeren om ook aan landschapsbeheer te doen zoals het aanleggen van 
struinpaden door hun land en het onderhouden van bijvoorbeeld de (maas)heggen. Wij 
willen land- en tuinbouwgebied niet onnodig opgeven voor ‘natuurontwikkeling’. 

〉 We willen de wandelroutes in Wijchen uitbreiden en opwaarderen zodat meer mensen 
van onze natuur kunnen genieten. Een betere aansluiting op het ‘Wandelpaden 
Knooppuntennetwerk’ aan de westkant van Wijchen en investeren in de wandelpaden 
langs De Meer dragen hieraan bij. 

〉 Het Laakse Bos in Batenburg en de Uitvliet in Niftrik moeten beter toegankelijk worden 
voor recreatie en aansluiten op andere gebieden. Daarom willen we door deze gebieden 
wandelpaden aanleggen en een brug over de Uitvliet. Deze mooie plekken zijn zo beter 
toegankelijk voor recreatie. 
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1.4  Waar vervoer van A naar B vlot gaat 

Door de aantrekkende economie en de groei van de gemeente, neemt de behoefte aan 
mobiliteit toe. Zo zal het aantal mensen dat dagelijks reist tussen huis en werk verder 
toenemen. Ook neemt de Wijchense bedrijvigheid toe en bestellen we steeds meer op 
internet. Hierdoor wordt het drukker op de wegen. Deze groei in verkeer en vervoer moet 
worden opgevangen. ICT en innovatie zorgen voor grote veranderingen. Zelfsturende auto’s 
zijn geen verre toekomstmuziek meer. Fietsen met hulpmotoren halen dezelfde snelheden 
als brommers. En bussen en auto’s kunnen inmiddels op waterstof en elektriciteit rijden. 
Deze en nog heel veel andere nieuwe technieken willen we ruim baan geven.  

〉 Wij willen goede doorstroming van het autoverkeer verhogen en geluidsoverlast 
verlagen. Wij blijven ons daarom met de collega's van de provincie en het Rijk inzetten 
om verkeersknelpunten zoals Knooppunt Bankhoef en de geluidsoverlast van de A50 bij 
Hernen, Leur en Niftrik zo snel mogelijk te verhelpen. 

〉 Veiligheid in het verkeer is belangrijk. Dit is vooral in de buurt van scholen, voorzieningen 
voor ouderen en sportclubs van groot belang. Wij zijn voorstander van initiatieven 
waarmee buurtbewoners, de gemeente en de politie samen kijken hoe de 
verkeersveiligheid verbeterd kan worden.  

〉 Om Wijchen aantrekkelijk te houden blijft het parkeren in Wijchen gratis. Daarnaast willen 
we voor inwoners en bezoekers voldoende (ondergrondse) parkeerplaatsen in het 
centrum en bij Station Wijchen realiseren. 

〉 Drempels bevorderen de veiligheid, maar op een aantal wegen is sprake van een 
overvloed. Dit werkt irritatie in de hand zoals op de dijk van Niftrik richting Batenburg, de 
Boomsestraat in Balgoy en in de wijk Kerkeveld. De gemeente moet daarom eerst kijken 
naar andere oplossingen voordat er drempels worden aangelegd. 

〉 Op wegen zoals de Stompendijk, de Graafseweg en de Heumenseweg wordt vaak te 
hard gereden. Dit ondermijnt de veiligheid en de leefbaarheid en geeft overlast. We willen 
actief handhaven op snelheidsduivels met vaste en mobiele snelheidscontroles. 

〉 Grote maatregelen in het Wijchens wegennet worden alleen uitgevoerd indien nut en 
noodzaak van een maatregel is aangetoond en wanneer er sprake is van een significante  
financiële bijdrage van de provincies of het Rijk. 

〉 Naast de auto is de trein ons belangrijkste vervoersmiddel als we Wijchen verlaten. De 
treinverbindingen en het nieuwe stationsgebied worden daarom optimaal ingericht. We 
blijven daarnaast werken aan een verdubbeling van de spoorbrug bij Niftrik, mits er fors 
wordt geïnvesteerd in de bestrijding van geluidsoverlast.   

〉 Ook de kernen van Wijchen moeten goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. 
Daarom staan wij open voor innovatieve, kostenefficiënte alternatieven zoals Breng flex 
en de opStap bus, dit in samenwerking met de buurgemeenten. Speciale aandacht gaat 
hierbij uit naar het vervoer van kinderen, ouderen en gehandicapten.  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〉 Fietsers willen goed en veilig door de gemeente kunnen rijden. Fietspaden en wegen 
worden ingericht met een blik op de toekomst, hiermee wordt rekening gehouden met het 
toenemende aantal elektrische fietsen. Het wegennet in Wijchen moet daarom aan de 
norm voldoen en overal hetzelfde ingericht zijn. Naast goede veilige fietsroutes horen 
ook voldoende veilige fietsstallingen. 

〉 Betere informatie over gemeentelijke wegwerkzaamheden, duidelijke parkeerroutes en 
dynamische reisinformatie zorgen ervoor dat verkeer zo snel mogelijk Wijchen in en uit 
gaat. Digitale informatieborden maken het nieuws actueel en zorgen voor veiligheid en 
een betere doorstroming. 
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2.  Ik wil leven in Wijchen waar ruimte is voor 
initiatief 

2.1  Waar Wijchenaren volop de ruimte krijgen 
 
Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van 
maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke 
vrijwilligerswerk. De vormen zijn talrijk: beheer van openbaar groen, het starten van een 
buurthulp, maar ook het gezamenlijk inkopen van energie of het zelfstandig runnen van een 
zorgboerderij. Wij juichen deze initiatieven toe. Het sluit aan bij ons streven naar veel 
zelfstandigheid en een krachtige en compacte gemeente met gezonde financiën. 

〉 We vinden de leefbaarheid in heel Wijchen belangrijk. Dat betekent dat 
leefbaarheidsgroepen aanvullend financieel worden ondersteund en dat de gemeente 
inwoners en vrijwilligers helpt om wijkgebouwen, dorpshuizen en sporthallen te 
behouden. Op deze manier blijft het mogelijk om vitale activiteiten in de kernen en wijken 
uit te voeren. 

〉 Met de ontwikkeling van het gebied tussen Kasteel Wijchen en De Meer hebben we goud 
in handen. Naast kansen voor ondergronds parkeren en een evenementenplein zien wij 
mogelijkheden voor meer groen, meer woningen en meer ruimte voor ondernemen en 
maatschappelijke activiteiten in ons centrum.  

〉 Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben, geven wij ruimte aan de ontwikkeling van 
nieuwe woonvormen. Voorbeelden hiervan zijn woonhofjes de zorgboerderij. In deze 
kleinschalige woonvorm krijgen ouderen in een warme en huiselijke sfeer de beste zorg 
op maat. 

〉 De bibliotheek is een belangrijk maatschappelijk knooppunt voor Wijchen. Het brengt 
mensen en organisaties bij elkaar en zorgt voor kennisoverdracht. De bibliotheek 
verdient daarom onze steun. Daarnaast stellen wij voor de jaarlijkse bijdrage aan de 
bibliotheek weer te indexeren.  

〉 Maatschappelijke initiatieven zoals het buurtontbijt, de wijkbarbecue en het seniorendiner 
moedigen we aan. Dit bevordert de leefbaarheid, kennismaking in de wijk en gaat 
eenzaamheid tegen.   
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2.2  Waar ondernemers volop ruimte krijgen  

Wijchen is in de afgelopen decennia uitgegroeid tot een van de meest welvarende 
gemeenten in de regio. Hierdoor is Wijchen een ontzettend fijne gemeente om in te leven. 
De hoge economische groei uit het verleden zal in de toekomst echter niet meer zo 
vanzelfsprekend zijn. Dat komt onder andere door toenemende concurrentie en door de 
vergrijzing. De komende decennia zullen we daarom extra onze schouders eronder moeten 
zetten om onze welvaart te behouden. En om ervoor te zorgen dat onze kinderen het nog 
beter zullen hebben dan wij. 

〉 Onze uitgangspunten voor alle winkelgebieden en bedrijventerreinen zijn: schoon, heel, 
veilig én groen. Dit maakt het aantrekkelijk voor bezoekers en ondernemers om hier te 
verblijven. We koesteren onze lokale bedrijvigheid en blijven hierin investeren. 

〉 We gaan met de bezem door overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet handhaafbare 
regels. Ons streven naar een ‘Regelarme APV (algemene plaatselijke verordening)’ 
blijven we voortzetten. Met het afschaffen, samenvoegen of vervangen van vergunningen 
door een meldingsplicht of algemene regels maken we dit mogelijk. 

〉 We willen een toekomstbestendig aanbod vol kansen voor ondernemers, bezoekers en 
bewoners. Daarom willen wij dat de gemeente meewerkt om de kwaliteit van het centrum 
van Wijchen, Het Hart van Zuid en andere winkelgebieden op A-niveau te houden. Dit 
doen we ook door activiteiten te stimuleren, geen onnodige regels hierbij op te leggen en 
openingstijden doorlopend aan te laten sluiten bij de wens van ondernemers en 
inwoners.  

〉 Oude panden worden opgeknapt of gesloopt door de eigenaar. We maken hiermee 
plaats voor nieuwe ontwikkelingen die Wijchen als geheel versterken en verfraaien. Dit 
geldt ook voor de gemeente: nu het nieuwe Huis van de Gemeente in gebruik is 
genomen, ruimt de gemeente het oude gemeentekantoor keurig op. 

〉 Wij zijn positief over het toestaan van hoogwaardige speelautomatenhallen (of casino's) 
en het uitbreiden van het aantal supermarkten in Wijchen. Dit bevordert een divers 
winkelaanbod en gaat de leegstand van panden tegen. 

〉 Het is belangrijk dat er voldoende werk is voor onze inwoners. Daarom geeft de 
gemeente Wijchen opdrachten zoveel mogelijk aan de lokale ondernemers. De 
gemeente informeert bedrijfsverenigingen en geïnteresseerde ondernemers actief over 
nieuwe gemeentelijke aanbestedingen. De gemeente gaat voor nieuwe opdrachten 
gebruikmaken van de ‘Wijchense kaartenbak’ zodat er niet meer naar bedrijven 
gegoogeld hoeft te worden. 

〉 Het gaat goed met de Wijchense horeca, het wordt steeds drukker en dat geeft een 
positieve impuls aan Wijchen. Om horecaondernemers te ontlasten worden de 
belastingtarieven op terrassen gehalveerd en de uitbreiding van paracommerciële 
activiteiten beperkt. Daarnaast bezien we in overleg met belanghebbenden of de 
wekelijkse warenmarkt kan worden verplaatst om ruimte te maken voor terrassen. 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〉 Wij hebben veel waardering voor de boeren in de veeteelt, landbouw en tuinbouw. We 
willen dat boerenbedrijven blijven groeien en niet onnodig gehinderd worden. Deze 
ondernemers krijgen de ruimte voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, 
toerisme, natuurbeheer, duurzaamheid of andere bedrijvigheid. 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2.3  En waar duurzaamheid in het teken staat van 
ondernemen 
 
De wereldwijde groei van de bevolking en de daaraan gekoppelde welvaart, gaan samen 
met een groeiende behoefte naar energie, grondstoffen en voedsel. Om in onze 
energievoorziening te kunnen voorzien maken wij tot op heden vooral gebruik van fossiele 
brandstoffen, zoals olie, gas en steenkool. Het gebruik van deze grondstoffen is in 
belangrijke mate van invloed op klimaatverandering en brengt afhankelijkheid mee. 

De oplossing ligt onder andere in het spaarzaam omgaan met grondstoffen en de inzet van 
hernieuwbare bronnen. De VVD zet dan ook bewust in op beide thema’s: energiebesparing 
en gebruik van hernieuwbare energie. Om dit te stimuleren is juiste regelgeving en toegang 
tot financiële middelen van belang. Een energieneutraal Wijchen in 2040 is het uitgangspunt, 
in samenhang met het ‘Energieakkoord’ en het ‘Grondstoffenakkoord: Nederland Circulair in 
2050’.

〉 Maatschappelijke verantwoordelijkheid en kostenbesparing zijn voor veel Wijchenaren dé 
redenen om te investeren in de verduurzaming van hun huis.  Via het online 
duurzaamheidsloket worden zij actief geïnformeerd over duurzaamheidsleningen en tips 
om energie te besparen. Huishoudens in Wijchen besparen hierdoor jaarlijks honderden 
euro's. 

〉 Om een significante bijdrage te leveren aan het streven naar een circulair Wijchen in 
2050, wordt onder andere ingezet op (aard)gasloos bouwen. Dit betekent dat nieuwbouw 
w o n i n g p r o j e c t e n g a s l o o s  m o e t e n w o r d e n o n t w i k k e l d , w a a r b i j e e n 
EPC  (Energieprestatiecoëfficiënt) van 0,0 de eis is. Ook bestaande ontwikkelingen 
worden op dit punt contractueel heroverwogen.

〉 Het Wijchense bedrijfsleven moet gestimuleerd worden om actief te investeren in 
verduurzaming van bedrijfsprocessen en bedrijfsgebouwen. We maken daarom werk van 
een revolverend duurzaamheidsfonds voor bedrijven.

〉 Alle gemeentelijke gebouwen, inclusief het gemeentelijke wagenpark, gaan wij actief 
verduurzamen. De energierekening voor zowel de gemeente Wijchen als de overige 
gebruikers van de gemeentelijke gebouwen wordt hierdoor lager. Investeringen worden 
binnen 15 jaar terugverdiend. Onze doelstelling is 25% energiereductie in 2022. 

〉 Elektrische auto’s en fietsen zijn de toekomst. Het is een duurzame en zuinige manier om 
van A naar B te komen. De gemeente Wijchen werkt actief mee aan het realiseren van 
een goede infrastructuur met openbare oplaadpunten.

〉 De openbare verlichting en wedstrijdverlichting op sportaccommodaties gaan we 
vervangen door slimme LED-verlichting. Dit verlaagt het energieverbruik en de kosten, 
daarnaast draagt dit bij aan onze duurzaamheidsdoelstellingen. 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〉 De gemeente stimuleert het opwekken van duurzame energie met zonnecellen. Dit doen 
we door minder regels en eenvoudige procedures op te stellen, dus niet door slechts 
subsidie te verstrekken. Het aanleggen van zonneakkers, in combinatie met bijvoorbeeld 
waterberging, wordt hiermee actief gestimuleerd. Daarnaast gaan we onderzoeken wat 
de mogelijkheden zijn om geluidsschermen te voorzien van zonnepanelen. 

〉 We zetten actief en bewust in op een energieneutraal Wijchen in 2040. Ingrijpende 
maatregelen zoals het bouwen van windmolens stuiten op esthetische bezwaren en zijn 
op termijn, mede door innovatie vanuit de markt, achterhaald. Dergelijke maatregelen 
verdienen de instemming van belanghebbenden en omwonenden. 
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3.  Ik wil leven in Wijchen waar iedereen meedoet 

3.1  Waar ruimte is voor sport en bewegen 

Sport en beweging is goed voor de gezondheid. Door te sporten komen we elkaar tegen, 
ontstaan er nieuwe vriendschappen en dagen we elkaar uit. Het verbindt de Wijchenaar door 
iedere week samen te gaan voor de winst, of de favoriete club aan te moedigen. Wij zijn erg 
blij met de honderden vrijwilligers die zich iedere dag opnieuw inzetten voor hun club, of het 
nu gaat om het draaien van een bardienst bij MHC Wijchen of het meegaan naar een 
uitwedstrijd van de F’jes van de Woezik. Deze vrijwilligers maken de sport mede tot een 
succes. Daar zijn we trots op.  

〉 De gemeente blijft investeren in bestaande binnen- en buitensportaccommodaties. We 
willen sportverenigingen beter begeleiden om verenigingen en accommodaties gezond te 
houden. Indien vrijwillige besturen er even niet uitkomen verdienen zij onze steun. 

〉 Sport- en spelvoorzieningen zijn een vast onderdeel van het ruimtelijke ordeningsbeleid. 
Bij iedere ruimtelijke ontwikkeling wordt dit actief meegenomen. We houden bij de 
inrichting van wijken rekening met sport- en spelvoorzieningen zoals trapveldjes voor 
jongeren. 

〉 Het is normaal dat iedereen bijdraagt aan zijn of haar sportclub. Aan de leden van 
sportvoorzieningen mag een redelijke bijdrage worden gevraagd. Dit kan in de vorm van 
geld, maar ook in de vorm van vrijwilligerswerk. 

〉 Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvangcentra werken nauw samen om de 
schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen en kennis te laten maken met 
verschillende sporten. 

〉 Het sportaanbod in Wijchen wordt gestimuleerd en actief onder de aandacht gebracht bij 
kwetsbare inwoners. De gemeente werkt actief mee aan sportinitiatieven voor mensen 
met een beperking. 
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3.2  Waar kinderen zich thuis voelen en met plezier naar 
school gaan 

Op school leren wij onze kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. 
Op school leren we ze ook wat onze waarden en normen zijn en hoe we in Wijchen met 
elkaar omgaan. Op school leer je wat normaal is en wat niet.  
Goed onderwijs speelt niet alleen een grote rol in het leven van mensen, maar ook de 
samenleving heeft er belang bij. Wij zijn daarom trots op onze meesters en juffen voor de 
klas.  
Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot 
verantwoordelijke mensen. Ouders zijn daar in de eerste plaats verantwoordelijk voor, de 
school in de tweede plaats.  

〉 School is een sociale ontmoetingsplaats en vergroot de leefbaarheid. We streven er 
daarom naar de scholen in wijken en kernen te behouden, zolang de kwaliteit van het 
onderwijs gewaarborgd blijft. 

〉 De school is goed en veilig bereikbaar voor kinderen en ouders. Wij willen dat er 
voldoende, goede mogelijkheden zijn om je kind met de fiets of auto af te zetten bij 
school. ‘Kiss and Ride’ zones, parkeerplekken en overzichtelijke fiets- en wandelroutes 
dragen hieraan bij.  

〉 School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen en 
schoolmaatschappelijk werkers hebben een nadrukkelijke taak bij het vroegtijdig 
signaleren van huiselijk geweld en verborgen armoede. Om zo vroeg mogelijk 
probleemgedrag te signaleren bij jongeren, willen wij dat de gemeente zorgt voor goede 
koppeling tussen de zorgverleners en instellingen. 

〉 De gemeente stimuleert dat er door of nabij de school wordt bijgedragen aan de 
ontwikkeling van kinderen, bijvoorbeeld met ruimte voor muziekonderwijs, zwemles en 
cultuureducatie. 

〉 Met initiatieven zoals de Kindergemeenteraad en de Jongerengemeenteraad dagen we 
jonge Wijchenaren uit om zich verder te ontwikkelen. We staan open voor nieuwe 
initiatieven en ontwikkelingen zoals een ‘Escape Room’ in de de kelder van Kasteel 
Wijchen of een ‘Stoomcursus Succesvol Gemeenteraadslid’. 

〉 Om kansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat 
(taal)achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de 
basisschool en kinderdagverblijven. 
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3.3 Waar iedereen goede zorg krijgt 

Iedereen van wie de gezondheid achteruit gaat kan in Wijchen rekenen op goede 
gezondheidszorg. Het maakt daarbij niet uit of je jong of oud bent of een hoog of een laag 
inkomen hebt. Iedere Wijchenaar heeft recht op dezelfde, goede zorg. Ziekten waaraan 
iemand vroeger nog overleed, zijn inmiddels te genezen of er kan langer mee worden 
geleefd. Met de vergrijzing zal echter ook het aantal ouderen met één of meerdere 
chronische ziekten toenemen, en dus ook het beroep op zorg. Ondanks kwalen of 
chronische ziekten willen vele Wijchenaren graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, 
in een vertrouwde omgeving met geliefden in de buurt. Daar staan wij voor.  

〉 We zijn er trots op dat veel Wijchenaren met toewijding zorgen voor hun naasten. Deze 
mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat 
mantelzorgers bij om te voorkomen dat zij overbelast raken. De mantelzorgwaardering, 
mantelzorgsteunpunten en tijdelijke vervanging van de mantelzorgers dragen hieraan bij. 

〉 We willen dat de zorgdiensten scherp worden ingekocht en goed worden gecontroleerd 
op hun kwaliteit via de zogenaamde ‘populatie gebonden bekostiging’. De rijksmiddelen 
WMO en Jeugdzorg die over zijn gegaan naar de gemeente worden volledig aangewend 
voor de WMO- en Jeugdzorgtaken. Eventuele tekorten worden binnen de beschikbare 
middelen opgevangen.  

〉 Het zorgaanbod moet doelmatig zijn. Een onafhankelijke zorgregisseur werkt vanuit de 
gedachte ‘één gezin, één zorgplan’. Daarmee wordt de juiste zorg voor jong en oud 
gewaarborgd onder begeleiding van een vertrouwd gezicht. 

〉 Inwoners van 70 jaar of ouder worden jaarlijks door de gemeente in samenwerking met 
vrijwilligers bezocht. We kijken of er tekenen van eenzaamheid zijn en of deze ouderen 
ergens zorghulp bij nodig hebben. Wijchen wordt een dementie-vriendelijke gemeente. 
Bewegen bij ouderen wordt gestimuleerd. 

〉 In 2016 is het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking geratificeerd. In 
het licht hiervan worden openbare gebouwen en openbare activiteiten hieraan getoetst 
door ambtenaren met kennis van deze materie. Daarnaast wordt de Werkgroep BTB 
(bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid) actief betrokken bij nieuw- en 
verbouwplannen zodat dure aanpassingen naderhand niet nodig zijn. 

〉 Voor problemen met huiselijk geweld of mishandeling wordt regionaal samengewerkt 
binnen ‘Veilig Thuis’. Deze organisatie moet snel, efficiënt en effectief zijn werk doen. 
Bestuurlijke problemen behoren tot het verleden. 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3.4  Waar aandacht is voor kunst en cultuur  

Wijchen heeft een cultuur met een rijke geschiedenis en een springlevend heden. We 
kunnen enorm trots zijn op de Toren van Balgoy, Kasteel Hernen of de ruïne van Batenburg 
die Wijchen op de kaart zetten. Dankzij deze gebouwen komen toeristen naar Wijchen. Dit 
willen we in stand houden. Ook het belang van onze alledaagse cultuur neemt toe. Tradities 
die bij Wijchen horen zoals de kermissen, het Gevelconcert, de doortocht van de Nijmeegse 
Wandelvierdaagse, Koningsdag en carnaval. Stuk voor stuk zijn ze onderdeel van ons 
verleden, heden en onze toekomst.  
Meer en meer richt de cultuursector zich op de bezoeker in plaats van de 
subsidieverstrekker. En dat is goed. Het ondernemerschap, het contact met het publiek en 
het aantal bezoekers zullen op die manier steeds verder toenemen. 

〉 Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen ook 
cultuur-historische evenementen zoals de Sinterklaas-intocht, kermissen, carnaval en de 
doortocht van de Nijmeegse Wandelvierdaagse. Deze evenementen willen wij behouden 
en stimuleren.  

〉 De lokale geschiedenis is van grote waarde voor de identiteit van inwoners van Wijchen 
en de kernen. Historische gebouwen zoals het Kasteel van Wijchen en Kasteel Hernen 
moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Ook voor mensen met een beperking. 

〉 Zelf vuurwerk afsteken behoort tot een van onze tradities. Inwoners moeten daarom zelf 
weten waar zij op een veilig manier hun vuurwerk afsteken, zolang zij rekening houden 
met anderen. Tegelijkertijd start de gemeente een voorlichtingscampagne over vuurwerk 
op de Wijchense basisscholen.  

〉 Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag eerst zien hoe zij deels voorzien in 
hun eigen inkomsten voordat de gemeente financieel bijspringt. De wensen van inwoners 
en bezoekers staan hierin centraal. 

〉 We willen maatschappelijke knooppunten meer ruimte geven. We investeren daarom in 
organisaties zoals Museum Kasteel Wijchen door subsidies weer te indexeren. 

〉 Cultuur is van ons allemaal en moet voor iedereen toegankelijk zijn. Wijchen heeft 
behoefte aan goed muziek- en cultuuronderwijs, waarin kinderen en ouders zelf kunnen 
besluiten of zij dit volgen.  
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3.5 Ook als je geen werk hebt 
 
Werk is voor iedereen belangrijk. Het zorgt ervoor dat je een inkomen hebt, zodat je prettig 
kunt wonen, voor jezelf kunt zorgen en het leven kunt leiden dat je wilt. Werk zorgt er ook 
voor dat je jezelf kunt ontwikkelen, nieuwe mensen leert kennen en meedoet in de 
maatschappij. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving. 
Daarom willen we dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Iedereen heeft talenten 
en mogelijkheden.  

〉 Het armoedebeleid heeft als doel dat mensen zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie 
naar een betaalde baan gaan. Als een Wijchenaar van een uitkering naar een baan gaat, 
is dat financieel merkbaar in zijn of haar portemonnee. Armoederegelingen die dit 
belemmeren (de zogenoemde armoedeval) schaffen we af. 

〉 De gemeente stimuleert dat mensen in de bijstand weer snel aan de slag gaan. Voor het 
ontvangen van een bijstandsuitkering mogen we een tegenprestatie verwachten als 
opstap naar een re-integratietraject. Wie bijstand krijgt, een sollicitatieplicht heeft en deze 
niet naleeft of geen tegenprestatie in andere vorm verricht, verliest zijn of haar uitkering. 

〉 Je eigen onderneming starten kan ook een manier zijn om uit een uitkering te komen. Wij 
stimuleren daarom kansrijke initiatieven en gaan deze startende ondernemers niet 
pesten met vervelende regels. 

〉 Wij vinden dat het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen Wijchenaren met een arbeidsbeperking 
aan de slag moet helpen tegen acceptabele kosten. De uitstroom naar regulier werk 
moet gemaximaliseerd worden.  

〉 Mensen die echt niet kunnen werken, vallen terug op een vangnet in de vorm van een 
(bijstands)uitkering van de gemeente. 

〉 Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen worden tot op de 
laatste cent teruggevorderd, hier bovenop wordt een boete opgelegd. 
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3.6 En waar nieuwe Wijchenaren zich aanpassen 

  
Wijchen heeft een vrije en tolerante samenleving. Een samenleving waarin iedereen 
gelijkwaardig is, ongeacht je geslacht, seksuele geaardheid, huidskleur of geloof. Een 
samenleving waarin tolerantie naar andersdenkenden de norm is. Waarin je kunt kiezen welk 
geloof je wilt belijden en ervoor kunt kiezen om niet te geloven. Wij staan voor een Wijchen 
waar iedereen meedoet, of je hier nu wel of niet geboren bent. Als je onze vrijheden omarmt, 
dan hoor je er gewoon bij. Dan word je een onderdeel van ons, van ons Wijchen. 

Zo zijn er in Wijchen heel veel migranten die hun eigen weg hebben gevonden en zijn 
geïntegreerd in onze samenleving. Dat hebben zij zelf gedaan op basis van wat Wijchen hen 
biedt en blijft bieden. Zij hebben de kansen gegrepen. Wij vinden dat we dat ook mogen 
verwachten. Net zoals zij mogen verwachten dat discriminatie bestreden wordt.  

〉 Als nieuwkomers in Wijchen komen, passen zij zich aan. Dat betekent dat ze de 
Nederlandse taal leren, tolerant zijn naar anderen en bijdragen aan de Wijchense 
gemeenschap. Iedereen die kan werken, werkt.  

〉 De Nederlandse taal leren is een voorwaarde om goed te integreren in de Wijchense 
samenleving. De gemeente maakt dit mogelijk door te zorgen voor voldoende betaalbare 
cursussen in de Nederlandse taal.   

〉 Voor uitgeprocedeerde asielzoekers of illegale migranten is in Wijchen geen plaats. De 
gemeente ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang. 
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4. Ik wil leven in Wijchen waar iedereen veilig is 

4.1  Waar je je veilig voelt  

Veiligheid is de belangrijkste taak van de gemeente. We kunnen Wijchen nooit honderd 
procent veilig maken, maar we kunnen er wel alles aan doen om daar zo dicht mogelijk bij in 
de buurt te komen. Daar zetten wij ons dan ook volledig voor in. Wijchen is de laatste jaren 
veiliger geworden. De criminaliteitscijfers van zogenaamde ‘high impact crimes’ als 
woninginbraken zijn gedaald. Wij willen dat iedereen in Wijchen veilig is op straat, op school 
en in zijn eigen huis en dat iedereen zich ook echt veilig voelt. De vrije samenleving die wij 
graag willen, is alleen mogelijk in een veilige gemeente.

〉 De wijkagent is zichtbaar op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen voegen daar 
iets extra’s aan toe. Door inzet van extra Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) 
en handhavers, wordt de veiligheid vergroot en daalt de criminaliteit.  

〉 Om vernielingen en (winkel-) diefstal tegen te gaan wordt er geïnvesteerd in vast en 
mobiel cameratoezicht in de openbare ruimte. Denk hierbij aan de wijken, het 
stationsgebied, de winkelcentra en de bedrijventerreinen. Camera’s hangen er niet voor 
de sier maar worden actief uitgelezen. Het helpt als bewoners hun eigen bezittingen 
beschermen met camera's waarvan de beelden ter beschikking gesteld kunnen worden 
aan de politie. 

〉 De veiligheid op bedrijventerreinen Bijsterhuizen, Wijchen Oost, Breekwagen en de 
Loonse Waard moet gegarandeerd zijn. We zien er samen met de politie op toe dat 
milieuregels, bestemmingsplanvoorschriften, verkeersregels en parkeerregels strak en 
streng worden gehandhaafd.  

〉 De hulpdiensten moeten op tijd zijn als je ze nodig hebt. De politie, ambulance en 
brandweer zijn binnen de wettelijke aanrijtijden aanwezig, het maakt niet uit vanuit welke 
gemeente de diensten komen. 

〉 Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en valt of staat bij de bereidheid van 
Wijchenaren om verdachte of onveilige situaties te melden. Voorwaarde is wel dat de 
meldkamer snel en correct de telefoontjes verwerkt. Ook een terugkoppeling door de 
agent ter plaatse is gewenst. Daar waar dat in redelijkheid niet mogelijk is, zoals in 
Batenburg, worden inwoners gestimuleerd eigen maatregelen te nemen. 

〉 Een app is soms handig, maar is nooit de enige mogelijkheid. Via telefoon, het internet of 
op het bureau kan ook aangifte gedaan worden. Daarnaast kan de wijkagent langskomen 
om te helpen. De politie houdt degene die aangifte doet goed op de hoogte van de 
vorderingen. 

〉 Wij juichen initiatieven als sociaal alarm en buurt-WhatsApp-groepen toe. Zo kan 
iedereen bijdragen aan de veiligheid in zijn of haar buurt.  

!20



〉 Actieve voorlichting door politie, brandweer en gemeente draagt bij aan de veiligheid op 
straat en bij mensen thuis. De jaarlijkse ‘Week van de Veiligheid’ draagt hier eveneens 
aan bij. 
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4.2 En waar criminelen hard worden aangepakt  

We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is uit 
den boze. Hufters die dit verpesten pakken we hard aan. Hulpverleners en anderen die zich 
voor de publieke zaak inzetten horen onverstoord hun werk te kunnen doen. Gemeente en 
politie treden hard op tegen mensen die hulpverleners bedreigen of aanvallen. Ze hebben 
hiervoor de bevoegdheden gekregen en zetten die ook in. 

〉 De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden en overlast veroorzaken. 
Raddraaiers worden opgespoord en aangepakt. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij 
rekenen op onze steun. 

〉 De burgemeester maakt actief gebruik van al zijn bevoegdheden om de openbare orde te 
handhaven en overlast te bestrijden. Het sluiten van drugspanden, aanwijzingen bij 
buurtoverlast, het afkondigen van gebiedsverboden, samenscholingsverboden, 
preventief fouilleren en cameratoezicht behoren tot zijn mogelijkheden. 

〉 De gemeente voert in samenwerking met de politie een actief beleid om vermenging van 
de onderwereld met de bovenwereld tegen te gaan. Met name op bedrijventerreinen zien 
we streng toe op deze vorm van (ondermijnende) criminaliteit.   

〉 Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden. De 
gemeente maakt actief gebruik van de mogelijkheden die de wet BIBOB (bevordering 
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) verschaft. 

〉 Het strak en actief volgen van veelplegers door de politie kan criminaliteit voorkomen en 
oplossen. Bevoegdheden als gebiedsontzegging en meldplicht worden gebruikt om 
geweld of overlast tegen te gaan. 

〉 Raddraaiers worden verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag. Schade en de kosten van 
handhaving worden verhaald op diegenen die dit veroorzaken.  
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5. Ik wil leven in Wijchen waar de gemeente er voor 
ons is 

5.1  Waar de gemeente dienstbaar en modern is  

De gemeente is er voor ons en niet andersom. De gemeente is de overheidslaag die het 
dichtst bij mensen staat. Daarom zijn er de laatste jaren ook veel taken van het Rijk en 
provincies naar de gemeenten gegaan. In het nieuwe Huis van de Gemeente wordt steeds 
vaker gebruikgemaakt van moderne ICT. Het toepassen van innovatieve technologie kan de 
dienstverlening van Wijchen verbeteren, versnellen en kan maatwerk realiseren. Bovendien 
hoef je niet meer voor iedere vraag naar het gemeentehuis. We willen echter voorkomen dat 
de gemeente door dit soort ontwikkelingen onpersoonlijker wordt. Ook moeten we er 
rekening mee houden dat niet iedereen even handig is met de computer. En natuurlijk moet 
de privacy van mensen zijn gegarandeerd.  

〉 De gemeente biedt voor ons gemak steeds meer digitaal aan. We blijven het echter 
normaal vinden dat de gemeente opneemt wanneer je hen belt en dat je goed wordt 
geholpen wanneer je aan het loket staat. De gemeente is er voor ons, niet andersom. 

〉 Ondanks de verregaande digitalisering van de gemeente heeft een te grote groep 
Wijchenaren geen toegang tot snel internet. In samenwerking met de provincie, het Rijk 
en de Europese Unie maken we een einde aan deze ‘zwarte vlekken’.  

〉 Wij willen dat het gemeentehuis vaker buiten kantooruren open is voor zaken die 
inwoners en ondernemers niet digitaal kunnen regelen. Ook willen we dat de gemeente 
op afspraak naar je toe kan komen. Een nieuw ID-bewijs kun je ook laten bezorgen, 
bijvoorbeeld op je werk. 

〉 Een transparante overheid vinden wij belangrijk. Wijchen maakt meer gebruik van de 
mogelijkheden om informatie zoals gegevens over de begroting en de besteding van 
subsidies online inzichtelijk te maken. Deze informatie wordt hiermee toegankelijker voor 
de Wijchenaar.  

〉 De gemeente spant zich in voor een veilige en betrouwbare digitale overheid. Voor 
inkoopbeleid, basisregistratie en belastingen gaat Wijchen gebruik maken van 
vooruitstrevende digitale mogelijkheden, zoals die van de zogeheten generieke digitale 
infrastructuur.  

〉 Privacy is een groot goed. De gemeente garandeert de digitale privacy van inwoners. 
Wijchen werkt samen met andere overheden om digitale criminaliteit, zoals 
identiteitsfraude, tegen te gaan of te bestraffen.  
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5.2  Waar de gemeente je niet in de weg zit  

We vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die van 
belang zijn voor de samenleving, stimuleert en faciliteert. Bijvoorbeeld door het geven van 
advies, het delen van specifieke kennis, het wegnemen van overbodige regels of het leggen 
van verbindingen met relevante bedrijven en instanties.  

〉 In het kader van een kostenefficiënte en effectieve overheid heeft de gemeente oog voor 
samenwerking met gemeenten in de regio, en medeoverheden zoals provincie, 
waterschap Rivierenland en het Rijk. Wijchen werkt actief samen via de Economic Board 
en Oost NV om de regio te promoten en bedrijvigheid naar de regio te halen.  

〉 Ondanks het feit dat per 1 januari 2018 de ambtelijke organisaties van Druten en Wijchen 
zijn samengevoegd blijft Wijchen een zelfstandige gemeente. De komende jaren blijven 
we onderzoeken of het financieel en organisatorisch aantrekkelijk is om andere 
ambtelijke organisaties aan deze samenwerking toe te voegen.  

〉 De omgevingswet leidt tot minder regels en tot eenvoudigere ruimtelijke plannen die 
bovendien makkelijk toegankelijk zijn. De gemeente Wijchen brengt de omgevingswet 
actief tot uitvoering. 

〉 In Wijchen wordt al decennia een discussie gevoerd over het aantal toegestane 
bouwlagen bij nieuwbouw. Wij willen 6 bouwlagen of meer toestaan, mits dit ruimtelijk 
ingepast kan worden zonder het dorpse karakter van een van de kernen te schaden. 
Hierin is maatwerk geboden.  
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5.3 En waar de gemeente zuinig en zinnig met 
belastinggeld omgaat 

Belasting betalen vindt niemand leuk. Voor elke euro heb je namelijk hard gewerkt en van je 
inkomen wil je zo veel mogelijk overhouden. Je weet immers zelf het beste waar je je geld 
aan wilt uitgeven. Tegelijkertijd zijn belastingen wel nodig zodat de gemeente kan investeren 
in bijvoorbeeld veiligheid, wegen en zorg, om zo de hoge kwaliteit van leven in onze 
gemeente op peil te houden. Hier dragen we allemaal aan bij. 

We willen de gemeentelijke belastingen zo laag mogelijk houden. De overheid moet daarbij 
verstandig, verantwoord en zuinig met ons belastinggeld omgaan. En als we dan toch 
belasting moeten betalen voor deze diensten en voorzieningen, laat het dan zo simpel en 
begrijpelijk mogelijk zijn. Dan zijn we er zo min mogelijk tijd en irritatie aan kwijt. 

〉 We zetten in op de laagste lasten in de regio en bevriezen daarom de hoogte van de 
OZB. Tegelijkertijd werken we de komende jaren aan een degelijk financieel beleid zodat 
extreme stijgingen van de OZB tot het verleden behoren.   

〉 We vinden het normaal dat iedereen die gebruik maakt van het riool, ook bijdraagt aan 
de kosten ervan. De rekening van de rioolheffing kan niet langer op basis van de WOZ-
waarde bij inwoners en bedrijven worden neergelegd. Dit moet op basis van gebruik, de 
gebruiker betaalt.  

〉 We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. Het is niet acceptabel 
dat onnodige kosten worden afgewenteld op de aanvrager. 

〉 Toeristenbelasting is alleen gerechtvaardigd als deze daadwerkelijk wordt gebruikt voor 
de instandhouding en verbetering van de faciliteiten waar toeristen gebruik van maken. 
Wanneer dit niet het geval is, schaffen we het af. 

〉 We willen dat het huishoudboekje van de gemeente op orde en inzichtelijk is. We vinden 
daarom dat de gemeente een strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te 
hebben. We willen daarnaast dat onnodige reserveringen in de begroting worden 
beëindigd. 

〉 We dekken structurele uitgaven met structurele middelen. Incidentele financiële 
meevallers worden niet gebruikt voor structurele uitgaven.  

〉 Onder het mom van ‘trap op en trap af’, worden tekorten en rijksbezuinigingen doorbelast 
aan gemeenschappelijke regelingen, gesubsidieerde instellingen of de betreffende 
beleidsonderdelen. 
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