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Samengevat in eenvoudig Nederlands  

 

Prima leven in Wijchen 

 Er moeten meer huizen komen in Wijchen. We gaan ons inzetten bij de 

provincie en andere gemeenten voor meer huizen. De huizen worden 

gebouwd in de kleine kernen om de leefbaarheid te vergroten. 

 Het is handig om eenvoudig te kunnen zien welke mogelijkheden er zijn 

om een eigen huis te bouwen. De regels hierover moeten snel, actueel 

en digitaal beschikbaar zijn. 

 Wij willen een goed met afval omgaan. Scheiden wordt gestimuleerd mét 

behoud van de grijze kliko. Rommel in de wijken gaan we tegen door 

vuiligheid snel op te ruimen en de veroorzaker te laten betalen. 

 Iedere Wijchenaar moet ’s avonds veilig over straat kunnen. De gemeente 

maakt daarom werk van de goede en zuinige verlichting in Wijchen en de 

kernen.  

 Tijd doorbrengen in de natuur maken we aantrekkelijker. Onderdeel 

hiervan is het investeren in De Loonse Waard, De Meer en Het Laakse 

Bos én het aanleggen en uitbreiden van wandelpaden en struinpaden. 

 Goede doorstroming van het verkeer is belangrijk. Parkeren in Wijchen 

blijft gratis. Drempels worden alleen aangelegd als er geen andere optie 

is. Snelheidsduivels worden snel gepakt.  

 Veiligheid in het verkeer is ontzettend belangrijk. Wij zien graag dat 

Wijchenaren samen kijken hoe de verkeersveiligheid verbeterd kan 

worden. 

 

  



Ruimte voor initiatief in Wijchen 

 Wij vinden ons dorpse, Wijchense gevoel belangrijk. 

Leefbaarheidsgroepen, wijkgebouwen, dorpshuizen en 

sportgelegenheden worden daarom geholpen. Ook het buurtontbijt, 

wijkbarbecue of seniorendiner moedigen we aan. 

 Het gebied tussen Kasteel Wijchen en De Meer is belangrijk voor ons 

centrum. Daarom moeten alle kansen, zoals meer groen, meer woningen 

en ruimte voor ondernemen, optimaal benut worden. 

 In Wijchen zitten mooie winkels en bedrijven. Dit houden we zo door 

winkelgebieden en bedrijventerreinen schoon, heel, veilig én groen te 

houden. Het ondernemingsklimaat is gunstig en we houden lage 

belastingen. 

 De Wijchense economie wordt gestimuleerd zodat er veel werk is voor 

onze inwoners. Wij staan open voor speelautomatenhallen en een 

uitbreiding van het aantal supermarkten. Ook worden gemeentelijke 

opdrachten lokaal aan Wijchense ondernemers gegeven. 

 Wijchen is in 2040 energieneutraal, waarbij de gemeente zelf op de 

terreinen van het gemeentelijk wagenpark, vastgoed en de openbare 

verlichting het voorbeeld geeft en voorop loopt. 

 

  



Iedereen doet mee in Wijchen  

 De aanleg en het beheer van sportvelden is een kerntaak van de 

gemeente en krijgt bij ontwikkelingen binnen Wijchen aandacht. 

 Scholen in wijken en kernen worden behouden, zolang de kwaliteit van 

het onderwijs goed blijft. Ook zijn er goede mogelijkheden om je kind met 

de fiets of auto af te zetten bij school. 

 Er blijft ruimte voor muziekonderwijs, zwemles en cultuur. Voorbeelden 

hiervan zijn de Kinder- en Jongerengemeenteraad welke bijdragen aan 

het politiek bewustzijn van jonge Wijchenaren.  

 Wijchenaren kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in een 

vertrouwde omgeving. Inwoners ouder dan 70 jaar worden jaarlijks door 

de gemeente bezocht. 

 De zorg wordt goedkoop ingekocht en goed gecontroleerd op kwaliteit, 

kosten en doelmatigheid.  

 Problemen met geweld in huis of mishandeling worden snel en goed 

aangepakt door de “Veilig Thuis” organisatie.  

 De lokale geschiedenis is van grote waarde voor Wijchenaren. Daarom 

vinden wij dat cultuur toegankelijk moet zijn voor iedereen. Daarnaast 

willen wij samen met culturele organisaties kijken hoe zij zelf meer geld 

kunnen verdienen.  

 Werk is voor iedereen belangrijk. Daarom hebben wij als doel zoveel 

mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Fraude met uitkeringen wordt 

hard aangepakt.  

 

  



Iedereen is veilig in Wijchen 

 Veiligheid is de belangrijkste taak van de gemeente. Zichtbare agenten 

en de inzet van handhavers vergroten de veiligheid. Cameratoezicht is 

hierbij van belang. 

 Veiligheid is een inspanning voor en door Wijchenaren. De meldkamer 

moet snel en correct de telefoontjes verwerken.  

 Aangifte kan worden gedaan op het politiebureau of via het internet. 

Daarnaast is het belangrijk dat de hulpdiensten altijd op tijd zijn, ongeacht 

vanuit welke gemeente zij komen.  

 De politie grijpt in als mensen de regels overtreden of overlast 

veroorzaken. Daarnaast maakt de burgemeester actief gebruik van al zijn 

bevoegdheden om de openbare orde te handhaven en overlast te 

bestrijden. 

 

  



De gemeente is er voor iedereen in Wijchen 

 De gemeente is er voor óns en niet andersom. We willen voorkomen dat 

de gemeente onpersoonlijk wordt en blijven het normaal vinden dat de 

gemeente opneemt wanneer je hen belt en dat je goed wordt geholpen 

wanneer je aan het loket staat. 

 Wij willen dat het Huis van de Gemeente vaker buiten kantooruren open 

is voor zaken die inwoners en ondernemers zelf niet op de computer 

kunnen regelen. Ook willen we dat de gemeente op afspraak naar je toe 

kan komen. 

 Wijchen blijft een zelfstandige gemeente, ondanks de fusie van de 

ambtenaren van Wijchen en Druten. We onderzoeken of het aantrekkelijk 

is om andere organisaties aan deze samenwerking toe te voegen. 

 Wij willen in Wijchen bij nieuwbouw zes of meer bouwlagen toestaan, mits 

dit ruimtelijk ingepast kan worden zonder het dorpse karakter van een van 

de kernen te schaden. 

 We willen de gemeentelijke belastingen zo laag mogelijk houden. De 

gemeente moet daarbij verstandig, verantwoord en zuinig met ons 

belastinggeld omgaan. Het betalen van belasting moet zo simpel en 

begrijpelijk mogelijk zijn. 

 We zetten in op de laagste lasten in de regio en bevriezen daarom de 

hoogte van de belasting op je huis. We werken de komende jaren aan 

een degelijk financieel beleid zodat flinke stijgingen van de lasten op je 

huis tot het verleden behoren.  


