Bu rg erparticipati e
Onze inwoners moeten betrokken worden bij de beleidsontwikkelingen in de meest ruime zin van
het woord. Het CDA introduceert daarom de volgende instrumenten om de burgerparticipatie te
bevorderen:
- Dorps- en wijkraden kunnen dienen als een adviesorgaan voor de gemeente en als
klankbordfunctie voor dorp of wijk. Zij weten tenslotte het beste wat goed is voor hun
leefomgeving.
- ‘Inwoners kunnen het beter’: inwoners krijgen het recht om taken en diensten van de
gemeente over te nemen als ze denken dat ze het zelf beter kunnen.

School zw emm en komt terug
Beuningen is een waterrijke gemeente en in Nederland verdrinken jaarlijks nog steeds velen
omdat ze niet kunnen zwemmen. Daarom pleit CDA Beuningen voor het herinvoeren van
schoolzwemmen.

H er stel v a n d e g e m e e n t e p a g i n a i n d e K o e r i e r
we mogen niet voorbij gaan aan diegene die minder goed met de moderne informatietechnologie
overweg kunnen. De gemeente moet er zijn voor al haar inwoners.

Kern zaken zijn g één Bijzaken
Het hoofddoel van wat we in iedere kern willen bereiken in de komende periode:
- WEURT: De vrijkomende locatie van basisschool De Ruyter wordt ingevuld met kleinschalige woningbouw. Die geeft een kwaliteitsimpuls aan de kern.
- WINSSEN: De vergrijzing slaat hier het hardste toe. Het CDA streeft naar stimuleringsmaatregelen om jongeren te binden en aan te trekken. Zo willen we waar mogelijk
woningbouw voor jongeren. Daarnaast is er ook behoefte aan woningen voor ouderen in
verschillende segmenten met zorgaanbod.
- EWIJK: Het CDA wil zich sterk maken om het centrum van Ewijk blijvend te verbeteren.
De structuurvisie Ewijk vormt hiervoor de basis. Wonen, winkelen en zorg in het centrum
krijgen prioriteit.
- BEUNINGEN: Voorzieningen als zwembad, sporthal en dorpshuis worden in stand
gehouden. Het zwembad wordt met der tijd vernieuwd. Een nieuw zwembad moet
duurzaam en energieneutraal zijn.

Geld van de zo rg blijft voor de zo rg!
Het CDA vindt dat eventuele overschotten uit WMO-gelden voor het sociale domein gereserveerd
moeten worden. Overgebleven zorggeld gaat niet naar de algemene reserve. Als het in de
algemene reserve zit, dan kan het geld namelijk ook voor andere doeleinden worden gebruikt. Het
college van D66 en Beuningen Nu & Morgen heeft dit geld gebruikt voor het neerzetten van
nieuwe lantaarnpalen. Bedenk daarbij dat de komende jaren er naar verwachting een tekort in het
sociale domein ontstaat.

Buurtzorg met d e me ns elijke maat
Het CDA is voorstander van kleinschalige buurtzorg en ruimte voor wijkverpleging. Wisselende
hulpverleners bij cliënten is ongewenst; iedereen wil immers graag een vertrouwd gezicht. Door
steeds wisselende hulpverleners in te zetten, vervaagt de menselijke maat. Daarnaast wordt de
signaleringsfunctie teniet gedaan en dat kan ten koste gaan van de kwaliteit.
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Be zo rg dlijn
Het huidige zorgstelsel is zo ingericht dat de inwoner zelf moet aankloppen bij de gemeente om
zorg te krijgen. Als iemand dat niet doet, blijft hulp vaak achterwegen. Het gevolg hiervan is dat
mensen verder afglijden. Om dit tegen te gaan, wil het CDA Beuningen een meldpunt invoeren:
de Bezorgdlijn. Via deze lijn kunnen inwoners bij de gemeente aangeven als men zich zorgen
maakt over iemand in hun omgeving. Met vroegtijdige hulp kan een hoop ellende bespaard
worden.

Armoedebestrijding
De gemeente moet de komende jaren werk maken van een integrale aanpak voor
armoedebestrijding. Een goede manier om dit te doen is de “Quiet 500”. Dit is een initiatief van
vrijwilligers, die bedrijven aan mensen koppelt die het wat minder breed hebben. Deze mensen
kunnen dan bij deze bedrijven tegen een gereduceerd tarief bepaalde producten krijgen.

Een realisti sch Milieubeleid
We conformeren ons aan de gemeentelijke doelstelling om in 2040 als gemeente energieneutraal
te zijn. Deze doelstelling moet gepaard gaan met een stijging van de werkgelegenheid. Zonneenergie heeft voor het CDA de meeste potentie om de doelstelling te realiseren.

Buitengebied
-

-

-

Het buitengebied wordt niet donker; de gemeentelijke verlichting blijft bestaan.
Om het buitengebied leefbaar te houden, moet functieverandering van gebouwen mogelijk
zijn. Leegstaande boerderijen kunnen een woonbestemming krijgen volgens de “roodvoor-rood regeling”. Voorwaarde is hierbij dat dit de actieve agrariërs niet mag beperken
in hun bedrijvigheid.
Uitbreiding van agrarische bedrijven wordt meer maatwerk. Bestemmingsplannen moeten
voldoende flexibel zijn en sturen op kwaliteit en niet op de oppervlakte van het bouwblok.
Het voldoen aan de eisen voor diergezondheid en brandveiligheid vraagt om meer ruimte
in en rondom stallen.
Het CDA is voor een gezonde mix van ondernemers die het landschap nodig hebben en
inwoners die ontspanning zoeken in het buitengebied. Dat moet de komende periode in
goed overleg met de agrarische en recreatiesector tot nog meer kansen leiden.

Introductie Jeug dlintje
Er zijn veel kinderen en jongeren die door hun inzet een bijzondere bijdrage aan de gemeenschap leveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een groepje jongeren dat zich inzet tegen zinloos
geweld of een jongere die zich al een lange tijd inzet voor een ziek familielid. Het CDA zet deze
kanjers graag in de schijnwerpers en introduceert daarvoor een Jeugdlintje.

Hondenbelasting afschaffen
Huisdieren kunnen een positieve invloed hebben op de manier waarop we ons voelen. Voor een
dier zorgen brengt verantwoordelijkheidsgevoel en structuur met zich mee. Daarnaast
bevorderen huisdieren de sociale binding en zij zijn daarmee een beproefd instrument om
vereenzaming tegen te gaan en depressieve gevoelens te verminderen. Honden spelen daar een
grote rol in.
Nieuwsgierig geworden?
Lees dan het hele verkiezingsprogramma van het CDA Beuningen. Omdat ’t anders kan!
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