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En nu door met CDA in onze dorpen
Lees in dit programma waar wij voor staan én waar wij samen
met u voor gaan.
Voor u ligt ons verkiezingsprogramma 2022-2026! Een boeiend en uitdagend
programma waarin we de samenleving van alle drie de dorpen centraal stellen. Immers,
het gaat erom wat er gebeurt, wat er moet gebeuren, hoe we de leefbaarheid van de
dorpen kunnen versterken en daar nog meer inhoud aan kunnen geven.
Dit doen we voor alle mensen die er wonen, van jong tot oud, ongeacht religie,
geaardheid of maatschappelijke status. Ook zijn wij er voor de vele verenigingen die
onze dorpen rijk zijn en voor alle ondernemers in onze gemeente.
De komende jaren zijn er veel uitdagingen, soms complex van aard. Uitdagingen, zoals
op het gebied van wonen, het milieu, onderwijs, veiligheid, ouderenzorg maar ook het
bevorderen van leefbaarheid en saamhorigheid met de buurt waarin je woont. Het is de
politiek die hier besluiten over moet nemen.

Wij willen dit samen met u doen:
Kies daarom 16 maart 2022 voor CDA Duiven-Groessen-Loo
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We kiezen voor een kort en bondig programmaboekje, dan weet u snel en helder waar
CDA Duiven-Groessen-Loo voor staat.
Het is goed wonen, werken en leven in onze gemeente. De laatste jaren zijn daarin
veranderingen goed zichtbaar geworden. De positieve veranderingen willen wij verder
uitbouwen. Ook voor kritische geluiden hebben we zeker aandacht en oor en oog voor.
Wij hebben u als onze inwoners nodig om de ingezette positieve lijn voort te zetten.

CDA Duiven-Groessen-Loo staat klaar voor een volgende periode!
Doe met ons mee en stem op CDA Duiven-Groessen-Loo!
Neem even de moeite ons verkiezingsprogramma verder door te nemen. Dan ziet u ons
algemene vertrekpunt. Aan de hand hiervan maken wij duidelijk waar wij voor staan en
gaan en:
• of onze visie en uitgangspunten bij u passen;
• dat CDA Duiven-Groessen-Loo hiervoor uw steun en stem nodig heeft.
U leest de voor ons belangrijkste thema’s. Uiteraard zijn er meer thema’s die spelen of in
de komende periode aan de orde kunnen komen. Die benaderen we vanuit onze
christen-democratische beginselen. Wij richten ons op de komende vier jaar en geven
een doorkijk naar 2030. Wij hebben het dan over:
1.Ons huis in onze straat
2.Onze wijk / Ons dorp
3.Onze gemeente in de regio
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Onze basis
Duiven is een gemeente waar het voor iedereen goed wonen, werken, leven en verblijven is. Daarvoor is niet
alleen de gemeente verantwoordelijk maar ook onze inwoners en de bedrijven in onze gemeente. SAMEN
willen wij blijven werken aan de kwaliteit. En dan niet alleen de komende vier jaar maar ook de jaren er na.
Wij kijken daarbij nadrukkelijk wat verder dan de komende raadsperiode.
De basis voor ons is dat we een open, goed benaderbare en betrouwbare gemeente zijn. Wij zeggen wat we
doen, we doen wat we zeggen en leggen daarover verantwoording af. Wij maken vooraf duidelijk wat wij van
onze inwoners en bedrijven verlangen. Participatie en meedoen staan daarbij centraal! Ook al vraagt dit
bepaalde kaders van de gemeente. Dit vanuit het algemeen belang dat de gemeente als overheidsinstantie
dient. Met het geheel wil CDA Duiven-Groessen-Loo het vertrouwen van en in onze inwoners, instellingen
en bedrijven behouden en uitbouwen.
Op het gebied van woningbouw zijn er al veel stappen gezet. Als CDA Duiven-Groessen-Loo hebben wij
daar de afgelopen periode veel energie in gestopt en met succes. Het maken van woningbouwplannen kost
veel tijd, evenals het moeten doorlopen van noodzakelijke procedures. De komende jaren blijft woningbouw
een belangrijk speerpunt. Wij willen onze wethouder Johannes Goossen de plannen die hij de afgelopen
jaren in gang heeft gezet tot uitvoer laten brengen. Uiteindelijk moet iedereen die in onze gemeente werkt ook
in onze gemeente kunnen wonen. Daarom zetten wij niet in op het behoud van het aantal van 25.000
inwoners maar op groei van het aantal inwoners. Daarmee kunnen we ook de leefbaarheid in onze drie
dorpen bevorderen door het behoud van voorzieningen zoals onderwijs en het in stand houden van
verenigingen.
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Onze insteek naar een grotere gemeente zorgt ook voor kansen voor alle doelgroepen die het op de
woningmarkt moeilijk hebben een passende woning te vinden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan starters en
senioren. Ook deze groepen zijn hard nodig om onze voorzieningen zoals winkels, scholen en verenigingen
in stand te houden.
Naast een passende woning is het verkrijgen van een inkomen een andere bestaanszekerheid. Werk, in
welke vorm dan ook, zorgt er voor dat mensen mee kunnen doen in onze samenleving. Niemand mag langs
de kant staan. Als het kan levert iedereen daar een bijdrage aan. Zij die daar hulp bij nodig hebben, krijgen
die hulp en ondersteuning. Dat geldt ook voor de bedrijven, waar werkgelegenheid voor onze inwoners
voorop staat.
Bewegen-Ontmoeten-Sporten-Spelen (BOSS) is een samenwerking tussen inwoners, verenigingen, scholen
en gemeente, oftewel van en voor ons allemaal. Als CDA Duiven-Groessen-Loo blijven we ons inzetten
voor breed gedragen speeltuintjes in elke buurt en waar kinderen veilig moeten kunnen buitenspelen. En
voor sterke verenigingen, een mooie samenwerking tussen de verenigingen en met instellingen om zolang
mogelijk vitaal en gezond te blijven.
Als laatste staan ons de komende jaren grote uitdagingen te wachten op het gebied van het klimaat en
duurzaamheid. Vanuit de landelijke overheid krijgen we een taak opgelegd die wij samen met onze inwoners
en bedrijven willen uitvoeren. InnoFase vervult qua bedrijvigheid een voortrekkersrol die we verder willen
uitbouwen. Met name zon-op-dak bij bedrijven verdient aandacht in combinatie met het verzwaren van het
elektriciteitsnet. Lokaal willen we een zonneladder invoeren. Bij de overgang naar het gasloos, vormt het
bestaande warmtenet het uitgangspunt. Nieuwe technieken passen we eerst toe nadat zij zich bewezen
hebben. Betaalbaarheid voor onze inwoners blijft voor CDA Duiven-Groessen-Loo het vertrekpunt.
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Ons huis in onze straat
CDA Duiven-Groessen-Loo is voor:
• het ondersteunen van mensen, zodat zij voor zichzelf kunnen blijven zorgen
• het gemengd wonen van ouderen, jongeren en gezinnen
• het stimuleren van eigen initiatief
• samen de buurt groen, schoon en veilig houden
• ruimte voor ontmoeting
CDA Duiven-Groessen-Loo is tegen:
• het afschaffen van ‘Kleur uw buurt’
• het afschaffen of beperken van het mantelzorgcompliment & de vrijwilligersavond
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Ons huis in onze straat
Samen zijn we verantwoordelijk voor de straat waarin we wonen. De gemeente zorgt voor de basis en u kleurt
dit samen in met uw buren. Bij plannen in uw straat (zoals het vervangen van de riolering) gaan we in overleg
met de buurt kijken wat tegelijkertijd aangepakt kan worden.
Een groene buurt is ook een leefbare buurt. Samen als buurt de omgeving groen en schoon houden is de
basis. De gemeente maakt deze eigen invulling van groen mogelijk en zorgt voor stimulerende
omstandigheden.
Ook CDA Duiven-Groessen-Loo wil dat u zo lang mogelijk goed en comfortabel in uw eigen woning kunt
blijven wonen. De gemeente ondersteunt u daarin als u dat niet zelf kunt realiseren. Samen zorgen wij ervoor
dat u de ondersteuning krijgt die u nodig heeft. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid. Gelukkig zien we
heel veel hulp en mantelzorg. Dit willen wij koesteren en stimuleren.
Een belangrijk punt in uw huis en uw straat is verduurzaming. Daarbij gaat het allereerst om het beperken van
het gebruik van energie. Isoleren is dus van groot belang. Daarnaast moet de energie die u verbruikt
duurzaam worden opgewekt. Het kan bij uw woning dan gaan om bijvoorbeeld zonnepanelen, warmtepomp of
aansluiting op het warmtenet. Het helpt u daarnaast om ‘van het gas af te gaan’. Om dat te bereiken heeft de
gemeente een warmtevisie. De uitvoering daarvan willen wij samen met u oppakken. De eerste wijken zijn
daarvoor inmiddels aangewezen en er volgen er meer.
Als laatste moet er aandacht zijn voor het parkeren in uw straat. Door het toenemende of andere vorm van
autobezit, waaronder elektrische auto’s, moet het parkeerbeleid geactualiseerd worden. Iedereen moet zijn
auto binnen een redelijk afstand kunnen parkeren en opladen.
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Onze wijk/Ons dorp
CDA Duiven-Groessen-Loo is voor:
• het gasloos maken van wijken SAMEN met de inwoners, betaalbaarheid centraal
• voldoende woningbouw in alle dorpen
• levenslang in je wijk of dorp kunnen blijven wonen
• overeind houden van de buurt- en dorpshuizen
• veilige samen-kom-plekken voor jongeren
• winkelcentrum De Passage toekomstproof maken passend binnen de maat en schaal
van onze gemeente
• toegankelijkheid gebouwen voor iedereen

CDA Duiven-Groessen-Loo is tegen:
• het overlaten van woningbouw aan de markt
• het uitsluiten van doelgroepen bij woningbouw
• toename verkeersoverlast door uitbreidingsplannen
• het invoeren van parkeerbelasting
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Onze wijk/Ons dorp
De gemeente moet ervoor zorgen dat u een woning heeft om in te wonen. Het moet onnodig zijn om of te
groot of te klein te blijven wonen. Iedereen heeft recht op een passende woning. Daar wordt al hard aan
gewerkt. Tevens ligt daar de komende vier tot acht jaren de grootste uitdaging in alle wijken en dorpen. Samen
met u willen wij groeien naar meer inwoners. Dat doen we door niet alleen te bouwen op locaties binnen de
bestaande dorpen maar ook op uitbreidingslocaties. Concreet betekent dit dat we 1.500 nieuwe woningen
nodig vinden waarbij de nadruk ligt op woningen voor jongeren en senioren. Het overeind houden van de
leefbaarheid van onze dorpen vraagt ook nieuwe inwoners.
De locaties waar we willen bouwen staan in principe in de Omgevingsvisie zoals die nog voor de verkiezingen
moet worden vastgesteld. Biezenkampen is voor ons ook een logische locatie mits de bereikbaarheid goed
geborgd is en landelijk wonen als inrichting wordt gehanteerd. Nieuwe locaties kunnen toegevoegd worden na
een gesprek daarover met de wijk/het dorp. Particulier initiatief voor kleinschalig wonen krijgt ruimte als dat
past binnen het gewenste tempo voor de grotere bouwlocaties. Grote aantallen woningen toevoegen staat nu
nog voorop. Voor de woningbouwdifferentie (soort woningen en de prijs van de woningen) is de in juli 2021
vastgestelde Woonvisie het vertrekpunt. Als uit onderzoek een andere behoefte blijkt, gaan we daarover het
gesprek aan.
Veel inwoners hebben een huisdier. Voor de hondenbezitters willen we binnen elke wijk ten minste één
hondenlosloopterrein voorzien van een omheining.
Tot slot verdient de verkeersveiligheid binnen en tussen wijken onze blijvende aandacht. Denk daarbij aan
gepaste snelheid, veilige oversteekplaatsen, dat kinderen zorgeloos buiten kunnen blijven spelen. En bij
woningbouwplannen wat dit voor de omliggende omgeving betekent en hoe eventuele overlast beperkt kan
worden.
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Onze gemeente in onze regio
CDA Duiven-Groessen-Loo is voor:
• bouwen van 1.500 woningen
• groeien naar meer inwoners om scholen, verenigingen en voorzieningen overeind te
houden
• maatwerk bij begeleiden van mensen zonder baan naar werk
• beperken energieverbruik en het duurzaam opwekken van energie
• optimale bereikbaarheid voor openbaar vervoer, plusbus, fiets- en autoverkeer
• versterken digitale toegankelijkheid (aansluiting glasvezelkabel hele gemeente)
• vergroten van de betrokkenheid van inwoners bij de besluitvorming
CDA Duiven-Groessen-Loo is tegen:
• uitsluiting bepaalde doelgroepen bij wonen en werken
• zonneweides aanleggen zonder benutting zonnepanelen bestaande daken
• extra werkgelegenheid als dat geen meerwaarde oplevert eigen inwoners
• herindeling als onze inwoners dit niet willen en dit geen meerwaarde oplevert
• de aanwijzing van het Duivens Broek als waterwingebied/waterbeschermingsgebied
als dat de ambities op gebied van duurzaamheid en (agrarische) bedrijvigheid schaadt
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Onze gemeente in onze regio
De gemeente Duiven staat in de regio en ver daarbuiten bekend om de kwalitatief hoogwaardige
bedrijventerreinen en grootschalige detailhandel. Wij willen de kwaliteit minimaal handhaven. De inbreng van
bedrijven is daarbij van groot belang.
Uitbreiding van bedrijventerrein Centerpoort-Noord is inmiddels in gang gezet. Wij willen daarop alleen
bedrijven huisvesten die van toegevoegde waarde zijn voor onze inwoners. Geen grote distributiebedrijven
dus omdat die weinig werkgelegenheid opleveren of bedrijven die vooral op arbeidsmigranten drijven. Ook
voor lokale bedrijven dient industriegrond beschikbaar te zijn. Op basis van signalen vanuit de markt willen wij
die uitbreiding in gang zetten zonder dat dit ten koste gaat van natuurgebieden en landbouwgronden.
De regio wordt steeds belangrijker voor de gemeente Duiven. Niet alleen voor het samen uitvoeren van taken
maar ook om op provinciaal niveau invloed te hebben. Deze ontwikkeling moet niet ten koste gaan van de
gemeentelijke autonomie. Kortom, belangrijke besluiten moeten door de gemeente worden genomen.
Op een hoger schaalniveau dan de Liemers, werken we samen in de regio Arnhem-Nijmegen (Groene
Metropool Regio). De Metropoolregio is van belang om invloed te kunnen hebben op landelijk niveau. Net als
bij de regio Liemers moet dit niet ten koste gaan van de gemeentelijke autonomie.
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Stem CDA Duiven- Groessen-Loo
Dit verkiezingsprogramma geeft onze visie op de komende vier tot acht jaar. Het is geschreven
in een periode waarin ontwikkelingen snel kunnen gaan. CDA Duiven-Groessen-Loo zal
hierop anticiperen als dat nodig mocht zijn.

Wij maken ons sterk voor ieders belang.

Helpt u ons mee door op 16 maart 2022 op CDA Duiven-Groessen-Loo
te stemmen?
Wij rekenen op u, en u kunt op ons rekenen!

Op pagina 10 maakten wij gebruik van de afbeelding van de Liemerspuzzel van Kiwanis Gelre Ladies de
Monte. U kunt de puzzel zelf ook kopen of bestellen. Kijk voor de mogelijkheden op
https://www.kiwanisgelredemonte.nl/puzzel.html
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Onze kandidaten

Van links naar rechts:

Justin van der Steen, Clemens Koning, Robin Blokzijl, Nouche Hekkelman,
Miranda Blomsma, Alec Wolters, Johannes Goossen, Hans Stam, Henk
Albers, Esther van der Kroon, Edwin Kuster en Andries Veurink
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