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ONZE Inleiding 

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van CDA DUIVEN-GROESSEN-LOO. Met een samenhangende 

aanpak willen wij de inwoners van onze 3 dorpen meer ruimte bieden in de komende 4 jaar. Dit vraagt 

een verandering van spelregels én loslaten. Als basis daarvoor dienen onze centrale visie & missie. 

 

Onze Visie maakt duidelijk waar wij als politieke beweging voor staan én waar wij naar toe willen. Dat 

maken we concreet door het beschrijven van wat voor ons de stip op de horizon is. Met die stip geven 

wij in onze ogen de ideale situatie voor de gemeente Duiven weer. Onze stip projecteren we in de 

meeste gevallen op 2025. 

 

Onze Missie geeft onze opdracht weer, waarover we elk moment verantwoording willen afleggen. 

 

De visie & missie werken we uit in 7 thema’s waarvan het CDA ervaart dat deze nu onze aandacht en 

inzet vragen. 

 

Elk van de 7 thema’s begint met de specifieke CDA-visie en wordt gevolgd door onze stip op de 

horizon. Vervolgens formuleren we ons korte termijn doel. Daarmee geven wij aan wat we bereikt 

willen hebben aan het eind van de raadsperiode van 2018 – 2022. Aansluitend zetten we uiteen 

waarom we dit doel willen bereiken. Dat “waarom” is ONS antwoord op de heersende zorgen en 

vragen vanuit de samenleving anno 2017. Natuurlijk zullen ontwikkelingen en nieuwe trends 

aanpassingen blijven vragen. Het CDA wil daar altijd tijdig op kunnen inspelen. 

 

Een terechte vraag is het “Hoe dan?” Dat wordt in de eerste plaats beantwoord met voorstellen die we 

per thema willen uitwerken ten behoeve van al onze inwoners. In de tweede plaats natuurlijk ook de 

bereidheid onze verantwoordelijkheid te nemen. Na de huidige Collegeperiode willen we dus graag 

opnieuw toetreden tot een College als dat mede onze voorstellen wil realiseren. 

 

Mooie plannen kosten geld. Onze boodschap van aanpakken, veranderen en loslaten is een 

doordachte visie met betaalbare plannen. Onze stip op de horizon bepaalt ons handelen. Ook als dat 

stevige financiële keuzes vraagt.  

 

Een belangrijke verandering is het doorvoeren van de Burgerbegroting. Dat houdt in dat keuzes en 

bedragen in de begroting steeds meer bepaald worden door inbreng van al onze inwoners. 
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Verandering blijft uiteindelijk mensenwerk. Dat vraagt mensen in de politiek met betrokkenheid bij 

onze inwoners en ambtenaren met een samenlevingsgerichte houding om de inbreng van inwoners te 

vertalen van plannen naar uitvoering. Onze veranderende tijden vragen om andere competenties van 

politici én ambtenaren. Hebben we dat op orde en willen we blijven leren?  

 

Het CDA gelooft in haar boodschap.  

Handen uit de mouwen! Doet u mee? 

 

Dankwoord 

Dit verkiezingsprogramma is mede tot stand gekomen op basis van diverse gesprekken die het CDA 

heeft gevoerd met inwoners, ondernemers, deskundigen en stakeholders op de terreinen van Wonen, 

Werken, Leefbaarheid en Duurzaam. Wij willen onze dank uitspreken voor deze belangrijke informatie 

en nieuwe inzichten. 
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ONZE Visie 

Voor het CDA staat de samenhang van gemeenschappen en inwoners centraal. Dat kan variëren van 

buurt-, straat-, wijk- of dorpsbewoners, tot de vele verenigingen en stichtingen die onze gemeente rijk 

is. Daar waar samenwerkende inwoners het initiatief nemen tot een mooier, gelukkiger, leefbaarder, 

gezonder en veiliger Duiven, dáár wil het CDA ruimte bieden, ondersteunen en formele en 

vastgelegde  structuren loslaten. 

 

Uiteindelijk wil het CDA bijdragen aan het vormen van een samenleving met als centrale waarden: 

 gezamenlijke verantwoordelijkheid 

 samenredzaamheid 

 solidair zijn 

 duurzaamheid 

in partnerschap met de gemeentelijke overheid. 

 

Voor het CDA staat uiteindelijk onze op elkaar betrokken gemeenschap centraal. De gemeentelijke 

overheid stimuleert, activeert, mobiliseert en faciliteert. Het CDA gelooft in en vertrouwt daarbij op 

onze samenleving die zelf weet wat nodig is. De gemeente zal meer moeten loslaten en de 

samenleving mag meer ruimte invullen op basis van gezamenlijk bepaalde randvoorwaarden. 

 

ONZE Missie 

Vanuit een herkenbare christendemocratische mens- en maatschappijvisie wil het CDA bijdragen aan 

het versterken van de samenhangende Duivense-Groessense-Loose gemeenschap. Dit met oog voor 

een veranderende omgeving en daarmee andere vormen van sociale verbanden! 
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WIJ & Samen 

Visie  Het CDA ziet verenigingen, clubs, stichtingen en samenwerkende groepen 

mensen als waardevol en onmisbaar voor de Duivense samenleving. 

Vrijwilligerswerk vraagt om continue waardering. 

De inzet van de vele vrijwilligers maken we makkelijker met ondersteuning van 

professionals. Deze professionals faciliteren en inspireren, maar vrijwilligers 

behouden de regie. 

Stip op horizon Toekomstbestendige en veerkrachtige verenigingen en andere 

samenwerkingsverbanden, die onderling verbonden en op elkaar betrokken zijn  

waardoor uiteindelijk iedere inwoner in beeld is. We helpen elkaar. 

Doelstelling Toekomstbestendig maken en alle samenwerkingsverbanden stimuleren de 

verbindende rol op te pakken in het belang van maatschappelijke opgaven. 

Belang Het verenigingsleven zekerheid bieden en tegelijkertijd de verenigingen nieuwe 

vormen van betrokkenheid op de samenleving laten ervaren en daarbij 

behorende ondersteuningsvormen bieden. 

Rol gemeente Veranderende rol van gemeente betekent vooral vertrouwen winnen van de 

samenleving EN beseffen dat de kosten voor de baten uit gaan. De gemeente 

moet vooral zaaien en positieve effecten uitrollen over de gehele gemeente 

Duiven.  

 

Voorstellen 

1. Het Stimuleringsbeleid wordt verder uitgerold. Het CDA pleit voor optimale bekendheid van de 

verschillende ondersteuningsvormen. Het CDA staat voor een naar buiten bewegende en 

proactieve houding van de gemeente. De gemeente als organisatie moet weten wat er op 

straat leeft wat betreft initiatieven en ondersteuningswensen. 

2. Opbouw van buurt- en wijkorganisatie wordt geactiveerd. De gemeente ondersteunt 

buurt/wijk/dorp bij het realiseren van een toekomstvisie, een werkplan en het uitvoeren 

daarvan. Prioriteiten van buurten/wijken/-dorpskernen moeten leidend worden bij 

begrotingsbesluiten en vormen uiteindelijk de basis voor de Burgerbegroting. 

3. De mogelijkheid voor inwoners en verenigingen om een alternatief voorstel in te dienen voor de 

uitvoering van een collectieve voorziening (‘right to challenge’) moet wat het CDA betreft binnen 

de gemeente mogelijk gemaakt worden op een zo breed mogelijk terrein. Met experimenten 

zoeken we de maximale ruimte op. 

4. Het CDA zet zich in voor wijk-/themabudgetten zolang het ‘right to challenge’ niet optimaal 

opgepakt wordt. Het CDA wil met realistische budgetten werken op basis van meerjaren 
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plannen. De onderbouwde behoefte in wijk/dorp moet meer agendabepalend zijn voor de inzet 

van de ambtelijke capaciteit. 

5. Het CDA pleit voor regie bij inwoners binnen wijk/dorp/buurt, de gemeente kan ondersteunen 

met procesbegeleiders. 

6. KleurUwBuurt wordt het budget voor éénmalige of kleinschalige initiatieven van, voor & door 

inwoners. De budgethoogte en de bijdrage per activiteit moet niet vooraf begrensd zijn. 

7. Het CDA is groot voorstander van initiatieven voor coöperatief handelen zoals een 

energiecoöperatie of zorgcoöperatie van gezamenlijke inwoners op buurt-, dorps- en 

wijkniveau. 

8. Het CDA pleit voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, doet een appèl op bedrijven om 

werktijd beschikbaar stellen aan medewerkers om vrijwilligerswerk verrichten binnen de 

gemeente tijdens bijvoorbeeld NLdoet. Daarbij heeft de gemeente een voorbeeldfunctie. 

9. Het CDA pleit voor het oprekken van regelgeving om multifunctionele en bij voorkeur duurzame 

oplossingen te bieden voor specifieke (sub-) verenigingen als carnavalswagenbouwers en 

festiviteitentreintje op de openbare weg. 

10. Het CDA wil ondersteuning voor organisatoren evenementen bij vergunningaanvragen. 

11. Ontmoetingsplaatsen stimuleren ontmoetingen. Het CDA pleit voor ruimere mogelijkheden 

ontmoetingsplekken en laagdrempelige dagopvangplaatsen te maken. Daarvoor wil zij de 

mogelijkheden per wijk in scholen of soortgelijke voorzieningen in kaart brengen. 

12. Het CDA vraagt aandacht 

voor de huidige 

zichtbaarheid, 

vindbaarheid en 

toegankelijkheid van de 

ontmoetingsfuncties op 

het Eilandplein. 

Herschikking van ruimtes 

naar een meer 

herkenbare locatie OF 

een toegangswijziging 

dient te worden opgepakt. 

13. Het CDA zet zich in voor nieuwe vormen van bewoners-/burennetwerken. Deze worden actief 

met elkaar verbonden en een platform geboden om signalen met elkaar te delen en zo nodig 

acties te organiseren. 

14. Het CDA ziet ruimte voor de verdere ontwikkeling van muziekonderwijs in samenspraak en 

door verenigingen. Dit biedt een basis voor cultuur en vergroot de aantrekkelijkheid van 

verenigingen. 
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15. Voor het CDA moet iedereen binnen alle verbanden zichzelf kunnen zijn. Diversiteit vraagt een 

voortrekkersrol van de gemeente. 

16. Het CDA is van mening dat iedereen mee moet kunnen doen. Laaggeletterdheid en digitale 

tweedeling vermindert de mogelijkheid op volwaardige participatie en verdient dus onze aanpak 

daarvan. 
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WIJ & Wonen 

Visie Duiven biedt een prettig én onderscheidend woonklimaat dat aansluit op de 

woonvraag, de mogelijkheden van marktpartijen en de (te verruimen) 

mogelijkheden die bestemmingsplannen bieden.  

Stip op horizon Iedereen die in Duiven wil wonen, kan ook in Duiven wonen. Hierbij wordt naast 

nieuwbouw ook nadrukkelijk de transformatie van bestaande gebouwen 

betrokken om de diverse belangen van doelgroepen tegemoet te kunnen 

komen. 

Doelstelling Gemeentelijke regelgeving wordt aangepast om bestaande woningen meer 

geschikt te maken voor starters, kleinere huishoudens en de doorstroom tussen 

woningen te bevorderen. Daar waar het regelgeving van hogere overheden 

betreft wordt onderzoek gestart om tot passende oplossingen te komen. 

Belang Doelgroepen (zoals starters, jongeren, senioren en zorgvragers) voldoende 

mogelijkheden tot passend wonen te bieden. 

Rol gemeente Regels wijzigen, oplossingen voor bovenlokale knelpunten en 

stimuleringsmaatregelen treffen. Faciliteren, het ontwikkelen overlaten aan 

marktpartijen en gemeentelijke kaders daar waar mogelijk beperken. 

 

Voorstellen 

1. Het CDA wil mét maatschappelijke partners langer zelfstandig wonen actief mogelijk maken 

door het treffen van fysieke en sociale maatregelen. 

2. Als zelfstandig wonen echt niet 

meer gaat, moet verhuizen 

binnen de eigen sociale 

omgeving mogelijk zijn. Het CDA 

wil dat daarbij maximaal rekening 

wordt gehouden met het sociale 

netwerk. Dit vraagt nieuwe 

afspraken met corporaties en 

flexibele regelgeving van de 

gemeente. 

3. Het CDA zet zich in voor ouderen 

met eigen huis (en grote tuin) die 

de wens hebben kleiner te gaan 
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wonen binnen onze gemeente. Het CDA maakt zich sterk voor senioren die op zoek zijn naar 

een woning in het dure segment (koop of huur), al dan niet via collectief of individueel 

particulier opdrachtgeverschap. 

4. Op vrijkomende plekken rond bestaande voorzieningen en het Vitaal Centrum wil het CDA 

ruimte creëren voor woningen gericht op senioren. 
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5. Het CDA richt zich specifiek op de doelgroepen ouderen, jongeren, starters en mensen die zorg 

nodig hebben. Voor deze doelgroepen moeten passende woonvormen én 

stimuleringsregelingen beschikbaar zijn. Specifieke aandacht is daarbij gewenst voor 

transformatie of splitsing van bestaande gebouwen, het mogelijk maken van kamerverhuur, het 

plaatsen van mantelzorgunits en financiële regelingen zoals de blijvers- en starterslening. Ook 

dit alles vraagt om flexibele regelgeving. 

6. In Groessen & Loo wil het CDA kunnen bouwen voor eigen behoefte, gericht op de genoemde 

doelgroepen. 

7. Het CDA pleit ervoor om marktpartijen uit te nodigen en te verleiden om woningen te 

ontwikkelen voor de genoemde doelgroepen en deze daarbij voldoende ruimte in regelgeving 

en grond te bieden. 

8. Het CDA pleit voor een zichzelf regulerende woningmarkt door regelgeving te versoepelen en 

grenzen op te zoeken. Het CDA streeft daarbij naar dat Duiven zich onderscheidt in de regio! 

Onder andere door meer vrijheid bij woningontwerpen en projecten voor collectief of individueel 

particulier opdrachtgeverschap. 

9. Bouwers, ontwikkelaars en corporaties die de mogelijkheid voor het realiseren van woningbouw 

hebben maar niet binnen 3 jaar benutten, raken wat het CDA betreft deze bouwmogelijkheid 

kwijt. Hierdoor ontstaat ruimte om andere woonprojecten te versnellen die beter aansluiten op 

de vraag van de genoemde doelgroepen en daardoor optimaal kunnen worden benut. 

10. Woningcorporaties moeten door de gemeente worden aangesproken op hun sociaal 

maatschappelijk taken. Het CDA wil prioriteiten stellen aan het bouwen, vernieuwen en 

renoveren van goedkope en betaalbare huurwoningen én het woningbezit verduurzamen. 

11. Het CDA wil meewerken aan het mogelijk maken van tijdelijke huurcontracten voor woningen 

voor woningzoekende die een termijn moeten overbruggen. 

12. Het CDA wil met de 

bovengenoemde 

voorstellen de 

doorstroming 

bevorderen zodat 

woningen beschikbaar 

komen voor starters en 

jongeren. Het CDA 

hecht daarbij aan 

monitoring om dit doel 

te bereiken. 
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WIJ & Werken 

Visie  Iedereen doet mee en krijgt de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen. 

Stip op horizon  Er is ruimte voor een uitdagend ondernemersklimaat & iedereen kan volwaardig 

participeren 

Doelstelling Bedrijfsterreinen optimaliseren en blijvend in de markt zetten inclusief actieve 

acquisitie van passende bedrijven. Economische kansen aanleg A15 en hoe te 

realiseren in beeld brengen, optimaal kansen benutten en participatie 

bevorderen in de breedste zin. 

Belang Enerzijds zijn onze ondernemers de aanjager van onze economie, anderzijds is 

het van wezenlijk belang dat iedereen optimaal participeert en/of volwaardig 

deel kan nemen aan de maatschappij, waarbij een baan (betaald OF 

onbetaald) het verschil kan maken! 

Rol gemeente Gemeente initieert, neemt actieve rol op zich, geeft zelf het goede voorbeeld en 

neemt stevige rol op zich bij terugkeer of volwaardige alternatieven 

serviceteams. Staat voor een duurzaam sociaal beleid. 

 

Voorstellen 

1. Het CDA wil samen met Lindus en individuele bedrijven verder  gaan met het optimaliseren van 

de bedrijventerreinen. Gericht op gebruik, aantrekkelijkheid en veiligheid. Goede ontsluiting en 

kwalitatief hoogwaardige uitstraling van de bedrijfsterreinen zijn daarbij van levensbelang. 

2. Het CDA staat voor een gezonde arbeidsmarkt, met een goede aansluiting tussen Onderwijs, 

Ondernemers en Overheid. Dit vraagt enerzijds een actief Platform Onderwijs & 

Arbeidsmarktbeleid, maar ook een breed gedragen Liemerse Economische Agenda. 

3. Het CDA ziet een centrale rol voor onze ondernemersverenigingen bij het versterken van het 

ondernemersklimaat. Samen met de gemeente moeten zij bij nieuwe ontwikkelingen 

gemeenschappelijke belangen benoemen en toezien op gemaakte afspraken. 
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4. Het CDA wil het bedrijfsleven vooraf wijzen op mogelijkheden en te nemen 

verantwoordelijkheid als het gaat om de vraagstukken sociale werkvoorziening, re-integratie en 

het zijn van een aantrekkelijke gemeente. De gemeente moet daarin meer faciliteren. 

5. ZZP’ers krijgen de mogelijkheid om zich gedurende een aanlooptijd goedkoper gezamenlijk te 

vestigen in leegstaand (gemeentelijk) vastgoed. 

6. Het CDA wil onze bedrijfsterreinen actief in de markt blijven zetten. Rond het nieuwe knooppunt 

A12/A15 (Knooppunt Liemers) wil CDA kansen creëren voor nieuwe bedrijvigheid. 

7. Het CDA wil vrijetijdseconomie en de bijbehorende kleinschalige ondernemers ondersteunen 

om deze vorm van regionale economie op de kaart te zetten. 

8. Mensen met een uitkering wil het CDA optimaal laten profiteren van de diversiteit van onze 

bedrijvigheid binnen de gemeente en regio. Actief beleid op het binnenhalen van specifieke 

bedrijvigheid is daarbij gewenst. 

9. Voor het CDA is het inzetten van serviceteams een goed instrument om mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt dichter bij een baan te brengen. 

10. Voor het CDA is een regionale aanpak noodzakelijk om de werkgelegenheid te bevorderen en 

de kwetsbaren daarbinnen een veilige werkplek te bieden. 

11. Het CDA wil initiatieven van en voor werkgevers, om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 

aan werk te helpen, ondersteunen (zoals Horsterpark en vele vormen dagbesteding met 

productie van te verkopen artikelen). 

12. Samenwerking binnen de Liemers & 

Achterhoek verdient de voorkeur 

boven Arnhem. 

13. Gemak bij vergunningenafgifte door 

gemeente aan bedrijven. Het CDA pleit 

voor meedenken aan de voorkant. 

14. Het CDA wil agrarische bedrijven 

noodzakelijke ruimte bieden voor 

toekomstgerichte ontwikkeling en 

innovatie. 
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WIJ & Leefbaarheid 

Visie Iedereen ervaart een prettig woonklimaat, weet de noodzakelijke voorzieningen 

te bereiken en voelt zich veilig in huis, op straat en in de eigen buurt. 

Stip op horizon Afronden van het Vitaal Centrum Duiven (Duiven het hart teruggeven), 

versterken dorpskernen, voorzieningen clusteren en samen met inwoners, 

gebruikers en ondernemers tijdig anticiperen op ontwikkelingen. Samen werken 

aan het optimaliseren van de kernen met bijbehorende functies. 

Doelstelling Centrumplan afronden, voorzieningen op peil houden en kernen versterken. Op 

het gebied van veiligheid steeds actuele knelpunten aanpakken en bij voorkeur 

samen met betrokken partijen structureel oplossen. 

Belang   Zorgen dat de dorpen aantrekkelijk blijven om te leven voor jong en oud. 

Daarmee wordt een gezonde basis gelegd voor een prettig woonklimaat en het 

behoud van voorzieningen. 

Rol gemeente Actieve/initiërende rol om partijen te bewegen om centrumhart van Duiven af te 

ronden, actief ondersteunende rol om plannen dorpshart kernen te realiseren. 

Gemeente moet geen eigenaar van vastgoed zijn, ontwikkelaar alleen in 

aanjaagperiode, bij voorkeur de markt laten bepalen. Vooral regisseur, 

verbinder en facilitair. 

 

Voorstellen 

1. Het CDA wil de 

bestaande 

dorpskernen van 

Duiven, Groessen 

en Loo waar 

mogelijk versterken.  

2. Voor het CDA blijft 

het verlevendigen 

van de 

winkelgebieden en versterken van de aantrekkelijkheid van ons Vitaal Centrum een belangrijke 

uitdaging in de samenwerking met vastgoedpartijen en ondernemers. Gemeente moet 

eigenaren van vastgoed binnen Vitaal Centrum durven verleiden om over te gaan tot een 

kwaliteitsverbetering. 

3. Het CDA wil in overleg met ondernemers serviceteams terug in Duiven voor ondersteunende 

diensten zoals fietsenstallingen met toezicht & bandplakservice. Serviceteams kunnen hiervoor 

worden ingezet, naast onder andere toezicht bij evenementen, globaal groenonderhoud in 
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wijken, toezicht op schoolpleinen na openingstijd en het stationsgebied (ook hier combinatie 

van service mogelijk). 

4. Stimuleren en versterken van de weekmarkt ziet het CDA als middel om de aantrekkingskracht 

van het centrum te vergroten. 

5. Leegstaande winkelpanden wil het CDA aantrekkelijk maken door ruimte te bieden aan tijdelijk 

pop- en startups. 

6. Ontwikkeling Rijksweg beperken tot direct aansluitend op het Vitaal Centrum. Afronden Vitaal 

Centrum en het aantrekkelijk maken van de Pastoriestraat heeft onze prioriteit!  

7. Het CDA wil het vernieuwde Remigiusplein laten functioneren als de huiskamer van onze 

gemeente. Een verbindende & stimulerende OGtent is daarbij van groot belang. Hiervoor is het 

niet nodig dat de gemeente eigenaar blijft van het gebouw. Het gebouw moet bruisen met 

ruimte voor steeds nieuwe initiatieven. 

8. De huidige geografische spreiding van de basisscholen binnen Duiven is van groot belang. Bij 

mogelijke sloop en nieuwbouw 

is voor het CDA deze 

verdeling het uitgangspunt. 

Combineren van basisscholen 

in één gebouw behoort tot de 

mogelijkheden, zeker in het 

centrum van Duiven. 

9. Het CDA wil de voorzieningen 

op het Eilandplein en in de 

omgeving van de 

Mondriaanstraat handhaven en aantrekkelijk houden. 

10. De Bernadetteschool en Joannesschool zijn van groot belang voor Loo en Groessen. Dit vraagt 

tijdig inspelen op veranderingen, samen met de dorpen. Hiermee moeten Loo en Groessen 

leefbaar blijven. Uitvoering van de dorpsplannen versterkt de dorpskernen! 

11. Het CDA koestert de historische gebouwen. Om deze te behouden moeten regels de 

functionaliteit niet te veel beperken. Indien nodig kijken we naar hergebruik en 

functieverandering. 

12. Het CDA spreekt zich uit voor een actief parkeerverbod van trekkers en trucks in het Vitaal 

Centrum. 

13. De verbinding tussen Vitaal Centrum en de bedrijventerreinen versterken. 

14. Het CDA pleit voor het optimaal benutten van het Horsterpark binnen de huidige mogelijkheden 

en regelgeving. Het blijft daarbij vooral een groene recreatieve buffer tussen Westervoort en 

Duiven. 
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15. Het CDA pleit voor ondersteuning buurtinitiatieven die gericht zijn op versterking leefbaarheid 

en wegnemen overlast. Het CDA wil het belonen van burgerinitiatieven samen laten opgaan 

met vormen van handhaven. 

16. Het CDA wil jongeren actief betrekken bij de samenleving, onder andere in de vorm 

maatschappelijke stages, jongeren- en kindergemeenteraad, uitvoeringsprojecten HOPE XXL 

en jongerenpanels die meedoen met actuele thema’s. 
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WIJ & Bereikbaarheid 

Visie  Adequate bereikbaarheid afstemmen op de gewenste optimale participatie 

Stip op horizon  Alle voorzieningen, fysiek en digitaal optimaal ontsluiten 

Doelstelling Onze inwoners kunnen zonder hindernissen onze voorzieningen bereiken. In 

kaart brengen hoe digitaal de ontsluiting verbetert kan worden en met welke 

partners. 

Belang Zowel voor de inwoners als de ondernemers/eigenaren voorzieningen is 

toegankelijkheid van levensbelang. Zeker als inwoners wegens een beperking 

toch al meer moeite moeten doen om mee te doen. 

Rol gemeente Actieve verbindende rol, regelgevend waar nodig en faciliterend als het kan. 

 

Voorstellen 

1. Ons Vitaal Centrum is niet vanuit al onze wijken en dorpen bereikbaar met het openbaar 

vervoer. In de ogen van het CDA moeten mensen overal kunnen deelnemen aan activiteiten. 

Vervoersalternatieven worden ruimte geboden en ondersteund. 

2. Voor het CDA biedt de naderende aanleg van de A15 en verbreding van de A12 naast 

bedreigingen ook kansen voor onze regio. Het CDA kiest ervoor om de aanleg als kans te zien! 

3. Het CDA staat voor maximale landschappelijke inpassing. 

4. Het CDA streeft naar het benutten van het nieuwe Knooppunt Liemers in relatie tot een 

vestigingsklimaat voor passende bedrijvigheid.  

5. Het CDA eist een adequate ontsluiting van de A15 op ons lokale wegennet en andersom. 

6. Het CDA pleit voor het monitoren van de afwikkeling van het verkeer op de Oostsingel en 

aanpalende wegen, als opmaat voor dubbele baan Oostsingel. 

7. Voor de kruising 

Oostsingel/Broekstraat vraagt het 

CDA een veilige oplossing waarbij 

gemotoriseerd verkeer uit het 

Duivense Broek en Lathum/ 

Giesbeek niet wordt ontmoedigd 

naar het Vitaal Centrum te komen. 

Dit is natuurlijk ook nodig om het 

Duivense Broek vanuit Duiven bereikbaar te houden. 

8. Het CDA pleit voor aanleg/verbetering van de volgende voetpaden: 

o Eltensestraat – onevenzijde – tussen Achterstehoek en Texelstraat; 

o Heiliglandsestraat – tussen bebouwde kom Groessen en de Spoorallee; 

o Vanaf parkeerterrein Sportpark Horsterpark naar Hockeyclub MHC Westerduiven. 
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9. Wegen in het buitengebied vragen passend onderhoud met 

bijbehorend bermonderhoud. 

10. Om eventuele parkeerdruk in de wijken helder te krijgen willen wij 

hier onderzoek naar doen en waar mogelijk aanpassingen plegen. 

11. Een inclusieve samenleving betekent een drempel- en 

hindernissenvrije samenleving voor mensen die een 

anderswerkend lichaam (bijvoorbeeld rolstoelgebruikers) hebben. 

Drempels en hindernissen wil het CDA dan ook weg nemen. 

12. Het CDA pleit voor maximale betrokkenheid aanwonende bewoners bij het verbeteren van de 

verkeersveiligheid en aanpassingen van wegen. 

13. Het CDA pleit voor weghalen zwart-witte paaltjes met verhoging op Heilweg, vervangen door 

passende weginrichting. 

14. Het CDA blijft streven naar aanpassing van alle verkeersdrempels passend bij de geldende 

maximale snelheid. 

15. Het marketingconcept “De Liemers helemaal goed” draagt bij aan de naamsbekendheid van 

gemeente Duiven. Het CDA wil deze aanpak minimaal op peil houden. 

16. Digitale bereikbaarheid wordt steeds crucialer voor onze 

samenleving. Voor het CDA betekent dat een goed ontsloten 

buitengebied en een centrum met gratis wifi. De gemeente is in 

de ogen van het CDA de initiator. De realisatie is in handen van 

(commerciële) partijen. 
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WIJ & Duurzaam 

Visie  Het CDA staat voor een optimale balans tussen Mens, Milieu, Natuur & 

Economie. Wij onderkennen dat duurzaamheid in de volle breedte van onze 

samenleving vorm dient te krijgen. Het CDA wil niet dat onze leefomgeving nog 

langer onnodige schade oploopt. Uitgangspunt voor het CDA is om aan te 

sluiten op het vele dat al gaande is op het terrein van duurzaamheid en dat te 

versterken. 

Stip op horizon Duurzaam handelen in partnerschap. In navolging van het Kabinetsbeleid wil 

het CDA uiterlijk in 2050 een energieneutrale en gasloze gemeente zijn.  

Doelstelling Actief participeren in de Groene Allianties, bewustmaking inwoners en 

ondernemers, ambassadeurschap en stappen richting energietransitie mede 

mogelijk te maken. Doel op kortere termijn voor het CDA is om uiterlijk in 2029: 

- alle eigen energie duurzaam opwekken 

- een energiefonds in het leven roepen voor (regionale) initiatieven welke 

bijdragen aan bovengenoemde stip op de horizon. 

Belang  Inwoners, ondernemers, instellingen en gemeente hebben uiteindelijk baat bij 

een gezonder klimaat 

Rol gemeente  Aansluiten bij wat reeds gebeurt én dat versterken, tegelijkertijd goede 

voorbeeld geven en ambassadeursrol vervullen. 

 

Voorstellen 

1. Het CDA onderschrijft de nationale strategie van duurzaamheid. Bedoeling daarvan is om 

optimaal in te spelen op de (nieuwe) rijksregelingen met budgetten voor gemeentelijke 

klimaatdoelen. Het CDA wil maximaal inzetten op informeren, enthousiasmeren, ondersteunen 

en indien nodig risicodragend participeren. Daarbij denkt het CDA aan het inzetten van 

geblokkeerde reserves (waaronder de NUON-middelen) via een duurzaam energiefonds 

(waarbij afbetaalde kredieten opnieuw worden ingezet). 

2. Het CDA wil duidelijk krijgen wat inwoners en bedrijven reeds ondernemen op het terrein van 

duurzaamheid. Op basis van deze 0-meting dient de gemeente te bepalen op welke initiatieven 

is aan te haken en welke te versterken zijn. 

3. Op nationaal niveau bestaan inmiddels de nodige stimuleringsmaatregelen ten behoeve van 

duurzaamheid. Het CDA wil nagaan in hoeverre aanvullende lokale maatregelen effectief 

kunnen zijn. 

4. Het CDA wil voor alle gemeentelijke besluiten een duurzaamheidtoets inbouwen met informatie 

over hoe het besluit bijdraagt aan de duurzaamheiddoelstelling. 
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5. Voor het CDA begint duurzaamheid met: 

o Besparen op energie en besparen op 

grondstoffen 

o Duurzame alternatieven aanwenden 

o Efficiënter inzetten van deze 

duurzame middelen. 

6. Voor de eigen organisatie & vastgoed wil 

het CDA optimaal energie en grondstoffen 

besparen. 

7. Het CDA pleit bij nieuwe aanbestedingen en 

investeringen voor duurzame varianten die bijdragen aan energieneutraliteit op termijn. Ook 

maatschappelijk verantwoord ondernemen moet een plek krijgen binnen aanbestedingen. 

8. SAMEN met de regio wil het CDA duurzame energie opwekken en innovaties daarbinnen 

stimuleren. 

9. Het CDA wil samen met verenigingen met “eigen” accommodaties zich inzetten voor duurzaam 

beheer, alternatieve energiebronnen en werken aan energieneutraliteit. 

10. Het versterken/uitbreiden van het huidige Liemers Energieloket is voor het CDA een belangrijke 

voorwaarde. Capaciteitsuitbreiding moet bijdragen aan bewustwording van en adequate 

advisering aan inwoners, naast ondernemers en onderwijs. 

11. Het CDA wil een Energieloket dat dicht bij de inwoner en de initiatieven in de buurt/wijk staat. 

12. Het CDA wil dat de gemeente actief participeert binnen de Groene Allianties, waarbij de 

gemeente zich heel nadrukkelijk focust op haar versterkende rol. Het CDA ziet mogelijkheden 

om samen met bedrijfsleven meer zonne-energie op daken en –terreinen te plaatsen. Op het 

bedrijventerrein InnoFase ziet het CDA ruimte voor overige ontwikkelingen op het gebied van 

energietransitie. 

13. De gemeente Duiven wil met woningbouwcorporaties en schoolbesturen actieplannen maken 

om bestaande woningen en gebouwen energiezuiniger te maken. Bij nieuwbouw 0 op de 

meter. 

14. Het CDA wil een gezamenlijke aanpak om zwerfafval te minimaliseren en afval nog meer te 

stroomlijnen als grondstof. 

15. Het CDA staat voor een gemeente die de naderende wettelijke plicht tot het verwijderen van 

asbest op eigen terrein wil stimuleren en faciliteren. Het CDA ziet daarbij nadrukkelijk 

combinaties mogelijk met duurzame energieopwekking. 
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WIJ & Gemeente 

Visie Duiven is een gemeente die structureel een duurzaam financieel beleid voert, 

financiële problemen direct oplost en zo geen claim legt op volgende 

generaties. 

Stip op horizon Een gezonde organisatie die vooral werkt vanuit het besef dat “buiten” (de 

samenleving) de keuzen en werkwijzen van “binnen” steeds meer gaat 

bepalen. 

Doelstelling De huidige opbouw van Planning & Control Cyclus ombouwen richting het 

vormen van een Burgerbegroting. De klantgerichtheid omvormen naar 

servicegerichtheid. 

Belang De gemeentelijke organisatie is bedoeld om het haar inwoners gemakkelijker te 

maken, de klant (onze inwoner) mag meer gevoel van “klant = koning” ervaren. 

Rol gemeente De burger die haar of zijn rol pakt faciliteren, stimuleren en waarderen. 

 

Voorstellen 

1. Het CDA gaat voor een servicegerichte gemeente. Dat vraagt meer op locatie werken in plaats 

vanuit het gemeentehuis. 

2. Het CDA vraagt om flexibele regelgeving en maatwerk oplossingen van de gemeente. 

Deregulering is geen doel op zich. 

3. Onze dorpen en wijken vragen maatwerk en dat moet worden geleverd door 1Stroom. Voor het 

CDA dient de gemeente de bestaande tradities te koesteren en ruimte te bieden voor 

modernisering van diezelfde tradities. 

4. Het CDA erkent dat nieuwe mediavormen een rol vervullen in de communicatie met de inwoner 

(informatievoorziening en raadpleging). Daarbij dient de gemeente zich te blijven inspannen om 

digitale tweedeling te voorkomen. 

5. Het CDA staat voor een gezonde, financieel duurzame en sociale gemeente. Bij thema’s als 

duurzaamheid en sociale samenhang heeft gemeente ook nadrukkelijk een aanjaagfunctie. Dit 

vraagt vooraf om middelen waarbij in onze visie de kosten voor de baat uitgaan om lange 

termijn doelen te bereiken. 

6. Onze insteek is een coalitieakkoord op hoofdlijnen waarin onze visie en missie duidelijk naar 

voren moeten komen. Het nieuwe college verdiept dit naar een Plan van Aanpak binnen het 

collegeakkoord waarin onze thematische uitwerking herkenbaar terug komt. 

7. Het CDA pleit voor wethouders met de volgende thema-overstijgende projectportefeuilles: 

a. Samenleving (maatschappelijke participatie en sociale duurzaamheid) 

b. Omgeving & Energietransitie 

c. Middelen (opbouw Burgerbegroting). 
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8. Het CDA wil raadsbreed de prioriteiten bepalen waarmee het nieuwe college aan de slag moet. 

Deep democracy (meerderheid houdt rekening met standpunt minderheid) moet bijdragen aan 

een gezonde overlegcultuur. 

9. Het CDA erkent dat overleg en samenwerking binnen de Liemers en met de Regio Achterhoek 

van essentieel belang is. Daarnaast spelen de Regio Arnhem-Nijmegen en de provincie een rol 

op het gebied van mobiliteit & economie.  

10. Bedreigingen van de lokale democratie wil het CDA, samen met relevante partijen, stevig 

aanpakken. 
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Van links naar rechts: 
               Hans Stam, Henk Albers, Eddie Bier, Johannes Goossen, Bertus Gibcus, Peter Koopmans 

    
 
ONZE Kandidaten 

1. J. (Johannes) Goossen 

2. H.J.M. (Henk) Albers 

3. N.J. (Hans) Stam 

4. P.P. (Peter) Koopmans 

5. B. (Bertus) Gibcus 

6. E. (Eddie) Bier 

7. J.B.A. (Jan) Bisseling 

8. J.S.A. (Jan) van Huet 

9. J.P.P. (Jo) le Blanc 

 

10. G. (Ger) Heine 

11. B. ( Bert) van Loon 

12. W.J.Th. (Walter) Kersten 

13. C.J. (Kees) van de Water 

14. B.A.H. (Ben) van Onna 

15. T.J.T. (Theo) Polman 

16. A.W.M. (Ton) Bouwmeester 

17. C.W. (Ineke) Jansen-Bisschop

 

 

 

 


