
 

 1 

 

 

Verkiezingsprogramma 
CDA  OVERBETUWE 2014-
2018  
 
‘EEN NIEUWE REALITEIT’ 
 
De gemeente Overbetuwe staat net als 

andere gemeenten voor een enorme 

uitdaging. Taken die de rijksoverheid nu 

nog vervult, komen straks naar de 

gemeenten. Taken op het gebied van de 

gezondheidszorg, de veranderingen in de 

wet AWBZ, jeugdzorg, de participatie wet, 

werk en inkomen. Daarbij is het de vraag 

of voor een goede uitvoering van die taken 

ook voldoende financiële middelen 

beschikbaar zullen zijn. Een goede 
uitvoering van deze taken lukt de gemeente 

Overbetuwe dan ook niet alleen.  

Dat maakt samenwerking met andere 

gemeenten en instanties in de regio 

Arnhem en Nijmegen nodig. 

Dat schept een nieuwe realiteit voor het 

gemeentebeleid van de komende jaren 

vanuit een sterke positie van de gemeente 

Overbetuwe in het Middengebied. 

 

Het CDA Overbetuwe kiest er voor 

bovenlokale samenwerking niet ten koste 

van de duurzame leefbaarheid en 

ontwikkelingsmogelijkheden van de 

dorpskernen te laten gaan. Het CDA 

Overbetuwe wil die behouden en waar 

mogelijk vergroten. Het CDA streeft naar 

een gemeenschap waarin de betrokkenheid 

van mensen bij hun gemeente, dorp, buurt, 

school, bedrijf, vereniging en familie en 

gezin leeft en vorm en inhoud  krijgt. Een 

gemeenschap waarin ieder de 

verantwoordelijkheid kan en wil nemen, 

ook voor elkaar, tegen de trend van een 

doorgeschoten “ieder voor zich 

mentaliteit” in.  

 

Dit plaatst het CDA Overbetuwe in een 

nieuwe realiteit. Een realiteit die het als 

uitdaging tegemoet treedt als een sterke 

lokaal gewortelde partij in de Overbetuwse 

gemeenschap met een enthousiaste 

achterban. Wij hechten aan goede relaties 

met de omliggende gemeenten. 
 

 
 
ONZE UITGANGSPUNTEN 
 
 de samenleving, niet de overheid; 
 een gemeente waar iedereen een taak 

heeft; 
 de nadruk op een eerlijke economie;  
 we zeggen “ja” tegen mensen die het 

even zelf niet kunnen en we zeggen ‘nee’ 
tegen profiteurs; 

 de familie is ons fundament; 
 een toekomst geven aan onze kinderen; 
 

Onze 3 K’s 
In dit programma staan de volgende 3 
begrippen centraal: 
 
1. KERNEN: wij kiezen voor al onze 

dorpen van Hemmen tot Elst; 
 
2. KWALITEIT: dienstverlening naar 

inwoners optimaal; 
 
3. KOSTENBEHEERSING: zorgen voor 

een evenwichtige balans tussen 
wensen en financiële mogelijkheden 
betekent werken binnen duidelijke 
budgettaire kaders. 
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1 KERNEN 

 
1.1 KIEZEN VOOR 

DORPSONTWIKKELINGSPLANNEN 
We willen dat er snel duidelijkheid komt 
over de uitvoeringsmogelijkheden van de 
dorpsontwikkelingsplannen. 
Dorpsontwikkeling hangt ook nauw samen 
met een visie op zorg, wonen en 
toekomstgerichte leefbaarheid. CDA 
Overbetuwe wil als enige politieke partij 
geen onnodig en duur Huis der Gemeente 
realiseren, omdat dat betekent dat er 
daardoor geen of minder middelen 
beschikbaar zijn voor het 
toekomstbestendig maken en houden van 
de dorpen.  

2.2 VOORZIENINGEN OP MAAT VOOR 
TOEKOMSTBESTENDIGE DORPEN 

 
Overbetuwe is heel divers. Wij zien binnen 
Overbetuwe kernen met verschillende 
profielen. Hiervoor hanteren wij een 
driedeling. 
 
1. Kleine kernen met een (soms zeer) 

beperkt voorzieningenaanbod. Voor 
deze kernen moeten we kiezen tussen 
een gecontroleerde, beperkte groei om 
de levendigheid van het dorp te 
bewaken en een keuze om tegelijk het 
karakter van het dorp te bewaren. 
Hierbij moeten we evenwicht zoeken 
tussen inbreiding en uitbreiding. Voor 
deze dorpen (Hemmen, Randwijk, 
Indoornik, Slijk-Ewijk, Homoet, Valburg, 
Driel en Oosterhout) zijn de volgende 
uitgangspunten van belang:  
 handhaven van het bestaande 

voorzieningenniveau als 
uitgangspunt; 

 inspelen op ouder wordende 
bevolking; 

 goede verbindingen, waaronder 
goed openbaar vervoer, naar andere 
kernen met een uitgebreider 
voorzieningenaanbod; 

 verwerken en zo mogelijk realiseren 
van de uitkomsten van het DOP per 
kern; 

 

2. Drie dorpen met een uitgebreider 
voorzieningenaanbod: deze kernen 
zijn in staat de belangrijkste dagelijkse 
behoeften van hun inwoners binnen de 
dorpsgrenzen in te vullen: Voor deze 
dorpen (Zetten, Heteren en Herveld-
Andelst) geldt: 
 voldoende groei door middel van 

woningbouw om het 
voorzieningenniveau ten minste op 
peil te houden en waar mogelijk nog 
uit te breiden. Bij deze groei ligt de 
nadruk op zowel in- als uitbreiding; 

 bewaken dat ondanks de 
noodzakelijke groei het dorpse 
karakter behouden blijft; 

 het subregionale karakter van het 
dorp Zetten infrastructureel 
verbeteren. ( onder andere 2e 
spoorwegovergang) 

 
3. De kern Elst. Deze kern heeft een 

aantrekkelijke en dominante positie in 
het hart van het stedelijke groeigebied 
tussen Arnhem en Nijmegen.  
 het voorzieningenniveau in Elst is 

relatief omvangrijk en voorziet ook 
in behoeftes van inwoners buiten 
Elst, parkeren blijft daarom gratis; 

 Elst biedt plaats aan verdere groei 
van inwoners en woningaantallen. 
Volgens het CBS zal de groei tussen 
2010 en 2020 18% gaan bedragen; 

 de ontwikkeling van een kleinschalig 
cultuuraanbod van belang met 
aantrekkelijke evenementen; 

 creëren van aantrekkelijke 
woonmilieus in en rond het 
centrum. 

 

 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=qqFzJGaDB2y5aM&tbnid=fa5Ntiip_8bmdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dorpsraadoosterhout.nl/home/hoge-wei-nieuws/83-de-gelderlander-qoverbetuwe-heeft-lak-aan-kritiek-plan-hoge-weiq.html&ei=UWNvUpnHL6O80QXY8IGACw&bvm=bv.55123115,d.d2k&psig=AFQjCNHCM0vgAJ1_gv5lqVxKwdpzzrb27g&ust=138311798484722
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1.2 EEN STERKE POSITIE VAN 
OVERBETUWE IN HET 
MIDDENGEBIED 

 
CDA Overbetuwe wil investeren in:  
 

 een sterke positie tussen Arnhem en 
Nijmegen met passende voorzieningen;  

 levendige dorpen met een duidelijk 
eigen karakter en identiteit; 

 voorzieningen op maat in relatie tot de 
dorpsontwikkelingsplannen (DOP’s); 

 een sterke werkgelegenheidsfunctie in 
de regio Arnhem Nijmegen; 

 de vereiste aandacht voor de 
grondgebonden landbouw; 

 groen en duurzaam onlosmakelijk 
verbinden met het leven in de 
gemeente; 

1.3 ONTMOETING, VRIJE TIJD EN 
CULTUUR 

Het CDA wil de sociale verbindingen van de 
dorpen in Overbetuwe behouden en 
versterken. Mensen spiegelen hun ambities 
en mogelijkheden vaak aan hun directe 
leefomgeving. Dat geldt zeker voor 
jongeren. Onderwijs, sport en 
verenigingsleven sporen jongeren aan om 
hun eigen kansen te creëren en hun talenten 
te benutten. 
 
Het CDA kiest voor: 
 

 per kern toegesneden accommodaties 
die (zaal)sport mogelijk maken; 

 blijvende aandacht voor eerlijke 
verdeling van de middelen (verdeling 
van subsidies, redelijke tarieven en 
goede accommodaties); 

 accent op deelname van onze jeugd aan 
teamsporten; 

 toegankelijk van voorzieningen, clubs en 
gebouwen voor mensen met een 
beperking; 

 mensen met een beperking de 
mogelijkheid bieden om deel te nemen 
aan het maatschappelijk leven en 
stimuleren dat ook jongeren met een 
beperking kunnen deelnemen aan 
reguliere sport en vrijetijdsactiviteiten.  

 Ondersteuning van de eigen, ook 
culturele, plek die met name de Molukse 

Gemeenschap en de Turkse 
Gemeenschap in onze samenleving 
hebben; 

 Speciale aandacht voor kwetsbare 
groepen zoals vluchtelingen met of 
zonder status; 

 Kinderen die bij instroom in het 
basisonderwijs niet kunnen zwemmen 
alsnog faciliteren; 

 
Culturele voorzieningen dragen bij aan de 
sociale verbindingen. De ‘ruimte voor 
creatie’ spreekt ons dan ook aan. Hierbij 
gaat het om goede accommodaties. We 
beseffen dat er voor theater, muziek en dans 
behoefte is aan geschikte ruimtes. We zien 
overigens wel een enorme creativiteit bij 
verenigingen om eigen oplossingen te 
vinden.  
 
Wat betreft de overige elementen van 
cultuurbeleid, heeft het CDA de volgende 
uitgangspunten:  
 

 Cultuur- en natuureducatie: aansluiten 
bij wat er al op en door de scholen 
gebeurt; 

 kunsten: beschikbaar stellen van 
accommodaties en het subsidiëren van 
goede initiatieven uit de samenleving. 
Particuliere initiatieven moeten veel 
serieuzer worden genomen; 

 evenementen: verstrekken van 
subsidies als er goede initiatieven zijn; 

 bibliotheek en media: zoveel mogelijk 
naar de kernen, lees (basis)scholen, 
brengen met behoud van een centrale 
plek;  

 cultureel erfgoed: daar moeten we 
zuinig op zijn (zoals bijv “witte kerkje” 
in slijk ewijk) en dat moeten we beter 
benutten; 

 de mogelijkheden voor uitlooproutes en 
wandelroutes bezien en realiseren;  

 

1.4 DE ROL VAN DE GEMEENTE EN DE 
DORPSRADEN 

 
De dorpsraden en de wijkplatforms hebben 
laten zien dat bewoners, bedrijfsleven en 
andere partners veel creatieve ideeën 
hebben. Zij krijgen wat ons betreft vaker 
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zeggenschap over budgetten, waardoor elke 
buurt/wijk kan inzetten op de eigen 
identiteit en kwaliteiten. Verder versterkt 
de gemeente samenwerking met partners 
zoals woningbouwcorporaties, 
onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven.  
Het CDA kiest voor:  
 

 een gemeente die krachtig regisseert; 
 een gemeente waarin voldoende ruimte 

is voor de ontplooiing van het individu 
maar waarbij dit nooit ten koste gaat 
van de ander of van collectieve 
belangen. 

 
 
1.5 LANDSCHAPPEN KOESTEREN 

 

Overbetuwe is een prachtige gemeente. Het 
landschap in het rivierengebied is in feite 
één brok cultuurhistorie. Bestaande 
landgoederen zijn zeer 
landschapsbepalende en zéér gewaardeerde 
elementen in het rivierengebied. 
Overbetuwe mag trots zijn op zijn 
landgoederen, zoals Hemmen en Loenen, 
maar ook landgoed De Mellaard en De 
Nijburgh, maar ook de doorontwikkeling  
rond- en van bijv. De Danenberg vereist de 
nodige aandacht. 
 
Het CDA wil: 
 

 het landschappelijke karakter van 
Overbetuwe bewaren; 

 een goede balans zoeken tussen 
stedelijk en landelijk; 

 dat de stedelijke ontwikkelingen aan de 
oostkant zorgvuldig worden ingebed; 

 dat de westkant van de gemeente haar 
zelfredzaamheid kan behouden en zo 
mogelijk kan versterken. 

 
1.6 VEILIGHEID 

 

Het CDA streeft naar een zo veilig mogelijke 
samenleving. Inwoners van Overbetuwe 
moeten zich veilig voelen in hun gemeente 
en directe woonomgeving. Niet alleen de 
gemeente maar ook de inwoners hebben 
daarin een eigen verantwoordelijkheid. 
Hierbij gaat het om zowel fysieke- als 
sociale veiligheid. Thema’s als leefbaarheid 
en criminaliteit maar ook externe- en 
interne veiligheid en natuurrampen zoals 
hoogwater en storm hebben onze aandacht. 
De komende jaren zal de focus vooral 
komen te liggen op het bevorderen van 
maatregelen ter voorkoming dan wel 
beheersbaar maken van de 
veiligheidsrisico’s in onze gemeente. Het 
CDA kiest hierbij voor een integrale 
probleemgestuurde aanpak waarbij 
samenwerking met en tussen betrokken 
actoren zal worden gestimuleerd. Het CDA 
stelt daarom een aantal concrete 
maatregelen voor:  
 
Enkele veiligheidsspeerpunten van het 
CDA: 
 aandacht voor en continue verbetering 

van sociale veiligheid waarbij thema’s 
als criminaliteit, overtredingen en 
overlast hoge prioriteit krijgen.  

 Monitoren van ongewenste 
ontwikkelingen waaronder 
groepsgedrag, terugdringen van 
diefstallen en het bevorderen van 
veiligheid van kwetsbare groepen; 

 het opstellen van een veiligheidsplan 
per wijk of kern; 

http://www.google.nl/imgres?sa=X&biw=1920&bih=969&tbm=isch&tbnid=S3GCXJlRy3KaDM:&imgrefurl=http://www.gelderlander.nl/regio/wijchen-beuningen/woningbrand-door-jerrycan-met-benzine-1.3833627&docid=jTCE2wb5QtBMwM&imgurl=http://www.gelderlander.nl/polopoly_fs/1.3833359.1369422449!/image/image.jpg_gen/derivatives/landscape_800_600/image-3833359.jpg&w=800&h=600&ei=IGNvUvL1D4ba0QWZp4HQCA&zoom=1&ved=1t:3588,r:74,s:0,i:313&iact=rc&page=2&tbnh=194&tbnw=258&start=42&ndsp=56&tx=141&ty=12
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 een gecentraliseerd gemeentelijk 
meldpunt; 

 een integrale aanpak van veiligheid met 
aandacht voor de risico’s in onze 
gemeente zoals risicovolle bedrijven, 
veiligheidsrisico op het spoor, 
snelwegen, hoog water en 
overstromingen.  

 Alle operationele hulpdiensten verlenen 
hulp binnen de daarvoor geldende 
norm- opkomsttijden;  

 Het bevorderen van een actievere 
adviserende rol van de hulpdiensten 
richting burgers (adviseren op gebied 
van bijv. brandveiligheid thuis, 
inbraakpreventie); 

 Politie meer en zichtbaar aanwezig laten 
zijn in onze kernen; 

 Onderzoek naar woonfuncties op 
bedrijventerreinen ter verhoging van de 
veiligheid; 

 

2 KWALITEIT 

 
2.1 REGIONALE SAMENWERKING: 
MINDER AMBTENAREN, MEER 
UITVOERING EN SAMENWERKING MET 
BURGERS 
 

CDA is voorstander van praktische en 
flexibele samenwerking in en met de regio, 
daarbij moeten we wel zorgen dat de kosten 
van samenwerking niet toenemen als we 
(werk)organisaties samenvoegen. 
Belangrijk is dat de inzet van ambtelijk 
personeel zichtbaar is in de kernen waar dat 
echt nodig is (realisatie van 
dorpsontwikkelingsplannen, hulp aan 
mensen die dat echt nodig hebben, 
ontwikkeling kernpunten, etc.). Wij hechten 
aan de servicebereidheid van onze 
buitendienst en wij zien onze milieustraten 
als een belangrijke voorziening voor onze 
inwoners. 
 
Economische samenwerking met 
Lingewaard, Nijmegen en Arnhem is nodig.  
Samenwerkingsverbanden moeten 
eenvoudig kostenneutraal opgezegd kunnen 
worden als ze ontaarden in 
oncontroleerbare ambtelijke instituten. Wij 
willen echt keuzes maken waarbij met 
gemeenten in onze regio duidelijke 

inrichtings-  en werkafspraken worden 
gemaakt. Lokaal maatwerk moet daarbij 
voorop staan.  
 
2.3 FASERING EN PRIORITERING IN 

GROTE PROJECTEN 

 
In de komende jaren moeten er keuzes 
worden gemaakt ten aanzien van de grote 
(fysieke) projecten in Overbetuwe. We 
noemen: 
o Realisatie van woningbouw, met name 

starterswoningen, op de bestaande en 
planlocaties; 

o Differentiering van woningen in 
nieuwbouwwijken moet evenwichtiger.  

o Sociale huurwoningen zijn voor ons echt 
een speerpunt!  

o Bedrijventerreinen (opschonen, 
verbeteren, bereikbaarheid vergroten 
etc.); 

o Het energiezuinig maken van 
dorpshuizen en sporthallen-/zalen; 

o De aanleg van kunstgras voor 
buitensportverenigingen; 

o Elst Centraal met prio voor een snel te 
realiseren tunnelinfra; 

o Noord Tangent schrappen, presenteren 
van een verkeersveilig alternatief, een 
mogelijkheid is een volwaardige tunnel 
in Rijksweg-N; 

o Elst Centrum beheerst uitvoeren met 
uitbreiding en handhaving van de gratis 
parkeerfunctie;  

o De ontwikkeling van de 
stationsomgeving Zetten-Andelst en een 
station bij Valburg; 

o De aanleg van fietspaden oost/west en 
noord/zuid; 

o Ontwikkeling van een ROP alleen als er 
draagvlak is bij inwoners van de 
omliggende dorpen en de Provincie 
bereid is tot o.a. uitkoop van Reeth en 
geluidswallen naar omliggende kernen, 
dus een “nee tenzij” Het CDA heeft deze 
insteek in december 2013 al neergelegd 
bij de respectievelijke dorpsraden; 

2.4 MOBILITEIT 

Mobiliteit is een belangrijke 
randvoorwaarde voor economische groei in 
onze regio. Aansluiting op de A15, A50, 
A325, N837, de spoorlijnen Arnhem/ 
Nijmegen en Arnhem/Tiel zijn hierbij van 
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belang. Het CDA stelt duidelijke prioriteiten 
op het terrein van mobiliteit: 
 

 Studie naar extra aansluiting van de 
Aam op de A325; 

 goed openbaar vervoer naast veilige 
verlichte fietsverbindingen.  

 station Elst Centraal goed bereikbaar 
voor gebruikers van het openbaar 
vervoer met behoud van gratis 
maaiveldparkeren;  

 optimale (stoplichtvrije) verbindingen 
tussen de kernen; rotondes waar 
mogelijk; 

 wij gaan uit van de individuele 
vervoersbehoefte van mensen met een 
beperking. 

 
2.5 OMBUIGING SOCIALE SECTOR 

(AWBZ, JEUGDZORG, WMO EN 
PARTICIPATIEWET) 

 
Een toenemend aantal mensen binnen onze 
gemeente zal in de toekomst behoefte 
hebben aan zorg en ondersteuning. Voor 
deze ondersteuning moet worden 
samengewerkt met o.a. de ouderenbonden, 
patiënten- en cliëntenorganisaties, waarbij 
geschoolde vrijwilligers van die organisaties 
kunnen worden ingezet om mensen uit de 
doelgroep goed te informeren en adviseren 
over mogelijke zorg en ondersteuning zoals 
bijv. door de mensen in contact te brengen 
met de formulierenbrigade van Stuw en 
SWOO in onze gemeente. Hierbij is het ook 
belangrijk om steun aan mantelzorgers en 
vrijwilligers te verlenen en hun te betrekken 
bij het sociale netwerk van burgers. 
 
Aandachtspunten voor de wijze hoe lokaal 
beleid tot stand zou moeten komen: 
 

 de gemeente formuleert passend beleid 
voor mensen die een beroep moeten 
doen op de gemeente voor begeleiding 
en persoonlijke verzorging; 

 de gemeente benut 
inkomensafhankelijke bijdragen; 

 de gemeente stelt in overleg met de 
burgers (participatieraad) vastgestelde 
duidelijke kwaliteitseisen aan 
aanbieders die zorg en ondersteuning 
leveren; 

 de gemeente geeft nieuwe (particuliere 
initiatieven) een kans; 

 de gemeente handhaaft duidelijke 
kwaliteitsnormen voor het loket Zorg en 
Inkomen;  

 cliëntenorganisaties blijven betrokken, 
cliëntenparticipatie wordt ingevuld door 
een onafhankelijke participatieraad; 

 verruimen mogelijkheden 
levensloopbestendig bouwen; 

 per kern kernteams en zo mogelijk een 
woonservicegebied.  

 
CDA Overbetuwe ziet kansen bij de 
komende decentralisaties. Voor 2015 moet 
ook duidelijk worden hoe de gemeente de 
samenwerking met de zorgverzekeraars ziet 
mede omdat de verantwoordelijkheid voor 
de huisartsenzorg wordt uitgebreid met de 
langdurige GGZ en de verpleging thuis. En 
dat terwijl zij ook verantwoordelijk blijven 
voor de kern-AWBZ, (waaronder 
intramurale instellingen met zwaardere 
zorg voor o.a. dementerenden en 
verstandelijk gehandicapten). Het CDA zal 
oude en nieuwe opties waar mogelijk 
combineren, zoals wijk en kerngericht 
inkopen en werken met integrale 
(kern)teams.  
 

2.6 WONEN IN DIVERSITEIT 

 
Het CDA kiest voor 
woningbouwdifferentiatie met de nadruk op 
starters, betaalbare- en 
levensloopbestendige bouw. 
Programmering van woningen in 
nieuwbouwwijken moet evenwichtiger.  
Onze uitgangspunten: 
 

 inwoners moeten binnen onze gemeente 
de wooncarrière kunnen doorlopen; 

 We verleggen het accent de komende 
jaren naar vernieuwing en optimale 
benutting van bestaand bebouwd 
gebied; 

 we sturen op woningbouwprojecten met 
ontwikkelingen op buurt- en 
kernniveau; 

 een eigen onafhankelijke gemeentelijke 
regierol bij woningbouw is belangrijk 
maar mag niet knellend zijn; 
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 starten met een proef welstandsvrij of 
welstandsluw bouwen; 

 in alle kernen geschikte appartementen 
/woningen voor jongeren en ouderen; 

 we ondersteunen de doorstroming in de 
huur- en koopsector.  

 

2.7 DUURZAAMHEID 

 
CDA Overbetuwe is voor groei die duurzaam 
en innovatief is. We streven naar een balans 
tussen mens, milieu en economie, zodat wij 
de wereld goed achterlaten voor onze 
kinderen. Inzet op zonne-energie lijkt 
kansrijker en doelmatiger dan het plaatsen 
van windmolens. Wij willen daarom toe 
naar een kringloopeconomie, waarin we 
grondstoffen hergebruiken in plaats van 
opmaken, zoals we nu doen. Duurzaamheid 
moet in alle gemeentelijke onderwerpen een 
leidend principe zijn. We noemen een paar 
voorbeelden: 
 
1. de gemeente gaat in gesprek met 

woningbouwverenigingen, verenigingen 
van eigenaren en verhuurders van 
particuliere woningen over hoe hun 
woningbestand energiezuiniger te 
maken. De gemeente biedt aan gebouw- 
en woningbeheerders een energie-
efficiency scan en leningsconstructies 
aan;  

2. door de gemeentelijke gebouwen beter 
te isoleren, LED verlichting te gebruiken 
en zonnepanelen te plaatsen op de 
bestaande gemeentelijke gebouwen;  

3. in het gemeentelijk klimaat- en 
energieplan nemen we het streven op 
om het energiegebruik systematisch 
terug te brengen. De gemeente 
Overbetuwe moet aansturen op volledig 
gebruik van duurzame energiebronnen;  

4. de gemeente maakt energie een vast 
onderdeel in de milieuvergunning. Via 
voorlichting (bijvoorbeeld via 
energieloket) worden bedrijven 
geïnformeerd over mogelijke 
maatregelen met een korte 
terugverdientijd;  

5. De gemeente beloont innovatie en stelt 
jaarlijks een duurzaamheidprijs in voor 
de het meest innovatieve initiatief. 

3 KOSTENBEHEERSING 

 
3.1 GEEN LASTENVERHOGING 
 
Het CDA vindt dat de lasten voor de burgers 
niet méér verhoogd mogen worden dan met 
de inflatiecorrectie. Lastenverhoging is 
alleen gerechtvaardigd als dat gebeurt om 
de economische of sociale structuur van 
onze gemeente te versterken. Zo moet OZB 
op eerlijke (WOZ)bedragen voor onroerend 
goed zijn gebaseerd. 
Principieel redenerend zou het CDA elke 
OZB-heffing willen reduceren tot nul.   
 
Uiteraard streven wij naar een realistische 
raming en taakstelling en willen ook kritisch 
kijken naar efficiency bij bestaande lasten, 
zoals de rioolheffing. Geld dat niet 
uitgegeven wordt voor een geheven 
doelbestemming moet terug naar de 
burgers. 
 
3.2 HUISHOUDBOEKJE OP ORDE 

BRENGEN 

 
De overheid is er om te faciliteren en te 
ondersteunen waar nodig en niet om alle 
wensen van burgers over te nemen en te 
subsidiëren. Met name de bestaande 
voorzieningen, zoals in de dorpen staan 
onder druk maar dienen op peil gehouden te 
worden. Regionale samenwerking is 
belangrijk omdat veel voorzieningen een 
regionale functie hebben.  
Het CDA wil het huishoudboekje op peil 
brengen en zorgen dat ook de reserves van 
de gemeente weer op niveau komen. 

3.3 ECONOMISCHE ONTWIKKELING, 
WERK EN ONDERWIJS 

 
Overbetuwe kent veel midden- en 
kleinbedrijf (MKB) en startende 
ondernemers. Deze bedrijven hebben een 
sterke band met de regio en zij bieden veel 
kansen voor meer werkgelegenheid.  
 
De bedrijfscontactfunctie moet sterker 
worden ingebed in de gemeentelijke 
organisatie zodat het niet kan gebeuren dat 
ondernemers voor gesloten deuren komen. 
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Het CDA kiest voor: 
 

 daadkrachtig ondersteunen MKB; 
 faciliteren van bedrijfsvestiging en – 

uitbreiding van 
vestigingsmogelijkheden; 

 het, waar mogelijk, wegnemen van 
belemmeringen in wetten en regels; 

 meedenken met de agrarische 
sector bij het realiseren van een 
gezonde bedrijfsvoering; 

 uitbesteding van gemeentelijk werk, 
op zo’n manier dat de gemeente 
wáár voor zijn geld krijgt en dat 
lokale (vaak kleinere) ondernemers 
een eerlijke kans hebben. 

 
De agrarische bedrijfstak in zijn geheel is 
een grote werkgever in Overbetuwe. In het 
westelijke gedeelte van Overbetuwe is 
ruimte voor versterking van de 
grondgebonden landbouw. Het CDA wil 
ruimere mogelijkheden voor vrijkomende 
agrarische bebouwing opnemen in het 
bestemmingsplan buitengebied uit oogpunt 
van het behoud van een sterke 
plattelandseconomie. 
 
Onderwijs en werkgelegenheid meer aan 
elkaar koppelen, middels de Triple Helix zal 
met name jongeren in de toekomst een 
beter perspectief bieden op een baan.  
 
Het CDA kiest voor deze prioriteiten: 
 

 Het CDA zet zwaar in op de drie O’s, 
onderwijs, ondernemen en overheid, 
ook wel Triple Helix genoemd; 

 het bevorderen dat jongeren een 
startkwalificatie op de arbeidsmarkt 
behalen en vertrouwd raken met het 
gegeven dat “levenslang leren” 
onlosmakelijk bij hun toekomst hoort; 

 voldoende stages en leerbanen voor 
jongeren; 

 actief voorkomen van onderwijs-
achterstand in de voorschoolse periode; 

 streven naar integratie van 
gesubsidieerde en commerciële 
opvanginstanties; 

 iedereen moet kunnen meedoen in 
Overbetuwe; 

 het verder stimuleren van de 
ontwikkeling van een echt regionaal 
arbeidsmarktbeleid; 

 ruimte voor onze scholen en afspraken 
nakomen over  de onderwijshuisvesting; 

 het scheppen van een goed 
ondernemingsklimaat waardoor een 
aantrekkende stimulans ontstaat; 

 
TOT SLOT 

 
Het CDA programma gaat uit van een 
gezamenlijk initiatief van alle partners in de 
gemeente. De dorpsraden en de 
wijkplatforms hebben laten zien dat 
bewoners, bedrijfsleven en andere partners 
veel goede creatieve ideeën hebben. Zij 
immers hebben hun wortels in de 
samenleving! 

 
Verbinding is belangrijk. Alleen samen 
kunnen we de doelstellingen realiseren. 
Daarom eindigt dit verkiezingsprogramma 
met een uitnodiging aan iedereen die 
Overbetuwe een warm hart toedraagt. We 
hebben de mogelijkheden om in de 
komende jaren een nieuwe sprong vooruit 
te maken. En daarmee de kwaliteit van de 
gemeente in alle denkbare opzichten een 
enorme impuls te geven.  
Daarmee werkt ze in- en voor het belang 
van alle inwoners van onze gemeente, nu en 
in de toekomst.   
  

 
 
 

 
 


