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THEMA 1: EEN SOCIALE SAMENLEVING 
In een sociale samenleving dragen we zorg voor elkaar en doet iedereen mee. Kwetsbaren en ouderen 

omringen wij met aandacht en zorg. De kracht van onze samenleving ligt in samenwerking van 

mensen die zelf hun schouders eronder zetten en omzien naar elkaar. Dat geeft het vertrouwen dat we 

met elkaar iedere uitdaging aan kunnen. Zonder de inzet van alle vrijwilligers zou het aangaan van 

deze uitdagingen niet mogelijk zijn. 

 

1. Het CDA staat voor een sociaal Lingewaard 
Een sociaal Lingewaard is mantelzorg- en dementievriendelijk en heeft een rijk verenigingsleven, een 

sterk sociaal netwerk, zorg voor arm en rijk, jong en oud en een luisterend oor voor iedereen mede 

door middel van burgerparticipatie en inspraak. Samen met alle welzijnsorganisatie bestrijden we 

actief eenzaamheid. We gaan door met de aanpak armoedebestrijding. Als het gaat om de 

gezondheidszorg staat niet de ziekte, maar een betekenis vol leven centraal. 

Het CDA wil dat de gemeente alle vrijwilligers(organisaties) gaat inventariseren en hun inzet 

jaarlijks erkennen en waarderen. Het CDA wil hierbij maatwerk leveren; van een uitnodiging voor 

het vrijwilligersgala tot vergoeding voor een te volgen cursus. 

 

2. Het CDA staat voor een dementievriendelijke gemeente 
In de afgelopen jaren heeft het CDA zich succesvol ingezet voor een dementievriendelijk Lingewaard. 

Wij vinden het van groot belang om dit proces met alle samenwerkingspartners versterkt door te 

zetten. Een dementievriendelijke gemeente is de basis waarop mensen met dementie langer op prettige 

en veilige wijze thuis kunnen blijven wonen. 
 

Belangrijke pijlers voor een dementievriendelijke gemeente: inzetten op herkenning van dementie, 

weten hoe je iemand kunt helpen, oog hebben voor wat iemand met dementie nog wel kan en 

bespreekbaar maken van dementie. 

 

3. Het CDA ondersteunt mantelzorgers 
Het CDA blijft zich inzetten voor de doorontwikkeling van het mantelzorgbeleid. Thema’s als respijt- 

zorg (waaronder dagopvang), samenredzaamheid, het mantelzorgloket, jonge mantelzorger, (pre)-

mantelzorgwoningen, samenwerking en ondersteuning verdienen nog meer aandacht. De waardering 

voor mantelzorgers en vrijwillige zorg en ondersteuning wordt een expliciet thema van de 

gemeentelijke organisatie en communicatie. Onze mantelzorgers en vrijwilligers vormen de sociale 

glans van Lingewaard! 

 

4. Het CDA faciliteert dorps- en wijkontwikkelplannen 
We stimuleren de ontwikkeling en realisatie van dorps- en wijkontwikkelplannen door onze inwoners. 

Het is voor het CDA essentieel dat inwoners actief meedenken en meedoen om van Lingewaard een 

nog fijnere plek te maken om te wonen/leven. Ook in de kernen waar men niet werkt met een dorps- 

of wijkontwikkelplan beoordelen wij de input en ideeën van onze inwoners vanuit een meedenkende 

houding. 
 

5. Het CDA zet maximaal in op het voorkomen van zorg 
Voorkomen is altijd beter dan genezen. Preventie start met het faciliteren en het behoud van goede 

voorzieningen en zorg voor jong en oud, arm en rijk. Als Lingewaard hebben we gelukkig heel veel 

initiatieven en organisaties die zich bezig houden met preventie. Hier zijn we trots op. 

 

Lid zijn van een muziek- of sportvereniging, actief meedoen met de activiteiten van de 

ouderenorganisatie, bewegen en voorlichting over gezonde voeding zijn mooie voorbeelden van 

preventie. Wij zullen ons dan ook blijven inzetten om sport en cultuur te stimuleren en faciliteren. 

Sport en cultuur zorgen voor de samenhang in de samenleving en werken preventief naar alle vormen 

van zorg. 

Samen met onze lokale sociale partners en verenigingen zetten wij ons in om ons sociale netwerk te 

versterken, eenzaamheid te bestrijden en een gelukkige en fijne leefomgeving voor iedereen. 
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6. Het CDA wil dat onze jeugd gezond en gelukkig kan opgroeien 
De toenemende prestatiedruk, de invloed van sociale media en complexe scheidingen leggen een 

steeds grotere druk op onze kinderen en jeugd. Het CDA wil inzetten op normaliseren en de inzet van 

vroegtijdige hulp en zorg om grotere problemen te voorkomen. Kinderen opvoeden lijkt moeilijker te 

worden. Het CDA wil in samenwerking met het onderwijs investeren in het ondersteunen van ouders 

bij de opvoeding. De consultatiebureaus en het onderwijs kennen onze kinderen en jeugd. Voor een 

succesvol preventiebeleid dienen de gemeentelijk consulenten en lokale welzijns- en zorgorganisaties 

hier nauw op aan te sluiten. 

 

7. Het CDA is de familiepartij bij uitstek 
In familieverband is de onderlinge verbondenheid heel vanzelfsprekend. Kinderen, ouders, 

grootouders en overgrootouders zorgen voor elkaar en staan elkaar bij als dat nodig is. Die solidariteit 

tussen generaties is voor de samenleving van groot belang. Dat geldt ook voor de opvoeding van 

kinderen tot zelfbewuste burgers van onze samenleving. Dat gebeurt als eerste thuis binnen het gezin 

en in de bredere familie, en in de tweede plaats op school. Goed onderwijs is dan ook de belangrijkste 

investering in het land dat wij willen doorgeven. We bevorderen de inzet van maatschappelijke stages 

binnen het onderwijs; hiermee leren onze kinderen hoe leuk en waardevol het is om je in te zetten 

voor een goed doel en een ander. Kinderen die in armoede opgroeien, moeten mee kunnen doen. 

Gelijk aan leeftijdsgenoten moeten ze de kans krijgen om deel te nemen aan binnen- en 

buitenschoolse activiteiten.  

 

8. Het CDA bevordert gelijkheid en respecteert diversiteit 
Voor discriminatie is binnen de gemeente geen plaats. Wij willen discriminatie voorkomen en 

bestrijden. Wij zetten ons in voor een inclusieve samenleving. Ongeacht geslacht, leeftijd, 

geaardheid, religie, afkomst of mate van beperking: iedereen heeft het recht om te zijn wie hij of zij 

is. Wij tolereren niet dat mensen worden uitgesloten om wie zij zijn, en zetten ons er actief voor in 

om dit te voorkomen. 

 

Onze speerpunten voor de komende jaren zijn: 

- aandacht besteden aan bewustwording over de betekenis van discriminatie voor het (samen)leven 

in onze gemeente. 

- in onze interne en externe communicatie (en fotomateriaal) specifieke aandacht hebben voor 

acceptatie en diversiteit. 

- kansen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

 

9. Het CDA vindt het belangrijk dat zorg dichtbij en toegankelijk is 
We worden allemaal ouder en daardoor wordt het belang van goede en betaalbare zorg steeds 

belangrijker. Ouderen, (chronisch) zieken en gehandicapten moeten kunnen vertrouwen op de zorg 

die ze nodig hebben. Dat is geen gunst, maar een oprechte en blijvende solidariteit met mensen die het 

vaak al moeilijk genoeg hebben. 
 

Het CDA wil nog een slag maken in de nabijheid en toegankelijkheid van de zorg. We zien hierbij een 

belangrijke rol voor de ontmoetingscentra in iedere kern. Onze inwoners worden in hun eigen leef- 

omgeving de gelegenheid om hun ‘zorgvragen’ beantwoord te krijgen. Daarbij is het van belang om dit 

te koppelen aan boeiende en/of leuke bijeenkomsten en algemene voorzieningen voor ouderen. Het is 

belangrijk goede verbindingen te maken met onze welzijns-en ouderenorganisaties om deze opzet tot 

een succes te maken. 
 

Het CDA-initiatief heeft als werknaam ‘de huiskamer’. De huiskamer willen we inrichten met een 

netwerk van vrijwilligers, gemeentelijke consulenten en zorg- en welzijnsprofessionals. Het netwerk 

zorgt er voor dat bezoekers hun vragen laagdrempelig in hun eigen ontmoetingscentrum kunnen 

stellen en direct een juist antwoord of verwijzing ontvangen. 
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THEMA 2: FIJN EN DUURZAAM WONEN IN LINGEWAARD 
Het CDA vindt het belangrijk dat we de verschillende generaties, van starters tot senioren, een goede 

woning en leefomgeving bieden. We steken in op kwaliteit, betaalbaarheid, duurzaamheid en 

behoefte; we laten levensloopbestendig, duurzaam, betaalbaar en divers bouwen: voor iedereen is het 

fijn wonen in Lingewaard! 

 

1. Het CDA wil Lingewaard niet volbouwen 
Bij het realiseren van meer woningen zoeken we naar balans. Het CDA wil enerzijds bouwen naar 

behoefte en inzetten op het behoud van de voorzieningen in alle kernen zoals scholen, ontmoetings- 

centra, sportaccommodaties, winkelaanbod en groen. Anderzijds wil het CDA zorgzaam omgaan met 

onze natuur. Wij vinden het belangrijk dat Lingewaard haar unieke ‘groene karakter’ behoudt. 

Lingewaard moet geen verstedelijkt gebied worden. Daarom wil het CDA niet onbeperkt doorgroeien 

(indicatie maximaal 50.000 inwoners). 

 

2. Het CDA hanteert het principe van inbreiden voor uitbreiden 
Op dit moment is er een groot tekort aan woningen voor onze inwoners. Het CDA heeft zich daarom 

hard gemaakt voor het realiseren van uitbreidingsprojecten zoals Driegaarden in Huissen en de 

Zandsestraat in Bemmel. De focus zal daarnaast vooral moeten liggen op het vinden en realiseren van 

goede inbreidingslocaties in Huissen en Bemmel en het naar behoefte bijbouwen in de kleinere 

kernen, mede ten behoeve van het behoud van leefbaarheid en voorzieningen. Om Lingewaard 

bereikbaar te houden, onderzoeken we nieuwe mogelijkheden voor het realiseren van betere verkeers-

ontsluitingen. Woningbouw en verkeersontsluiting gaan gelijk op; deze plannen worden in onderlinge 

samenhang bekeken en ontwikkeld. Dit doen we in nauwe samenwerking met alle belanghebbenden. 

 

3. Het CDA verruimt de mogelijkheden voor particuliere initiatieven 
In de afgelopen periode heeft het CDA zich succesvol hard gemaakt voor particuliere woningbouw 

initiatieven. Wij willen dat de gemeente meedenkt vanuit mogelijkheden en maatwerk, niet vanuit 

regelgeving, maar vanuit de bedoeling. 

 

4. Het CDA wil woonkansen voor iedereen 
Minimaal 50% van de nieuw te bouwen woningen moet betaalbare huur of koop zijn. Alleen op al 

langlopende initiatieven kunnen uitzonderingen worden gemaakt. Wij willen de invloed van beleggers 

op de woningmarkt beperken, bijvoorbeeld door een ‘zelfbewoningsplicht’ of andere maatregelen. 

Ook willen we inzetten op het aanpassen van de Entree-regels. De inwoners van Lingewaard moeten 

méér kans hebben op een huurwoning dan iemand van buiten Lingewaard. Starters moeten de kans 

krijgen om een huis te kopen of te huren in Lingewaard! 

 

5. Het CDA wil bouwen voor senioren 
Onze senioren verdienen een goede woning in Lingewaard. Dit vraagt om het realiseren van een 

passend aanbod van bijvoorbeeld hofjes of appartementen met een gezamenlijke ‘huiskamer’. 
Gezamenlijke woonideeën moeten de ruimte krijgen! Daarbij dient het aantal woningen met zorg en 

de mogelijkheden voor (pre)-mantelzorgwoningen worden verruimd. 

 

6. Het CDA wil doorstroom 
Wij willen de doorstroom op de woningmarkt bevorderen. Mede door de inzet van het CDA is de 

wooncoach voor senioren gerealiseerd. De wooncoach adviseert en begeleidt senioren om geschikte 

woonruimte te vinden. Hierdoor komen er meer woningen beschikbaar voor gezinnen. Om huurders 

een eerlijke en goede kans te geven op een huurwoning wil het CDA samen met de wooncorporaties 

werk maken van de bestrijding van scheefhuur. 

 

7. Het CDA wil investeren in een aantrekkelijke leefomgeving 
Een aantrekkelijke leefomgeving vraagt om groen, recreatie en goede bereikbaarheid. De wijze 

waarop we deze leefomgeving gaan inrichten wordt in de komende periode vormgegeven in een 

omgevingsvisie en verder uitgewerkt in programma’s en plannen. Het CDA vindt het belangrijk dat 

onze inwoners, bedrijven en andere belanghebbende hier actief bij worden betrokken. 
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8. Het CDA vindt een kwalitatief en innovatief woningaanbod belangrijk 
De woningbouw in Lingewaard moet aansluiten op de vraag van onze inwoners. Daarom willen wij 

ons actief inzetten op het realiseren van meer hoogbouw (naar voorbeeld van de 

appartementencomplexen in de wijk Loovelden te Huissen) en tijdelijke woningen in een groene 

leefomgeving in combinatie met goede fietspaden en openbaar vervoer. Onze bestaande buslijnen 

moeten worden behouden en bij voorkeur uitgebreid. Daarnaast vraagt de jongere doelgroep om 

woningen met een kleine ecologische voetprint zoals Tiny houses en autoluwe ecologische wijken. 

 
9. Het CDA wil stap voor stap naar een klimaatneutrale gemeente 
Om dit te bereiken vindt het CDA het belangrijk om vanuit de gemeente aan te sluiten op bewoners- 

initiatieven waaronder de wijk- en dorpsontwikkelplannen en ondernemerscollectieven. 

We stimuleren energiebesparing en de opwek van duurzame energie in onze eigen gemeente. Dit 

alles met respect voor mens en natuur en onze agrarische gronden. Participatie en betaalbaarheid 

zijn in dit proces belangrijke onderwerpen voor het CDA. 

Het CDA wil meer collectieve oplossingen. Dit past bij het uitgangspunt iedereen kan meedoen. Een 

mooi voorbeeld hiervan is het warmtenet op NEXTgarden, waardoor dit tuinbouwgebied op termijn 

energieneutraal gaat produceren. Daarbij kan het warmtenet worden uitgebreid naar andere gebieden 

in Lingewaard.  

 
10. Het CDA wil werken aan een duurzame en klimaatbestendige woonomgeving 
Samen met onze inwoners en woningcorporaties werken we stap voor stap aan het verduurzamen van 

onze huizen en leefomgeving. Het veranderende klimaat vraagt om energiebesparing en het duurzaam 

opwekken van onze energie. Het CDA vindt dat de gemeente moet insteken op het stimuleren van 

zuinig omgaan met onze energie, isolatie en zon op dak. Daar hoort het verlagen van de 

gemeentelijke leges voor duurzame initiatieven en verbouwingen bij. 

In de afgelopen jaren hebben we de concrete gevolgen gezien van de klimaatverandering. Warme en 

droge zomers wisselden zich af met zware regenbuien. Dit vraagt om passende maatregelen (klimaat- 

adaptatie); bijvoorbeeld water langer vasthouden, meer bomen aan te planten om schaduw te creëren 

en minder tegels en daardoor meer groen in de tuinen. 

Daarnaast is het belangrijk om het autoverkeer te beperken en in het kader van de duurzaamheid in te 

zetten op het gebruik van deelauto’s en de fiets. Tevens dient er geïnvesteerd te worden in het gebruik 

van het openbaar vervoer, laadpaalvoorzieningen en goede verbindingen. 
 

Ook het gemeentelijk groen speelt een belangrijke rol in de klimaatadaptatie. Wij pleiten om het 

beleefbaar groen in Lingewaard goed te inventariseren om vervolgens gericht te investeren in wij- 

ken- en dorpen met in verhouding het minste beleefbaar groen. Dit kan mooi gecombineerd worden 

met het speelbeleid voor kinderen en jongeren. 

 

11. Het CDA wil meer bomen aanplanten 
Wij stimuleren de aanplant van bomen, bosjes en meer diversiteit in onze straten en woonwijken. 

Hiermee bestrijden we de hitte en we zorgen voor de juiste afvoer van regenwater. Het is goed voor 

het klimaat, de luchtkwaliteit en daarmee onze leefomgeving. . Daarnaast stimuleren we de aanleg van 

volkstuintjes, zodat onze schoolkinderen rechtstreeks in aanraking komen met waar ons eten vandaan 

komt. 

 

 

THEMA 3: EEN STERKE DUURZAME ECONOMIE 
In een sterke duurzame economie zorgen ondernemers voor innovatie, werk en het inkomen van hun 

werknemers. Met elkaar brengen werkgevers en werknemers de welvaart op voor ons allemaal. We 

moeten blijven bouwen aan een duurzame, toekomstbestendige en innovatieve economie met alle 

ruimte voor goed ondernemerschap.  
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1. Het CDA stimuleert bedrijvigheid en werkgelegenheid 
De ontwikkeling van onze bedrijventerreinen en NEXTgarden, de verkoop van onze gronden en door- 

trekking van de A15 bieden kansen. Wij vinden de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein 

voorlopig niet gewenst. Wij willen ons eerst beperken tot de geplande uitbreidingen van de 

bedrijventerreinen Agropark en Looveer. Het CDA zet in de komende periode primair in op het 

upgraden van bestaande bedrijventerreinen. Dit vraagt om verduurzaming, vergroening en vooral 

onderlinge samenwerking van ondernemers. Samen komen we verder. 

 
2. Het CDA zet zich in voor lokale ondernemers 
Het CDA staat voor het stimuleren van onze lokale economie. We zetten ons in voor een lokaal 

gericht economisch beleid (bijvoorbeeld de uitgifte van gronden), zodat onze eigen lokale 

ondernemers de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen en te groeien. De gemeente dient 

lokaal kopen te stimuleren en zelf het goede voorbeeld te geven. Bij gemeentelijk opdrachten dienen 

lokale onder- nemers nadrukkelijk de kans te krijgen om deze opdrachten te verwerven. 

In de centra van Huissen, Bemmel en Gendt moet het winkelen beleefd kunnen worden met goede 

horeca en gezellige winkels. 

 

3. Het CDA stimuleert verbreding van het buitengebied 
Om de recreatiemogelijkheden te bevorderen willen we een wandelknooppuntensysteem in 

Lingewaard bevorderen. Hiervoor bieden de uiterwaarden en de Linge mooie kansen.  

Ook op het gebied van overnachten liggen er kansen. Naast campings, kleinschalige B&B ’s en 

camperplaatsen is er volgens het CDA ook ruimte voor een hotel. We steunen dan ook het initiatief 

voor een themahotel waarin de tuinbouw beleefd kan worden en innovatie binnen de tuinbouw op het 

gebied van kweken en duurzaamheid zichtbaar wordt gemaakt. 

 

4. Het CDA wil meer kansen voor korte ketens 
Wij stimuleren agrarische bedrijven om producten te telen voor de korte ketens: lokale producten 

moeten ook lokaal en regionaal verkocht kunnen worden. Wat je van dichtbij haalt is verser, 

lekkerder en vaak minder belastend voor het milieu. Oregional, landwinkels en vele automatieken zijn 

hier mooie voorbeelden van. 

5. Het CDA stimuleert een circulaire economie 
Als gemeente dienen we de beweging naar een circulaire economie breed te stimuleren en te 

faciliteren. In de afgelopen jaren hebben de inspanningen om meer afval gescheiden in te zamelen en 

te recyclen tot mooie resultaten geleid. De inwoners worden echter ‘beloond’ met een steeds hogere 

afvalstoffenheffing. Een gemeente als Horst aan de Maas ziet echter kans om hoge 

recyclingpercentages te combineren met een relatief lage afvalstoffenheffing. Het CDA wil laten 

onderzoeken of dit systeem zich laat kopiëren naar Lingewaard.  

Samen met afvalbedrijven wil het CDA onderzoeken om het afval op onze bedrijventerreinen om te 

zetten naar grondstoffen. 

 

6. Het CDA kiest voor een gezonde land- en tuinbouw 
De agrarische sector is van grote strategische waarde. Onze kennis over voedsel, water en 

duurzaamheid is van wereldklasse. Voor de agrariër is zorg voor het landschap, het milieu en 

dierenwelzijn hun dagelijkse werk. Met hun vakmanschap en innovatie is een versnelling van 

duurzame landbouw haalbaar. In een goede balans met de natuur, het landschap en de omgeving.  

 

7. Het CDA wil ‘zon op dak’ 
Samen met ondernemersverenigingen, beheerstichtingen van bedrijventerreinen en 

belangenorganisaties als LTO willen we stimuleren dat de daken van onze bedrijven maximaal 

worden vol gelegd met zonnepanelen. We hanteren de zonneladder als afwegingskader. 
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8. Het CDA wil toekomstbestendige bedrijventerreinen 
Groene inpassingen van toegangswegen en bedrijventerreinen is nodig. Dit vraagt om een goede 

samenwerking tussen de gemeente en het bedrijfsleven. De gemeente heeft een aanjagende en 

stimulerende rol om onze ondernemers te laten investeren in een groene inpassing van hun panden. 

Een groene inpassing verhoogt de waarde van het vastgoed en heeft een positief effect op de 

werknemers en de klanten. 
 

 

THEMA 4: EEN OVERHEID DIE NAAST DE MENSEN STAAT 
We willen een betrouwbare en dienstbare overheid die naast de mensen staat en waakt over het 

algemeen belang. De overheid is dienstbaar aan de inwoner in plaats van andersom. Dat vraagt om een 

slagvaardige overheid met een menselijk gezicht. 

 

1. Het CDA wil het samen doen 
Dat inwoners meedenken over beleid en het behoud en de verbetering van de leefbaarheid van hun 

woonomgeving vinden wij heel waardevol. Wij stellen ons open voor nieuwe en andere ideeën. We 

doen het samen. 

2. Het CDA doet wat zij zegt 
Als volksvertegenwoordigers hebben wij een voorbeeldfunctie. Wij houden ons aan onze eigen 

gedragscode en besluiten op uitlegbare, integere wijze. Rechtvaardigheid en integriteit hebben wij 

als waarden hoog in het vaandel staan.  

 

3. Het CDA staat voor een transparante en kostenbewuste overheid 
Raads- en collegebesluiten worden open en helder naar onze inwoners en ondernemers 

gecommuniceerd. Daarbij moeten alle onderliggende stukken voor iedereen eenvoudig in te zien 

zijn. Het CDA wil het OZB-tarief in de komende jaren niet met meer dan het inflatiepercentage 

verhogen. 

 

4. Het CDA staat voor een veilig Lingewaard 
Wij vinden het noodzakelijk dat de gemeente een proactieve bijdrage levert aan het voorkomen en 

bestrijden van criminaliteit, ondermijning en mensenhandel. Daarbij willen wij nadrukkelijk aandacht 

voor de kwetsbaarheid wat betreft criminaliteit van het buitengebied, zoals de vestiging van illegale 

drugslabs.  

 

5. Het CDA staat voor klantgerichte dienstverlening 
De dienstverlening vanuit de gemeente is gericht op het belang van onze inwoners en ondernemers. 

Binnen het beleid van het Sociaal Domein zijn er beloftes aan onze inwoners geformuleerd. Het CDA 

vindt deze beloftes (Iedereen hoort erbij, Wij helpen je jouw goede ideeën uit te werken, Wij kijken 

naar je om, etc.) van belang en stimuleren om deze of soortgelijke beloftes voor de hele gemeentelijke 

organisatie van toepassing te verklaren. Eerder regels schrappen dan toevoegen. 

 

6. Het CDA is verantwoordelijk 

Als Nederland en medemens hebben wij een verantwoordelijkheid om een veilig onderkomen te bieden 

aan de groep vluchtelingen die Nederland binnenkomt. Het is belangrijk om bij de integratie van 

nieuwkomers veel aandacht te hebben voor de Nederlandse taal, mee doen in de gemeenschap en het 

traject naar werk. 

 

 

THEMA 5: VERSTEVIGEN VAN WAARDEN EN TRADITIES 
Waarden en tradities versterken het gevoel dat we als gemeenschap bij elkaar horen en hier thuis zijn. 

Tegelijk zien we in religie, cultuur en regionale identiteit ook de veelkleurigheid van onze 

samenleving. In het samengaan van die gemeenschappelijkheid en verscheidenheid ligt het bijzondere 

karakter van onze gemeente. 
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1. Het CDA stimuleert een rijk verenigingsleven 
Het CDA is enorm trots op het verenigingsleven in Lingewaard! Sport en cultuur zijn gezond voor 

lijf en geest en vergroten het sociale netwerk. Sterke verenigingen dragen bij aan het versterken van 

de samenhang en leefbaarheid in Lingewaard. 

Ook de bibliotheken vervullen hierbij een belangrijke rol. Dankzij het CDA hebben ook de kleine 

kernen weer een bibliotheekfunctie! Het CDA wil onderzoeken hoe ‘nieuwe’ inwoners van 

Lingewaard gestimuleerd kunnen worden om actief aan het verenigings- leven deel te nemen. Wij 

ondersteunen de voordelen van de open club-gedachte. Een open club is een vereniging, school of 

organisatie waarbij gebouw en terrein vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid ook 

opengesteld wordt voor activiteiten van ‘niet-leden’. De open club-gedachte zorgt voor de 

noodzakelijke verbinding tussen de verschillende beleidsterreinen en inwonersgroepen. 

 

2. Het CDA investeert in verenigingen en stichtingen 
Leefbaarheid in de (kleine) kernen is heel belangrijk en daaruit voortvloeiend het behoud van de een 

bloeiend verenigingsleven. Verenigingen en stichtingen hebben het lastig. Het vinden van onder andere 

vrijwilligers en bestuursleden wordt steeds moeilijker. Het CDA vindt het van belang om verenigingen 

en stichtingen hierbij te ondersteunen. 

 

Het CDA ziet kansen voor een overkoepelend bestuursplatform in Lingewaard. Binnen het 

bestuursplatform kunnen een aantal bestuurstaken overkoepelend worden opgepakt; bijvoorbeeld 

samen een standaard ontwikkelen hoe om te gaan met privacyregels (AVG) en aansprakelijkheden (Wet 

Bestuur en Toezicht Rechtspersonen). Hierdoor krijgen de verenigingen meer ruimte en tijd om in de 

eigen kern de focus te leggen op de kernactiviteiten van de vereniging. 

 

3. Het CDA houdt van cultuur 
Het CDA vindt dat aan de cultuuractiviteiten een extra impuls gegeven moet worden. Het CDA wil om 

die reden een extra budget toekennen aan cultuur en het activiteitenpallet van onze culturele 

verenigingen. De bedoeling is dat het extra cultuur budget ten behoeve komt aan culturele activiteiten 

die maatschappelijke en educatieve meerwaarde hebben. 

Tevens zetten we in op een nog sterkere culturele infrastructuur door slimme verbindingen te maken. 

We zijn zeer enthousiast over het Lingewaards Sportakkoord. Het CDA wil ook een Lingewaards 

cultuurakkoord realiseren. Wij willen de cultuurcoaches van SWL meer inzetten voor de verschillende 

verenigingen. Vanuit een sterk verenigingsleven kunnen we veel inwoners bereiken. 
 

We koppelen het project ‘Meer Muziek in de klas” aan de activiteiten onze verenigingen. Tevens maken 

we verbinding met ons accommodatiebeleid. De einduitvoeringen van ‘Meer muziek in de klas’ worden 

in samenwerking met onze verenigingen uitgevoerd in onze Lingewaardse accommodaties. Activiteiten 

van de dagopvang en maatschappelijke stages kunnen hieraan verbonden worden, zodat ouders, 

onderwijs, senioren en cultuur elkaar ontmoeten in onze Lingewaardse accommodaties. 

 
Cultuur verbindt en versterkt ons gemeenschapsgevoel. Om dit te stimuleren willen wij als CDA 

budget beschikbaar stellen voor een jaarlijkse gezamenlijke muzikale uitvoering van onze fanfares, 

harmonieën en koren. De uitvoeringen worden gegeven in iedere kern. 

 

De historische kringen zijn van groot belang om onze archeologische waarden en cultuurhistorie 

zichtbaar te maken en te houden. 

 

4. Het CDA ondersteunt en stimuleert de evenementen in iedere kern 
Het behoud van leefbaarheid en eigen identiteit van de verschillende kernen in Lingewaard staat bij 

het CDA hoog in het vaandel. Het is daarom belangrijk dat iedere kern haar eigen evenementen 

behoudt en verder vorm geeft. We hebben heel veel evenementen In Lingewaard om trots op te zijn: 

Huissense Dag, Taptoe in Bemmel, Lentekriebels in Angeren, Kersenfeest in Gendt, Schuttersfeest in 

Doornenburg. En natuurlijk de avondvierdaagsen en kermissen in alle kernen. 

 

            


