Voor een Maatschappelijk
Verantwoord Overbetuwe!

Verkiezingsprogramma Gemeentebelangen
Overbetuwe 2018-2022

GBO, een introductie
Gemeentebelangen Overbetuwe (GBO) is sterk vertegenwoordigd in alle kernen van onze gemeente.
Andelst, Driel, Elst, Hemmen, Herveld, Heteren, Oosterhout, Randwijk, Slijk-Ewijk, Valburg en Zetten.
GBO staat voor de belangen van inwoners, ondernemers en organisaties en weegt deze belangen
steeds zorgvuldig af tegen het brede, algemene belang.
Voor GBO is het belangrijk dat beleid lokaal in de kernen vertaald wordt. De eigenheid van de diverse
kernen speelt daarbij een rol. Wij vertrouwen op de kracht van de kernen, van de samenleving. GBO
zet zich in om samen met inwoners de leefbaarheid van een dorp te vergroten door initiatieven
zorgvuldig af te wegen. Dé LOKALE partij van Overbetuwe!
GBO heeft voor de komende vier jaar concrete speerpunten geformuleerd met betrekking tot een
maatschappelijk verantwoord Overbetuwe waarin extra aandacht is voor de leefbaarheid, de zorg,
het vestigingsklimaat binnen onze kernen en de toekomstbestendigheid van onze mooie gemeente.
Deze speerpunten lopen we hierna langs. We hebben ruimte gelaten binnen deze speerpunten
omdat we van mening zijn dat we de beleidsruimte die de gemeente heeft zoveel mogelijk moeten
invullen met de burgers. Dit kan alleen als er een goede communicatie plaatsvindt. Burgerparticipatie
en communicatie vormen dan ook de rode draad binnen ons verkiezingsprogramma voor de
komende vier jaar. Ieder jaar zullen we de speerpunten gaan herijken en waar nodig bijstellen.

VLNR: René Post (lijsttrekker), Dimitri Horsthuis – Tangelder (kandidaatwethouder) en Henk Vreman (fractievoorzitter)
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Een korte terugblik
De afgelopen 4 jaar hebben we als oppositiepartij een aantal
mooie projecten kunnen oppakken. Voor de komende 4 jaar
willen we aan het roer staan om nog meer voor onze inwoners
te kunnen doen. Dus stem op 21 maart 2018 op GBO!

2016: Eerste
Kinderburgermeester

2017: Extra middelen
voor cultuur: De Kik

Een motie ingediend door
GBO heeft geleid tot de 1e
Kinderburgemeester van de
gemeente Overbetuwe. Haar
naam Wies van der Werf.

Het is gelukt om extra
middelen te verkrijgen voor
de verbouwing van De Kik.
De Kik diende noodzakelijk
te verbouwen. Een nieuwe
lift voor rolstoelers,
bezoekers die slecht ter
been zijn en natuurlijk
attributen van uitvoerenden
e.d.

2015: Begraafplaats
Zetten
Dat er een begraafplaats
gaat komen is zeker naar
aanleiding van een wens
van de Zettenaren en een
motie vanuit GBO. Een
goede samenwerking!

2016:
Overbetuwepanel

2017: Verlichting

Vaak is het moeilijk om op
korte termijn te peilen wat
de mening van de inwoners
is.

Verlichting Bemmelseweg
moest worden vervangen:
de kracht van schriftelijke
vragen stellen op basis van
input van de inwoner!

Door het Overbetuwepanel
te creëren weten we wel
wat jij als inwoner denkt en
jij kunt dan ook direct je
mening geven.

Lokaal BETROKKEN in de
afgelopen 4 jaar en Lokaal
VERBONDEN in de
komende 4 jaar!
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Leefbaarheid in de dorpskernen
Leefbaarheid is een ruim begrip. Het gaat erom hoe aantrekkelijk de gemeente is. De invulling van
het begrip “aantrekkelijk” is ook deels persoonsafhankelijk. Jij verstaat onder leefbaarheid misschien
heel iets anders dan jouw buren. Zo kun jij een veilige woonomgeving belangrijk vinden terwijl je
buurman vooral goed groenonderhoud wil. Juist om deze verschillen vindt GBO het belangrijk om
met zijn burgers in gesprek te gaan. Er zullen zaken dienen te worden aangepakt in jouw wijk of jouw
dorpskern om de leefbaarheid te vergroten om zo nog prettiger te kunnen wonen en leven.
•
•
•
•

Voldoende en passende woningen
Veiligheid
Levensloopbestendig maken van de (woon)omgeving
Openbaar vervoer

Voldoende en passende woningen
Sociale woningbouw
GBO maakt zich sterk voor betaalbare (sociale) huur- en koopwoningen. De afgelopen jaren zijn er in
gemeente Overbetuwe veel te weinig betaalbare (sociale) huur- en koopwoningen gerealiseerd voor
onder andere starters en senioren. Wij willen beleid ontwikkelen waarbij er verplichtingen ontstaan
voor de ontwikkelende partij om bij een ontwikkeling (b.v. meer dan 10 woningen) een percentage
daarvan betaalbare (sociale) huur- en of koopwoningen dienen te zijn. Hierbij willen we ook meer
aandacht geven aan bouwdifferentiatie (Tiny Houses, inschuifwoningen, woningsplitsing en woonwerkpanden).
Mantelzorgwoningen
Wij willen graag beleid ontwikkelen waarbij er ruimere mogelijkheden ontstaan voor het realiseren
van mantelzorgwoningen bij bestaande woningen (inpandig en uitpandig) binnen de bebouwde kom.
Vlottrekken stagnerende projecten
Er zijn (geplande) bouwprojecten die om een of andere reden niet tot uitvoering komen. Wij willen
dat er bij een tiental gestagneerde projecten een kansen- en knelpuntenanalyse wordt uitgevoerd en
oplossingsrichtingen worden aangedragen. Inwonersinitiatieven op basis van duurzaamheid,
levensloopbestendigheid, financiële haalbaarheid en met veel sociale woningbouw moeten worden
ondersteund, waardoor deze projecten een kans van slagen hebben.
Veiligheid
Je veilig voelen en veilig leven zijn belangrijke levensbehoeften. Alle inwoners van de gemeente
Overbetuwe hebben recht op een veilige leefomgeving en moeten zich ook veilig kunnen voelen in
de eigen buurt. GBO wil zich inzetten voor: het tegengaan van vandalisme; inbraakpreventie; waar
nodig cameratoezicht; terugdringen van vervuiling door zwerfvuil. Dit alles in nauwe samenwerking
met de bewoners. De veiligheidsmonitor willen wij gebruiken om te onderzoeken welke maatregelen
voor onze inwoners van belang zijn. Het gaat hier om overlast, veel voorkomende criminaliteit zoals
inbraken en diefstal, en het onveiligheidsgevoel. Met name komt er aandacht voor jeugd en
veiligheid in en om de school. Veiligheid binnen de wijken is erg belangrijk. In de gemeente
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Overbetuwe zijn er diverse Whatsapp-groepen waarmee buurtbewoners
contact met elkaar hebben om de buurt veilig te houden. GBO
ondersteunt dit initiatief en vindt een uitbreiding op buurtpreventie en
het beschikbaar stellen van middelen (zoals zaklantaarns) behoren tot
ondersteuning waarin moet worden voorzien.
Levensloopbestendig maken van de (woon)omgeving
Inrichting openbare ruimte ‘Ouderenproof’
Het levensloop bestendig maken van de (woon)omgeving is een belangrijke taak voor gemeenten,
zeker nu gemeenten er zoveel zorgtaken bij hebben gekregen. Vanwege de sterke toename van het
aantal ouderen, welke met hulp willen blijven wonen in hun eigen woning of een aangepaste woning,
dient er nagedacht te worden over het goed inrichten en benutten van de publieke ruimte. Anders
kan dit ouderen hinderen bij hun dagelijkse bezigheden. Er dient een toegankelijke publieke ruimte
te zijn welke veilig en beweegvriendelijk is, de weg wijst aan wie hem vergeten is, en mensen helpt
elkaar te ontmoeten. Gebrek aan rustpunten zoals bankjes, smalle trottoirs en het ontbreken van
beschutting tegen weer en wind, kunnen ouderen ervan weerhouden erop uit te gaan. Dat beperkt
de zelfredzaamheid van ouderen en de mogelijkheden om hun leven zelfstandig en met hulp van hun
sociale contacten vorm te geven. GBO vindt dat er een visie ontwikkeld dient te worden hoe we in de
komende jaren in de gemeente Overbetuwe de huidige en toekomstige inrichtingen ‘Ouderenproof’
kunnen ontwikkelen.
Behouden en versterken van de kwaliteit van onze openbare ruimte
De invulling van een goede woonomgeving wordt voor een groot deel bepaald door de wijze van
inrichting, de kwaliteit van uitvoering en het beheer van de openbare ruimte. De bezuinigingen op
het beheer van de openbare ruimte hebben geleid tot een vermindering van de kwaliteit van de
leefomgeving. GBO wil dat de openbare ruimte voldoet aan de wensen van onze inwoners. Wij
stimuleren daarom particuliere groeninitiatieven van inwoners. Extra inzetten op bestrijding van
overlast door hondenpoep en een schone en opgeruimde openbare ruimte. Dit kan gefinancierd
worden uit de hondenbelasting.
Er moet volgens GBO meer aandacht te zijn voor goed onderhoud van de wegen. Veilige
oversteekplaatsen, kindveiliger verkeer en intensiever toezicht op verkeersovertredingen. Denk
bijvoorbeeld aan de verbinding met Park A15 – Station en goede fietsverbindingen tussen de kernen.
Openbaar vervoer
Goed openbaar vervoer in alle kernen
Een goede bereikbaarheid van dorpen en kernen is noodzakelijk om de
leefbaarheid te garanderen. In samenwerking met inwoners en
vrijwilligers dient er gekeken te worden naar het uitbreiden en/of
veranderen van huidige verbindingen naar slimme OV-verbindingen die
het beste passen bij deze regio. Wij willen een onderzoek naar de kosten
en mogelijkheden om een dergelijke OV-verbinding te realiseren. Al dan
niet gebruikmakend van het systeem van belbussen, bemand door
vrijwilligers.
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Zekerheid van zorg
Zelfstandigheid en keuzevrijheid op het gebied van wonen, zorg en mobiliteit is een groot goed,
evenals de beschikbaarheid van voorzieningen. Iedereen moet een plek hebben om samen te komen
en moet de noodzakelijke zorg en ondersteuning krijgen om actief te kunnen deelnemen aan de
samenleving. De landelijke overheid heeft steeds meer zorgtaken bij de gemeente en de inwoners
neergelegd. GBO wil dat er zorg op maat wordt geleverd en dat er ook bijzondere aandacht is voor
mantelzorgers. Zij moeten zich gezien voelen en niet het gevoel hebben er alleen voor te staan. Ook
vindt GBO het belangrijk dat inwoners van onze gemeente zo lang mogelijk thuis kunnen blijven
wonen in hun vertrouwde omgeving. Goede voorlichting over de mogelijkheden om langer thuis te
kunnen blijven wonen, wat je als inwoner hier zelf aan kunt doen in combinatie met ondersteuning
vanuit de WMO is belangrijk.
•
•
•
•

Maatschappelijke zorg- en servicecentra
Mantelzorg
Jeugdzorg
Zelfstandigheid en keuzevrijheid

Maatschappelijke zorg- en servicecentra
Goede zorg en ondersteuning van inwoners is een belangrijk speerpunt. Door maatschappelijke zorgen servicecentra in te richten vergroot je de leefbaarheid in alle dorpen. Hierdoor wordt langer thuis
wonen gestimuleerd en wordt voldaan aan de zorgbehoefte van de inwoner.
Mantelzorg
Mantelzorg is door de zorgbehoefte een wezenlijk onderdeel geworden van ons zorgsysteem. Daar
wil GBO niet voor weglopen. Wij willen dat er toereikend budget is voor opleiding, begeleiding en
een passende waardering van mantelzorgers komt. Tevens dient de mantelzorger het
zorgcompliment te krijgen. Iets waar ze naar mening van GBO niet om hoeven te vragen.
•
•

•

GBO wil dat er toereikend budget is voor opleiding en begeleiding en een passende
waardering van mantelzorgers binnen de gemeente.
GBO wil een koppeling leggen tussen scholen, bedrijven en mantelzorgers om de problemen
waar mantelzorgers tegenaan lopen te benoemen en op te lossen: Erkenning door
Herkenning
GBO vindt dat het systeem van de “geluksroute” toe is aan een evaluatie. Een aanpassing
naar een andere wijze van waarderen van mantelzorgers.
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Jeugdzorg
In de jeugdwet is vastgelegd dat de gemeente de jeugdzorg regelt voor alle kinderen en jongeren van
0 tot 18 jaar die dat nodig hebben. Gemeenten hebben ook de plicht om jeugdhulp en ondersteuning
te bieden. Bijvoorbeeld aan jongeren met een beperking, stoornis, aandoening of opgroeiproblemen.
De jeugd heeft de toekomst en jeugdzorg is hierin erg belangrijk. Maatwerk is nodig voor de
ontwikkeling en begeleiding van jongeren door actieve hulpbenadering vanuit de kernteams. Ook na
het 18de levensjaar moeten wij jongeren blijven volgen en coachend optreden. GBO is van mening
dat we moeten zorgen dat kind en gezin echt centraal komen te staan bij de uitvoering van de
Jeugdwet. Hierin zijn opleidingen en samenwerking met organisaties voor jeugdhulpverlening van
groot belang. Het uitgangspunt moet zijn dat iedereen naar vermogen doet wat nodig is om een
gezin te helpen.
Zelfstandigheid en keuzevrijheid
Zelfstandigheid en keuzevrijheid op het gebied van wonen, zorg en mobiliteit is een groot goed,
evenals de beschikbaarheid van voorzieningen. GBO maakt geen onderscheid tussen inwoners.
Ouderen zijn geen kostenpost, maar worden gewaardeerd om hun kennis en levenservaring.
Jongeren zijn het kapitaal van de toekomst. Zorg en welzijn verdient iedereen. Soms is een extra
duwtje in de rug genoeg om weer mee te kunnen komen. Iedereen moeten een plek hebben om
samen te komen en actief kunnen deelnemen aan de samenleving.

Kerkje in Homoet.
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Duurzaamheid en toekomstgerichtheid
We moeten investeren in een sterk, sociaal en duurzaam Overbetuwe en verbinden daarbij
economie met arbeidsparticipatie en onderwijs. We spannen ons maximaal in voor economische
ontwikkeling, onderwijs en een aantrekkelijke arbeidsmarkt. We doen daarbij wat nodig is voor de
kwetsbare inwoners van Overbetuwe en willen voor kinderen en jongeren optimale
ontwikkelingskansen.
•
•
•

Duurzaamheid in Overbetuwe
Educatie
Fietsnetwerk

Duurzaamheid in Overbetuwe
Duurzaamheid betekent investeren in de toekomst. Informeren over duurzaamheid is erg belangrijk
om mogelijkheden hierin kenbaar te maken. Op steeds meer plekken binnen de gemeente zijn
bijvoorbeeld zonnepanelen te zien maar hier liggen nog kansen. GBO vindt de input van onze
inwoners erg belangrijk en daarbij spelen burgerparticipatie en lokale democratie een grote rol. Door
budget vrij te maken worden initiatieven makkelijker uitvoerbaar en zijn de mogelijkheden legio.
Uitbreiding duurzaamheidsbeleid
GBO wil in 2018 en de jaren daarna uitbreiding van het duurzaamheidsbeleid in onze gemeente. Dit
is mogelijk omdat er steeds meer informatie en middelen over duurzaamheid beschikbaar komen
voor zowel inwoners als de bedrijven. Ook lokale initiatieven kunnen hierin als voorbeeld dienen
zoals het project WATBETERS voor Overbetuwe.
Zonnepanelen
Inmiddels zijn overal in de gemeente al zonnepanelen waarneembaar. Toch liggen er nog
ruimschoots kansen voor aanvulling van zonnepanelen. Wij zien dat veel grote (bedrijfs)gebouwen
de kans voor het plaatsen van zonnepanelen nog niet benutten. Hierin kan voorlichting bij de
eigenaren van deze gebouwen helpen om deze kansen wel te realiseren. Verder willen wij de
haalbaarheid onderzoeken om bij de afgifte van bouwvergunningen de aanvrager te verplichten om
de mogelijkheden te onderzoeken om het energieneutraal te bouwen. Dit kan breder zijn dan het
plaatsen van zonnepanelen, want hierin kunnen ook oplossingen zoals de inzet van warmtepompen
worden meegenomen.
Informeren scholen / bedrijven
Kennis delen door te informeren! Vanuit de ambtelijke organisatie willen wij iemand opgeleid
hebben die van tijd tot tijd scholen bezoekt om het thema duurzaamheid toe te lichten met de
nadruk op de actuele praktische toepassingen in het eigen dorp. Hetzelfde kan uitgevoerd worden bij
bedrijven, waarbij er aandacht besteed wordt aan de financiering van deze projecten. Met name
omdat er investeerders zijn die daken zoeken waar zonnepanelen geëxploiteerd kunnen worden. Het
bedrijf stelt hierbij de daken ter beschikking en hoeft zelf geen financiële investering te doen.
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Budget vrijmaken
Door jaarlijks structureel budget vrij te maken in de gemeentelijke begroting zorgen we ervoor dat
duurzaamheid een continu karakter krijgt. Dit budget moet aanwijsbare realistische doelen dienen,
wat varieert van informatievoorziening (bijvoorbeeld voorlichter scholen en bedrijven),
informatiemarkt tot en met een duurzaamheidlening.
Educatie
De jeugd heeft de toekomst. Onderwijs vormt een belangrijk aandeel in die toekomst. De
schoolbesturen bepalen voor het grootste deel zelf hun beleid, maar de gemeente kan bijdragen om
de jeugd een zo goed mogelijke start te geven. Wij willen daarom ook graag samen met de
schoolbesturen een gemeenschappelijke visie ontwikkelen voor het basis- en voorgezet onderwijs.
Hieronder zijn een aantal aspecten benoemd waar we mee aan de slag willen gaan.
Onderwijsachterstand
GBO pleit ook voor het terugdringen van
onderwijsachterstanden door op zeer jeugdige leeftijd
nog intensiever dan nu met taalonderwijs aan de slag te
gaan. Het programma Voor- en Vroegschoolse Educatie
is een eerste goede stap. Er dient bekeken te worden op
welke wijze we het verder kunnen terugdringen. Zijn
hier meer middelen (financiën) voor nodig of een
aanscherping van het beleid?
Voortijdige schooluitval en onderwijsachterstand
Gebleken is dat vier op de tien van de bij het UWV als werkzoekend ingeschreven jongeren een
startkwalificatie missen. Hoewel de directe invloed van de gemeente op het onderwijs wellicht
beperkt is, is het noodzakelijk dat daar waar de gemeente het onderwijs kan stimuleren, dit ook
gebeurt. Wij willen voortijdige schooluitval tegengaan en in gesprek gaan met scholen om aandacht
te besteden aan de oorzaken van deze uitval.
Laaggeletterdheid
Goed kunnen lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer is de voorwaarde om mee te
doen in onze gemeente. Landelijk gezien hebben zeker 2,5 miljoen volwassenen moeite om brieven
van de gemeente te begrijpen, digitaal een formulier in te vullen of veiligheidsinstructies op hun
werk te begrijpen. Met de juiste aanpak kan 70% van deze doelgroep hun taalvaardigheid aanzienlijk
verbeteren. Taal is geen doel op zich in dit geval, maar een middel om mensen mee te laten doen in
de samenleving. Volgens GBO is goede begeleiding en aandacht voor deze doelgroep daarom van
essentieel belang.
Talentontwikkeling en vakmanschap
Wij vragen meer aandacht voor excellente en hoogbegaafde leerlingen door samen met scholen en
ouders oplossingen te zoeken op welke wijze specifieke leeromgevingen en welke begeleiding voor
die groep leerlingen noodzakelijk is.
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Fietsnetwerk
Naast wandelen is fietsen de schoonste en gezondste vorm van vervoer. Er is een sterke toename te
zien van mensen die steeds langere afstanden afleggen met de fiets, waardoor meer kernen en
omliggende steden bereikbaar worden. GBO staat voor betere, snelle en veilige fietsverbindingen in
de regio met weinig verkeerslichten. Het ontwikkelen van een toekomstbestendig doorfietsnetwerk,
ontvlecht en los van doorgaande autowegen. De fietsnetwerken dienen veilig, herkenbaar en
comfortabel te worden uitgevoerd in een herkenbare rode asfaltlaag.
Groen, Natuur & Woonomgeving
Groen en water zijn essentieel voor de aantrekkelijkheid van onze kernen, voor werknemers en
ondernemers, voor bezoekers, en uiteraard ook voor onze inwoners. Klimaatverandering wordt
daarbij een steeds belangrijker thema. GBO wil de gemeente Overbetuwe klimaatbestendig maken.
Hierbij moeten we denken aan het nemen van preventiemaatregelen tegen hevige regenval, hitte en
droogte. GBO wil blijven werken aan duurzame kwaliteit en aan de spreiding van groen in onze
kernen en het buitengebied en aan de toegankelijkheid van het groen. Het scheiden van afval- en
regenwater, afkoppelen van regenwater en minder bestraten en verharden van de kernen zullen de
komende jaren nadrukkelijk aan de orde moeten komen.
Meer groen in woonwijken
In nieuwbouwwijken van de afgelopen jaren zien we steeds meer dat groen verdwijnt. Dit is niet
goed voor de kwaliteit en de leefbaarheid van de woonomgeving maar ook slecht voor de
duurzaamheid van een wijk. GBO wil bij het realiseren van nieuwe ontwikkelingen waar nog geen
afspraken over zijn gemaakt groen centraal gaan stellen. Wij willen ook groen centraal stellen bij een
herinrichting van een wijk of gebied. Groen is immers een belangrijk argument voor toekomstige
bewoners en resulteert in een gezonder en duurzamer woonklimaat.
Sport en verenigingen
Sporten is belangrijk binnen onze gemeente en dat is te zien in het aantal verenigingen en actieve
leden. Samen sporten met als gezamenlijk doel, bewegen en samen komen om deel uit te maken van
de maatschappij. Sport en verenigingen zijn namelijk de basis van deze maatschappij die bijdragen
aan mentale en sociale processen. Sportverenigingen vormen een belangrijke schakel in onze
samenleving, zij staan voor iedereen open, dit bevordert de integratie. GBO wil iedereen, jong en
oud, in de gelegenheid stellen met plezier mee te doen aan verschillende sport- en
beweegactiviteiten.
Daarom wil GBO sportvoorzieningen een kwaliteitsimpuls geven door aandacht te hebben voor
capaciteitsproblemen voor het sport- en verenigingsleven. Transparante, eerlijke en zorgvuldige
verdeling van het gemeentelijk sportbudget voor alle verenigingen zodat ook kleine verenigingen
kunnen werken aan eventuele groei en professionalisering van het sportaanbod.
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Topsport
Steun mag er ook zijn voor sporters die uitblinken. Laat talent niet verloren gaan is ons motto. Daar
waar nodig zijn wij voor (financiële) ondersteuning van topsporters binnen onze gemeente. Hoe
mooi zou het zijn wanneer wij over een paar jaar een nieuwe wereldkampioen kunnen huldigen in
onze gemeente.
Voorzieningen
Doorontwikkelen Gelrepas
GBO wil het minimabeleid verder doorontwikkelen en denkt daarbij in het bijzonder aan de Gelrepas.
De reikwijdte van deze pas moet worden verbreed zowel in de richting van de doelgroep als het
gebruik. Het deelnemen aan sport en cultuur door diverse leeftijdsgroepen stimuleert de onderlinge
omgang en zo raakt men niet in een sociaal isolement. GBO is van mening dat de Gelrepas breder
ingezet kan worden voor mensen met een kleiner budget.
Verenigingsleven
Het verenigingsleven is een van de hoekstenen van de maatschappij. Om het verenigingsleven te
inspireren, stimuleren en ondersteunen dient de gemeente niet alleen kennis en menskracht in te
zetten, maar ook de verenigingen te belonen met een bijdrage indien blijkt, dat maatschappelijke
betrokkenheid leidend is. Het aantrekken en behouden van vrijwilligers wordt voor het
verenigingsleven een steeds grotere opgave. De huidige maatschappij is individualistisch ingesteld en
daarom moet de gemeente enerzijds haar inwoners stimuleren vrijwilligersactiviteiten te verrichten
en anderzijds moeten uitkeringsgerechtigden nadrukkelijk worden gevraagd om hun kwaliteiten in te
zetten voor vrijwilligerswerk onder het motto “voor wat hoort wat”.
Multifunctionele voorzieningen stimuleren
GBO pleit ervoor dat in elk kerkdorp basisvoorzieningen voor de gemeenschap aanwezig zijn, waarbij
we denken aan een dorpshuis of multifunctioneel centrum (MFC). Deze voorzieningen moeten waar
mogelijk om beheersmatige en financiële redenen multifunctioneel zijn. Voorbeelden zijn de
bibliotheek in Heteren die voor veel meer doeleinden wordt gebruikt.
Bibliotheek
Het bibliotheekwerk in Overbetuwe wordt verzorgd door de
Stichting Openbare Bibliotheek Zuid (OBGZ). Deze stichting is
werkzaam in verschillende gemeenten in Gelderland. Elke
gemeente, zo ook de gemeente Overbetuwe, stelt jaarlijks een
subsidiebedrag beschikbaar zodat deze stichting zijn
werkzaamheden kan uitvoeren. Aan deze subsidie zijn een aantal
voorwaarden verbonden. GBO wil aan deze voorwaarden twee
extra voorwaarden toevoegen. Zo mag het aantal bibliotheken in
onze gemeente volgens GBO niet afnemen. Daarnaast
ondersteunen wij initiatieven van inwoners of stichtingen om een
kleinschalige bibliotheek op te zetten. Een voorbeeld hiervan is
een basisschool waarin een kleinschalige en openbare plek
gerealiseerd wordt waar mensen boeken kunnen lenen.
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Arbeidsparticipatie en armoedebeleid
Steeds meer mensen zijn aan het werk door het aantrekken van de economie. Voor inwoners van
onze gemeente zonder werk willen wij kansen creëren. Werk zorgt er niet alleen voor dat men
inkomen heeft om in zijn of haar eigen levensonderhoud (en dat van het gezin) te voorzien. Werk is
veel meer, men kan een bepaalde eigenwaarde of erkenning aan werk ontlenen. Bovendien zorgt
werk voor zingeving en heeft men het gevoel dat men een bijdrage levert aan de maatschappij.
Kansen op de arbeidsmarkt moeten zo goed mogelijk benut worden. GBO wil effectieve begeleiding,
korte lijnen zonder bureaucratie en maatwerk met goede voorlichting.
Denk mét de inwoners mee in oplossingen voor het vinden van werk en ga dit niet vóór de inwoners
bepalen. Mensen zijn allemaal verschillend en betaald werk is niet altijd mogelijk of beschikbaar.
Daarom is het volgen van een bepaalde opleiding of zich als vrijwilliger inzetten voor de
gemeenschap net dat zetje wat iemand nodig heeft om zich veilig genoeg te voelen om de volgende
stap te zetten.
Armoedebeleid
GBO vindt het actief en tijdig benaderen van mensen die
op de armoedegrens leven erg belangrijk. Het dupe
worden op basis van bezuinigingsmaatregelen is volgens
ons onacceptabel. Mensen hebben een
minimuminkomen als het inkomen rond het
bijstandsniveau ligt. Het kan gaan om inkomen uit werk,
bijstand of een andere uitkering. Deze inwoners kunnen
aanspraak maken op extra vergoedingen. Uiteraard in
samenwerking met inwoners én met andere partijen zoals sociale wijkteams, jeugdgezondheidszorg
en voedselbanken. Achter een aanvraag voor uitkering of steun gaan vaak meerdere problemen
schuil. De koppeling van zorg en welzijn, armoedebeleid en participatie, jongeren- en ouderenbeleid
maakt het mogelijk om hulpvragen in samenhang aan te pakken.
Arbeidsparticipatie statushouders
Gemeenten spelen een grote rol in de integratie van statushouders. Goede begeleiding is erg
belangrijk. Er dient nauw samen gewerkt te worden met maatschappelijke organisaties om de
huisvesting, inburgering, opleiding en arbeidsdoelen aan elkaar te kunnen koppelen.
Economie in Overbetuwe
Economische ontwikkeling begint met een goed vestigingsklimaat. Bedrijven zullen zich vestigen
binnen de gemeente als er voldoende voorzieningen zijn en klandizie waar ze zich op kunnen
focussen. Een dorp met de juiste visie en toekomstgerichtheid kan de aandacht van een ondernemer
trekken. Ook de opkomst van internetwinkels is hiervan een voorbeeld.
Vestigingsklimaat
Om voldoende werkgelegenheid te realiseren is het essentieel dat bedrijven zich graag in onze
gemeente en de regio willen vestigen. Het vestigingsklimaat bepaalt hoe aantrekkelijk onze
gemeente voor bedrijven is om een vestiging te openen. GBO wil een optimaal vestigingsklimaat
voor mensen en bedrijven bewerkstelligen. Hiervoor zijn goede mobiliteit, de aanwezigheid van
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andere bedrijven, vestigingsmogelijkheden, fysieke en digitale bereikbaarheid en goede
voorzieningen op het gebied van cultuur, onderwijs en zorg noodzakelijk. De afgelopen jaren is meer
en meer duidelijk geworden dat de overheid of een gemeente de economie niet kan sturen: niet
door het opstellen van bestemmingsplannen en niet door zoveel mogelijk grond uit te geven. De
invloed die een gemeente hierop kan hebben is door ontwikkelingen, groei en nieuwe vestigingen zo
goed mogelijk te faciliteren, in te spelen op wensen en behoeften van ondernemers, een zo optimaal
mogelijk vestigingsklimaat te creëren en vooral geen zaken zelf te bedenken zonder draagvlak van
ondernemers. Door samen met ondernemers een actieprogramma op te stellen én samen uit te
voeren, ontstaan er gemeenschappelijke ambities en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. GBO,
wil hier samen met ondernemers en inwoners richting aan geven.
Vitaal en aantrekkelijk centrum gebied
Het centrum van de dorpen is belangrijk. Deze
winkelgebieden zijn ingrijpend en structureel
veranderd o.a. door de komst van internetwinkels.
Dit vraagt dan om een eigentijdse aanpak en
voortdurende vernieuwing zodat het inwoners blijft
aanspreken. Een aanpak waarin de inwoner van
Overbetuwe, die meer op zoek is naar beleving in
plaats van doelgericht winkelen, centraal staat. De
gemeente dient voor deze aanpak samen te werken
met de ondernemers en inwoners. GBO is voor het
blijvend gratis parkeren in de winkelgebieden om het
zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor inwoners van onze gemeente maar ook om mensen uit
andere dorpen en steden aan te trekken. Er dient ook gezorgd te worden voor voldoende
parkeergelegenheid.
Internetwinkels
Het koopgedrag van de consument is in de afgelopen jaren gewijzigd. Men koopt veel online.
Internetwinkels zijn juridisch gezien bedrijven onder de noemer ‘detailhandel’. Om deze redenen
mogen deze bedrijven alleen gevestigd worden in winkelkernen en niet op een bedrijventerrein en of
een bijgebouw bij de woning. GBO wil beleid ontwikkelen waarbij aangegeven wordt welke typen
internetwinkels mogelijk zijn en waar ze zich mogen vestigen. Deze ontwikkeling mag niet ten koste
gaan van de winkelvoorzieningen in de dorpen.
Vastgoedbeheer gemeentelijke panden
De gemeente vervult voor een aantal panden de eigenaarsrol van het (maatschappelijk)
Gemeentelijk Vastgoed. Hierbij dient een meerjarenplanning en een visie aanwezig te zijn hoe we
omgaan met deze gebouwen. De afgelopen jaren hebben wij deze visie en meerjarenplanning niet
goed in werking gezien. GBO wil een evaluatie van het huidige beleid en de uitvoering hierop. En
mogelijk naar aanleiding hiervan een aangepaste visie. Vastgoed kent enerzijds hoge investeringen
en lange cyclustijden, en anderzijds ook een gedetailleerde wijze van beheer. Beleid ten aanzien van
vastgoed dient volgens GBO het beste in de volgende stappen te worden aangepakt. Er is een lange
termijnvisie nodig om te bepalen wat we willen met het vastgoed. De aard van vastgoed met over
het algemeen hoge investeringen en lange cyclustijden vraagt hierom. Op welke manier we ons doel

13
WWW.GEMEENTEBELANGENOVERBETUWE.NL

met het vastgoed gaan bereiken wordt vastgelegd in beleid. De beleidsvorming vindt plaats van grof
(de visie) naar fijn (het beheer).
Het beheer van het vastgoed is de uitvoering van het beleid. Hier vinden alle werkzaamheden plaats,
binnen de kaders die gesteld zijn. Het gaat dan zowel om bijvoorbeeld het inspecteren van de
onderhoudstoestand als het uitvoeren van onderhoudsactiviteiten.
Afvalbeleid
In Nederland is afgesproken dat in het jaar 2020 75% van het huishoudelijke afval opnieuw moet
worden gebruikt en de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar is afgenomen tot gemiddeld 100
kg. De gemeente Overbetuwe heeft een eerste goede stap genomen door het invoeren van het
Diftar systeem waarbij de verbruiker voor zijn restafval betaald. Dit nieuwe afvalsysteem past in onze
filosofie naar een duurzamere samenleving, waarbij het noodzakelijk is dat inwoners bewuster en
duurzamer omgaan met afval en dat zij hierbij positief worden gestimuleerd.
Daar waar andere gemeenten aanvullende maatregelen moeten nemen naast het Diftar systeem om
het doel te bereiken heeft de gemeente Overbetuwe dit percentage in 2017 reeds behaald. Naar de
toekomst toe zal er meer gedaan moeten worden om het genoemde scheidingspercentage verder
naar beneden te halen. Dus restafval meer te scheiden en gestreefd moet worden om naar een
circulaire economie te gaan. GBO wil randvoorwaarden gaan opstellen welke we aan het college
zullen meegeven bij de ontwikkeling van het nieuwe afvalbeleid. Waarbij het samen met de burger
doen voorop zal staan.

Park Lingezegen - Berg Idylle
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Burgerparticipatie en communicatie
De gemeente krijgt steeds meer taken overgedragen van de landelijke overheid. Wij willen dat de
inwoners meer betrokken worden bij het lokale beleid. Door vroegtijdig met elkaar in gesprek te
gaan komen verschillende perspectieven, kennis en creativiteit op tafel. Zo kan participatie zorgen
voor meer draagvlak, betere besluiten en tijdwinst. Een duidelijke procedure en goede communicatie
zijn daarbij onmisbaar. Vanaf het begin moet voor jou als burger duidelijk zijn welke rol je hebt,
informerend, adviserend of kun je daadwerkelijk meebeslissen. Het moet voor jou als inwoner of
ondernemer ook makkelijker worden om ideeën bij de gemeente aan te kaarten.
Verbinding
GBO is er voor jou, voor jouw wijk, voor jouw dorp. Omdat GBO écht wil weten wat er leeft en speelt
in jouw omgeving zoeken we jouw buurt actief op. We bezoeken bijvoorbeeld actief de dorpsraden
en wijkplatforms. Ook nodigen we jou graag uit voor onze fractievergaderingen. Verder heeft GBO
een panel opgezet. Aanmelden kan via www.overbetuwepanel.nl. Als lid van het panel ontvang je af
en toe per mail een korte enquête. De resultaten nemen we mee bij onze besluitvorming. GBO volgt
de (sociale) media en is ook via die weg bereikbaar. Heb je een idee, erger je je ergens aan, loop je bij
de gemeente tegen muren aan, laat het ons weten.
Je kunt ons bereiken via: info@gemeentebelangenoverbetuwe.nl

https://www.facebook.com/GemeentebelangenOverbetuwe

https://twitter.com/gbonu

https://www.instagram.com/gemeentebelangen/

https://www.linkedin.com/company/gemeentebelangenoverbetuwe/

Wij zijn Lokaal Verbonden!
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