Met het hoofd voor de hele gemeente,
met het hart voor alle inwoners!

VERKIEZINGSPROGRAMMA

2022 - 2026

Voorwoord
Gemeentebelangen Overbetuwe (GBO) staat voor de belangen van al onze inwoners, ondernemers
en organisaties en weegt deze belangen steeds zorgvuldig af tegen het brede algemene belang. Met
het hoofd voor de hele gemeente, met het hart voor alle inwoners.
Als lokale partij staan wij dichter bij je dan de landelijke partijen. Voor ons zijn het de lokale
onderwerpen die ertoe doen. Het zijn immers jouw onderwerpen. Lokale politieke vraagstukken
kunnen het best plaatselijk worden opgelost met lokaal maatwerk.
We vinden het belangrijk dat gemeentelijk beleid lokaal naar de kernen vertaald wordt. Dat doet
recht aan de eigenheid van de verschillende kernen: Andelst, Driel, Elst, Hemmen, Herveld, Heteren,
Oosterhout, Randwijk, Slijk-Ewijk, Valburg en Zetten. We kennen de verschillende kernen, zijn sterk
vertegenwoordigd in de kernen en vertrouwen op de kracht van de mensen die er wonen en
werken. GBO streeft ernaar de leefbaarheid van onze kernen samen met de inwoners te
optimaliseren.
Leefbaarheid is een ruim begrip. Het gaat voor GBO om de vraag hoe aantrekkelijk de inwoners hun
woonomgeving ervaren. Daar kan heel verschillend over worden gedacht. Juist daarom is het voor
GBO belangrijk om met alle inwoners, bedrijven en organisaties voortdurend in gesprek te zijn en zo
samen te zorgen voor mooie, veilige en dus leefbare kernen in Overbetuwe. Wij vinden het
belangrijk dat onze inwoners participeren in de ontwikkeling van hun omgeving.
De afgelopen vier jaar heeft GBO verantwoordelijkheid genomen om Overbetuwe voor je te
besturen. Niet alles wat we wilden hebben we gerealiseerd, maar wel veel. We zijn echter nog lang
niet klaar. We willen de komende vier jaar op de ingeslagen weg doorgaan en hebben duidelijke
speerpunten geformuleerd voor een maatschappelijk betrokken en toekomstbestendig Overbetuwe
met extra aandacht voor wonen, werken, leven en meedoen.
De wereld om ons heen verandert snel, niet alles is vier jaar vooruit te voorzien. GBO speelt hier
actief op in en is gesprek met onze inwoners om zo te horen wat er écht leeft en speelt in de kernen.
We bezoeken bijvoorbeeld de dorpsraden en wijkplatforms. Ook nodigen we inwoners graag uit voor
onze fractievergaderingen. Verder heeft GBO een panel opgezet. Via dat panel vraagt GBO
regelmatig naar de mening over allerhande actuele zaken. Digitaal, kort makkelijk en eenvoudig. Er
doen al ruim 400 inwoners aan mee. Ook onderdelen van dit programma zijn aan dit panel
voorgelegd.
Wil je ook meedoen? Aanmelden kan via www.overbetuwepanel.nl. De resultaten nemen wij mee in
onze besluitvorming. GBO hoort het graag.
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Wonen in Overbetuwe
In Overbetuwe leven we in een mooie gemeente, we hebben de scholen dichtbij, er zijn veel
sportvoorzieningen, er is een gevarieerd aanbod van winkels en de natuur is overal om ons heen.
GBO wil hierin blijvend investeren om zo een aantrekkelijke woongemeente te blijven. Aantrekkelijk
wonen betekent voor ons: passende huisvesting, goede voorzieningen en een duurzame
leefomgeving.

Huisvesting en woonomgeving
GBO wil dat er een mix van woningen en woonvormen wordt gerealiseerd waarbij kwaliteit en
leefbaarheid centraal staan. Wij staan voor diversiteit en differentiatie in betaalbare woningen in een
veilige omgeving met veel groen. GBO juicht experimenten van inwoners toe om in eigen regie
duurzame woningen te bouwen en staat positief tegenover de ombouw van leegstaande panden
naar appartementen of woningen.

Wat hebben we bereikt?
•
•

Versnelling aanbrengen in projecten vanwege woningtekort.
Hanteren van 30% sociale woningbouw.

Wat willen we bereiken?
•
•
•
•
•
•

Voldoende passende en levensloopbestendige woonruimte in onze kernen.
Ruimte voor starters, gezinnen, senioren, inwoners met een zorgbehoefte. Evenals ruimte voor
Tiny houses, inschuifwoningen, woningsplitsing, mantelzorgwoningen en woon-werkpanden.
Vlottrekken stagnerende projecten.
Voldoende groen bij nieuwe woongebieden en bij herinrichting van woongebieden.
Inzet op inbreidingsprojecten (bouwen binnen de bebouwde kom).
Geef bouw- en infrabedrijven in aanbestedingen de kans om zich echt te kunnen onderscheiden
met innovaties en duurzame oplossingen.

Extra informatie
• Het woongenot wordt ook bepaald door de manier waarop jouw straat of wijk ingericht
wordt, wijze van inrichting, kwaliteit van uitvoering en beheer van de openbare ruimte.
• GBO steunt van harte de initiatieven die burgers zelf ontwikkelen om hun woonomgeving
veiliger, schoner en mooier te maken.
• Een Tiny House is een woonvorm met een duidelijke filosofie. Kleine volwaardige vrijstaande
woningen van maximaal 50 m2 vloeroppervlak met een zo klein mogelijke ecologische
voetafdruk.
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Fysieke leefomgeving
Het bekende begrip Ruimtelijke Ordening wordt tegenwoordig omschreven als “fysieke
leefomgeving”. Dit is een veel ruimer begrip en omvat naast bestemmingsplannen o.a. ook plannen
voor infrastructuur, water, bouwwerken, bodem, lucht en natuur. Deze ruimere omschrijving vindt
zijn grondslag in de Omgevingswet die binnenkort in werking treedt. Voor de gemeente heeft dit veel
en ingrijpende gevolgen. De gemeentelijke organisatie is daar dan ook al volop mee bezig.
De Omgevingswet vraagt van de gemeente om op hoofdlijnen invulling te geven aan de inrichting
van onze fysieke leefomgeving. Daardoor ontstaat er meer ruimte voor de invulling van specifieke en
realiseerbare wensen van inwoners en bedrijven. De Omgevingswet laat niet alles los, maar geeft wel
meer ruimte voor flexibiliteit.
Dit vergt wel een verandering van houding en gedrag. Het vraagt zorgvuldigheid en
verantwoordelijkheid van ons allen als we bepaalde regels loslaten of ruimer mogen toepassen. GBO
heeft vertrouwen in de inbreng van belangengroepen, inwoners van kernen en ondernemers. Van
belang is het stimuleren en uitnodigen van inwoners en bedrijven om mee te doen en initiatieven te
ontplooien. Van begin af aan moet er een basis zijn van vertrouwen en duidelijkheid: zowel voor de
gemeente richting inwoners/bedrijven en initiatiefnemers/projectontwikkelaars als ook andersom.
Partijen zijn gelijkwaardig. Relaties staan boven systemen. Participatie is hierbij het sleutelwoord.

GBO staat voor meedoen!
Plannen voor de fysieke leefomgeving komen tot stand in samenwerking met alle partijen:
inwoners/bedrijven, initiatiefnemers/projectontwikkelaars en gemeente. Een omgevingsplan op
hoofdlijnen, rekening houdend met de omgevingsvisie en ambitiebepalingen.
De fysieke leefomgeving houdt niet op bij de grens van een gemeente, waterschap of provincie.
Rijkswegen gaan van noord naar zuid en van oost naar west en doorkruisen onze gemeente. De Linge
stroomt onze gemeente in en uit. Het verdelen van nieuwbouw over kernen en gemeenten valt
mede onder verantwoordelijkheid van de provincie. Veiligheid in de meest brede zin van het woord
is een verantwoordelijkheid van de regio. De verantwoordelijkheden en omgevingsvisies van andere
bestuursorganen bepalen daarom mede hoe wij in onze gemeente invulling willen geven aan onze
leefomgeving. Goede samenwerking, afstemming en verbinding is dus van groot belang. GBO kan dat
en heeft dat in de afgelopen Raadsperiode laten zien.
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Verkeer en vervoer
Een goede bereikbaarheid van de kernen is noodzakelijk voor de leefbaarheid. GBO wil samen met
de inwoners nagaan hoe hun bereikbaarheid waar nodig kan worden verbeterd. En tevens nagaan
hoe alle verkeersbewegingen in hun woonomgeving veilig kunnen plaatsvinden. Dit geldt voor
senioren, scholieren, hulpdiensten, woon-werkverkeer, etc., op zowel de woonerven als de
doorgaande wegen.
GBO pleit voor het aanpassen van snelheid die past bij de weginrichting: snel waar het kan, langzaam
waar het moet. Zodat al onze weggebruikers (voetgangers, fietsers en automobilisten) dit veilig
kunnen doen.

Wat hebben we bereikt?
•
•
•
•

Proefprojecten zoals deelfietsen mogelijk maken voor duurzame mobiliteit.
Uitrol laadpalen in de gemeente.
Deelauto’s in de kernen mogelijk maken.
Aansluiten regionale plannen zoals eHUB.

Wat willen we bereiken?
•
•
•
•
•

Voor iedereen in Overbetuwe is voldoende (openbaar) vervoer op redelijke afstand beschikbaar.
Zorgen voor snelle, veilige en herkenbare fietsverbindingen die losliggen van autowegen.
De snelheid van het autoverkeer moet passen bij de omgeving: snel waar het kan, langzaam waar
het moet.
Er moet meer aandacht komen voor voetgangers: trottoir, stoep of voetpad afstemmen op de
gebruikers, zoals bijvoorbeeld ouderen en minder validen.
Gemeentelijke wegen moeten goed aansluiten op provinciale wegen en rijkswegen zodat er
prettige en vlotte doorstroom van het autoverkeer is.

Extra informatie
• Een eHUB is een verzamelplek in de gemeente waar diverse elektrische vervoermiddelen
staan. Dit zijn deelvervoermiddelen die voor iedereen te gebruiken zijn.
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Groen, energie en duurzaamheid
Groen is belangrijk voor de aantrekkelijkheid van onze kernen, zowel voor onze inwoners en
ondernemers als voor bezoekers. GBO wil blijven samenwerken met inwoners en ondernemers aan
duurzame kwaliteit, spreiding en toegankelijkheid van ons groen in de gehele gemeente
Overbetuwe. We mogen er allemaal van genieten en het heeft een duurzame uitwerking op onze
gezondheid.
Duurzaamheid stimuleren betekent investeren in de toekomst. In gesprek zijn met de inwoners over
hun vragen en wensen is daarbij belangrijk. Daarom betrekken wij graag inwoners bij de
uitvoeringsplannen in elke wijk of dorp.
Duurzaam bouwen begint volgens GBO al bij het samen met betrokkenen bedenken van plannen, bij
het ontwerpen, bouwen en gebruiken. Voor GBO staat het vast, dat je ook duurzaam kunt slopen.
Veel materialen zijn goed voor een tweede leven. Duurzame gebouwen zijn beter voor het milieu
dan traditionele bouw. Duurzaam bouwen bespaart (fossiele) grondstoffen. Duurzame gebouwen
zijn energiezuiniger in het gebruik. En bovendien zijn ze gezonder voor bewoners en gebruikers. GBO
wil dat bij de afgifte van omgevingsvergunningen meer rekening moet worden gehouden met
duurzame bouw bij nieuwbouw en grotere uitbreiding dan wel verbouwingsprojecten.

Wat hebben we bereikt?
•
•
•
•
•
•

Inzet op duurzaamheidsmaatregelen voor publieke gebouwen
Vaststelling Regionale Energie Strategie tot 2030 en de uitvoering hiervan
Vaststelling Regionale Adaptatie Strategie en Transitievisie Warmte
Vaststelling Routekaart Duurzaam Overbetuwe 2025
Inzet op zwerfafval en scheiden van afval
Inzet op verduurzamen bedrijventerreinen (energiescans)

Wat willen we bereiken?
•
•
•
•
•
•

Inwoners voorlichten en stimuleren om duurzaamheidsmaatregelen te treffen
Inzet op groen boven steen (project Steenbreek)
Nog minder zwerfafval in de gemeente
Het koppelen van de afgifte van omgevingsvergunningen aan zoveel mogelijk duurzaam bouwen bij
nieuwbouw en grotere uitbreiding dan wel verbouwingsprojecten.
Inzet dat producten na gebruik worden ingezet als grondstof voor nieuwe producten of materialen.
Het doel van circulariteit: streven naar een wereld zonder afval. (circulair)
Verdere doorvoering van circulariteit op de inzameling van afval en de verwerking ervan
(milieustraat)

Extra informatie
• Regionale Energie Strategie: Het is een document waarin elke regio beschrijft welke
energiedoelstellingen zij zal halen en op welke termijn. En welke aanpak/strategie de regio
hanteert om deze energiedoelstellingen te bepalen en te halen.
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•

•

Regionale Adaptatie Strategie: Door het gebruik van fossiele brandstoffen warmt onze aarde
op. Ook als we nu zouden stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen krijgen we te
maken met de gevolgen van klimaatverandering. Deze gevolgen zijn: meer droogte, meer
hittegevolgen, meer heftige regenbuien en een grotere kans op overstromingen. Daarom
moeten we ons de komende jaren aanpassen.
Een transitievisie warmte is een beleidsdocument dat een eerste richting geeft aan de
aanpak van het isoleren en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Iedere gemeente
moet voor het einde van 2021 een transitievisie warmte hebben vastgesteld.

De afgelopen jaren ging de meeste aandacht vooral uit naar energietransitie. In de geactualiseerde
routekaart voor Overbetuwe wordt volgens GBO aandacht besteedt aan meerdere
duurzaamheidsthema’s. GBO is van mening dat duurzaamheid dient te worden meegenomen in alle
toekomstige ontwikkelingen. Duurzaamheid is ook biodiversiteit. Naast maatregelen om energie op
te wekken en te besparen op energieverbruik, wil GBO inzetten op het verminderen van tegels en
het toevoegen van groen.
Het doel is dat we onze ambitie behalen om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dat kunnen we niet
alleen maar dat doen we samen met bedrijven, verenigingen en inwoners.
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Leven in Overbetuwe
Overbetuwe is een prettige gemeente om in te leven. In Overbetuwe kennen we elkaar, we geven
om elkaar en we zorgen voor elkaar. GBO wil dat iedereen in Overbetuwe zich thuis en vrij kan
voelen, zijn bijdrage kan leveren, gelijke kansen heeft om zichzelf te ontwikkelen en mee kan doen.

Onderwijs
De jeugd heeft de toekomst. Onderwijs is een belangrijk element in de ontwikkeling van onze
kinderen. GBO wil de schoolbesturen ondersteunen in het ontwikkelen van een gemeenschappelijke
visie voor het basis- en voortgezet onderwijs, zonder daarbij de eigenheid van het onderwijs uit het
oog te verliezen.

Wat hebben we bereikt?
•
•

Uitbreiding van Bibliotheek Op School in Overbetuwe.
Er is in Herveld een extra bibliotheekpunt bijgekomen om zo het lezen en schrijven te stimuleren.
Het is het ook een plek om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. In Driel wordt een tweede
punt in de toekomst gerealiseerd.

Wat willen we bereiken?
•
•
•
•
•

Aandacht voor kinderen die extra hulp nodig hebben in het onderwijs.
Een actieve aanpak van laaggeletterdheid.
Schooluitval vroegtijdig signaleren en doeltreffend aanpakken.
Een gerichte inzet van voor- en vroegschoolse educatie.
Nieuwe, kleinschalige vormen van bibliotheken (ontmoeten) in zoveel mogelijk kernen (bijv. op
scholen, buurthuizen e.d.).
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Cultuur en recreatie
De grens van het Romeinse rijk liep dwars door het huidige Overbetuwe. Onze gemeente is dan ook
rijk aan historische overblijfselen. GBO vindt het belangrijk dat deze restanten uit ons verleden goed
bewaard blijven voor de komende generaties en door middel van kenniscentra en onderwijs
doorgegeven worden. Daarnaast wonen we in een gemeente met veel mooie wandelpaden en
prachtige natuur. Een culturele reis met een eigen theater, kunstschatten en diverse kernen met een
rijke historie.
Cultuur is onmisbaar voor de samenleving: gemeenschappelijke cultuurelementen brengen mensen
nader tot elkaar en unieke cultuurelementen benadrukken juist de veelzijdigheid. Door het aanbod
van cultuureducatie aan het basis- en voortgezet onderwijs, maken kinderen en jongeren kennis met
cultuur. Dat geeft plezier en een waardevolle basis om op voort te bouwen voor de toekomst.
Bouwen aan de cultuurtoekomst!

Wat hebben we bereikt?
•
•
•
•
•
•

Méér Muziek in de Klas in Overbetuwe en het Regionaal Muziekakkoord.
De ondergrondse schatten van Romeinse Limes in het straatbeeld van de gemeente zichtbaar
gemaakt door schatkamertjes en borden te plaatsen.
Uitbreiding wandelroutes in de gemeente door XL Klompenpad, Kunstroute en
wandelkeuzepunten.
Structurele subsidie voor Theater de Kik.
Twee muziekdocenten voor de basisscholen.
Cultuurmenu verankert in het onderwijs door het vraaggerichte cultuurmenu.

Wat willen we bereiken?
•
•
•
•
•

Cultuurinstellingen op huidig niveau behouden.
Inzet op cultuuronderwijs.
Verder inzichtelijk maken van ons UNESCO werelderfgoed.
Bewaken van ons erfgoed.
Méér Muziek in de Klas verder uitrollen.
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Sport
In Overbetuwe wordt intensief aan sport gedaan, zowel individueel als in groepsverband. Sport
draagt bij aan lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn. GBO wil dat er voor iedere inwoner
mogelijkheden zijn om sport te beoefenen, financiële draagkracht mag daarbij geen drempel zijn.
Zoals in de sportnota wordt benoemd: Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of
toeschouwer. En ieder op zijn of haar eigen niveau. Hiermee en op andere manieren
dragen wij bij aan een gezonde leefstijl.
Er zijn veel sportverenigingen actief binnen Overbetuwe, die daarmee een belangrijke schakel
vormen in onze samenleving. GBO wil de sportverenigingen op transparante, eerlijke en zorgvuldige
wijze steunen, waarbij we nadrukkelijk de eigen draagkracht en inzet van de leden van de
sportvereniging meenemen. Daarnaast zoveel mogelijk gebruik maken van de krachten tussen de
verschillende partijen.

Wat hebben we bereikt?
•
•
•

Verduurzaming sportaccommodaties.
Inzet op gezondheid bij kinderen d.m.v. speelvoorzieningen in de wijken en de inzet van
“Overbetuwe beweegt”.
Aandacht voor sport en beweging op scholen.

Wat willen we bereiken?
•
•
•

Sporten mogelijk maken voor alle doelgroepen.
Een rechtvaardige verdeling van het gemeentelijk sportbudget over alle verenigingen, zodat ook
kleine verenigingen kunnen werken aan groei en professionalisering van het sportaanbod.
Krachten verder bundelen tussen sport- en beweegaanbieders, onderwijs, kinderopvang,
peutercentra, zorg, welzijn, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en gemeente.
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Veiligheid
Veilig voelen is een belangrijke voorwaarde voor welbevinden en daarmee voor de leefbaarheid.
Veilig in het eigen huis en op straat, veilig op emotioneel, fysiek en sociaal vlak. Bij veiligheid hoort
handhaven, maar ook in gesprek gaan met elkaar en elkaar aanspreken. GBO ondersteunt van harte
de buurtinitiatieven die de veiligheid in wijken en straten op verantwoorde wijze verbeteren.
Daarbij wil GBO de veiligheid van buurten en dorpen als permanent aandachtspunt, door de
voortdurend veranderende criminaliteit. Naast de inzet van de politie, kunnen buurtpreventieteams
het veiligheidsgevoel vergroten. Sociale media zoals de buurtapp kunnen hier ook aan bijdragen.
Burenruzies komen overal voor. Een burenruzie die onschuldig begint en uit de hand loopt, of een
kleine ergernis die steeds hoger oploopt. Buurtbemiddeling is een doeltreffende manier om dit soort
problemen aan te pakken met een grote kans op succes. Tweederde van de behandelde zaken wordt
dankzij buurtbemiddeling met positief resultaat afgerond.

Wat hebben we bereikt?
•
•
•

Inzet op veilige bedrijventerreinen.
Inzet op Keurmerk Veilig Wonen
Inzet op verkeersveiligheid.

Wat willen we bereiken?
•
•
•
•

Inwoners betrekken bij het inrichten van hun omgeving in relatie tot (sociale) veiligheid.
Gericht terugdringen van overlast door zwerfvuil, drugsafval en ongedierte.
Een effectieve inzet van wijkteams, buurtpreventie, BOA’s, wijkagenten en brandweer.
Veiligheid buitengebied vergroten, onder andere door inzet van moderne technologie.
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Meedoen in Overbetuwe
Een rechtvaardige samenleving is een samenleving waarin iedereen zich thuis en vrij kan voelen, zijn
of haar bijdrage kan leveren en gelijke kansen heeft om zichzelf te ontwikkelen. GBO wil in
Overbetuwe bijdragen aan een samenleving waarbij niemand tussen wal en schip valt en waar
inwoners die dat nodig hebben de nodige ondersteuning krijgen. Armoede, uitsluiting en
eenzaamheid willen we verminderen, maar beter nog: zoveel mogelijk voorkomen.

Armoede en schulden
GBO wil dat de gemeente Overbetuwe er alles aan doet om onze inwoners te begeleiden naar
financieel fit, zodat niemand buiten de boot valt en iedereen kan meedoen in onze gemeente. De
huidige Coronacrisis gaat een grote impact hebben op de financiële situatie van onze inwoners, met
name op de kwetsbare groepen. Vaak hangt dit samen met andere problematiek op het gebied van
zorg en welzijn. Daarom is GBO voorstander van een integrale aanpak. En ook nu geldt: met het
hoofd voor de gemeente en met het hart voor de inwoners.

Wat hebben we bereikt?
•
•
•
•

Meedoen in Overbetuwe: laagdrempelige voorziening
Actief eropaf: Schulden preventief aanpakken
De zorgvrager staat centraal en niet de regels dus inzet op maatwerk.

Wat willen we bereiken?
•
•
•

Doorontwikkeling van het armoedebeleid en de uitrol van “Meedoen in Overbetuwe”.
Verdere inzet op schuldenpreventie en actieve schuldhulpdienstverlening van inwoners.
Gecombineerde aanpak van problematiek: koppeling van zorg en welzijn, armoede- en
participatiebeleid en jongeren- en ouderenbeleid.
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Zorg en ondersteuning
GBO wil dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving op een manier die bij hem of haar past.
Iedereen heeft daarbij recht op passende zorg en ondersteuning waarbij eigen regie en het
verkrijgen en versterken van een netwerk voorop staat. Daarbij is het noodzakelijk dat de
verschillende hulpverlenende instanties goed samenwerken. Zorg en ondersteuning is altijd
maatwerk.
Door de toenemende vraag naar zorg op maat zijn de vergoedingen van de rijksoverheid vaak niet
dekkend. Voor GBO betekent dat we de dekking dan elders zoeken: op de kosten van zorg en
ondersteuning willen we niet zonder meer korten. De jeugd heeft de toekomst en jeugdzorg is hierin
erg belangrijk. Maatwerk is nodig voor de ontwikkeling en begeleiding van jongeren. Door goede
samenwerking van onderwijs, kinderopvang, artsen en sociale teams kan er snel een gerichte aanpak
van problemen ontwikkeld worden.

Wat hebben we bereikt?
•
•

Sociale Teams die vanuit de gedachte 1 gezin 1 aanpak werken.
Uitgaan van de persoonlijke situatie waar maatwerk van toepassing is.

Wat willen we bereiken?
•
•

•
•

In iedere kern van Overbetuwe moet een zorg- en servicecentrum aanwezig zijn zodat inwoners
langer - (en indien nodig) begeleid - thuis kunnen wonen.
In iedere kern moeten laagdrempelige ontmoetingsplekken zijn voor ouders, kinderen en jongeren.
GBO staat achter de dorpsinitiatieven waarbij “Huiskamers” ruimte bieden aan inwoners die graag
de gezelligheid opzoeken en elkaar helpen om eenzaamheid tegen te gaan.
Mantelzorg moet extra aandacht krijgen op het gebied van waardering, scholing en begeleiding.
Daarnaast moeten er mantelzorgwoningen worden gerealiseerd.
Bij de uitvoering van de jeugdwet stellen we kind en gezin centraal en organiseren daar de hulp
omheen.

Extra informatie
Maatwerk is niet alleen kijken naar uitvoering van gestelde regels/regelingen (bijv. het niet
verplichten om te gaan verhuizen als de woning ook eenvoudig aan te passen is). Maatwerk kan in de
meeste gevallen goedkoper en levert vaak een beter resultaat. GBO heeft aandacht voor de
(groeiende) grote groep jongeren die mantelzorg verlenen.
De jaarlijks gehouden enquête naar de levering van welzijnsvoorzieningen moet meer gericht zijn op
de kwaliteit daarvan en niet alleen op kwantiteit zoals nu veelal het geval is. Ook hiermee
onderstreept GBO haar visie: met het hoofd voor de gemeente en met het hart voor de inwoners.
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Economie en ondernemerschap
Economische ontwikkeling begint met een goed vestigingsklimaat voor ondernemers.
Ondernemerschap is goed voor de werkgelegenheid en daarmee voor de leefbaarheid in
Overbetuwe. GBO wil dat de gemeente actief met de ondernemers in gesprek blijft, meedenkt en
waar mogelijk faciliteert. Door samen met ondernemers een actieprogramma op te stellen én samen
uit te voeren, ontstaan er gemeenschappelijke ambities en een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
GBO is voorstander van gratis parkeren in de winkelgebieden. En uiteraard vraagt dat ook voldoende
parkeerplaatsen. Hiermee hoopt GBO dat het voor de inwoners van Overbetuwe aantrekkelijker
wordt om in eigen dorp de inkopen te doen. Natuurlijk hoopt GBO dat ook mensen uit omliggende
dorpen en steden hierdoor geprikkeld te worden in Overbetuwe te komen shoppen.

Wat hebben we bereikt?
•
•
•
•
•

Koop Lokaal, Koop Overbetuwse Waar!
Inzet op verduurzaming van bedrijventerreinen.
Inzet op economische ondersteuning bij Corona.
BIZ opzetten voor diverse ondernemersverenigingen: Elst en Heteren.

Wat willen we bereiken?
•
•

•

Voortzetten gratis parkeren in Overbetuwe.
Voldoende uitbreidingsmogelijkheden die passend zijn binnen de regionale afspraken voor
bedrijven die in Overbetuwe gevestigd zijn en voor nieuwe bedrijven die zich in Overbetuwe willen
vestigen.
Toekomstbestendige, veilige en duurzame bedrijventerreinen.

Extra informatie
• Een BIZ is een afgebakend gebied zoals een winkelstraat of een bedrijventerrein waarbinnen
ondernemers en/of de eigenaren samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving.
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Participatie
De gemeente krijgt steeds meer taken overgedragen van de landelijke overheid. GBO wil graag dat
inwoners en bedrijven 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 en tijdwinst. Een duidelijke procedure en goede
communicatie zijn daarbij onmisbaar.
Vanaf het begin moet voor inwoners duidelijk zijn welke rol ze hebben in het besluitvormingsproces:
informerend, adviserend of meebeslissend. Het moet voor inwoners of ondernemers ook makkelijker
worden om ideeën in gezamenlijkheid op te pakken. Het uitgangspunt is: samen leven, samen doen!
GBO is voorstander van een routekaart die aan inwoners duidelijk maakt welke stappen moeten
worden doorlopen en hoe lang een procedure kan duren.

Wat hebben we bereikt?
•
•

Interactiewijzer vastgesteld.
Vooraf de vorm van participatie bepalen bij project.

Wat willen we bereiken?
•
•
•
•
•
•
•

Iedereen die mee wil praten, praat mee!
Zichtbaar zijn en gehoord en begrepen worden.
Vooraf is duidelijk welke invloed je hebt als je mee praat.
Actief vanuit de gemeente de inwoners betrekken, bijeenkomsten in de kernen.
Een laagdrempelige begrijpelijke website voor de gemeente Overbetuwe.
Duidelijke routekaart inzetten waar de rollen en verantwoordelijkheden zijn benoemd.
Afspraken maken over het proces en niet over de uitkomst.

Extra informatie
Bij het ontwikkelen en uitvoeren van lokaal beleid, bijv. bij de inrichting van de woon- en
leefomgeving worden inwoners betrokken.
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Diversiteit en Inclusief
Een inclusieve samenleving is een samenleving waarin iedereen meedoet. De mogelijk- heden,
talenten en eigen regie van de mens staan centraal. GBO gelooft dat verschillen ons sterker en beter
maken. GBO staat voor gelijke kansen voor iedereen. We streven naar een inclusieve cultuur waarin
verschillen (gender, geaardheid, leeftijd, culturele achtergrond of kwetsbaarheid) worden erkend,
gerespecteerd en benut.
Het is voor ons waardevol dat alle inwoners hun stem laten horen en dat er ruimte wordt gecreëerd
om verschillen tot uiting te brengen. Voor ons is elke inwoner belangrijk en we bieden ze graag de
ruimte om verbonden te zijn in onze gemeente. GBO stelt zich open voor een veranderende
samenleving en we maken knelpunten bespreekbaar. Dit geeft lokale bestuurders en inwoners
duidelijke inzichten in behoeftes, wensen, perspectieven en uitgangspunten.
Samen met de inwoners van Overbetuwe wil GBO meer waarde toevoegen en positief bijdragen aan
een inclusieve en gelijkwaardige leefomgeving.

Wat hebben we bereikt?
•
•
•

Start ontwikkeling van het sociaal domein op basis van inclusieve samenleving.
Gelijke kansen op werk en ontwikkeling voor iedere inwoner.
Door op Coming Out Day het gesprek aan te gaan op scholen en verenigingen.

Wat willen we bereiken?
•
•
•

Niemand mag zich buiten gesloten voelen in Overbetuwe.
Iedere inwoner durft vragen te stellen en we luisteren naar elkaar.
We erkennen elkaar, horen elkaar en begrijpen elkaar.
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Vrijwilligers
Vrijwillige inzet voor de samenleving draagt bij aan krachtige en leefbare kernen. Een schoon, gezellig
en veilig dorp ontstaat ook niet ‘vanzelf’. Al het vrijwilligerswerk draagt bij aan het versterken van de
lokale samenleving.
Denk hierbij aan vrijwilligerswerk in het groen zoals de zwerfafvalbrigades, in cultuur bij bijvoorbeeld
theater De Kik en de diverse initiatieven in de zorg zoals de huiskamers en de hulp bij dingen in en
om het huis voor inwoners die dit zelf niet meer kunnen. Daarnaast is GBO blij met de vrijwilligers bij
Forte Geldzaken die bijdragen aan een financieel gezonde gemeente door inwoners te helpen met
hun administratie. Allemaal voorbeelden die bijdragen aan een leefbaar Overbetuwe dankzij de
gewaardeerde en onmisbare inzet van vrijwilligers.

Wat hebben we bereikt?
•
•
•

Faciliteren en ondersteunen van zwerfvuilbrigades.
Overbetuwe Doet voor financiële ondersteuning van vrijwilligersinitiatieven.
Ondersteuning bij inburgering van statushouders door vrijwilligerswerk te stimuleren bij lokale
bedrijven.

Wat willen we bereiken?
•
•

Een visie op de samenwerking tussen betaalde medewerkers en vrijwilligers met een passende
waardering daarbij.
Inzet om eigen lokale wet- en regelgeving te vereenvoudigen om bestuursfuncties voor vrijwilliger
te vergemakkelijken en te ondersteunen bij de implementatie van landelijke of Europese
wetgeving.

17
WWW.IKKIESLOKAAL.NL

Financiën in Overbetuwe
Net als veel gemeenten heeft Overbetuwe het financieel moeilijk. Naast de stijgende uitgaven van
het sociaal domein krijgen we de komende jaren te maken met de nasleep van de Coronacrisis. Het is
nu nog niet te overzien wat dit voor onze gemeentelijke financiën gaat betekenen. GBO heeft een
aantal duidelijke uitgangspunten met betrekking tot onze financiële toekomst.

Wat hebben we bereikt?
•
•
•

Grip op de gemeentebegroting.
Dienstverlening in Overbetuwe is en blijft kostendekkend.
Overbetuwe behoort nog steeds bij een van de goedkoopste gemeenten qua gemeentelijke
belastingen in Nederland.

•

Wat willen we bereiken?
•
•
•
•

Blijvend financieel gezonde gemeente.
Betaalbare gemeente voor inwoners, ondernemers en organisaties.
Ondersteuning en kwijtschelding voor diegene die deze hulp hard nodig hebben.
Verhoging van lokale belastingen (OZB) alleen als het niet anders kan.

Extra informatie
GBO wil dat de gemeentelijke begrotingen gezond blijven zonder te moeten snoeien in essentiële
voorzieningen voor de inwoners. Bij nieuwe wensen of nieuwe voorzieningen zullen de benodigde
financiën voor een langere periode opgebracht moeten worden. Het aangaan van langlopende
verplichtingen vraagt uiterste zorgvuldigheid.
GBO is er voorstander van om inwoners vooraf te raadplegen of er voldoende draagvlak is om
nieuwe uitgaven te doen in relatie tot de wensen en ambities. Dit vraagt moed en wijsheid. GBO gaat
de nodige discussies hiervoor niet uit de weg en is goed in staat om beleidskeuzes transparant te
verantwoorden. Inwoners mogen van GBO verwachten dat naar redelijkheid en billijkheid politieke
knopen doorgehakt worden.
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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/

Ik kies lokaal! Jij ook?
www.ikkieslokaal.nl
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