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INLEIDING
Lokaal Belang Lingewaard, CDA, VVD en Lingewaard.NU hebben elkaar gevonden in een nieuwe coalitie.
Vanuit onze idealen hebben we een gezamenlijke visie geformuleerd voor het bestuur van Lingewaard. We
streven naar een sociaal, duurzaam en economisch sterk Lingewaard.
De verhoudingen tussen overheid en samenleving zijn gewijzigd. Gemeenten worden niet meer alleen vanuit
het gemeentehuis bestuurd. Burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven trekken steeds meer hun
eigen plan. Overal worden initiatieven ontplooid om gezamenlijke maatschappelijke doelen te bereiken. De
participatiemaatschappij bestaat al. Het is de overheid die moet veranderen om die samenleving ruimte te
geven. Niet alleen om te bezuinigen, maar vooral omdat de overheid haar taken niet kan uitvoeren zonder
gebruik te maken van de kennis en ervaring van anderen.
Het takenpakket van gemeenten verandert door de voorgenomen decentralisaties. De nadruk verschuift van
het fysieke naar het sociale domein. Daardoor wijzigt ook de positie van gemeenten, ten opzichte van maatschappelijke partners en (door toenemende samenwerking) ook ten opzichte van elkaar.
Burgerverbanden ontstaan voor gemeenschappelijke behoeften in het dagelijks leven. In de samenleving
ontwikkelt zich zo een netwerkcultuur rond gemeenschappelijk gevoelde belangen. Maar netwerken zijn niet
stuurbaar, die sturen zichzelf. Er is een kloof tussen betrokkenheid van publiek en politiek bij het publieke
domein: de openbare ruimte, energieopwekking, de zorg, het onderwijs en andere voorzieningen. De kunst
is wel om in dat publieke domein politiek verbindingen te leggen, die bijdrage aan oplossingen voor vragen in
en door de samenleving met steun van de gemeente.
Dat vraagt om raadsfracties die zich identificeren in de samenleving in plaats van namens de samenleving.
Meer om volksverbinders dan volksvertegenwoordigers te zijn. Met daartoe bestuurders die het eigenaarschap van een vraagstuk duidelijk benoemen, maar het zelf durven los te laten. Door besluitvorming in gezamenlijkheid voor te bereiden met hen, die er betekenis aan geven of belang bij hebben. In het sociale domein, dicht bij de burgers en bedrijven, krijgt de participatiemaatschappij gestalte. In de lokale en regionale
netwerken van ondernemingen, verenigingen en instellingen is politieke participatie de sleutel om de sociale
taken beter en goedkoper te volbrengen.

Lingewaard, 17 april 2014
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VISIE
‘Betrokken burgers’, ‘duurzaamheid in alle haarvaten, ‘ruim baan voor eigen initiatief’ en ‘samen leven, werken en zorgen’ zijn de vier pijlers waar onze coalitie in deze raadsperiode op rust. Daarmee gaan we met
nieuw elan aan de slag voor het verwezenlijken van de droom om Lingewaard de ideale plek te laten zijn
voor onze inwoners om in te leven en te werken. Een veranderingsproces naar een bereikbare stimulerende
gemeente met lef, waarin vertrouwen betekenis heeft, waar het goed toeven is, waarbij werken loont en inwoners die hulp nodig hebben dat ook krijgen Dit alles onder het motto “vrij laten in vertrouwen”.
De pijler betrokken burgers
Betrokken burgers zijn belangrijk voor een levende democratie. Ze verschaffen het draagvlak voor het uitvoeren van beleid, vullen het in door hun alledaagse handelen, en zorgen voor maatschappelijke vernieuwing door het inbrengen van ideeën, onderwerpen en door aan te pakken. Burgers moeten echter wel de
gelegenheid krijgen om betrokken te kunnen en willen zijn. Om de kansen en mogelijkheden die daaruit
voortkomen ten volle te benutten moeten we als beleidsmakers burgers vertrouwen en hen voldoende ruimte
bieden. Het trefwoord is daarom vertrouwen: vertrouwen van de raad in burgers, vertrouwen van burgers in
de raad en in elkaar. Dat betekent denken vanuit burgers en open staan voor verandering.
We gaan daarom een wezenlijk nieuwe koers inzetten. Op naar de stimulerende in plaats van de regulerende gemeente. Niet de bestuurder naast en namens de burger, maar de burger als bestuurder met de gemeente als routeplanner. Dit realiseer je alleen in een continue dialoog met de bevolking en vraagt om duidelijke kaderstelling van de raad.
Dat gaat ook hand in hand met ruim baan voor het college waar het om de uitvoering in de dagelijkse praktijk
gaat. Een college van vier wethouders, met oog en oor voor de maatschappij. Het college moet immers over
voldoende mogelijkheden (mensen, middelen en compassie) beschikken om problemen op te lossen of liever nog deze te voorkomen. Meer ruimte voor initiatieven vanuit de bevolking die specifieke problemen voor
hun wijk, ondernemend Lingewaard of bijvoorbeeld een bepaalde bevolkingsgroep kunnen oplossen en dat
binnen door de raad gestelde randvoorwaarden.
Dat de inbreng van en vertrouwen in burgers voor ons geen loze kreet is, willen we laten merken door in de
komende bestuursperiode voor alle kernen een lange termijn visie op te laten stellen; door en samen met de
bewoners. Hun kennis en ervaring vormen hiervoor de basis. Onze ruimtelijke en sociale structuurvisie geven daarvoor de richting aan.
De pijler duurzaamheid in alle haarvaten.
Duurzaamheid in de meest brede zin van het woord is één van de waarden waar aan alle beleidsontwikkeling en -uitvoering wordt getoetst. Duurzaamheid omvat in onze visie de drie P’s, die staan voor ‘people’,
‘planet’ en ‘profit’.
People staat voor ons als sleutelbegrip voor alles wat voor de burgers individueel én collectief (via verenigingen, coöperaties en bedrijven) van belang is: transitie in het sociale domein, behoud en versterken van
de leefbaarheid in alle kernen, het behouden en scheppen van werkgelegenheid.
Planet staat voor behoud en waar mogelijk uitbouwen van het groene karakter van Lingewaard; van natuur en landschap, met name in onze uiterwaardegebieden en via Park Lingezegen. Dit alles als groene
oase tussen de plaatsvindende verstedelijking vanuit Arnhem en Nijmegen en als basis voor recreatie en
toerisme.
Profit staat voor een financieel gezonde gemeenschap: ondersteuning van mensen die het financieel
moeilijk hebben, een aantrekkelijk klimaat scheppen voor ondernemingen én als gemeente sturen op een
vermindering van de schuldenlast. Dat laatste in volledige transparantie, wat betekent dat er ook bij noodzakelijke bezuinigingen geen enkele uitgavenpost onbespreekbaar is (geen taboes).
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De pijler ruim baan voor eigen initiatief
Lingewaard moet weer een ondernemende gemeente worden waar iedereen trots op is. Een gemeente waar
slagvaardigheid en resultaatgerichtheid voorop staat. Waar maatschappelijke opgaven met lef en initiatief
opgelost worden in plaats van geproblematiseerd. Waar een mentaliteit van aanpakken gewaardeerd wordt.
Daarom geen betutteling van inwoners, verenigingen en/of ondernemers. De basis vormt een “ja, tenzij in
plaats van een nee, maar” Wij gaan Lingewaard regelarmer, veiliger en welvarender uit de crisis laten komen. In Lingewaard bieden we daarvoor ruimte aan ondernemingsgeest zodat deze niet gehinderd wordt
door bureaucratische regels en schotten tussen sectoren.
Hiertoe maken we afspraken SMARTI of het nu gaat om de eigen ambtenaren of aanbieders van dienstverlening, steeds komen we met: doelen, prestaties, resultaten en inspiratie. Dat betekent vrij baan voor ondernemers, maatschappelijke initiatieven en creatieve geesten. Deze raad werkt voorwaardenscheppend: van
weigeringsgronden naar gunningskansen met ruimte voor initiatief en gebruik makend van de ruimte die
onze bestemmingsplannen bieden.
De pijler samen leven, werken en zorgen
Als we willen dat mensen naar elkaar omzien, is het nodig dat zij elkaar kennen. Wanneer mensen elkaar
kennen zullen ze eerder elkaar spontaan helpen of een beroep durven doen op hulp van een buur. En men
zal elkaar ook eerder aanspreken op het leefbaar houden van de wijk. Met andere woorden de sociale cohesie van de lokale samenleving is van groot belang.
Lingewaard beschikt al over een hecht sociaal fundament. Daarin zorgen we er met elkaar voor dat wijken
en dorpen zich verder kunnen ontwikkelen tot plekken waar inwoners zich thuis voelen, waar inwoners binding hebben met andere inwoners en waar een basispakket aan voorzieningen aanwezig is.
Er zijn voldoende faciliteiten voor de ontplooiing van individuele inwoners tot zelfredzame burgers die meedoen aan de samenleving. We beschikken over een vangnet voor de kwetsbare mensen in onze samenleving, degenen die het ‘op eigen kracht’ niet redden en waar dat vangnet er niet is, gaan wij dat creëren. Met
andere woorden ‘ondersteuning van elkaar’ is een belangrijke waarde voor de identiteit van Lingewaard.
Om sterker uit de transformatie van het sociale domein te komen is deze participatie essentieel. Deelname
die staat voor het behoud van de vitaliteit in onze samenleving. Daarin heeft de gemeente een stevige stimulerende rol bij het enthousiasmeren en koesteren we onze vrijwilligers/mantelzorgers. Centraal in onze visie
op de decentralisatie van zorgtaken staat het vereiste om mensen maatwerk te bieden. We willen deze
kleinschalig, in de buurt en persoonsgericht inrichten. Vereenzaming van individuen moeten we voorkomen.
Zorg moet betaalbaar en toegankelijk blijven. Het meedoen in de samenleving zal een belangrijk aandachtsgebied zijn en blijven. Het is zeker nu belangrijk dat iemand die bijvoorbeeld de pech heeft een ernstige ziekte te krijgen, toegang heeft tot de beste ondersteuning. Wel moeten we ingrijpen om die betaalbaar te houden. Tegelijkertijd moeten we voorkomen dat kwetsbaren in de samenleving de dupe worden van de sterk
stijgende kosten.
Bestuur
Deze visie komt ook terug in de manier waarop wij als raad met elkaar omgaan. Eendracht maakt hierin
macht, waarin de zoektocht naar duidelijke meerderheden in de besluitvorming centraal staat. Het bekent
ook dat dit akkoord geen dictaat is voor andere partijen. Maar het beoogt, als resultaat van een oprechte
poging om ook de intenties van andere partijen in dit akkoord te vervlechten, een breed gedragen programma te zijn. Hoewel deze zoektocht nimmer een excuus mag zijn voor halfbakken compromissen en/of onnodige regelgeving. De nadruk ligt daarbij in de rol van de raad als volksvertegenwoordiger, kadersteller en
controleur. We sluiten daarom aan bij de gedachten over de nieuwe opzet van het raadswerk zoals die binnenkort door onze voorzitter zal worden gepresenteerd. Tegelijkertijd nodigen wij het nieuwe college uit om
gelijk bij de behandeling van de kadernota 2015 in juni van dit jaar haar collegeprogramma te presenteren.
Dit om slagvaardig aan de slag te kunnen met dit programma.
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Missie
We zijn trots op ons karakteristiek Betuwse landschap en onze centrale ligging in het stedelijk netwerk van
het knooppunt Arnhem Nijmegen. Lingewaard is de spil van deze regio en wel op een moderne, duurzame
manier. Onze 7 kernen vullen elkaar aan en vormen zo samen de gemeente Lingewaard. We willen die kwaliteiten behouden en duurzaam versterken. We bouwen gemeenschappelijk aan een aantrekkelijk leefklimaat
waarin iedereen mee kan doen, er voor iedereen volop ruimte is om te ondernemen en zijn of haar kansen te
benutten en waar men iets voor elkaar over heeft. We zetten in op betekenisvol contact met de burger.
Waarbij we uitgaand van eigen kracht een relatie op basis van vertrouwen creëren, en doelgerichte technologie inzetten. Kortom een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen, werken en recreëren.

Ambitie
In dit coalitieprogramma benoemen we een groot aantal aandachtsgebieden en speerpunten waar wij gericht
aandacht willen besteden. We zijn ons ervan bewust dat we hiermee een stevige ambitie neer zetten. Zoiets
past bij het ‘Ondernemend Lingewaard’ dat ons voor ogen staat. Het betekent dat we de volgende projecten,
activiteiten en acties in ieder geval in deze raadsperiode willen afronden.
Het gaat dan om het ondersteunen en faciliteren van de samenwerking met en tussen maatschappelijke
partners als de vrijwilligersorganisaties, ouderenorganisaties, welzijnsorganisatie, verzorgingshuizen. Onze
bijzondere aandacht gaat in dit verband uit naar de ondersteuning van kleine vrijwilligersorganisaties.
We gaan, in onderlinge samenhang met andere ontwikkelingen in het centrum van Huissen, het multifunctioneel centrum in het Stadhues realiseren en zullen de planvorming hiervoor slagvaardig aanpakken. We
gaan in Bemmel invulling geven aan de ontwikkeling van het totale Kinkelgebied (inclusief de kerk), in samenhang met het realiseren van een multifunctioneel centrum.
We zullen ons inspannen voor verplaatsing van de sportvelden van Jonge Kracht door de aanleg van een
nieuw sportpark aan de Polseweg. Eén en ander in samenhang met woningbouw. We stimuleren de start
van woningbouw in Gendt, Doornenburg en Angeren. We ondersteunen de vestiging van een crematorium in
onze gemeente, bij voorkeur op Bergerden of de grens van Park Lingezegen.
We hebben de overtuiging dat we duurzaam moeten omgaan met de financiële middelen die voorhanden
zijn. Uitgangspunten voor ons financieel beleid zijn: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten. Daarom zullen we, ook in deze tijden van bezuinigingen, geen verdere lastenverzwaring
voor onze burgers en bedrijven doorvoeren.
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PROGRAMMA
1. Ontwikkeling en opvoeding
Goede ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen en jongeren moeten te allen tijde door ons als gemeente
gewaarborgd worden. De vraag van kinderen/jongeren is leidend waarbij veiligheid en kwaliteit centraal
staan. Veilig op school komen, met een zo breed mogelijke variatie in onderwijsaanbod maar ook ruimte
voor excellente specialisaties.
We vinden het van groot belang dat kinderen, jongeren en ouders die op een of andere manier in een probleemsituatie zitten zelf een stem hebben in, nog liever de regie houden over de aanpak van hun problemen.
In dit verband zien we het Centrum voor Jeugd en Gezin als de spil in alle zorgvragen voor en rond kinderen. Vanuit dit centrum wordt de ondersteuning en zorg gecoördineerd. Alle betrokkenen hebben daarbij
een eigen verantwoordelijkheid en specifieke rol: ouders, scholen, huisartsen, consultatiebureaus, kinderopvanginstellingen en andere professionals. De dorpscontactpersoon en de participatiepunten kunnen de brugfunctie (loket) vormen voor het leggen van verbinding tussen het individu en de desbetreffende specialist.
Onderwijs
We staan voor goed onderwijs binnen onze gemeente. In het basisonderwijs hebben brede scholen, met
tenminste opvang en onderwijs van 0 tot 12 daarvoor de voorkeur. Ook de kansen in doorontwikkeling van
kwaliteit en aanbod van voortgezet onderwijs mogen niet aan aandacht ontsnappen. Gezonde scholen met
gedeelde verantwoordelijkheden van gemeente en besturen. In de komende raadsperiode willen we ernaar
streven om binnen de gemeentegrenzen de (basis)scho(o)l(en) voor speciaal onderwijs te houden. Opdat
ook degenen die op dergelijk onderwijs zijn aangewezen dat in hun eigen omgeving kunnen genieten.
Speerpunten
 We blijven de vorming van brede scholen stimuleren en ondersteunen. Daarmee kunnen brede clusters van voorzieningen ontstaan die optimaal op elkaar afgestemd zijn. Dit mede voor het stimuleren
van de doorgaande ontwikkelingslijn. Hiervoor dient meervoudig gebruik gemaakt te worden van onze schoolgebouwen. We nemen dit mee in het efficiënter beheer en bij toekomstig renovatie van deze gebouwen;
 We ondersteunen en faciliteren het onderwijs, mede in verband met de invoering van passend onderwijs, in de verdere ontwikkeling van (compacte) zorgadviesteams op scholen. In deze teams
worden in vaste samenstelling problemen en risico’s vroegtijdig gesignaleerd en door actie opgevolgd;
 Het leerling vervoer naar speciale scholen buiten de eigen kern willen we, binnen de wettelijke kaders, alleen bekostigen als gebleken is dat zelfstandig reizen of een andere oplossing niet mogelijk
is;
 We willen voor iedere kern, laagdrempelig en dichtbij, de peuterspeelzaal- c.q. kinderopvangfunctie
kunnen blijven aanbieden.

2. Deelname aan de samenleving
a. Zorg
Algemeen
De prioriteiten voor het zorgbeleid dat de gemeente Lingewaard voor ogen heeft zijn samen te vatten onder
de volgende noemers:
- het scheppen van randvoorwaarden voor het zelfstandig functioneren van inwoners en hun deelname
aan het maatschappelijk verkeer;
- het faciliteren van een zorgzame samenleving door het versterken van sociale verbanden en het vormgeven aan wederkerigheid;
- het inrichten van collectieve en individuele voorzieningen ter compensatie van een beperking.
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Maatwerk dient centraal te staan. Kleinschalig, in de buurt en persoonsgericht. Zorg moet betaalbaar en voor
iedereen toegankelijk blijven. Solidariteit met de zwakkere heeft onze blijvende aandacht, waarbij er gebruik
gemaakt kan worden van een goed werkend sociaal vangnet. Goede zorg voor chronisch zieken, minder
validen en ouderen blijft voor ons hoofdzaak. Deze zorg wordt geboden door mantelzorg en/of vrijwilligers
waar het kan en door professionals waar het moet. Vrijwilligers(organisaties) én zorginstellingen dienen ertoe bij te dragen dat mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Mocht
zelfstandig wonen door toenemende zorgbehoefte en een gebrek aan de mogelijkheden van de mantelzorg
niet meer kunnen, dan moeten er zorginstellingen zijn die aan de eisen van deze tijd voldoen. Ondersteuning
van mantelzorgers door emotionele en praktische hulp, is daarbij van groot belang.
Centraal staat de ‘kantelingsgedachte’, waarbij compensatie vorm krijgt aan de hand van de verantwoordelijkheidsladder. Daarbij staan behoud van regie over het eigen leven en zelfredzaamheid voorop. Het grote
beroep op de zelfredzaamheid wordt daarom door ons onderkend
De betaalbaarheid van de zorgvoorzieningen staat dit moment enorm onder druk. Daarom zijn wij binnen de
wettelijke mogelijkheden voorstander van het heffen van eigen (inkomensafhankelijke) bijdragen.
Speerpunten
 Voor wat betreft de ouderzorg willen we ons inzetten voor het behoud van de zorgfuncties in de grotere kernen; in dat verband besteden we in het bijzonder aandacht aan de planvorming voor het her
ontwikkelen van zorgcentrum Sancta Maria in Huissen;
 We willen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in eerste instantie zelf lokaal uitvoeren;
waar nodig of wettelijk voorgeschreven werken we samen met andere gemeenten;
 We willen verder vorm en invulling geven aan ondersteuning en het ontlasten van mantelzorgers;
 Bij het heffen van een eigen bijdrage hebben we oog voor zogenaamde stapeleffecten; dit nemen
we als maatwerk mee in de ‘keukentafelgesprekken’;
 De gezondheidszorg moet toegankelijk blijven voor ziek en gezond, van jong t/m oud en voor alle inkomens;
 Het invoeren van kortingsregelingen voor minima om deel te nemen aan cultuur en sport wordt onderzocht en zo mogelijk ingevoerd.
Welzijn
De vereenzaming van ouderen in verband met de toenemende vergrijzing blijft voor ons een punt van zorg.
Het betrekken van ouderen bij activiteiten in hun directe omgeving kan dit deels voorkomen. Multi Functionele Accommodaties, buurthuizen of andere algemene ruimten vervullen mede daarom een belangrijke functie
in het “welzijnszorg”-arrangement. Het zijn de voorzieningen waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en
ondersteunen. Hierdoor is individuele zorg minder nodig. Samenwerking met maatschappelijke partners als
de ouderen- en welzijnsorganisaties is daarvoor onmisbaar. Zij zijn de smeerolie in de motor van de Lingewaardse samenleving.
Speerpunten
 Onze inwoners moeten zelf kunnen bepalen waar en met wie ze wonen, ook als ze zorg nodig hebben;
 We zullen ouderenverenigingen en woonvormen voor ouderen stimuleren en actief ondersteunen;
 We ondersteunen en faciliteren de samenwerking met en tussen maatschappelijke partners als de
vrijwilligersorganisaties, ouderenorganisaties, welzijnsorganisatie, verzorgingshuizen;
 We spannen ons in voor verbeterde kaderstelling voor de brede welzijnsorganisatie (SWL);
 Onze speciale aandacht gaat uit naar de ondersteuning van kleine vrijwilligersorganisaties.
Ontwikkeling sociaal domein
Het Rijk gaat de komende jaren veel taken bij de gemeenten neerleggen. Deze nieuwe taken zijn bedoeld
om in het bijzonder maatwerk te kunnen organiseren voor kwetsbare groepen. Dan bedoelen we volwassenen en kinderen die zonder hulp niet zelfstandig in hun eigen woonomgeving kunnen functioneren, niet zelfstandig op de arbeidsmarkt kunnen meedoen, of niet kunnen meekomen op school. Als gemeente kunnen
we het beschikbare aanbod aan sociale voorzieningen beter laten aansluiten op de vraag van onze individuele inwoners. Wij kennen ze immers het beste.
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We willen daarom verder gaan met het organiseren van de ondersteuning dichtbij de burger, opdat maatwerk mogelijk is in de leefomgeving van de mensen om wie het gaat. De gemeentelijke ondersteuningsfuncties - informatie en advies, signaleren, naar zorg toe geleiden, lichte vormen van ondersteuning en coördinatie van zorg - dienen daarvoor te worden versterkt.
De komende jaren zullen in het teken staan van de invoering van de decentralisaties in het sociaal domein.
Het uitgangspunt is dat de gemeente regievoerder is en dat niet het aanbod van zorgproducten maar de
cliëntvraag naar zorg centraal staat. Er is één coördinerend hulpverlener per gezin. De gemeente biedt ruimte aan professionals zodat die niet gehinderd worden door bureaucratische regels en schotten tussen sectoren. Afspraken met aanbieders worden gemaakt op basis van doelen, prestaties en resultaten.
De gemeenteraad dient, uiteraard binnen de wettelijke mogelijkheden, expliciet de kaders voor de decentralisaties te kunnen vaststellen. Hiervoor willen we het verband tussen de Sociale structuurvisie en de Keuze1
notitie zichtbaar maken, zodat duidelijk wordt wat de keuzes precies inhouden. Deze dienen vervolgens
door de raad vastgesteld te worden.
De komende jaren dient het totale budget dat we als gemeente in het kader van de decentralisatie ontvangen integraal beschikbaar te blijven voor het sociaal domein. Dus er kan geen geld worden overgeheveld
naar beleidsterreinen buiten het sociaal domein.
Speerpunten
 Aan de hand van de resultaten van de pilot ‘Sociaal Gebiedsteam Doornenburg’ wordt het concept
‘sociale wijkteams’ verder in kernen en wijken van Lingewaard uitgerold. Onderdelen daarvan zijn
een laagdrempelig inlooppunt (participatiepunt) met informatie en advies voor zowel jongeren, ouders als professionals. Inwoners van Lingewaard dienen hier met al hun zorgvragen terecht te kunnen; ook spelen deze punten een actieve rol bij de informatievoorziening op dit gebied.
 We blijven er naar streven om aan de vraag van burgers om ondersteuning en zorg te blijven voldoen. Dit vanuit de insteek ‘wat heeft de betreffende burger nodig’ en niet ‘waar heeft de burger
recht op’. De overtuiging is dat daarmee de ondersteuning en zorg tenminste op het huidige kwaliteitsniveau gehouden kan worden.

b. Voorzieningen
Sociaal Culturele Centra
We streven naar multifunctionele sociaal culturele centra, als ontmoetingsgelegenheid in de eigen kern. Prioriteit daarbij heeft de aanpak van de drie beoogde sociaal-culturele centra in Bemmel, Gendt en Huissen.
Hierbij is er niet alleen aandacht voor duurzaamheid en (technische) vernieuwbouw van de verschillende
centra, maar ook voor de synergetische benadering als het gaat om de benutting van de beschikbare ruimten binnen de accommodaties. De ruimtelijke inpassing van de centra zal worden bezien vanuit de ruime
omgeving. Het opzetten van nieuwe faciliteiten dient zoveel mogelijk door niet overheid gebonden partijen
ondersteund en/of ontwikkeld te worden. Goede voorbeelden daarvan zijn in onze gemeente al aanwezig.
Zeker ook in participatie met verenigingen waarbij niet alleen aan vernieuwbouw maar ook aan beheer de
nodige aandacht zal worden besteed.
Speerpunten
 We streven er naar om, in onderlinge samenhang met andere ontwikkelingen in het centrum van
Huissen, een multifunctioneel centrum in het Stadhues te realiseren; we zullen de planvorming hiervoor slagvaardig aanpakken; mocht desondanks blijken dat de realisering meer tijd nodig heeft dan
streven we naar een creatieve, tijdelijke invulling van het gebouw voor zover dat de realisatie van de
eindfunctie niet belemmert; we verwachten van het nieuwe college direct een procesvoorstel hiervoor;
 We geven invulling aan de ontwikkeling van het totale Kinkelgebied (inclusief de kerk);
 We realiseren een multifunctioneel centrum in Bemmel;
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In deze notitie is aangegeven welke keuzes de gemeente moet c.q. kan maken bij de inrichting en sturing van het sociale domein.
Meer in het bijzonder als het gaat om de vraag welke functies lokaal en welke regionaal moeten worden vorm gegeven.
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We pakken de bestaande plannen voor de ontwikkeling van Providentia in Gendt voortvarend aan;
Om verenigingen in onze gemeente te ondersteunen gaan we onderzoeken op welke manier deze
als exploitant van gemeentelijke gebouwen gecompenseerd kunnen worden voor aanslagen gemeentelijke belastingen.

(Binnen)sport accommodaties en accommodatiebeleid
We hebben aandacht voor kwantitatief en kwalitatief goede sportaccommodaties. Uitbreiding of renovatie
van (binnensport)accommodaties krijgen prioriteit. We geven daaraan gestalte in samenspraak met huidige
gebruikers en mogelijke toekomstige partners en streven ernaar deze om te vormen tot multifunctionele
voorzieningen, ten behoeve van onderwijsinstellingen, sportverenigingen en individuele sporters. We zetten
dan vooral in op de breedtesport. Als gemeente zelf financieren we echter geen topsportaccommodaties. Dit
mede om het mogelijk te maken dat iedereen van dezelfde voorzieningen gebruik kan maken. We behouden
in elke kern deugdelijke basissportvoorzieningen. Uitbreiding of nieuwbouw van accommodaties baseren we
op de behoefte van heel Lingewaard en niet van iedere kern afzonderlijk.
Speerpunten
 We zullen ons inspannen voor verplaatsing van de sportvelden van Jonge Kracht door de aanleg
van een nieuw sportpark aan de Polseweg, in samenhang met woningbouw;
 We besteden speciale aandacht aan de toekomst van sporthal de Bongerd in Bemmel, door aan te
koersen op een geïntegreerde aanpak met potentiële partners zoals het OBC;
 We willen het reeds ontwikkelde accommodatiebeleid verder uitrollen, in onderlinge samenhang met
het evenementenbeheer, het vastgoedbeheer en het subsidiebeleid;
 Private initiatieven kunnen kansen voor de (binnen)sport goed ondersteunen. We zullen dit actief faciliteren en waar nodig stimuleren;

c. Samenleving
Eigen kracht en sociaal netwerk
We stimuleren de participatie samenleving: een gemeente waarin mensen zelfredzaam zijn en zich vrij kunnen ontplooien. Mensen gaan daarin respectvol met elkaar om, saamhorigheid is een sleutelwoord en bewoners voelen zich geborgen. Solidariteit is geen loze kreet en hulp is vanzelfsprekend. Dat betekent ook
dat mensen die (tijdelijk of permanent) niet volledig zelfstandig kunnen functioneren, ondersteuning krijgen.
Voor een deel moet de gemeente die ondersteuning bieden. Mensen die hulp ontvangen en daartoe in staat
zijn leveren een tegenprestatie.
Speerpunten
 We willen speciaal de kennis en ervaring van ouderen benutten en hen stimuleren om een actieve
bijdrage te leveren bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken;
 Wanneer de pilot in Doornenburg daarvoor een basis biedt, gaan we het verder introduceren van
dorpscontactpersonen in de kernen uitrollen;
 We gaan het project buurtbemiddeling evalueren en bij gebleken meerwaarde continueren.
Werk en inkomen
Er dient een adequaat vangnet te zijn, voor diegenen die dit echt nodig hebben, dat hen ondersteuning biedt
bij het op eigen kracht verder opbouwen van hun bestaan. De gemeente zal mensen, die door de financiële
ondergrens zakken financiële bijstand verlenen volgens de geldende normen en hen waar mogelijk begeleiden naar een situatie van financiële zelfstandigheid, bij voorkeur door middel van betaald werk. Wanneer de
langdurigheidstoeslag van rijkswege wordt afgeschaft zullen wij ons inspannen de echte minima hiervoor te
compenseren. Het bieden van een aanvulling op de loonkosten en het ‘ontzorgen’ van werkgevers zijn middelen om werknemers met een beperking aan de slag te krijgen bij reguliere werkgevers, indien en voor
zover dit niet ten koste gaat van bestaande werkgelegenheid (verdringing). Maatwerk om een goede match
te maken tussen werk(gever) en werknemer is voor ons het centrale uitgangspunt.
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We zetten het beleid voort, om het aantal inwoners dat een beroep moet doen op een bijstandsuitkering,
verder te verlagen. We willen dat mensen die bijstand of een andere uitkering krijgen, binnen de wettelijke
kaders verplicht een opleiding laten volgen of werkzaamheden uitvoeren terwijl de gemeente hen begeleidt
naar een betaalde baan. Lingewaard zorgt er met haar sociale partners zo voor, dat minder mensen aanspraak hoeven doen op een uitkering, doordat er meer mensen aan het werk zijn. In de eerste plaats door
iedereen die kan werken te helpen om aan de slag te komen en streng, maar rechtvaardig, te controleren op
eventueel misbruik van uitkeringen. In de tweede plaats hanteren we als uitgangspunt dat iedereen die dat
kan, wanneer hij/zij geen betaald werk heeft, binnen de wettelijke kaders een tegenprestatie levert aan de
samenleving.
Speerpunten
 We zullen het bestaande, succesvolle beleid met betrekking tot werk en inkomen voortzetten en zo
nodig nog verder actief oppakken;
 We leggen daarbij accenten door het, binnen de wettelijke kaders, invoeren van een verplichte tegenprestatie voor het ontvangen van een uitkering en het intensiveren van fraudebestrijding, bijvoorbeeld door verdere bestandvergelijking;
 Wij willen het beleid voor de ondersteuning van werkzoekenden continueren.

3. Bereikbaarheid en mobiliteit
Wegen zijn belangrijk voor een goede spreiding en doorstroming van het verkeer. Dit is ook een belangrijke
voorwaarde voor de ontwikkeling van de lokale economie en werkgelegenheid. Dat vraagt om een goede
infrastructuur. We geven prioriteit aan projecten die gericht zijn op regionale bereikbaarheid (Lingewaard in
en uit) en/of projecten die door middel van gemeenschappelijke financiering (Stadsregio en/of Provincie)
gerealiseerd kunnen worden. Voorzieningen moeten voor iedereen veilig bereikbaar en toegankelijk zijn, in
het bijzonder voor jongeren, senioren en minder validen. Daarvoor dient het huidige niveau van de openbaar
vervoervoorzieningen tenminste behouden te worden. Het heeft onze voorkeur dat het streekvervoer tussen
alle kleine kernen ten minste de huidige frequentie behoudt.
Speerpunten
 We willen een goede en veilige verlichting van fietsroutes en wandelpaden handhaven en bewaken;
 We handhaven open dijken voor alle verkeer, in combinatie met een concreet plan van aanpak voor
adequate verkeer en overlastremmende maatregelen; daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden
tot het realiseren van fiets- en voetpaden (onder)langs de dijken;
 We handhaven de bestaande aansluitingen op de A325 en streven naar een extra aansluiting specifiek bij Bergerden. We beseffen daarbij dat die realisatie een samenhang kent met de aansluiting op
de A15 en de aanleg van de Dorpensingel-Oost;
 We willen maatregelen nemen om de fietsverbindingen tussen de Essenpas en Haalderen te verbeteren;
 We zetten het beleid door om situaties in woonwijken, parkeerterreinen en rond scholen verkeersveiliger te maken. Bij de laatste nemen we de resultaten van de uitvoering van het stippenplan mee;
 We blijven voorstander van het handhaven van een ontsluiting van Bemmel in westelijke richting. Bij
aanleg van de Dorpensingel-Oost willen we geen knip in de Vossenpelsestraat;
 We willen verdere maatregelen om het centrum van Huissen (vracht)autoluw te maken;
 De verkeerscirculatie, -veiligheid en parkeerproblemen nabij accommodaties, zoals rondom de
Sportlaan te Bemmel, moet verbeterd worden.

4. Bedrijvigheid
Bedrijvigheid en ondernemerschap
Ondernemers zijn onmisbaar voor een gezonde economische toekomst. Zij investeren in nieuwe ideeën en
innovatieve technieken. Met name het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente. De gemeente stimuleert ondernemerschap het beste door ondernemers de ruimte te geven.
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Dat wil zeggen zo min mogelijk regelgeving die ontwikkeling belemmert en een gemeentebestuur c.q. organisatie die de bedrijven zoveel mogelijk faciliteert. De doortrekking van de A15 geeft onze gemeente
kansen voor verdere economische ontwikkeling. Bij beslissingen rondom bedrijventerreinen en ondernemerschap moet dit daarom nadrukkelijk meegenomen worden. De detailhandel is een belangrijke kurk waarop
de economie drijft. Het is daarom van belang dat de kwaliteit van de winkelstand behouden blijft en waar
mogelijk wordt verbeterd. De uitstraling van de centra moet kwalitatief goed blijven. Hierbij ligt de nadruk op
Huissen, Bemmel en Gendt, maar ook op het behoud van basisvoorzieningen in de overige kernen. Voor dit
alles is ook regionale samenwerking van wezenlijk belang. Door het versterken van de toerisme, infra en
samenwerking tussen ondernemers kunnen we het ondernemingsklimaat in onze gemeente verder stimuleren. Dit zorgt voor bruisende kernen waar het gezellig is om te winkelen, verpozen en verblijven.
We zetten in op het vergroten van economische ontwikkelingsmogelijkheden op het vlak van land- en tuinbouw, industrie, midden- en kleinbedrijf, recreatie en toerisme. Onder andere door voortvarende verkoop van
gereedliggende bedrijventerreinen met daarbij aandacht voor de behoeftes vanuit de markt. Ontwikkeling in
het buitengebied zijn dankzij het nieuwe bestemmingsplan afdoende ingeperkt, zodat geen verdere verstedelijking van het buitengebied plaats vindt.
In het netwerkprogramma glastuinbouw formuleren wij samen met de samenwerkingspartners doelstellingen
voor thema’s zoals markt en afzet, kennis en innovatie, duurzaamheid, logistiek en infrastructuur en dergelijke. De herstructurering van de glastuinbouw moet geen strak keurslijf zijn. We moeten de ogen ook openhouden voor andere levensvatbare gebruiksopties in Bergerden en in het buitengebied, waar gebruik van
bestaande opstallen voor kleinschalige ondernemingen wordt gefaciliteerd zolang dit geen onnodige verkeersdruk teweeg brengt en geen afbreuk doet aan het landschappelijk karakter. Het heeft onze prioriteit om
er aan mee te werken dat het glastuinbouwgebied uitgroeit tot voorbeeld op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, logistiek, innovatie, milieu en energie. Nut en noodzaak van een gedeeltelijke ‘om bestemming’ zal worden onderzocht. Dit geldt ook voor de omliggende industrieterreinen, waarvoor tevens een regionale status
wordt bepleit. Het benoemen van heldere thema’s voor ieder bedrijfsterrein trekt bovendien ook verwante
bedrijven aan.
Speerpunten
 We voeren een actief verkoopbeleid voor bestaande, nog niet in gebruik zijnde bedrijfsterreinen; in
het bijzonder Pannenhuis II, , Houtakker II en Agropark II; daarbij willen we de belemmeringen voor
bedrijven van buiten Lingewaard om zich hier te vestigen wegnemen;
 We willen het bestemmingsplan voor Bergerden aanpassen, opdat aanverwante bedrijven zich hier
kunnen vestigen;
 We willen harde afspraken met de bedrijven en andere betrokkenen van het bedrijventerrein Looveer om de bereikbaarheid ook in het geval van hoog water te garanderen;
 We willen de herstructurering van de glastuinbouw in de Rietkamp opnieuw bezien. Het moet mogelijk zijn ook andere teeltvormen in dit gebied toe te staan, bijvoorbeeld in combinatie met leerwerkbedrijven;
 We knappen oude bedrijfsterreinen op en leggen geen nieuwe bedrijfsterreinen aan;
 We geven ondersteuning bij het zoeken naar andere economische dragers van leegstaande bedrijfsgebouwen;
 We ondersteunen en faciliteren de uitwisseling van kennis tussen onderwijs en bedrijfsleven;
 Voor de versterking van de vestigingsmogelijkheden voor horeca- en toeristische ondernemingen in
met name Huissen, ontwikkelen we één totale visie op Huissense Waard en Huissen centrum;
 Initiatieven van particulieren en ondernemers om de levendigheid en aantrekkelijkheid van de kernen te stimuleren, zoals het organiseren van evenementen of promotieactiviteiten, ondersteunen we
van harte en zullen we desgewenst stimuleren; het gemeentelijk loket voor ondernemers (zie dienstverlening) kan daarin initiatiefnemers faciliteren en ondersteunen indien en voor zover dat niet tot
onevenredige hinder en overlast leidt;
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 Met betrekking tot het centrumplan Huissen zetten we stevig in op het versterken van de bestaande
winkelzone Langekerkstraat / Vierakkerstraat en de realisatie van de AH-supermarkt aan de Langestraat; de supermarkt, het stadhues als multifunctioneel centrum en de herontwikkeling van de Aloysius-locatie geven kansen voor de revitalisering van het Raadhuisplein en de Markt te Huissen;
 We ondersteunen de vestiging van een crematorium in onze gemeente, bij voorkeur op Bergerden of
de grens van Park Lingezegen; vestiging op de Hoeve is voor ons uitgesloten.
 We zullen de wens van ondernemers op de bedrijventerreinen voor een aansluiting op het glasvezelnetwerk bij de provincie en mogelijke andere financiers onder de aandacht brengen.
Toerisme
Lingewaard heeft veel toeristische potentie, die we door het steunen van allerlei (particuliere) initiatieven
stevig willen ondersteunen en stimuleren. De gemeente heeft een “aanjaagfunctie” als het gaat om recreatie
en toerisme als dragers van de lokale economie. Gemeente en ondernemers in de detailhandel en horeca
pakken daarvoor de promotie gezamenlijk op en zorgen voor attractieve evenementen. We zijn voorstander
van recreatief gebruik en toegankelijkheid van natuurgebieden. Dat betekent ook dat we de inrichting van
Park Lingezegen willen verruimen. Daar zijn op dit moment, in tegenstelling tot de gemeente Overbetuwe, te
weinig mogelijkheden voor commerciële recreatie. Met een dergelijke verbreding kan de aantrekkelijkheid
van het park aanmerkelijk verbeterd worden. Dit kan bovendien het toerisme versterken door het opzoeken
van initiatieven van (lokale) ondernemers. Opbrengsten die de gemeente hieruit genereert kunnen vervolgens weer gebruikt worden voor de versterking van het toerisme.
Speerpunten
 We willen kleinschalige horeca voor recreanten (fietsers/wandelaars) in park Holthuizen bij de eigenaar bepleiten;
 We ondersteunen en faciliteren initiatieven zoals voor het uitbreiden van hotel en/of bed&breakfast
accommodaties ;
 We zijn voorstander van het realiseren van een haven in de Huissensche waard ter hoogte van
Huissen om het toerisme een impuls te geven;
 We stimuleren de toeristische activiteiten rondom Fort Pannerden, met onder meer een toeristisch
opstappunt aan de voet van de Sterreschans.
Inkoop en aanbesteding
Het lokaal bedrijfsleven levert een belangrijke bijdrage aan het in stand houden van werkgelegenheid. In het
aanbestedingsbeleid van de gemeente worden lokale ondernemers in de gelegenheid gesteld om in te
schrijven voor en door het college gestimuleerd mee te dingen naar alle opdrachten. Daarnaast maakt de
gemeente met werkgevers afspraken over het, op basis van vrijwilligheid, aannemen van mensen die niet
zelfstandig actief kunnen zijn op de arbeidsmarkt. Dit kan opgenomen worden in het aanbestedingsprotocol.
Speerpunten
 We stimuleren lokaal inkoop- en aanbestedingsbeleid binnen de wettelijke kaders;
 We informeren lokale ondernemers actief om hen op mogelijkheden in de markt te wijzen.

5. Leefbaarheid
Kernenbeleid
Voor de leefbaarheid van al onze kernen streven we naar een evenredige verdeling van gemeentelijke voorzieningen over de kernen. Uitgaande van de kracht en eigen identiteit van de kernen en verenigingsleven.
Daarom hechten we waarde aan de eigenheid (cultuur) van de kernen Een goede spreiding van voorzieningen draagt er ook toe bij dat het wijk- en buurtgevoel behouden blijft. Daarom stimuleren we initiatieven die
de levendigheid in een kern vergroten, waaronder het faciliteren van de verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Zo dienen de kernen een onderkomen te hebben voor culturele gelegenheden en moet de doorontwikkeling in participatie met inwoners, verenigingen en bedrijven verder vorm worden gegeven. Een coördinatie- of participatiepunt kan hierbij een voortrekkersrol vervullen.
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Speerpunten
 Over vier jaar heeft elke kern zijn eigen ontmoetingsplek in de vorm van een kulturhus of multifunctioneel centrum;
 We zetten in op het behoud van basisvoorzieningen in alle kernen;
 De activiteiten van de bibliotheek dienen te worden gericht op haar primaire taak, het beheer en de
uitleen van informatie(dragers). De verdere digitalisering is daarbij een belangrijk gegeven. We streven er naar dat vanuit een servicebalie in elke kern, ondergebracht bij een publiek toegankelijk centrum, de dienstverlening voor bijvoorbeeld ouderen, minder validen en kinderen gehandhaafd blijft;
 De opwaardering van sportaccommodaties in combinatie met kleinschalige woningbouw in de kleine
kernen gaan we op haalbaarheid toetsen en actief stimuleren;
Cultureel erfgoed
Het participeren van de inwoners in sport en cultuur is een belangrijk onderwerp. Iedere kern heeft zijn eigen
achtergrond en bij elkaar maakt het de mooie gemeente Lingewaard. De gemeente zal culturele activiteiten
vooral immaterieel ondersteunen. Ook speelt ons cultureel erfgoed, zowel ruimtelijk als sociaal, een belangrijke rol in onze samenleving en de manier waarop wij daarin met elkaar leven. Het behoud hiervan heeft
daarom onze speciale aandacht en wij zullen dit erfgoed koesteren.
Speerpunten
 We ondersteunen, faciliteren en stimuleren maatschappelijke initiatieven gericht op het in stand
houden van ons cultureel erfgoed;
 We geven de voorkeur aan het verhuren van eigen gemeentelijke monumenten in plaats van de verkoop daarvan. In gevallen dat verkoop noodzakelijk is omwille van het kunnen uitvoeren van het accommodatiebeleid met betrekking tot de 3 multifunctionele centra, dient die verkoop plaats te vinden
onder duidelijke en strikte voorwaarden voor het behoud van het karakteristieke uiterlijk van het
pand;
 We ondersteunen en faciliteren het behoud en opknappen van karakteristieke, beeldbepalende gebouwen, monumenten en hun directe omgeving. Dit geldt mede voor het ondersteunen van het herbestemmen van de kerken. Wanneer hiervoor een wijziging in de bestemming noodzakelijk is werken we daar binnen de wettelijke kaders aan mee;
 We zullen verdere ontwikkeling van de historische, culturele en recreatieve functies van Fort Pannerden ondersteunen, mede om de plaatsing op de Unesco wereld erfgoed lijst mogelijk te maken.

6. Landschap
Het landschap van de gemeente Lingewaard is sterk in beweging. De doortrekking van de A15 en de aanleg
van park Lingezegen zijn hier voorbeelden van. Oude landschappelijke patronen, die nog een sterke samenhang hebben met de abiotische ondergrond en die de cultuurhistorische ontwikkeling van het gebied
weerspiegelen zijn aan het verdwijnen. We moeten daarom zuinig zijn op onze groene ruimte en in het buitengebied alleen bouwen binnen de contouren van bestaande (agrarische) bebouwing. Onze ruimtelijke
structuurvisie is hiervoor leidend en geeft de kaders aan. De herinrichtingsprojecten in de uiterwaarden komen voort uit de natuurontwikkelingsopdracht vanuit de landinrichting en/of de taakstelling voor rivierverruiming uit ‘Ruimte voor de Rivier’. We voeren deze opdrachten uit als onderdeel van deze herinrichting en
nemen daar onze lokale doelstellingen in mee.
Speerpunten
 We spannen ons maximaal in om de doortrekking van de A15 de basis te laten vormen voor een
goede, groene inpassing van A15 en Betuweroute in het landschap;
 Bij realisatie van de centrumvisie Huissen houden we rekening met de ontwikkeling van de Huissensche Waarden.
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7. Woningbouw
Een sociaal woningbouwprogramma, vooral voor starters en senioren, is van belang voor de leefbaarheid in
alle kernen. Nieuwbouw dient afgestemd te zijn op de behoefte van bewoners, waarbij particulier initiatief
wordt ondersteund. De indruk bestaat dat in de (kleinere) kernen veel behoefte is aan woningen voor starters, zowel goedkope huur- als koopwoningen.
We zetten als gemeente ook in op voldoende en betaalbare seniorenwoningen, mede door er voor te zorgen
dat bestaande seniorenwoningen worden gemoderniseerd. Toekomstbestendig bouwen dient mogelijk gemaakt te worden en plannen voor nieuwe woonvormen voor ouderen moeten worden gestimuleerd.
Speerpunten
 We stimuleren de start van woningbouw in Gendt en Doornenburg; speciale aandacht gaat verder uit
naar de definitieve invulling van het gebied Muijland in Angeren en de realisatie van een "appartementen complex" op de locatie van de vervallen winkel aan het Mariaplein in Haalderen;
 Bij het opstellen van bestemmingsplannen willen we expliciet aandacht besteden aan de invulling
van alle vormen van zorgwoningen; dat geldt ook voor andere vormen van gebruik op agrarische
opstallen in de buitengebieden;
 We zijn voorstander van het behoud van startersleningen;
 We stimuleren en steunen initiatieven om te komen tot kleinschalige, particuliere zelfbouwprojecten.

8. Natuur en milieu.
Als gemeente hebben we een belangrijke (voorbeeld) functie bij het verder verduurzamen van de samenleving. Daarin nemen wij onze verantwoordelijkheid, maar wel met een praktische inslag. In alle besluiten die
we nemen zoeken wij een balans tussen ecologische, economische en sociale doelen, maar de financiële
haalbaarheid zal in de besluitvorming leidend zijn. Wij proberen anderen aan te zetten tot duurzaam gedrag.
De gemeente speelt hier op in door drempels weg te nemen op het gebied van regels en procedures. Samen met woningcorporaties wordt gekeken naar woonkosten besparende duurzaamheidsmaatregelen, gedifferentieerde grondprijzen en ondersteuning bij het bouwen. De bouw van energie neutrale woningen wordt
gestimuleerd.
Duurzaamheid ziet niet alleen op energie, maar ook op milieu. Uitgangspunt voor het milieubeleid is dat de
vervuiler betaalt. We beschouwen zorg voor het milieu in eerste aanleg als een kwestie van mentaliteit. Met
name voorlichting is gewenst om het groeiend milieubesef sneller te ontwikkelen.
Speerpunten
 Initiatieven van burgers en bedrijven tot investeren in zonne- en windenergie in de gemeente worden
ondersteund, mits daarvoor voldoende draagvlak wordt gecreëerd, onder meer op basis van een
gedegen landschappelijke inpassing;
 Bij de doortrekking van de A15 geldt als bijzondere aandachtspunt het beperken van de geluidsbelasting;
 De Lingewaardse milieustra(a)t(en) dient/dienen te voldoen aan de moderne, hedendaagse maatstaven;
 Bij vervanging van lantaarnpalen moet serieus gekeken worden naar de toepassing van ledverlichting.

9. Leefomgeving
Een gevarieerde groenvoorziening binnen onze gemeente draagt bij aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. Waar groen verdwijnt, moet dit elders worden gecompenseerd. We hanteren daarvoor de prioritering
gebaseerd op VNG-normering inzake de bereikbaarheid en omvang van groen in de woonomgeving.
Wijkvoorzieningen en groenonderhoud floreren wanneer inwoners zelf het beheer organiseren. De huidige
wijkplatforms kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Van belang voor de wijkplatforms zijn de uitkomsten
van het huidige onderzoek van de rekenkamercommissie. Op grond daarvan zullen we, tegen de achtergrond van onze visie op de betrokkenheid van burgers, de rol en positie van de platforms opnieuw formuleren.
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Speerpunten
 We willen de verkoop van reststroken aan aanwonenden, tegen een aantrekkelijke prijs, bevorderen;
 Voor de hondenbelasting hanteren we het uitgangspunt dat de hondenbelasting niet hoger dan wel
lager is dan de opruimkosten en kosten voor (deugdelijke) voorzieningen;
 We willen bezien in hoeverre we de revitalisering in de Zilverkamp, in een gefaseerde en sobere uitvoering, verder vorm kunnen geven; dit uiteraard in samenhang met de overweging van de financiele mogelijkheden.

10. Bestuur
Betrokken burgers
We beschouwen de burger in de eerste plaats als partner en niet als onderdaan. Wij willen als gemeente
niet alleen zo adequaat mogelijk reageren op initiatieven van burgers, maar ook, met inwoners in gesprek
gaan over de manier waarop zij invloed willen uitoefenen op zaken die de gemeenschap aangaan en voor
welke punten (groepen) inwoners een eigen verantwoordelijkheid willen nemen. Dat betekent korte lijnen
met inwoners, vrijwilligers, wijkplatforms en in de samenwerking met andere gemeenten. De eigen gemeente
dient wel altijd herkenbaar te blijven.
Speerpunt
 We stimuleren initiatieven van burgers en organisaties door niet de focus te leggen op welke aspecten de realisatie ervan belemmeren maar op hoe die belemmeringen weg te nemen.
Kwaliteit van bestuur
De gemeenteraad is collectief verantwoordelijk voor het bestuur van Lingewaard. Die taak vervullen we
transparant en integer zodat we vertrouwen wekken bij de bevolking. De gemeente Lingewaard dient daarvoor een transparante financiële huishouding te hebben, die inzichtelijk gemaakt is in de programmabegroting en waarvoor verantwoording wordt afgelegd in de gemeentelijke jaarrekening.
In het licht van de komende transities vinden we het van belang dat burgers, die hier direct mee te maken
krijgen, de komende jaren een luisterend oor vinden. We willen hieraan tegemoet komen door, voorafgaande
aan de reguliere klachten- en bezwarenprocedures, in ieder geval tijdelijk een ”aanspreekpunt”, te creëren
dat kan bemiddelen wanneer burgers problemen met gemeentelijke maatregelen ervaren. Dit kan ook bijdragen aan de verbetering van de sociale dienstverlening aan onze inwoners.
Speerpunten
 We streven er naar dat raad- en commissievergaderingen overal thuis zijn te ontvangen;
 We voeren een nieuwe manier van vergaderen in waardoor burgers meer bij het bestuur en de politiek zijn betrokken.
Integriteit
De bevolking van Lingewaard kan alleen vertrouwen krijgen en houden in het lokale bestuur wanneer er
geen twijfels bestaan over de integriteit van raad, college en organisatie. We beschouwen het als onze opdracht dit in de komende bestuursperiode te garanderen. Daarvoor stellen we de bestuurlijke integriteit en
het onderlinge respect centraal.
Speerpunt.
 We zetten in op een strikte hantering van de gedragscodes.
Openbare orde en veiligheid
Bijzondere aandacht zullen we besteden aan risico’s, die samenhangen met de infrastructuur die de afgelopen jaren in Lingewaard is gerealiseerd of binnen afzienbare tijd gerealiseerd wordt. Met name of de hulpdienstverleners voldoende zijn voorbereid op zo nodig de bestrijding van calamiteiten die daarmee verband
houden. Bij hogere overheden zal worden bepleit dat de calamiteitenweg, zoals voorzien in de doortrekking
van de A15, een zodanige uitvoering krijgt dat deze alle functies kan vervullen waarvoor die oorspronkelijk
was voorzien.
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Een ander bijzonder aandachtspunt is de bestrijding van de verschillende vormen van overlast in onze dorpen, buurten en wijken. Deze mogen geen voortdurende bedreiging voor de leefbaarheid vormen.
Speerpunten
 We zullen ons inzetten voor het realiseren van zogenoemde calamiteiten-doorgangen op alle grote
doorgaande verkeersaders;
 Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ streven we naar het zoveel mogelijk voorkomen
van overlast door jongeren in woonwijken. Wanneer dat niet het gewenste resultaat oplevert, spannen we ons er voor in dat overlast gevende jongeren en hun ouders verantwoordelijk worden gesteld
voor het gedrag van die jongeren, uiteraard binnen de wettelijke kaders;
 We zetten in op actieve handhaving met name te richten op verkeersveiligheid, parkeerovertredingen en ontoelaatbare bouw- en milieuactiviteiten.

11. Bedrijfsvoering en financiën
a. Dienstverlening
De gemeente verzorgt klantgerichte dienstverlening voor alle inwoners door avondopenstellingen, het werken op afspraak en het bezoeken van ouderen die zelf niet naar de balie kunnen komen. De dienstverlening
wordt zoveel als mogelijk gedigitaliseerd. Via de coördinatie- of participatiepunten worden mensen met geen
of minder ervaring met de digitale wereld maximaal gefaciliteerd. De huidige (balie)voorzieningen, waarbij
beschikbaarheid van baliepersoneel is afgestemd op de toeloop van burgers, blijven behouden. De burger
kan zelf bepalen hoe hij of zij contact met de gemeente wil: internet, telefoon of contact aan de balie.
Speerpunten
 We realiseren één gemeenteloket voor ondernemers; de bedrijfscontactfunctionaris krijgt daarin een
voorname (back-officerol) te vervullen; we willen dat de bejegening van ondernemers met vragen
aan/voor de gemeente sterk verbetert;
 Alles wat de gemeente zelf in huis heeft aan informatie of zelf eenvoudig kan opvragen (zoals een
uittreksel van de Kamer van Koophandel) hoeft niet meer ingeleverd te worden;
 We willen de gemeentelijke website toegankelijker maken; gemeentelijke informatie dient op tijd en
in begrijpelijke taal te worden gepubliceerd;
 De ingezette kanteling in het sociale domein geldt als ‘wegvoorbereider’ zodat deze benadering op
andere taakvelden zoveel als mogelijk navolging krijgt;
 We streven naar minder regels en waar mogelijk vereenvoudiging van (eigen) gemeentelijke regelgeving en/of procedures.

b. Financiën
Solide financiën
We hebben de overtuiging dat we ook duurzaam moeten omgaan met de financiële middelen die voorhanden zijn. Daarbij past geen verdere lastenverzwaring voor onze burgers. Dat geldt nog veel nadrukkelijker in
tijden van bezuinigingen. Uitgangspunten voor het financieel beleid zijn daarom: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten. We streven dus ook naar voldoende reserves, waarbij we
sparen voor gewenste investeringen en om bij tegenvallers niet direct het gevoerde beleid te moeten omgooien. Dat betekent een evenwichtige begroting met dekkende meerjarenraming, terugdringen van schulden en leningen, en durven uitdragen dat voor een sluitende begroting minder moet worden uitgegeven.
Geen geld uitgeven wat er niet is, geen vergroting van de leningenportefeuille om nieuwe investeringen te
bekostigen. Daarom willen we steeds bekijken of wat we als gemeente doen nog zinvol en noodzakelijk is.
Daarbij geldt als ambitie om de transitie in het sociale domein ten uitvoer te brengen zonder dat dit tot vergroting van de schuldenlast leidt en – zodra die verandering zijn beslag heeft gehad – koersen op een jaarlijkse vermindering van de schuldenlast.
Speerpunten
 Een verdere doorontwikkeling van de huidige opzet en systematiek van de programmabegroting;
 De efficiency en verdiencapaciteit van de gemeentelijke organisatie vergroten;
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 Het vastgoedbeheer verder professionaliseren, enerzijds om de opbrengsten van verkoop van gemeentelijke eigendommen te besteden voor achterstallig onderhoud, investering in sociaal culturele
centra en nieuwe projecten, en anderzijds om op langere termijn voldoende onderhoudsmiddelen te
genereren.

c. Samenwerking
Voor alle gemeenten in het zo genoemde ‘middengebied’ van het knooppunt Arnhem-Nijmegen (Overbetuwe, Lingewaard, Nijmegen en Arnhem) dient te gelden dat ze met de gezichten en niet met de ruggen naar
elkaar gaan staan. We willen bezien in hoeverre een (nog) intensievere samenwerking op bestuurlijk en
ambtelijk niveau met de gemeente Overbetuwe voor beide voordelen kan opleveren. Samenwerking om van
elkaar te leren en samen de standpunten in regionale verbanden kracht bij te zetten, maar pertinent niet om
tot een gemeentelijke fusie te komen.
Onze gemeente werkt ook op basis van gelijkwaardigheid samen met de gemeenten Arnhem
, Overbetuwe, Renkum en Rheden (G5) om de realisatiekracht van de gemeente te vergroten. Zo kunnen wij
wat maatschappelijk gewenst wordt op de meest effectieve en efficiënte wijze uitvoeren. Ook kunnen de
gemeenten samen beter het hoofd bieden aan het toenemende, steeds complexere takenpakket in een veranderende maatschappelijke omgeving en met minder beschikbare middelen.
Met Waterschap Rivierenland werken we samen, om de te treffen maatregelen in de waterketen op kosteneffectieve wijze te realiseren.
Ten slotte zullen we de samenwerkingsverbanden zoals die in de nabije toekomst in het sociale domein en
de stadsregio gaan ontstaan, steeds binnen de wettelijke mogelijkheden beoordelen op hun meerwaarde
voor onze gemeente. Uitgangspunt, binnen de wettelijke kaders en verplichtingen, is daarbij steeds lokaal
wat kan, regionaal wat moet en/of als er aantoonbaar voordeel (kwaliteit, kosten, kwetsbaarheid) mee behaald wordt.
Speerpunten
 We willen de controle en sturing op verbonden partijen verder versterken; daarvoor dient de sterk
verouderde nota ‘verbonden partijen’ te worden geactualiseerd, onder andere ten aanzien van het risicoprofiel voor elk samenwerkingsverband en de te hanteren spelregels (governance);
 We sluiten op voorhand geen nieuwe vormen van samenwerking, naast de gebruikelijke gemeenschappelijke regeling, uit;
 We voeren de Wmo, Participatiewet en Jeugdzorg zoveel mogelijk lokaal uit; voor de uitvoering van
de regionale taken zijn wij geen voorstander van een gemeenschappelijke regeling;
 We willen Presikhaaf-bedrijven vooralsnog alleen in stand houden voor mensen die aangewezen zijn
op ‘beschermd werken’.

12. BEOOGDE WETHOUDERS
Voor de uitvoering van dit coalitieprogramma dragen wij de volgende personen voor ter benoeming als wethouder en lid van het college van Burgemeester en Wethouders:
e
Johan Sluiter
1 loco burgemeester
e
Theo Peren
2 loco burgemeester
e
Theo Janssen
3 loco burgemeester
e
Helga Witjes
4 loco burgemeester
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