VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022
‘Realistisch vooruit’

INLEIDING
B06 is een lokale partij die onze gemeente wil besturen vanuit een positie waarbij
iedere mening telt én waarbij betrouwbaarheid de basis is voor het politiek handelen.
De afgelopen vier jaar heeft B06 vanuit de oppositie constructief met het college
meegewerkt aan tal van onderwerpen die in ons verkiezingsprogramma van 2018
stonden en ook waren opgenomen in het college uitvoeringsplan. Op het gebied van
het financiële beleid van de gemeente hebben wij de vinger aan de pols gehouden
en waar nodig ondoordachte uitgaven trachten tegen te houden, zoals de miljoenen
voor het verflauwen van de bochten in de Karstraat.
Onze taak is het controleren van het bestuur van de gemeente. B06 is hier scherp op
en is ook niet bang om te benoemen waar regels worden opgerekt of omgebogen,
waar informatie onvolledig is en waar burgers met een kluitje in het riet worden
gestuurd. Zo hebben wij de afgelopen vier jaar constant gevraagd naar de resultaten
van dure onderzoeken naar o.a. verduurzaming. Ondanks de hoge kosten kan het
college niet benoemen hoeveel energie er extra duurzaam wordt opgewekt. Ook de
kosten die burgers zouden moeten maken om hippe projecten als ‘van-het-gas-af’ te
bekostigen blijven nog steeds onbekend.
De afgelopen jaren heeft de nadruk van het college gelegen op het bouwen van
nieuwe woningen in de kernen. B06 heeft hier constructief aan meegewerkt, maar
heeft wel gezorgd dat bij grotere projecten meteen gekeken wordt naar het
aanpassen van de infrastructuur bij grote projecten. Dit heeft geleid tot een
onderzoek naar de verkeersknelpunten binnen Lingewaard en het vormen van een
reserve van 10 miljoen euro om in ieder geval de 10 grootste knelpunten aan te
pakken.
B06 zet in op het opstellen van een ‘Maatschappelijke Agenda Lingewaard’. Samen
met de bevolking worden de belangrijkste doelen op het gebied van wonen, werk en
leven vastgesteld. Om te komen tot een participatiegemeente waarbij iedereen mee
kan doen én meedoet, zijn initiatieven om deze doelen te bereiken zeer belangrijk.
De gemeente zal hier een faciliterende en motiverende rol in moeten spelen, zodat
de inwoners van onze gemeente gehoord worden en gemotiveerd raken door een
actieve gemeente.
Door uw steun kunnen wij het verschil gaan maken, want:
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Wij zijn Lingewaard!

WIJ ZIJN LINGEWAARD!

1. VEILIGHEID EN VOLKSGEZONDHEID
Veiligheid
B06 wil een gemeente waar iedereen zich veilig kan voelen, waar politie
zichtbaar en bereikbaar is én waar risicovolle activiteiten worden geweerd.
Wij willen:
Prioriteit voor delicten in de persoonlijke levenssfeer;
Stimuleren Whatsapp-groepen voor buurtpreventie;
Door het vormen van Whatsapp-groepen in een straat of buurt, ontstaat
een soort digitale buurtwacht. Verdachte situaties, overlast of
mededelingen die de buurt aangaan kunnen zo makkelijk worden
gedeeld;
Voldoende toezicht in alle kernen;
- Om het veiligheidsgevoel onder de bevolking hoog te houden zullen er
voldoende politie en BOA’s zichtbaar moeten zijn op straat. Als er
vanuit de bevolking onveilige of onwenselijke situaties worden gemeld,
moet hierop snel en zichtbaar worden gehandeld;
- Ondermijning en cybercriminaliteit komt steeds meer voor en moet
permanent onder de aandacht blijven;
Intensieve veehouderij niet in de nabijheid van woningen;
Geen vestiging van een wietkwekerij in Lingewaard, omdat de
verwachting is dat dit criminaliteit aantrekt waarbij politiecapaciteit
nodig is die niet wordt gecompenseerd.
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Volksgezondheid
B06 is alert op bestaande situaties en gedragingen, die de volksgezondheid
direct raken. Wij blijven dan ook actie voeren op de volgende punten:
Het stoppen van ontgassen van schepen op Waal en Rijn;
Het waarborgen van de veiligheid van inwoners bij jachtactiviteiten;
Beëindigen van geitenhouderij(en) in de nabijheid van woningen.
Binnen een straal van 2 kilometer van een geitenhouderij komen meer
longaandoeningen voor dan gemiddeld. Het RIVM doet op dit moment
verder onderzoek hiernaar en de provincie geeft in afwachting van de
resultaten geen nieuwe vergunningen af. B06 wil de locatie in Gendt
herbestemmen voor woningbouw en een redelijke uitkoopregeling voor
de geitenhouder realiseren;
Het verminderen van stankoverlast van bedrijven;
B06 heeft zich hard gemaakt om de stankoverlast van de
biogascentrale sterk te verminderen. Ook blijven wij de uitstoot van de
biomassacentrale kritisch volgen;
Geen wietkwekerij op Bergerden.
Het drugsgebruik onder jongeren in Lingewaard is de afgelopen jaren
sterker gestegen dan andere plaatsen in de regio. Het als gemeente
toestaan van productie van wiet gaat dan ook in tegen het beleid om
drank- en druggebruik te verminderen.

WIJ ZIJN LINGEWAARD!

2. MILIEU
B06 is de partij van ‘realistisch groen’.
Wij staan voor een groene gemeente waar natuur en schone lucht leidend is. Zo
hebben wij de laatste jaren actie gevoerd tegen gezondheidsrisico’s bij
geitenhouderijen, ontgassing van schepen op de rivieren en de komst van een
houtstookcentrale op Bergerden. Ook zijn wij tegen het gebruik van vruchtbare grond
voor de plaatsing van zonnevelden.
Daarnaast beschouwen wij het hele klimaatdebat op een realistische wijze. Als
Lingewaard alleen gaan wij het klimaat niet veranderen. Het lijkt echter of de
gemeente zich genoodzaakt ziet om miljoenen uit te geven aan klimaatonderzoeken
en uitvoering van de Regionale Energie Strategie (RES), waar vooraf de doelen en
risico’s veelal niet kunnen worden ingeschat en waar achteraf blijkt, dat het
uitgegeven geld weggegooid blijkt te zijn. Maar hé, kijk ons eens veel geld uitgeven
aan duurzaamheid!
B06 is voor een duurzaamheidsbeleid waar vooraf de doelen en resultaten duidelijk
zijn, waar verspilling van energie wordt tegengegaan, waar besparen van energie en
verstandig omgaan met afval gestimuleerd moet worden en waar het planten van
bomen meer oplevert dan het verbranden ervan.
Regionaal kunnen wij onderzoeken of een gezamenlijke milieustraat rendabel kan
zijn, zodat de inwoners tegen gunstige tarieven hun afval gescheiden kunnen
aanleveren.
Speerpunten
Stimuleren van zonnepanelen op daken;
Stimuleren van woningisolatie;
Stimuleren van gescheiden afvalinzameling, onder meer door een
betaalbare milieustraat;
Meer bomenaanplant en biodiversiteit in de bermen;
Controle op de herkomst van het hout van de biomassa-centrale;
Uitvoeren van klimaatadaptatieplannen, om bestand te zijn tegen alle
weersomstandigheden;
Het afkoppelen van regenwater intensiveren;
Waterstofgas is de brandstof van de toekomst. Wij willen het huidige
gasleidingennet behouden en nieuwe woonwijken waterstofklaar laten
opleveren.
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Het hele land en water volleggen met zonnepanelen en windmolens zal een heilloze
weg blijken te zijn, zolang de klimaatindustrie en de politiek niet wil praten over écht
duurzame energie, namelijk kernenergie en waterstof.

WIJ ZIJN LINGEWAARD!

Voor wat CO2-vrije waterstof betreft heeft de regering op 30 maart 2021 een
beleidsbrief aan de kamer gestuurd waarin tot 2030 vol wordt ingezet op onderzoek
en ontwikkeling van waterstofgas. Ook de Europese Commissie heeft al
aangegeven, vol te gaan investeren in waterstof.
Laten we als gemeente deze ontwikkelingen afwachten en niet beginnen met het
openbreken van hele wijken om hier warmtenetten aan te leggen, aangesloten op de
biomassacentrale. Dit is namelijk vervuilender dan gas.
Gemeentelijk beleid altijd leidend bij uitvoering RES
In 2020 heeft de gemeenteraad de RES vastgesteld. Daarbij heeft B06 gesteld dat
de gemeente haar eigen afwegingskader moet kunnen maken om nu en in de
toekomst over ruimtelijke en maatschappelijke inpassingen te kunnen beslissen.
In de RES staat opgenomen dat de RES-partners bereid moeten zijn om hun eigen
beleid te heroverwegen. Hier zijn wij op tegen. De gemeenteraad is door de
bevolking van Lingewaard gekozen en heeft het mandaat gekregen om te beslissen
over ruimtelijke en maatschappelijke inpassing van wind- en zonprojecten. Wij
kunnen het RES meenemen bij de bepaling van het gemeentelijke beleid, maar de
eigen gemeentelijke keuzes moeten altijd leidend én doorslaggevend zijn.
Lingewaard ligt al op koers: stop doemdenken
Met de huidige projecten is de prognose dat Lingewaard in 2023 een duurzame
opwek van minimaal 20% realiseert. In het Gelders Energieakkoord is een
percentage van 16% in 2023 afgesproken. Hiermee ligt Lingewaard al voorop in de
regio en is de noodzaak om nieuwe projecten op te starten voorlopig niet nodig. Ga
door met het realiseren van duurzaamheidsprojecten die meteen resultaat opleveren,
maar stop met de gedachte dat Lingewaard de wereld kan gaan redden.
Stop met aanleg van zonnevelden op goede grond en windmolens
Met de huidige lopende projecten voldoet de gemeente Lingewaard de komende
jaren aan alle doelstellingen die wereldwijd, landelijk en provinciaal zijn genomen.
Het heeft dan ook geen zin om op korte termijn te blijven investering in plannen die
de natuur en het landschap van Lingewaard aantasten, zoals vele hectare goede
landbouwgrond of plassen volleggen met zonnepanelen of het landschap ontsieren
met windmolens. Lingewaard heeft al zicht op 8 windmolens die de buurgemeenten
op de grens van Lingewaard hebben toegestaan (4 bij Ressen en binnenkort 4 in
Arnhem-Zuid), dit is wat B06 betreft genoeg.
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Inwoners niet dwingen om de rekening te betalen
De hele RES-plannenmakerij gaat miljarden kosten. Als niet aan het begin van het
proces inzichtelijk wordt gemaakt waar de rekening komt te liggen moet de gemeente
Lingewaard zich niet vastleggen aan wat voor project dan ook. Lingewaard heeft de
afgelopen jaren al miljoenen uitgegeven aan onderzoeken duurzaamheid, waar
vooral de onderzoeksbureaus beter van zijn geworden en het landschap van
Lingewaard de dupe is geworden.

WIJ ZIJN LINGEWAARD!

Eigenaren van woningen moeten niet verplicht worden tot een gasloos bestaan. De
energietransitie moet financieel te behappen zijn. Voor huurders moet er een
garantie komen dat de energietransitie “kosten neutraal” is. Dus geen extra
huurverhogingen om snel de investeringen terug te verdienen .
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Betrek inwoners vroegtijdig
De burger moet direct betrokken worden bij (met name belangrijke) plannen en
initiatieven. Wel of geen succes hangt van het draagvlak onder de burgers.
Burgerparticipatie is niet alleen overleggen met belangengroepen, is niet alleen
afvinken van een gehouden infoavond en op de ingeslagen weg verder gaan.
Nee, burgerparticipatie is voor B06 het vroegtijdig in het proces betrekken van de
inwoners, luisteren naar de burger en kansrijke ideeën/voorstellen meenemen in de
uitwerking van de plannen.

WIJ ZIJN LINGEWAARD!

3. WONINGBOUW EN DORPSVISIE
Aantrekkelijke leefomstandigheden zijn voor inwoners van groot belang. Daarbij
hoort de beschikking over passende woonruimte, een gezond leefklimaat, goede
verkeersvoorzieningen, een toereikend winkelbestand en de mogelijkheid tot
recreatie.
De verwachting is dat – door minder geboorten en een langere levensverwachting –
de gemiddelde leeftijd in Lingewaard zal stijgen. De negatieve gevolgen hiervan
zullen vooral in de kleine kernen leiden tot kleinere scholen, druk op het
voorzieningenniveau en minder aanwas in het verenigingsleven. Om deze
ontwikkelingen te keren, moeten er op diverse terreinen stappen worden gezet. De
bedrijvigheid in Lingewaard moet groeien, zodat jongere generaties in Lingewaard
kunnen blijven wonen en werken. Er moet worden ingezet op voldoende betaalbare
starterswoningen in de kleine kernen. Verder moet worden ingezet op het samen met
de bevolking in stand houden van de door de inwoners gewenste voorzieningen. Als
verenigingen kunnen overleven door met andere verenigingen te gaan samenwerken
in accommodaties, dan zal B06 dit stimuleren.
Speerpunten
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Bouwen naar behoefte;
Door in de kleine kernen in te zetten op starterswoningen en woningen
voor jonge gezinnen en alleenstaanden, wil B06 de vergrijzing van de
kleine kernen tegengaan. Daarnaast streven wij naar voldoende
seniorenwoningen om zo de ouderen de mogelijkheid te geven om te
blijven wonen in de kern waar ze zijn opgegroeid en altijd gewoond
hebben. Initiatieven voor buurtzorghuizen waar ouderen in hun eigen
wijk kunnen blijven samenwonen met plaatsgenoten, stimuleren wij.
In de grotere kernen moet op wijkniveau worden gekeken naar een
evenwichtige opbouw van de huishoudens. Hierbij dient ook te worden
gekeken naar de behoefte aan generatie- en zorgwoningen;
Zelfbewoningsplicht bij nieuwbouwwoningen;
Met de huidige woningnood zijn wij tegen beleggers die
nieuwbouwwoningen opkopen om vervolgens (te) duur te verhuren.
Door zelfbewoningsplicht in te voeren wordt bewerkstelligd dat
bewoners zelf in de woning moeten wonen en krijgen beleggers geen
kans om deze woningen op te kopen;
Voorrang geven aan eigen inwoners bij de verkoop van
nieuwbouwwoningen;
Faciliteren van doorstroming in de woningmarkt;
B06 is een voorstander van het verstrekken van startersleningen. Ook
steunen wij het opsplitsen van woningen in meerdere kleine woningen.
Op deze manier kan met een aantal huishoudens een
woongemeenschap worden gevormd.
Stimuleren van het bouwen of aanpassen van woningen tot kangoeroe
woningen, waarin meerdere generaties binnen een gezin samen
wonen;

WIJ ZIJN LINGEWAARD!

Gezichtsbepalende gebouwen worden in stand gehouden;
Gebouwen en woningen die gezichtsbepalend of van historisch belang
zijn, moeten voor Lingewaard behouden blijven. B06 is voor het
toekennen van een beschermende status aan een aantal gebouwen en
woningen uit de wederopbouwperiode;
Dorpsontwikkelplannen en wijkplannen;
B06 ondersteunt de ontwikkeling en uitvoering van
dorpsontwikkelplannen. De inwoners weten namelijk het best, waar het
in hun kern of wijk aan schort en wat er gedaan moet worden, om de
leefbaarheid te bevorderen;
Aanleg hondenspeelplaatsen
Overlast van hondenpoep blijft een terugkerend thema. Door waar
mogelijk afgeschermde hondenuitlaat- en speelplaatsen te maken wordt
de overlast verminderd en wordt er in de betreffende kern een Honden
Ontmoetingspunt (HOP) gecreëerd, wat de sociale samenhang in de
wijk ten goede komt.

Speerpunten per kern
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Huissen
Uitvoering van het plan Driegaarden met gelijktijdige aanpassing van
de infrastructuur.
B06 heeft de afgelopen raadsperiode bereikt dat bij aanleg van een
nieuwe woonwijk de wegen waar nodig worden direct worden
aangepast aan toekomstig verkeer en hier ook geld voor gereserveerd;
Onderzoek woningbouw op de Rietkamp.
De meeste tuinders op de Rietkamp hebben aangegeven open te staan
voor een bestemmingswijziging van de Rietkamp voor woningbouw in
de toekomst. B06 is voorstander van ontwikkeling van dit gebied na
afronding van het plan Driegaarden;
Extra aansluiting van Loovelden via de Rietkamp en Bergerden op de
Karstraat nabij Bemmel, om zo de verkeersdruk op Loostraat,
Bredestraat en Stadswal te verminderen;
Uitvoering van het plan Aloysiuslocatie;
Voor de locatie van de oude raadszaal alleen een multifunctioneel
gebouw als dit vooraf financieel neutraal gebouwd kan worden met een
grote basis van gebruikers. Zo niet, dan gaat onze voorkeur naar de
bouw van 16 aanleunwoningen voor ouderen;
Voltooiing Revitalisering Zilverkamp;
B06 is al sinds 2010 een voorstander van het fasegewijs revitaliseren
van de wijk de Zilverkamp. De afgelopen jaren zijn er stappen gezet
voor een gedeelte van de wijk, de komende jaren moet dit project
worden afgerond. Voor het opnieuw opbreken van de wijk voor de
aanleg van een warmtenet zijn wij tegen, dan kan de revitalisering weer
van voren af aan beginnen;
Accommodaties verspreid over de kernen laten.
Huissen heeft meerdere grote wijken. Voor de leefbaarheid is het van
belang, dat sport- en culturele activiteiten niet geclusterd worden op

WIJ ZIJN LINGEWAARD!

één of enkele locaties, maar dat dit waar het financieel mogelijk is
verspreid blijft over de wijken;

Bemmel
De kinkelvisie stap voor stap uitwerken. De aangenomen Kinkelvisie kan in
deelplannen worden uitgewerkt. In deze visie zijn onze aandachtspunten:
Behoud parkachtig karakter;
Het Kinkellaantje enkel voor voetgangers;
De herinrichting van het Kinkelgebied, waarbij het Hoenderikterrein ook
betrokken wordt;
Geen betaald parkeren op het Kinkelplein;
Handhaven SWL-gebouw aan de Cuperstraat.

Gendt
Woningbouw aan de Angerensestraat;
Door in gezamenlijk overleg met de geitenhouderij te komen tot
verplaatsing/uitkoop kan grootschalige woningbouw tussen de
Angerensestraat en Molenstraat plaats vinden. Dit biedt tevens een
oplossing om wat te doen aan het woningtekort in Lingewaard, zonder dat dit
ten koste gaat van waardevolle natuur en/of groenstructuren tussen de
kernen;
Basisscholen Tichelaar en Vonkenmorgen in 1 gebouw op Vleumingen 2;
Sociale woningbouw op het schoolterrein aan de Schoolstraat;
Woningen voor ouderen in het scholencomplex aan de
Nijmeegsestraat;
Niet bebouwen van de bibliotheeklocatie;
Bibliotheekterrein vrijhouden voor dorpsactiviteiten. Dit terrein een
groene invulling geven en geschikt maken voor culturele bijeenkomsten.

Angeren
Stimuleren woningbouw op inbreidingslocaties;
Inzetten op geluidswal/geluidsschermen A15 ter hoogte van Angeren;
Geen plaatsing van windmolens bij Caprice;
Verdere vergroening van de kern van Angeren.

Doornenburg
Stimuleren woningbouw op inbreidingslocaties;
Blijvende aandacht voor dorpsontwikkelingsplan;
Faciliteren ombouw kerk naar nieuwe bestemming;
Gezien het weinige groen binnen de bebouwde kom opteert B06 ook
voor bebouwing aan de randen van Doornenburg;
Uitvoering woningbouwplannen bij Ancari/Blauwe Hoek.

Haalderen
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Uitwerking en uitvoering dorpsontwikkelingsplan;
Veiliger maken van de Van der Mondeweg;
Samen met de gebruikers van de Tichel de verplaatsing van de Tichel

WIJ ZIJN LINGEWAARD!

naar de voetbalvelden van HAVO te onderzoeken om zo ook invulling
te geven aan de open-clubgedachte;
Kijk naar de mogelijkheden om een rondweg te realiseren om zo de
Van der Mondeweg te ontlasten.

Ressen
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Uitbreiding beschermd dorpsgezicht met de Es;
Hoeksehofstraat en Kerkenhofstraat in huidige vorm handhaven;
Geen bebouwing op de Es;
Handhaven/herstellen bomencarrés;
Bebouwing WIDO-terrein met in de bebouwing passende woningen;
Groene buffer tussen Vlek 14 en Ressen;
Doortrekken van het ontbrekend stukje geluidsscherm langs het oortje
van de A325 naar de A15 richting Bemmel.

WIJ ZIJN LINGEWAARD!

4. SPORT EN ONDERWIJS
Buiten dat sport plezierig is en goed is voor de gezondheid, heeft sport ook een
maatschappelijke functie en verbetert sport daarmee de leefbaarheid in Lingewaard.
B06 is voor het stimuleren van sport en beweging bij de jeugd. Er mag dan ook geen
financiële drempel zijn om kinderen al dan niet te laten sporten. Ieder kind moet
kunnen sporten.
In het onderwijs is er de afgelopen jaren een ontwikkeling geweest naar Integrale
Kind Centra (IKC’s), waarbij basisschool, kinderopvang en peuterspeelzaal zijn
samengevoegd. B06 is voor deze samenvoegingen, omdat dit de doorgaande leerlijn
van 0-13 jaar bevorderd en het voor ouders makkelijker wordt om werk en
schoolgaande kinderen te combineren. Bij het huidige beleid zal de krimp in het
basisonderwijs in 2025 in Lingewaard 20% zijn, waardoor de levensvatbaarheid van
de basisscholen in met name de kleine kernen in gevaar komt.
In de afgelopen periode is het Integraal huisvestingsplan voor alle scholen
vastgesteld. Hierbij is een volgorde gemaakt voor het herbouwen/renoveren van de
scholen. De eerste vier scholen worden op dit moment aangepakt. B06 is
voorstander voor het voortzetten van dit plan.

Sport
Bevorderen multifunctioneel gebruik sportaccommodaties in de kleine
kernen.
Door een krimpende en vergrijzende bevolking komt het voortbestaan
van sportvoorzieningen in vooral de kleine kernen in het gedrang. B06
wil het gezamenlijk gebruiken van sportvelden en –accommodaties
stimuleren, bijvoorbeeld door aanleg van kunstgrasvelden, die zo
intensiever gebruikt kunnen worden door meerdere verenigingen;
Ieder kind krijgt de mogelijkheid om te sporten;
Zaalcapaciteit is in eerste instantie bedoeld voor Lingewaardse
verenigingen.
Met name in de winterperiode worden de sporthallen verhuurd aan
buitensportverenigingen, die zo toch door kunnen sporten. Ook
verenigingen van buiten Lingewaard vragen om ruimte, waardoor
Lingewaardse verenigingen geen plaats kunnen krijgen. B06 vindt, dat
Lingewaardse verenigingen altijd voor gaan.

Onderwijs
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Afronden van de nieuwbouw voor de eerste vier scholen uit het IHP en
een start maken met de volgende vier scholen;
Ondersteunen van leerachterstanden bij jonge kinderen;
Beleid moet gericht zijn op behoud minimaal 1 IKC in elke kern;
Stimuleren dat leegstaande lokalen door krimp een
onderwijsgerelateerde invulling krijgen.
Door de krimp komen de komende jaren lokalen leeg te staan. Aan invulling
hiervan denkt B06 bijvoorbeeld aan naschoolse activiteiten voor leerlingen en
aan onderwijs/cursussen voor ouderen.

WIJ ZIJN LINGEWAARD!

5. LEEFBAARHEID
Om de sociale samenhang en leefbaarheid in onze kernen op peil te houden en
verloedering in het publieke domein te voorkomen, wordt er een groter beroep
gedaan op de inzet en medewerking van inwoners, verenigingen en organisaties. De
inzet van vrijwilligers speelt hierbij een grote rol maar mag de professionele inzet niet
vervangen. Werk van vrijwilligers en mantelzorgers moet aanvullend zijn aan de
professionele zorg. De zorg die mantelzorgers leveren moet worden gewaardeerd en
door de gemeente worden ondersteund.
B06 vindt het belangrijk dat de gemeente zoveel mogelijk voorzieningen voor
inwoners faciliteert en ondersteunt. Als inwoners en verenigingen ideeën hebben die
bijdragen aan het bereiken van de maatschappelijke doelstellingen van de
gemeente, dan moet de gemeente de financiële ruimte hebben om deze ideeën te
omarmen en uitvoerbaar te maken. De zelfredzaamheid en eigen
verantwoordelijkheid moet hierdoor verder gestimuleerd worden.
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Speerpunten
Stimuleren initiatieven, die bijdragen aan de maatschappelijke
doelstellingen van de gemeente;
Wijkplatform en participatiepunten een centrale rol geven in het sociale
netwerk;
Eigen beheer openbaar groen en buurt/wijk gerelateerde openbare
ruimten met ondersteuning van gemeente door o.a. plaatsen van
bladkorven en bakken strooizout;
Nieuwe toekomstvisie begraafplaatsen.
B06 is voor behoud van de drie gemeentelijke begraafplaatsen in
Huissen, Bemmel en Gendt. Door de verhoging van de tarieven en
minder begravingen krijgen de begraafplaatsen steeds meer een
desolate aanblik door bijna lege rijen. In samenwerking met
nabestaanden en organisaties moeten de begraafplaatsen weer
toekomstbestendig worden;
Faciliteren van culturele activiteiten/evenementen;
Uitgaansmogelijkheden voor jongeren in Lingewaard stimuleren;
Verhogen onderhoudsniveau groenbeheer in de wijken;
Tot nu wordt onderscheid gemaakt in de mate van groenonderhoud. De
centra en doorgaande wegen worden vaker onderhouden dan de
wijken. B06 wil, dat ook in de wijken vaker onderhoud wordt gepleegd
en oud groen wordt vervangen door nieuwe beplanting;
Meer geluidschermen langs de A15
Als de A15 wordt doorgetrokken, zal het geluid met name in Angeren
en Ressen gaan zorgen voor overlast. De provincie en rijkswaterstaat
hebben hier onvoldoende oog voor. B06 vindt, dat de gemeente alles
moet doen, om deze schermen toch te krijgen, of anders zelf deze
schermen moet plaatsen;
Gratis wifi op plaatsen waar 12-plussers vaak verblijven, zoals bij de JOP’s;
Verwijderen JOP’s bij blijvende overlast

WIJ ZIJN LINGEWAARD!

Lingewaard heeft enkele ontmoetingsplekken voor de jeugd ingericht (JOP).
B06 vindt dat de jeugd de mogelijkheid moet hebben om elkaar te ontmoeten,
maar bij blijvende overlast voor omwonenden is de uiterste consequentie
sluiting van het JOP. De jeugd heeft geen recht op een JOP, maar moet de
JOP verdienen.

Sociale leefbaarheid
Hulp bij betalingsachterstanden en mensen met schulden actieve hulp
aanbieden;
- Armoede bestrijding
- Voortzetting huidige minimabeleid;
“Alle kinderen doen mee”-regeling;
Burgemeester meer mogelijkheden geven, om overlastgevers aan te pakken
Continuering buurtbemiddeling;
Iedereen moet de zorg krijgen die hij/zij nodig heeft;
Zorg moet op de juiste plaats en wijze worden ingezet, diverse loketten
moeten niet langs elkaar werken;
Bevorderen, dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen in hun
eigen kern;
Ook oog te hebben voor mantelzorgers en ondersteuning te bieden als
mantelzorg te zwaar wordt. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door de inhuur van
zorgkamers in zorgcentra;
Werken helpt om uit de bijstand en sociaal isolement te komen. De gemeente
moet hier meer op inzetten, om mensen naar passende arbeid te begeleiden.
Ook statushouders doen mee
Voor de integratie van statushouders in Lingewaard is het belangrijk dat zij
gestimuleerd worden om mee te doen in het maatschappelijk en arbeidzame
leven. Ook verenigingen en bedrijven hebben hier een taak in. De gemeente
moet hierbij de olie in de raderen zijn door faciliterend en stimulerend beleid
aan te bieden.

Maatschappelijke agenda Lingewaard
Iedereen moet in Lingewaard mee kunnen doen, maar om dit te bereiken zal de
gemeente dit samen met de bevolking op moeten pakken. Het is dan ook van
belang, dat de gemeente samen met de inwoners gaat bepalen, wat voor
Lingewaard belangrijk is op het gebied van wonen, werken en leven. Deze
speerpunten wil B06 samenvoegen in een Maatschappelijke Agenda Lingewaard.
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Bij de aanvraag van subsidies, bijdragen en/of facilitaire ondersteuning zal in de
afweging worden meegenomen, welke bijdrage de aanvrager levert aan de
Maatschappelijke Agenda. Dit wordt bij de aanvraag dan ook de belangrijkste vraag.
Naar de mening van B06 zal er bij de toekenning van een bijdrage dan ook niet meer
worden gesproken over subsidie, maar over een participatiebijdrage. Ook initiatieven,
die nu buiten het subsidiebeleid vallen, kunnen hierdoor in aanmerking komen voor
een participatiebijdrage.

WIJ ZIJN LINGEWAARD!

6. BEDRIJVIGHEID
De afgelopen jaren zijn de bedrijventerreinen in Lingewaard uitgebreid met tal van
nieuwe bedrijven. Dit vindt B06 een gunstige ontwikkeling, want bij onvoldoende
werkgelegenheid zullen jongeren moeten uitwijken naar elders. Als ze hierdoor ook
gaan verhuizen naar een andere plaats zal de vergrijzing in Lingewaard alleen maar
toenemen. Meer werkgelegenheid zal leiden tot meer jongeren die in Lingewaard
werken en wonen, wat meteen een positieve invloed zal hebben op de middenstand
en het sociale en culturele verenigingsleven.
Bij uitbreiding van bedrijventerreinen zal gekeken moeten worden naar een ligging zo
dicht mogelijk bij de A15, zodat zwaar (vracht)verkeer zo min mogelijk door de
kernen hoeft te rijden.
NextGarden is in ontwikkeling met ruimte voor nieuwe tuinbouwbedrijven. B06 is
tegen de vestiging van een legale Wietkwekerij in het gebied, om zo de veiligheid
niet in het geding te brengen.
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Inzetten op uitgifte bedrijventerreinen en ontwikkeling nieuwe
bedrijventerreinen nabij de aansluiting op de A15;
Uitfaseren van het bedrijventerrein Polseweg;
Steun aan vernieuwende projecten op land- en tuinbouwgebied;
Steun aan omvorming bedrijven kleinere tuinders, met name op de
Rietkamp. Tot het moment van eventuele woningbouw dient flexibel te
worden omgegaan met het toestaan van activiteiten anders dan teelt;
Actief meedenken vanuit gemeentelijke organisatie met ondernemers;
Handhaven van het peil detailhandel/winkelfunctie in kernen Lingewaard;
Ondersteunen van ondernemers bij duurzame initiatieven;
Actief plaatsingsbeleid van arbeidszoekenden en mensen met afstand
tot de arbeidsmarkt bij bedrijven;
Vergroenen van de Karstraat tussen de Linge en de stoplichten bij de
BP om de uitstraling van de bedrijventerreinen op de omgeving te
verbeteren.

WIJ ZIJN LINGEWAARD!

7. DIENSTVERLENING EN FINANCIËN
De gemeente komt uit een diep financieel dal. Mede door B06 is het potverteren in
2010 een halt toegeroepen. Door een voorzichtig uitgavenbeleid is er de afgelopen
jaren weer wat lucht gekomen in de begroting. Dit betekent voor onze partij echter
niet dat de kraan weer opengedraaid kan worden. De stand van de reserves is de
afgelopen jaren met vele miljoenen gedaald. Dit leidt nog niet tot problemen, maar
behoeft voor de toekomst wel aandacht.
B06 vindt daarnaast dat de aandacht moet uitgaan naar de wijken en kleine kernen.
Er moet nadruk liggen op de openbare ruimte in de wijken. Oudere wijken moeten
worden gerevitaliseerd, het groenonderhoud moet naar een hoger niveau en de
openbare voorzieningen moeten worden aangepast naar de leeftijdsopbouw in de
wijken.
Het gemeentelijke apparaat moet niet naar binnen gericht zijn, maar de burger
centraal zetten in al haar dienstverlening. Dit betekent dat burgers met vragen snel
en vakkundig geholpen moeten worden, dat alle dienstverlening niet alleen digitaal
maar ook aan de balies plaats kan blijven vinden én dat het bestuur toegankelijk
moet zijn.
B06 is voorstander van regionale samenwerking op gebieden, waar voor de
gemeente voordelen zijn te behalen. De gemeente dient echter kritisch op de
resultaten van deze gemeenschappelijke samenwerkingsverbanden. Zien wij geen
voordelen meer, dan moet het mogelijk zijn om uit het samenwerkingsverband te
stappen.
Burgers moeten ook financiële afspraken kunnen maken met de gemeente. Bij
betalingsproblemen moet dit zo snel mogelijk worden opgepakt om zo verdere
betalingsachterstanden te voorkomen. Het moet tevens mogelijk zijn om grote
bedragen die de gemeente nu in een keer int, via de gemeentelijke belastingen in
termijnen te betalen. Te denken valt hierbij aan het verlengen van grafrechten.
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Speerpunten
Begroting opstellen met een klein overschot, zodat tegenvallers
opgevangen kunnen worden;
Schrappen van onnodige taken, richten op kerntaken van de gemeente;
Regionale samenwerking alleen bij voordelen voor de gemeente;
Beperken van de inhuur van personeel;
Slechts strikt noodzakelijke lastenverzwaring voor burgers en bedrijven;
Snelle signalering en hulp bij betalingsachterstanden inwoners;
Gespreide betaling grafrechten mogelijk maken;
Niet alleen investeren in grote projecten, maar juist in de leefbaarheid
van de wijken;
Digitale dienstverlening is ok, maar aan de balie moeten burgers
dezelfde dienstverlening kunnen krijgen;
Spreekuur van burgemeester en wethouders;
Snelle terugkoppeling bij vragen van burgers;
Constante aandacht voor het verbeteren van de communicatie naar
burgers toe.
WIJ ZIJN LINGEWAARD!

8. WEGEN, VERKEER EN OPENBAAR
VERVOER
Omdat Lingewaard gelegen is tussen twee rivieren is het van belang, dat de
uitvalswegen van en naar Lingewaard open blijven. B06 is dan ook voorstander van
het openhouden van de dijken voor het doorgaand verkeer met passende
maatregelen tegen snelheidsovertredingen en geluidsoverlast. Het (gedeeltelijk)
afsluiten van dijkwegen met het verplaatsen van hinder naar de bebouwde kom zien
wij niet als noodzakelijk.
De dorpensingel dient als een 50 km/uur weg te worden ingericht. De open groen
structuren tussen de kernen moet worden behouden. Daarom is B06 tegen een
alternatief tracé met aansluiting op Klein Rome.
Voor een veilige verkeersafwikkeling en een beter leefklimaat, willen wij het
Vossenhol inrichten als een 30 km/uur weg en de T-splitsing met de Teselaar
voorzien van verkeerlichten.
De snelbus lijn 300 is een goede verbinding tussen Arnhem en Nijmegen.
Lingewaard moet zich de komende jaren sterk maken, om de toekomstige snelbus
Beuningen/ Zevenaar/Doetinchem ook één of meer halteplaatsen in Lingewaard te
laten krijgen. Elst wordt door de ligging van het station en de toekomstige
dependance van Rijnstate Ziekenhuis belangrijker voor Lingewaard en daarom moet
Elst met het openbaar vervoer beter bereikbaar worden voor de inwoners uit
Lingewaard.
Bij de ontwikkeling van de A15 zullen wij scherp blijven letten op de maatregelen om
de hinder van de weg voor de aanliggende kernen zo minimaal mogelijk te laten zijn.
Vooralsnog is er bij Angeren en Ressen geen geluidsscherm voorzien. Zo nodig zal
Lingewaard hier zelf het budget moeten vinden om dit scherm te plaatsen.
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Speerpunten
Uitvalswegen vanuit Lingewaard moeten voor het verkeer open blijven
om bereikbaar te blijven voor in- en uitrijdend verkeer;
Geen afsluiting van de dijken, maar toepassen van snelheid
beperkende maatregelen;
Bij de bouw van nieuwe wijken meteen de omliggende wegen
aanpassen om de toename van verkeer op te vangen;
Dorpensingel-Oost ondersteunen, mits geen knip in de
Vossenpelsestraat
De oversteek van de Aldi aan de Van der Mondeweg in Haalderen naar
Het Hof veiliger maken;
Goede OV-verbindingen, met de volgende aandachtspunten:
- Snelbus Beuningen/Zevenaar/Doetinchem via een halteplaats in
Lingewaard;
- Frequente inzet van minibussen van kleine kernen naar halte lijn 300;

WIJ ZIJN LINGEWAARD!
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- Opwaarderen lijn 35 naar Elst/Zetten, het liefst tot industrieterrein
Gelderse Poort bij Heteren;
Indien nodig zelf investeren in geluidsschermen A15 bij Angeren en
Ressen;
De werkroute langs de A15 gaan gebruiken als ringweg voor Haalderen;
Fietsverkeer van en naar Elst veiliger maken, met name voor
schoolgaande jeugd;
Aansluiting Loovelden via Bergerden naar Bemmel;
Aansluiting op de A325 via Bergerden

WIJ ZIJN LINGEWAARD!

9. HET BUITENGEBIED
Speerpunten
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Hulp aan niet levensvatbare bedrijven in het buitengebied
Kleinere teelbedrijven kunnen door vergrijzing en het niet hebben van
opvolgers in zware financiële problemen komen. Bij een bank kunnen
ze niet terecht en ze zijn te klein om nog te kunnen concurreren. De
gemeente moet medewerking verlenen aan het omvormen van deze
bedrijven, gedogen of de functie veranderen van andere dan
tuinbouwactiviteiten (mits niet overlast gevend of een verpauperd
aanzicht gevend) of ombestemmen naar woonkavels.
Handhaven op verrommeling, vervuiling en verstoring
Het buitengebied heeft een toeristische waarde. Hier moeten we dus
zuinig op zijn en inzetten op het tegengaan van verpaupering. Zo moet
bijvoorbeeld worden gehandhaafd op jachthutten, die na het
jachtseizoen blijven staan;
Glasvezel in het buitengebied mogelijk maken, waar dit nog niet het
geval is.
Een positieve houding bij functieveranderingen bij bedrijfsbeëindiging;
Het toestaan van woningsplitsing bij grote woningen.

WIJ ZIJN LINGEWAARD!

10. CULTUUR, TOERISME EN RECREATIE
Cultuur is belangrijk voor de kernen in onze gemeente. Enerzijds om de sociale
samenhang en leefbaarheid te behouden en uit te breiden, anderzijds om door de
uitingen van cultuur de recreatie te bevorderen.
Verenigingen en organisaties die de cultuur uitdragen moeten wij koesteren en waar
mogelijk ondersteunen, zeker waar deze uitingen bijdragen aan de maatschappelijke
agenda van de gemeente. De afgelopen jaren zien we een tendens waar bij het
organiseren van openbaar toegankelijke evenementen steeds meer kosten en
verantwoordelijkheid komt te liggen bij de organisatie. Deze ontwikkeling mag zich
niet voortzetten, omdat hierdoor evenementen dreigen te verdwijnen.
Op het gebied van toerisme en recreatie kan de gemeente nog grote stappen maken.
Het beleid van de gemeente is op groei gericht, maar dan moet de gemeente ook de
faciliteiten bieden om deze groei aan te kunnen. Zo is het aanbod van
overnachtingsmogelijkheden in Lingewaard bescheiden. Een langer verblijf van
gezinnen en recreanten geeft een positieve impuls aan het MKB, horeca,
werkgelegenheid en de uitstraling van de gemeente.

Speerpunten
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Culturele activiteiten/evenementen faciliteren;
Tegengaan van onnodige eisen en kosten bij de organisatie van
evenementen;
Meer aandacht voor behoud en onderhoud van cultuurhistorisch
erfgoed en monumenten;
Gemeentelijke bijdragen koppelen aan de bijdrage van verenigingen
aan de maatschappelijke agenda;
Stimuleren van het overnachtingsaanbod in Lingewaard;
Meer samenwerking en afstemming tussen evenementen en
toeristische attracties stimuleren;
Uitrollen van gratis Wifi in de grote centra van de gemeente;
Park Lingezegen niet aantasten en de recreatiemogelijkheden beter
benutten en uitdragen.

WIJ ZIJN LINGEWAARD!

