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Doe mee en stem D66!

De gemeente wordt belangrijker, uw stem dus ook. 
Op 19 maart a.s. mag u naar de stembus. Gaat u 
weer stemmen? 
Veel mensen vragen zich af of gemeentepolitiek 
wel belangrijk is. Ik overtuig u graag dat u bij deze 
gemeenteraadsverkiezingen uw stem moet laten 
horen.
 
Voor D66 is het essentieel dat iedereen meepraat 
en meebeslist over de plannen die ons raken. Dat 
is een democratisch recht én, vinden wij, ook een 
democratische plicht. Het is in ieder geval de beste 
garantie voor politiek waarin de mens centraal 
staat. 

De gemeenteraad geeft richting aan het 
gemeentelijk beleid, stelt de kaders en controleert 
of het beleid goed wordt uitgevoerd. Uw 
gemeenteraad besluit uiteindelijk hoeveel geld 
we van u vragen en waaraan het geld wordt 
uitgegeven. 

D66 werkt aan een samenleving die gebouwd is 
op vrije mensen die zich inspannen en ontplooien. 
Hierdoor wordt de samenleving als geheel sterker 
en rijker. D66 komt ook op voor de kansen 
van iedereen. Met een overheid die steunt, 
randvoorwaarden schept en waar nodig stuurt.

D66-politici hebben een kenmerkende stijl: we zijn 
duidelijk over wat we willen. We denken in mensen 
en niet in groepen, we beginnen bij u en niet bij de 
regels en houden altijd het oog op de toekomst. 
Wij zijn optimistisch, maar weten ook dat we hard 
moeten werken om onze idealen te verwezenlijken.

Uw keus op 19 maart 2014 maakt het verschil in 
de gemeente Zaltbommel. Elke stem telt mee. 
Ook die van u.
Laat D66 meetellen!

Thom Ummels, lijsttrekker
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  1. Inwoners centraal

 D66 gelooft in democratie. In argumenten. 
 In overtuigen. Openheid, eerlijkheid en oog voor 

de gevolgen van besluiten voor de (individuele) 
inwoner(s) staan bij ons voorop.

 
 Inwoners willen goed bediend worden door 

hun gemeente. Dit geldt ook voor ondernemers 
en organisaties in onze gemeente. Goede 
dienstverlening en klantvriendelijkheid zijn hiervoor 
de basis.

 
D66 wil:
– doelmatiger werken en minder regelgeving;
– meer ruimte voor inwoners om zaken zelf op te   

pakken;
– minder papieren beleid, maar meer feitelijke 

uitvoering.

Communicatie is vooral luisteren

 De gemeente dient bij haar communicatie 
nog veel meer rekening te houden met 
de ontvangers; inwoners, verenigingen 
en organisaties. Communicatie is geen 
eenrichtingsverkeer. Een gemeentebestuur dat 
inwoners en anderen eerder en beter bij zaken 
betrekt. 

 Onze inwoners hebben veel kennis en 
kwaliteiten. Dat moet meer worden benut bij de 
vorming van gemeentelijk beleid. Die werkwijze 
geeft ook een breder draagvlak voor het uit 
te voeren beleid. De inbreng van inwoners en 
organisaties bij het kerntakenproces heeft dit 
bewezen.

D66 wil:
– inwoners en ondernemers eerder bij de 

voorbereiding van beleid betrekken;
– de activiteiten van de raadswerkgroep “Een Goede 

Raad” met kracht voortzetten: bijvoorbeeld Gast 
van de Raad en Raad on tour naar dorpen en 
wijken; 

– ronde tafelgesprekken met inwoners en 
organisaties structureel inzetten; 

– dat inwoners snel reactie krijgen op vragen, 
bezwaren en klachten;

– dat de gemeente meer gebruik maakt van digitale 
communicatietechnieken, social media e.d. Met 
als doel betere serviceverlening aan en meer 
inbreng van de inwoners. Bijvoorbeeld door  
opiniepeilingen, internetpanels, e.d.;

– dorps- en wijkraden een belangrijke rol geven 
in dit proces. Hiervoor is wel een grotere 
representativiteit en transparantie van deze 
organen nodig. Het gaat hierbij om een openbare 
procedure om lid te kunnen worden en openbare 
verantwoording over activiteiten. En ook om 
het draagvlak voor standpunten van de dorps-/
wijkraad;

– initiatieven steunen voor de oprichting van 
een nieuwe lokale omroep. Dit is goed voor 
de informatievoorziening van inwoners en 
een belangrijk medium in de relatie van het 
gemeentebestuur met inwoners;

– dat de mobiele bereikbaarheid van onze dorpen 
met spoed wordt verbeterd en de inwoners 
kunnen beschikken over glasvezel-verbindingen. 
D66 wil dat het college daartoe lobbyt bij 
telecombedrijven, mogelijk samen met de 
provincie.
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D66 wil:
– een sanering (‘gezondmaking’) van de 

glastuinbouw. Dus niet meer, maar minder kassen 
‘in de polder’! En bij de dorpen, de dijken en open 
landschappen wil D66 kassen afbreken. Geen 
extra glastuinbouw bij Zuilichem en voor nieuwe 
kassen een bedrijventerrein aan de A2;

– bedrijven die nu een gevaar vormen en overlast 
veroorzaken, verplaatsen naar daarvoor geschikte 
bedrijventerreinen. 

 En gelijktijdig voorkomen dat bestaande of nieuwe 
bedrijven overlast gaan veroorzaken. 

 Op voormalige (agrarische) bedrijven zijn veel, 
maar niet alle activiteiten mogelijk; 

– zonnepanelen op nieuwe woningen als onderdeel 
van een duurzaam ontwerp. Ook bedrijven dienen 
zich duurzaam te ontwikkelen en kunnen daarbij 
een voorbeeld nemen aan Hitachi op de Wildeman; 

– bouwen in de kernen op bestaande locaties alleen 
toestaan met behoud van de groene ruimte en met 
voldoende speelruimte voor kinderen. Daarnaast 
wil D66 met woningbouwcorporaties afspreken 
dat zij bestaande woningen renoveren, zodat ze 
duurzaam en energiezuinig zijn;

– bedrijven die stank-, geluid- of verkeersoverlast 
veroorzaken, houden aan de geldende regels en 
de afgegeven vergunning. Geen gedogen meer, 
maar handhaven! Wanneer dit niet voldoende is, 
wil D66 deze ondernemers confronteren met de 
consequenties voor hun bedrijf.

  2. Schone woon-, werk- en 
   leefomgeving

	Typerend voor onze gemeente zijn de mooie 
uiterwaarden, het open landschap en heel veel 
kassen. Die kassen zorgen voor veel hinder 
door lichtuitstraling, schade aan het landschap, 
vervuiling van het water en verkeersoverlast. 

 Er is in de Bommelerwaard de afgelopen decennia 
veel open ruimte en groen verdwenen. Wat er 
nu nog over is, wil D66 koesteren en versterken. 
Dit geldt ook voor het groen in woonwijken en 
de dorpen. Meer groen maakt de leefomgeving 
aantrekkelijker en gezonder.

 Op verschillende plaatsen in onze gemeente 
hebben inwoners structureel overlast door stank, 
geluid en door het vrachtverkeer.er.
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D66 wil:
– de belangrijke verbindingsassen A2, spoorlijn en 

Waal en de centrale ligging in Nederland nog meer 
inzetten bij de marketing van ons gebied en de 
acquisitie van bedrijven;

– ondernemers de ruimte geven. De gemeente moet 
proactief werken en faciliteiten bieden, meedenken 
en ondersteunen. D66 wil werken aan een verdere 
mentaliteitsomslag bij ambtenaren. Van “Nee, dat 
kan niet; dat moet anders” naar “Als u het zo en zo 
doet, dan past het wel”;

– de binnenstad van Zaltbommel in hoog tempo 
aantrekkelijker en levendiger maken. Niet door 
te praten, maar door te doen. Meer daadkracht 
dus! D66 wil hierbij ook inwoners, bezoekers en 
ondernemers van buiten betrekken;

– dat de gemeenteraad een heldere beleids-keuze 
maakt: Zaltbommel als Belevingsstad. Dit houdt 
onder meer in, dat er in de binnenstad primair 
plaats is voor bijzondere en attractieve winkels en 
minder voor de “gewone” boodschappenwinkel. 
Deze zijn ook belangrijk en willen we dan ook 
graag ruimte bieden, maar dan elders in de stad.

– daarnaast andere middelen om dit 
“kleurverschieten” te bevorderen en de verblijfs-
duur van bezoekers te verlengen: evenementen 
en permanente attracties, bevordering toeristisch 
bezoek, winkel-openstelling op zondag, 
sfeerbepalende elementen en het (tijdelijk) invullen 
van leegstaande winkelpanden, bijvoorbeeld door 
exposities, showrooms e.d.;

– snelle invoering van een autovrije/luwe binnenstad. 
In het kader van de Belevingsstad is dit een 
belangrijke maat-regel om het centrum van 
Zaltbommel veiliger en sfeervoller te maken. 

 Het moet er nu eindelijk eens van komen. 
Ondernemen is ook durven;

Vervolg z.o.z

  3. Bedrijvigheid als motor  

	Een sterke economie is van groot belang voor de 
lokale gemeenschap. De verantwoordelijkheid 
ligt bij lokale partners. De gemeente is 
verbinder van partijen én aanjager van 
ontwikkelingen. Bijvoorbeeld door hoogwaardige 
bedrijventerreinen, snelle vergunningverlening en 
nauwe samenwerking van het bedrijfsleven met 
het onderwijsveld.

	De versterking van de grootschalige economie, 
bijvoorbeeld het aantrekken van grotere bedrijven, 
is een kerntaak die in regionaal verband moet 
worden uitgevoerd. Het gaat dan ook om het 
scheppen van voorwaarden voor ontwikkeling.

 
	D66 pleit voor het stimuleren van banen in 

de groeisectoren van de toekomst, zoals de 
maakindustrie voor duurzame producten, toerisme 
en recreatie, innovatieve kennis- en adviessector. 
Ook de logistieke sector is van belang (“logistieke 
hotspot”). Zo kunnen we middengroepen en 
jongeren aan de gemeente binden en voor de regio 
behouden.

	D66 wil mensen zoveel als mogelijk aan werk 
helpen en daarbij zijn scholing en onderwijs van 
elementair belang. Werk zorgt voor inkomen 
en draagt bij aan het netwerk van mensen. Het 
voorkomt zo een sociaal isolement. D66 wil 
dan ook dat de gemeente de brug slaat tussen 
onderwijs en bedrijfsleven. Opleidingen moeten 
beter aansluiten op de vraag vanuit onze bedrijven.

	De gemeentelijke organisatie heeft een voorbeeld-
functie voor andere ondernemingen. Ook als het 
gaat om kwetsbare mensen weer aan werk te 
helpen (stageplekken en werkervaringplekken).
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  4. Toerisme en recreatie speerpunt

 De Bommelerwaard en de gemeente Zaltbommel 
zijn aantrekkelijk voor toeristen en bezoekers. Dat 
biedt goede kansen en potentiële inkomsten voor 
zowel ondernemers als de gemeente.

 
	Er is op het gebied van de vrije tijdseconomie 

nog veel te doen. Het wordt steeds meer een 
belangrijke motor in onze lokale en regionale 
economie. Door samenwerking van de be-trokken 
organisaties en het bedrijfsleven kan er veel meer 
worden bereikt. 

 
D66 wil:
– de toeristische en recreatieve kansen benutten 

door meer aandacht voor de promotie en 
marketing van ons gebied. Dit is samenwerking 
met andere gemeenten in de regio; 

– een gericht actieplan vrije tijdseconomie/toerisme 
en recreatie om meer bezoekers en toeristen naar 
de Bommelerwaard en de gemeente Zaltbommel 
te trekken. Hierin passen aansprekende 
arrangementen waar toeristen en bezoekers 
op afkomen. Voorbeelden:kastelenroute, 
landschapsroute, rondje pontje, kunstroute;

– de samenwerking versterken van de gemeente 
met ondernemers in deze sector, bijvoorbeeld het 
Platform Promotie Bommelerwaard. Initiatieven 
van inwoners op dit gebied gemeentelijke steun 
bieden. Dat kan zijn meedenken, maar ook 
meezoeken naar financiering;

– de functie van het Toeristisch Informatie Punt 
(TRIP) blijven ondersteunen en verder versterken;

Vervolg z.o.z.

– dat de Buitenstad in combinatie met de 
binnenstad unieke kansen biedt om te komen 
tot een echte Belevingsstad. Er zijn maar weinig 
plekken in Nederland met zo’n sterke mix: centrale 
ligging, rivier, cultuurhistorie, vestingstad en 
bereikbaarheid. In de Buitenstad willen we de 
focus leggen op kwaliteit en aantrekkingskracht. 
Hierbij verdienen elementen als wonen en 
architectuur, (water)sport en cultuur bijzondere 
aandacht. Dit versterkt recreatie en uitgaan en de 
aantrekkelijkheid op het gebied van culinair en 
wellness;

– ruimte geven aan schone en duurzame bedrijven. 
Bestaande vervuilende bedrijven moeten een 
goede milieuvergunning hebben. Op de naleving 
en handhaving dient de gemeente actiever toe te 
zien. Geen gedogen, maar handhaven;

– dat de gemeente zich meer inzet om de lokale 
middenstand in de dorpen te behouden. 
Bijvoorbeeld door advies en bemiddeling. 

 De dorpswinkeliers dragen bij aan de leefbaarheid 
van de kleine kernen. 

– bijzondere aandacht voor startende ondernemers, 
met name voor mkb- ers en zzp-ers. Bijvoorbeeld 
door het instellen van één loket.

– uitbreiding van de werkgelegenheid en een grotere 
betrokkenheid van ondernemers bij de gemeente 
en de gemeenschap. D66 wil kennis en knowhow 
van het lokale bedrijfsleven meer inschakelen en 
benutten.
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  5. Kunst en cultuur: cement van 
   samenleving  

 Kunst en cultuur vormen het cement van elke 
samenleving. De gemeente Zaltbommel heeft zeer 
veel te bieden op het gebied van kunst en cultuur. 
Het biedt een veelsoortige mix van kunstzinnige 
uitingen als muziek, dans, beeldende kunst etc. 

Dit in combinatie met een unieke cultuurhistorische 
omgeving. Met deze belangrijke kernwaarde kan 
echter veel meer worden gedaan. 

 D66 staat voor een krachtige en enthousiaste 
aanpak van kunst en cultuur, gebaseerd op hechte 
samenwerking tussen de betrokken partijen en 
organisaties. Dat is goed voor de eigen inwoners 
en maakt de gemeente Zaltbommel aantrekkelijker. 
Het leidt tot de komst van meer bezoekers, 
bedrijven en inwoners naar onze gemeente.

D66 wil:
– een samenhangende en op samenwerking 

gebaseerde aanpak van kunst en cultuur, als 
onderdeel van een totaal citymarketingbeleid. 
Kunst en cultuur als verbindende en wervende 
elementen in het gehele gemeentelijk beleid. Deze 
aanpak vraagt meer van het gemeentebestuur dan 
nu het geval is. Deuren openen, faciliteiten bieden, 
bedrijven benaderen, netwerken aanboren e.d. 
Dit is wat de gemeente volgens D66 kan en zou 
moeten doen.

–  dat Vestingstad Zaltbommel zich landelijk 
meer profileert als het culturele hart van de 
Bommelerwaard en omliggende regio;

Vervolg z.o.z.

– een overkoepelende organisatie (stichting) die zich 
richt op de integrale promotie en marketing van 
de Bommelerwaard. Dus niet alleen voor toerisme 
en recreatie, maar ook voor kunst en cultuur, 
evenementen en algemene marketing op de 
gebieden wonen, winkelen, werken en onderwijs;

– kernwaarden van ons gebied beter benutten, 
met name de verbinding Slot Loevestein met de 
vestingstad Zaltbommel, het grote aantal kastelen 
en monumenten en de unieke ontwikkeling 
van onze uiterwaarden, in het bijzonder het 
Munnikenland;

– de lokale recreatieve en toeristische bedrijvigheid, 
zoals diverse vormen van horeca, hotel en 
bed & breakfast, musea, ateliers, galeries, etc. 
stimuleren en uitbreiden. Hierbij passen ook het 
aantrekkelijker maken van de haven in Zaltbommel 
(particuliere recreatievaart: motorboten, 
zeiljachten), camperplaatsen en klompenpaden;

– dat recreatieve voorzieningen die de overheid 
(mede) bekostigt, bijv. veerponten, ook op zondag 
toegankelijk zijn.
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  6. Zorg en participatie:
   belangrijke nieuwe taak
  

 De gemeente Zaltbommel krijgt in de nabije 
toekomst (2015) veel meer taken op het gebied 
van langdurige zorg, jeugdzorg en participatie. 
Deze taken worden overgedragen vanuit het Rijk 
en de provincie: de transities. 

 Er wordt veel van de ‘eigen kracht’ van burgers 
verwacht. Ook voor D66 staat gebruik maken van 
die eigen kracht van mensen voorop. Hier horen 
dan wel de volgende zaken bij: zeggenschap, 
keuzevrijheid en vooral ook aandacht en een goed 
vangnet voor de minder/niet zelfredzame inwoners 
in onze samenleving.

 D66 vindt dat de zorgvrager centraal moet staan. 
Te vaak wordt er gesproken over mensen, in plaats 
van met mensen.

 Dat moet veranderen! De gemeente is de 
bestuurslaag die het dichtst bij de inwoners staat. 
De gemeente is daarom het beste in staat om het 
gesprek aan te gaan met de zorgvrager en met zijn 
directe omgeving over de invulling van de zorg.

 
D66 wil:
– dat dit gesprek wordt gevoerd door de zorg-

coördinator, een gekwalificeerde professional met 
een brede blik die het geheel van zorg-behoefte en 
-aanbod kan overzien. Hiermee kan de gemeente 
maatwerk leveren dat aansluit bij de specifieke 
zorgbehoefte;

Vervolg z.o.z.

– dat evenementen als Pracht in de gracht, 
de kunstroutes BKR en Kunst, Kiezel en 
Klei, het Emmy Verheyfestival, concerten in 
de Gasthuiskapel, en culturele activiteiten 
(bijvoorbeeld op Slot Loevestein en in de LTS) 
vanuit die invalshoek een bredere steun krijgen. 
Bijvoorbeeld door advies en faciliteiten van 
gemeentewege en het openen van deuren bij 
sponsor- en fondsenwerving;

– de Poorterij nog meer uit laten groeien tot het 
cultureel centrum van de Bommelerwaard en 
omliggende regio. Naast theateractiviteiten en 
andere vormen van kunst en cultuur wordt het 
wat D66 betreft een brede maatschappelijke 
ontmoetingsplaats, ook voor amateurkunst.  
De gemeente dient vooral in de eerste fase als 
aandeelhouder in de NV hierbij een actieve rol te 
vervullen; 

– een jaarlijkse Cultuurprijs voor het beste culturele 
initiatief, de verkiezing van een Gemeentedichter 
en een gemeentebrede Cultuurestafette door alle 
kernen;

– dat het gemeentebestuur de instandhouding 
van monumentale gebouwen en de museum- 
en theaterfunctie als een kerntaak beschouwt. 
Dit geldt ook voor de bibliotheek- en streek-
archieffunctie;

– een Cultuurfonds oprichten. Dit fonds willen we 
niet alleen laten vullen met geld van de gemeente, 
maar vooral met geld van ondernemers, inwoners 
en andere organisaties. We willen dit fonds 
(nieuwe) culturele activiteiten laten ondersteunen 
(festivals,evenementen, cultuurprojecten). Zo 
profiteren zowel de inwoners van onze gemeente 
als bezoekers van dit fonds.
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– dat de samenloop van de verschillende 
decentralisaties op gemeentelijk niveau met name 
in de uitvoering goed in de gaten wordt gehouden. 
Daarom wil D66 ook een evaluatie na twee jaar. 
D66 zal in de raad scherp toezien op de goede 
uitvoering;

– een transparante boekhouding met beheers-bare 
financiële risico’s. De gemeente moet het geld dáár 
besteden waar dit het meeste nodig is. Dit geeft 
meer vrijheid, maar vraagt ook beter beheer van de 
beperkte financiële middelen;

– daarom tijdige en inzichtelijke begrotingen, 
financiële discipline, snelle en deugdelijke 
verantwoording en een nadrukkelijke rol voor de 
rekenkamercommissie;

– lokale organisaties als de Stichting Kompas 
en de Stichting Welzijn Bommelerwaard 
ondersteunen. Zij verrichten belangrijk werk dat 
de maatschappelijke deelname en betrokkenheid 
bevordert van kwetsbare groepen;

– dat de gemeente maatwerk verricht voor 
specifieke gevallen. D66 stelt mensen boven 
regeltjes!

– dat er al vóór 1 januari 2015 wordt geïnvesteerd 
in kennisopbouw op dit gebied. Met de 
decentralisaties komt er een omvangrijk en 
complex takenpakket op de gemeente af. Dit 
vraagt om een professionaliseringsslag en een 
versterking van de bestuurskracht bij ambtelijke 
diensten, bestuurders en gemeenteraadsleden;

– dat na twee jaar wordt geëvalueerd. De 
decentralisaties bieden de kans om op nieuwe 
manieren beter te werken. Dat vraagt om nieuwe 
werkvormen. We moeten evalueren en leren van 
andere gemeenten en samenwerkingsverbanden;

– dat de democratische legitimiteit geregeld 
is en de aanspreekbaarheid helder is. De 
gemeente Zaltbommel is te klein om alle taken 
zelfstandig te kunnen uitvoeren. Dit gebeurt in 
de regio Rivierenland. Deze bovengemeentelijke 
samenwerking mag er echter niet toe leiden dat 
straks niemand meer aanspreekbaar is; 

– dat de positie en inspraak van cliënten en direct 
betrokkenen via cliëntenraden zijn gewaarborgd;

–  een heldere toezichtstructuur. Duidelijk moet 
zijn wie waarop toezicht houdt. Laat duidelijk zijn 
dat D66 geen aanvullende regels, protocollen en 
verordeningen wil.

– dat de sterke verbinding tussen de drie 
decentralisaties essentieel is voor het succesvol 
uitvoeren van beleid op lokaal niveau (bijvoorbeeld 
bij multiprobleem-gezinnen). Door één 
intakegesprek met één aanspreekpunt/regisseur in 
plaats van tien hulpverleners kan ook een deel van 
de korting op de budgetten worden opgevangen;
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  7. Sport en beweging: zuurstof 
   voor samenleving 

	De sport en het verenigingsleven vormen sociale 
trefpunten en geven zuurstof aan de samenleving. 
Het is ook belangrijk om de deelname aan sport te 
bevorderen voor een betere gezondheid. 

 D66 wil juist nu de financiële mogelijkheden 
beperkt zijn de sportverenigingen voldoende 
ruimte en ondersteuning geven. Die zal met name 
worden gevonden in nauwere samenwerking 
op organisatorisch vlak en het delen van 
accommodaties.

D66 wil:
– samenwerking tussen verenigingen en het delen 

van voorzieningen. Intensief multifunctioneel 
gebruik van accommodaties is noodzakelijk voor 
een sluitende exploitatie;

– dat sportverenigingen de verbinding leggen 
met andere sectoren als onderwijs, zorg en 
ondernemers (sponsoring en samenwerking). 
Vooral de band tussen verenigingen en scholen 
is belangrijk. Daar komen ook de nieuwe sporters 
vandaan;

– een gezamenlijk zwembad met de gemeente 
Maasdriel voor zowel wedstrijd- als 
recreatiedoeleinden. Het zwembad moet 
eigentijdse en aantrekkelijke functies hebben om 
recreanten te trekken;

– een Sportplatform van sportverenigingen waaraan 
de gemeente belangrijke ontwikkelingen voorlegt 
en om advies vraagt; 

– meer ruimten en faciliteiten voor sport en spel, 
bijvoorbeeld in plantsoenen en parken. Alle 
inwoners, in het bijzonder ouderen en kinderen, 
stimuleren om te sporten en bewegen;

– sportvoorzieningen waar mogelijk clusteren. Dit 
betekent, dat niet in alle kernen alle voorzieningen 
hoeven blijven bestaan; 

– een (meerdaags) sportevenement van nationaal 
niveau naar Zaltbommel halen. 

 De promotie en het bezoek aan onze gemeente 
worden hiermee bevorderd.
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   8. Veilig wonen in dorpen en wijken

	Een van de kerntaken van de overheid is het 
zorgen voor de veiligheid van de inwoners. In 
sommige wijken, zoals De Vergt, en dorpen zijn er 
nog steeds problemen met criminaliteit, overlast 
door hangjongeren en inbraken. 

	De door D66 al jaren gewenste krachtige en 
structurele aanpak werpt de eerste vruchten af, 
maar is nog niet voldoende.

	Veiligheid in wijken, op scholen en in eigen 
huis, en dat 365 dagen per jaar. Hiervoor is 
een gezamenlijke aanpak nodig en die vraagt 
vertrouwen, open communicatie en betrokkenheid. 

D66 wil:
– woonwijken met een gevarieerd woningbestand 

omdat bewoners met een verschillende 
achtergrond de gezamenlijke veiligheid vergroten. 
Daarom willen we renovatie van wijken met 
eenzijdige en verouderde woningen; 

– een aanpak van beginnende criminelen met 
‘preek, peen en zweep’. Vertel wat we van hen 
verwachten, verleidt en stimuleer hen om mee 
te doen en normaal gedrag te vertonen. Pak hen 
stevig aan als ze toch crimineel gedrag vertonen. 
Hiermee wil D66 realiseren dat jongeren thuis, op 
school en op straat op een respectvolle wijze met 
elkaar en andere inwoners omgaan;

– dat de gemeente jongeren aan werk helpt. 
 De maatschappelijke stages zijn daarvoor een 

goed startpunt; 

– buurt- en dorpshuizen ondersteunen en 
maatschappelijke voorzieningen en wijkactiviteiten 
stimuleren. Deze voorzieningen dragen bij aan een 
veilige woon- en leefomgeving;

– de zelfstandigheid en weerbaarheid van inwoners 
(oud en jong) stimuleren door cursussen en 
assertiviteitstrainingen.

Veilig verkeer

– Veel wegen in onze gemeente zijn de afgelopen 
jaren ingericht als 30-, 50- of 60 km-verkeerroute. 
Dit moet zorgen voor veiligere verkeerssituaties. 
Helaas is er nog steeds veel overlast door te 
snel rijdende auto’s en door teveel vrachtverkeer. 
Die veroorzaken onveilige situaties en teveel 
verkeersslachtoffers.

D66 wil:
– de verkeersoverlast verminderen en is bereid om 

enkele dijkvakken af te sluiten voor doorgaand 
snelverkeer en/of vrachtverkeer, of om 
eenrichtingsverkeer in te stellen;

– het ‘assenkruis’ in de Zaltbommelse binnenstad 
autovrij maken en elders parkeerplaatsen 
realiseren. Op korte termijn kunnen de Waterstraat 
en de Markt voor auto’s worden afgesloten en 
ingericht voor wandelend publiek. In diverse 
andere steden zijn dergelijke maatregelen met 
succes ingevoerd;

– in één of enkele kernen alle verkeersborden 
verwijderen. Proeven in andere plaatsen in het land 
wijzen uit dat het de verkeersveiligheid ten goede 
kan komen, de leefomgeving aantrekkelijker maakt 
en ook kosten bespaart.
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  9.  Jeugd heeft de toekomst
    

 Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Jongeren 
zijn het kapitaal van onze (toekomstige) 
samenleving. Daarom is er meer samenwerking en 
overleg met jongeren en jeugdorganisaties nodig. 
Bij deze doelgroep leven veel ideeën en bestaan 
initiatieven. Deze kan de gemeente heel goed 
benutten.

 D66 vindt het belangrijk dat alle jongeren een 
opleiding hebben gevolgd en afgerond. Goed 
basisonderwijs, als het enigszins kan in de eigen 
kern of wijk, is noodzakelijk. Daar wreekt zich het 
grote aantal kleine scholen. Schaalvergroting is 
gewenst , zonder dat het aanbod op de schaal van 
wijk en dorp verdwijnt.

D66 wil:
– scholen stimuleren om nieuwe wegen in te slaan 

en te werken aan een hogere kwaliteit; ook over 
de grenzen van verschillende levensovertuigingen 
heen. Hiermee willen we werken aan een hogere 
kwaliteit van het basisonderwijs; 

– dat er voor jongeren meer te doen is. Bijvoorbeeld 
oefenruimte voor popbands, gevarieerde 
uitgaansgelegenheden, ruimte voor creatieve 
clubs gericht op jongeren van alle leeftijden en 
andere eigentijdse activiteiten. Ongebruikte (gym)
lokalen kunnen hiervoor bijvoorbeeld worden 
gebruikt;

– de weerbaarheid van kwetsbare jongeren 
door voorlichting en training vergroten. En 
voor (jeugdige) slachtoffers wil D66 een goede 
begeleiding om blijvend letsel zo veel als mogelijk 
te voorkomen;

– dat de gemeente ouders van kinderen met een 
beperking, financiële ondersteuning biedt voor het 
vervoer naar een passende school. Ouders die 
zelf vrijwillig kiezen voor een specifieke school wil 
D66 niet ondersteunen.
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D66 wil:
– op korte termijn een fusie van de ambtelijke 

organisaties van Maasdriel en Zaltbommel 
(streefdatum 1 januari 2015); gevolgd door 
een bestuurlijke fusie/samengaan van beide 
gemeenten;

– materiële en financiële steun van het Rijk en de 
provincie om deze fusie mogelijk te maken;

– intensief en open overleg tussen de gemeente-
raden van Maasdriel en Zaltbommel om dit proces 
in goede banen te leiden.

Verder in de regio Rivierenland

 D66 is niet bang om over de grenzen heen te 
kijken. In het lokale beleid kunnen we accenten 
leggen. Dat betekent een omslag in denken, ook 
voor de gemeentelijke organisatie. 

  D66 is zeker niet bang voor verlies van de eigen 
identiteit. Ieder dorp/elke wijk heeft een eigen 
identiteit en die blijft bestaan, ook als gemeenten 
met elkaar samenwerken. De dorpsraden willen we 
hierbij een belangrijke rol laten vervullen.

 De bestaande regionale samenwerking in 
Rivierenland kan worden versterkt. Belangrijk 
onderdeel is de komende overdracht van taken op 
het gebied van zorg en sociale zaken. 

 Er zijn ook al flinke stappen gezet. Zo is de 
Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) van start 
gegaan. De AVRI is ook een voorbeeld van 
bovengemeentelijke samenwerking.

Vervolg z.o.z

 

  10. Samenwerken en samengaan

Eén gemeente Bommelerwaard

 D66 is altijd voor samenwerking als dat goed is 
voor de inwoners van Zaltbommel. Bij ons geen 
angst om op te gaan in een groter geheel. Als dat 
beter is voor u als inwoners, waarom niet?

 De gemeente Zaltbommel kan het niet meer 
alleen. Er komen steeds meer en ingewikkelde 
taken op het bordje van de gemeente te liggen. 
Bijvoorbeeld op het gebied van langdurige zorg, 
jeugdzorg en deelname aan het arbeidsproces. De 
dienstverlening staat onder druk. De kennis in het 
Gemeentekantoor is vaak niet meer voldoende.

 Inwoners, verenigingen en het bedrijfsleven zijn 
gebaat bij een robuuste en toekomstbestendige 
gemeente. Maasdriel en Zaltbommel zijn hiervoor 
de natuurlijke partners in een samenhangend 
gebied van de Bommelerwaard.

 In de nieuwe gemeente Bommelerwaard kunnen 
belangrijke voorzieningen voor de inwoners als een 
zwembad, theater en sociale zorg overeind blijven. 
Kan het gemeentebestuur zich sterker opstellen in 
de regio en naar de provincie. Bovendien dalen de 
kosten op den duur aanzienlijk. Bijvoorbeeld als 
gevolg van relatief lagere aanbestedingen,

 minder bestuurders en huisvestingskosten.
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 Voorwaarden voor de regionale samenwerking 
zijn meer democratische controle door de 
gemeenteraad en een beter inzicht in het reilen 
en zeilen van de regio. Op dit punt wil D66 
nog veel verbeteren. Minder wethouders die in 
achterkamertjes zaken uitruilen, meer macht aan 
de gemeenteraad.

D66 wil:
– meer invloed op en betere democratische controle 

van de Regio Rivierenland door de gemeenteraad; 
– de regio meer van de inwoners en minder van de 

bestuurders maken;
– een kleine en flexibele organisatie, met name op 

uitvoering gericht;
– zich samen met andere partijen inzetten voor het 

algemeen belang van onze inwoners. Om die 
reden wil D66 deelnemen aan het college van 
burgemeester en wethouders.
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 Colofon
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