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Voorwoord van de lijsttrekker

D66 Bommelerwaard heeft als afdeling een naam die voorsorteert op één 
gemeente in deze polder tussen de rivieren Waal en Maas. Het is een stip aan 
de horizon die voor onze partij kristalhelder is. Maasdriel is er klaar voor, die 
sfeer proeven we als we in gesprek gaan met de mensen die we ontmoeten 
op straat of aanschuiven bij vergaderingen van de politiek. Voor de inwoners 
van de regio willen we dit proces nu eindelijk opstarten; aan de slag! Dat is 
één van de redenen dat D66 extra zijn best is gaan doen om ook in Maasdriel 
vertegenwoordiging te krijgen. Dat is gelukt. Een groep enthousiaste 
kandidaten staat te trappelen om jou te vertegenwoordigen in de raad. 

Dit is voor het eerst in de geschiedenis van deze gemeente!

Dat maakt ons NIEUW. 
 D66 Maasdriel is nieuw. De handen zijn schoon en de mouwen opgestroopt. Als partij staan we voor het eerst 

op het kiesbiljet, maar diverse leden hebben een langdurige geschiedenis in de regio en kennen het klappen 
van de zweep. We zijn nieuw en tegelijkertijd ervaren. 

Dat maakt ons FRIS.
 Wij kennen de roerige politieke geschiedenis van de gemeente maar we halen geen oude koeien uit de sloot. 

De huidige gemeenteraad verdient een groot compliment voor een sterk verbeterde sfeer en de prestaties 
die op constructieve wijze zijn geleverd. Vanuit het achterhoede is gebouwd aan structuren die elders heel 
normaal zijn, maar in Maasdriel niet vanzelfsprekend waren. Maar de inhaalslag heeft de gemeente slechts op 
niveau gebracht. Dit is slechts het absolute minimum. D66 is niet een partij die op de winkel wil passen; 

 wij willen voorop lopen. Die impuls willen wij geven aan het wat ingedutte bestuur. Met visie nieuwe stippen 
aan de horizon zetten om naar toe te streven. 

Dat maakt ons ANDERS.
 Maasdriel verdient een progressieve, realistische partij die verbindt en versterkt. In de raadzaal, waar alle 

processen eindigen, maar volgens ons ook meer processen mogen beginnen. En niet alleen daar. Wij houden 
in het oog voor wie we er willen zitten: inwoners, ondernemers en instanties. Dienend, maar ook leidend. Niet 
langer de andere kant opkijken bij zaken die aandacht behoeven. De tijd van “op de handen zitten” is voorbij. 
Bewustwording van het feit dat er meer te halen valt dan simpelweg op de winkel passen, dat is onze missie. 
Samen met jou de schouders onder nieuwe initiatieven zetten. Loon naar werken krijgen. D66 Maasdriel kiest 
ervoor de gemeente morgen beter te maken dan we vandaag aantroffen. 

 Mogen wij op je stem rekenen op 21 maart 2018?

 Namens de kandidaten van D66 Maasdriel,
 Tom van Engelen
 Lijsttrekker
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Waar D66 Maasdriel voor staat.

“Europa in het klein”

 Maasdriel is een bijzondere gemeente. Bijzonder omdat er zoveel verscheidenheid is onder de kernen. 
Hierdoor lopen er ook vele grenzen door de gemeente. Elk liggend op een andere plaats. Sommige kernen 
waren een eeuw geleden nog Brabants. Andere kernen herbergen verschillende kerken, elk voor hun eigen 
geloofsovertuiging. Er zijn kernen die al generaties lang een thuis bieden aan dezelfde families, terwijl anderen 
flink investeren in het geven van een thuis aan nieuwe inwoners. Mensen die niet in Maasdriel geboren zijn en 
hier in rust willen wonen terwijl ze werken in de grote steden.

 Daardoor is Maasdriel als Europa, maar dan in het klein. 

 D66 is een partij die bekend staat als pro-Europa. Omdat D66 de nuance niet schuwt, weet hoe te luisteren 
en durft te veranderen zonder het respect voor verworvenheden te verliezen. D66 staat in het midden door 
boven de extremen te staan. D66 staat in het midden doordat we willen luisteren naar en leren van andermans 
mening. Van elkaar leren door met elkaar de dialoog aangaan, om zo het beste voor de gemeente te 
verwezenlijken.

 Dat is democratie, dat zijn wij, dat is D66. In Europa, in Nederland én in Maasdriel.
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1. Naar één gemeente Bommelerwaard.

 De gemeenteraden van Maasdriel en Zaltbommel hebben opdracht gegeven voor een diepgravend onderzoek 
naar de opties van vergaande samenwerking en samengaan in één nieuwe gemeente. Het rapport Berenschot 
laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Het biedt meer werkgelegenheid, houdt de leefbaarheid in stand 
en maakt investeren in infrastructuur en bereikbaarheid makkelijker. Alle lichten staan op groen! Het vormen 
van één sterke gemeente Bommelerwaard is een conclusie die D66 al jarenlang onderschrijft. 

D66 Maasdriel is van mening dat …

– Maasdriel op zichzelf niet meer is opgewassen tegen de steeds complexere opdrachten die de gemeente op 
zijn bordje krijgt. Denk aan langdurige zorg, jeugdhulp, milieu en deelname aan het arbeidsproces. 

 De dienstverlening staat onder druk;
– inwoners, verenigingen en het bedrijfsleven, maar ook onze veiligheid, zijn gebaat bij een robuuste en 

toekomstbestendige gemeente. Maasdriel en Zaltbommel zijn natuurlijke partners in een al eeuwenlang 
samenhangend gebied; de Bommelerwaard. Kwetsbaarheid neemt af en kwaliteit neemt toe! De ambtelijke 
organisaties van zowel Zaltbommel als Maasdriel zijn sterk voorstander van samengaan;

– de nieuwe gemeente Bommelerwaard belangrijke voorzieningen voor inwoners zoals de bibliotheek, sociale 
zorg maar ook het theater overeind moet blijven houden. Kosten dalen op den duur, bijvoorbeeld als gevolg 
van relatief lagere aanbestedingen, minder bestuurders en lage huisvestingskosten;

– wij niet bang hoeven zijn voor het verlies van de eigen identiteit. Elke kern in de gemeente Maasdriel heeft 
een eigen identiteit en die blijft bestaan, ook als gemeenten samengaan. De dorpsraden dichten wij hierin een 
belangrijke rol toe;

– alleen een ambtelijke fusie (dus een gezamenlijke ambtenarenorganisatie) niet genoeg is. Het kost tijd, geld 
en energie. Het zaait verwarring. Een schip met twee kapiteins vaart vanzelf op de klippen. Een ambtelijke 
fusie is een rituele dans om het echte samengaan te vertragen. 
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D66 Maasdriel kiest voor …

– een bestuurlijke fusie binnen de komende raadsperiode; het definitieve samengaan van Maasdriel en 
 Zaltbommel; 
– intensiever gebiedsgericht werken in alle kernen; 
– materiële en financiële steun van de Rijksoverheid en de provincie om dit te bewerkstelligen;
– intensief en open overleg tussen de raden van Maasdriel en Zaltbommel om dit proces in goede banen te 

leiden en voor te sorteren op sterke betrokkenheid van de inwoners. 

Verder zijn wij voor …

– het voortzetten van de bestaande regionale samenwerking met Rivierenland, maar willen we als 
Bommelerwaardse regio de banden met ’s-Hertogenbosch veel meer aanhalen;

– meer democratische controle door de gemeenteraad op processen in de regionale samenwerking.
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2. Iedereen doet mee: Communicatie – Participatie – Co-creatie.

 In een regio waarin veel belangen naast elkaar bestaan, van inwoners, ondernemers en organisaties, is het 
aan de gemeente om daadkrachtig de regie te nemen. Dienstverlening en klantvriendelijkheid zijn hieronder 
de basis. Wij willen actief de mensen blijven opzoeken om hun mening te vragen. Samen komen we verder.

D66 Maasdriel is van mening dat …

– iedereen profiteert van doelmatiger werken en minder regelgeving;
– er meer ruimte moet zijn voor inwoners om zelf initiatieven op te zetten;
– de gemeente samen met de inwoners voor uitvoering moet gaan;
– als inwoners eerder bij zaken betrokken worden, zodat niemand zich ooit overvallen voelt;
– oplossingen uit eigen gemeente moeten worden gehaald. Er is genoeg ondernemerschap en dit stimuleert de 

lokale economie. 
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– inwoners en ondernemers zo vroeg mogelijk te betrekken bij (de voorbereiding op) beleid. Met duidelijke 
kaders over waarop deelnemers aan het proces invloed hebben. Blijven suggesties onbenut, dan leggen 
we goed uit waarom dat zo is. Contact brengt transparantie. Inspraak geeft betrokkenheid. Begrip kweekt 
vertrouwen;

– inwoners zelf de mogelijkheid geven een raadsvoorstel of motie in te dienen, als ze hiervoor voldoende 
handtekeningen hebben verzameld; 

– meer zeggenschap voor inwoners over de besteding van budget in hun woonomgeving;
– dorps- en wijkraden een belangrijke rol geven hierin. Maar daarvoor is een betere representativiteit en 

transparantie een vereiste. De raden zijn geen orgaan die de plaats van de gemeenteraad als gekozen 
volksvertegenwoordiging overnemen. Wij willen schijn-democratie tegengaan;

– regelmatige tafelgesprekken met inwoners, ondernemers en organisaties mede dankzij de inzet van 
opiniepeilingen en internetpanels;

– het verbeteren van laagdrempelig contact met de gemeente via sociale media als Instagram, Twitter en 
Facebook. Naar het voorbeeld van de wijkagenten. De gemeentelijke website moet naar een hoger niveau; 

– het wegwerken van de zogenaamde “witte vlekken” op de kaart van de gemeente teneinde de digitale en 
mobiele bereikbaarheid te verbeteren;

– een Ambtenaar 2.0, een medewerker van de gemeente die proactief handelt, integer optreedt en een baken 
van rust is in de hulpvraag van de inwoner in wiens dienst hij of zij staat;

– democratie zoals het bedoeld is; meer betrokkenheid realiseren van de inwoners voor het vormen van beleid, 
waarbij de afvaardiging in de gemeenteraad transparant is en actief contact houdt met alle inwoners. 
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3.  Bedrijvigheid als motor voor een levendige maatschappij

 D66 Maasdriel waardeert ondernemerschap. De toegevoegde waarde voor de gemeenschap van Maasdriel 
is onmiskenbaar. Een goede overheid faciliteert modern ondernemerschap, het is een opdracht waarvan 
ondernemers mogen verwachten dat wij die kwalitatief invullen. Anderzijds verwacht D66 Maasdriel dat 
ondernemers op hun beurt van toegevoegde waarde zijn. Daarmee doelen we ook op een hele keten. Van de 
bank die financiert tot de werknemers die zich aan de (gedrags)regels houden. Van uitzendbureaus die voor 
menswaardige huisvesting zorgen voor de vele arbeiders die in de gemeente te gast zijn, tot uitvoerders die 
milieuregels naleven. 

D66 Maasdriel is van mening dat …

– één gemeente Bommelerwaard sterker staat bij het aantrekken van grotere bedrijven. Dit vinden wij een 
kerntaak die in regionaal verband uitgevoerd dient te worden;

– het vestigingsklimaat voor inwoners een impuls krijgt door goede bereikbaarheid, aantrekkelijke en veilige 
winkelgebieden en een breed aanbod van horeca en cultuur, ook met het oog op dagtoerisme;

– de verantwoordelijkheid in handen ligt van lokale partners waarin de gemeente als verbinder optreedt, maar 
ook aanjager is van ontwikkelingen. Meer ruimte, minder regels, maar op de resterende regels nauwkeurig 
handhaven;

– jongeren en middengroepen aan de gemeente zijn te binden en voor de regio behouden door het stimuleren 
van werkgelegenheid in sectoren van de toekomst, zoals duurzame producten, toerisme en recreatie en de 
innovatieve kennis- en adviessector;

– toegang verlenen tot extra scholing en gericht onderwijs helpt om aan werk te komen. Dit is van elementair 
belang voor inkomen en het netwerk van mensen, wat sociaal isolement voorkomt; 

– de gemeentelijke organisatie een voorbeeldfunctie heeft, op het gebied van integriteit en transparantie bij 
aanbestedingen, en om kwetsbare mensen aan het werk te helpen;

– er aandacht moet komen voor het recreatie van de inwoners zelf. Met een extra bankje in de polder of betere 
voorzieningen bij de Zandmeren in Kerkdriel en Strandbad Well. 
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D66 Maasdriel kiest voor …

– het benadrukken van het belang van de verbindingsassen A2, spoorlijn en de grote rivieren en het inzetten 
van marketing om onze regio bij bedrijven onder de aandacht te brengen;

– actief contact hebben met openbaar vervoeraanbieders voor betere dienstregeling in Maasdriel, zodat de 
gemeente toegankelijker wordt;

– het bieden van goede vestigingsvoorwaarden voor ondernemers; de gemeente als partner;
– slimmer omgaan met geldstromen door mogelijkheden zoals crowdsourcing te overwegen;
– het aanbieden van startcursussen voor beginnende ondernemers zoals MKB’ers en ZZP’ers;
– ruimte geven aan schone en duurzame bedrijven. De druk verhogen op vervuilende bedrijven. Naleving en 

handhaving krijgen de hoogste prioriteit.
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4. Kunst, cultuur & onderwijs: cement van de samenleving

 Als onderwijspartij is D66 ervan overtuigd dat jeugd een start verdient zonder taalachterstand. 
Laaggeletterdheid en analfabetisme behoeven in alle lagen van de bevolking veel aandacht. Door de instroom 
van arbeidsmigranten en hun kinderen ligt daar een grote uitdaging. Ondertussen moeten jongeren een 
opleiding kunnen volgen om de beste kans te hebben op de arbeidsmarkt.

D66 Maasdriel is van mening dat …

– goed basisonderwijs in eigen dorp of wijk plaatsvindt. Waar omvang van scholen een probleem wordt is 
schaalvergroting van organisatie een oplossing om toch aanbod in de buurt te behouden. D66 houdt actief 
contact met beleidmakers van onze basisscholen;

– de lokaal educatieve agenda (LEA) vanuit een gemeente Bommelerwaard opgesteld tot stand moet komen. 
Goed onderwijs voor één Bommelerwaard;

– meer aandacht voor en bescherming van het rijke materiële en immateriële cultuurhistorische erfgoed in de 
Bommelerwaard, met als doel: bevordering van een bewuste beleving en een beter begrip van de directe 
leefomgeving. Ontwikkeling van op de streek gerichte hoogwaardige cultuurhistorische lespakketten voor het 
basisonderwijs.
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– actief de scholen stimuleren nieuwe wegen in te slaan en te werken aan een hogere kwaliteit. Hiermee werken 
we aan een hogere kwaliteit van het basisonderwijs;

– financiële ondersteuning van de gemeente voor ouders van kinderen met een beperking voor het vervoer naar 
een passende school;

– het verankeren van Vroeg en Voorschoolse Educatie in regionaal beleid. Daarnaast primair onderwijs voor 
iedereen en bereisbaar vervolgonderwijs;

– meer samenwerking met hoger onderwijs en universiteiten. Ook om de Bommelerwaard meer innovatieve 
kracht te geven.

 Kunst, cultuur en onderwijs vormen het cement van elke samenleving. Het grote verenigingsleven in de 
gemeente Maasdriel is hier een prachtig voorbeeld van. Het is belangrijk om nieuwe impulsen te geven om de 
meerwaarde van kunst en cultuur waar mogelijk te koppelen aan bedrijvigheid en economische ontwikkeling. 
Dit maakt de regio aantrekkelijker voor bezoekers, (nieuwe) inwoners en bedrijven.

D66 Maasdriel kiest voor …

– een actievere rol van het gemeentebestuur om de maatschappelijke verbinding van kunst en cultuur een 
impuls te geven. Dit betekent: initiatieven steunen, deuren openen, faciliteiten bieden, bedrijven benaderen, 
netwerken aanboren, jongeren en nieuwe Nederlanders meer betrekken;

– over regio- en gemeentegrenzen heen kijken en samenwerken met andere gemeenten, de regio en de 
provincie om het aanbod van de gemeente Maasdriel meer naar de voorgrond te schuiven; 

– een Festival Bommelerwaard waarin de gehele regio zich van de beste kant laat zien;
– meer exposure van monumenten in de gemeente Maasdriel;
– de verbinding van kunst & cultuur met onderwijs stimuleren door culturele vorming op scholen en het 

voortdurend inzetten van de cultuurcoach;
– ontwikkeling van op de streek gerichte hoogwaardige cultuurhistorische lespakketten voor het basisonderwijs.
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5. Een schoon en duurzaam milieu

 Dat ook Maasdriel de weg moet inslaan naar een schoon en duurzaam milieu, staat buiten kijf. Toch is het 
streven naar duurzame energie voor veel mensen vooralsnog alleen interessant als de portemonnee er ook 
van profiteert. Duurzaamheid moet in de komende jaren veranderen van een doel in een middel, maar nog 
steeds met kansen die ook economisch gewin opleveren. 

D66 Maasdriel is van mening dat …

– er een bijzondere rol voor de gemeente ligt om de transitie op te starten. Door zelf het goede voorbeeld te 
geven en te werken aan een “klimaatneutrale gemeente”. Dus minder energieverbruik en de energie die 
gebruikt wordt duurzaam opwekken; 

– in de Bommelerwaard de afgelopen decennia veel open ruimte en groen is verdwenen, niet in de laatste 
plaats door kassenbouw. 
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– het koesteren en versterken van de open ruimtes en groen dat resteert in de Bommelerwaard;
– een verdergaande sanering van de glastuinbouw: niet meer maar minder kassen; 
– een impuls geven aan het groen in de dorpen, iets waar veel inwoners grote waarde aan hechten;
– het zelf leveren van de energie die we gebruiken;
– zonnepanelen op nieuwe woningen als onderdeel van een duurzaam ontwerp. Ook bedrijven dienen zich 

duurzaam te ontwikkelen;
– een bijdrage leveren aan de toepassing van windenergie op land. De gemeente denkt mee over geschikte 

locaties en het creëren van draagvlak onder inwoners en ondernemers. Mede-eigenaar zijn van initiatieven 
vergroot dit draagvlak en de betrokkenheid; 

– initiatieven afdwingen om zoveel mogelijk publieksvriendelijke oplossingen te vinden, zoals windmolens met 
innovatieve ontwerpen voor geruisloze wieken gebaseerd op vogelvleugels;

– duidelijkheid over de transitie van aardgas in de bestaande bouw; moeten inwoners hun cv installatie nog wel 
vervangen of niet?;

– om de tafel gaan met woningstichtingen om afspraken te maken over duurzaamheid en energiezuinig 
renoveren;

– strenge handhaving op bedrijven die stank-, geluid- of verkeersoverlast veroorzaken;
– een duidelijk NEE tegen intensieve veehouderij, zoals een megageitenstal, vooral om de nadelige gevolgen 

voor volksgezondheid, maar ook in verband met economische nadelen en verkeersinvloeden;
– bouwen in de kernen op bestaande locaties alleen met behoud van groene ruimte en voldoende 

speelfaciliteiten voor kinderen; 
– een ‘mobiele stort’ die eens per maand voor mensen die minder mobiel zijn afval ophaalt dat niet met huisafval 

mee kan (bijvoorbeeld batterijen);
– meer surveillance in het buitengebied om dumping van drugsafval te voorkomen.
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6. Toerisme en recreatie

 De Bommelerwaard is een prachtige regio voor toeristen en bezoekers. Daar liggen kansen die we als 
gemeente en ondernemers nog lang niet genoeg hebben verwezenlijkt. Op het gebied van de dagrecreatie is 
nog een wereld te winnen. D66 Maasdriel wil de belangrijke motor in onze lokale en regionale economie goed 
oliën door samenwerking te stimuleren. 

D66 Maasdriel kiest voor …

– de toeristische en recreatieve kansen beter benutten door meer professionele aandacht voor de promotie en 
marketing van ons gebied; 

– een goede relatie met het Toeristisch Informatie Punt (TRIP) in Zaltbommel, dat een spil is in de 
informatievoorziening over toeristische en recreatieve bestemming in de Bommelerwaard en dus ook 
Maasdriel;

– meer bezoekers en toeristen naar Maasdriel trekken. Kom een dagje naar Maasdriel! Bijvoorbeeld door het 
bieden van aansprekende en goed afzetbare arrangementen zoals een monumentenroute, kastelenroute, 
landschapsroute, rondje pontje en kunstroutes. Routes die laten zien waar we trots op zijn; 

– een overkoepelende publiek-private organisatie 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;

– het stimuleren en laten uitbreiden van de lokale recreatieve en toeristische bedrijvigheid, zoals diverse vormen 
van horeca, hotel en bed & breakfast, musea, ateliers en galeries; 

– een betere positionering van historisch erfgoed zoals de forten Sint Andries en Voorne. 
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7. Zorg voor en met elkaar

 D66 Maasdriel hecht grote waarde aan de zelfstandigheid van mensen. Zeggenschap, keuzevrijheid, maar 
ook het ophangen van een goed vangnet voor als het zelf (even) niet lukt. De zorgvragen staan centraal. 
Wij willen praten met mensen, niet over mensen. Als gemeente staan we als bestuur het dichtst bij mensen. 
Daarom kunnen wij in deze vorm het verschil maken voor de zorgvrager en zijn of haar directe omgeving.

D66 Maasdriel kiest voor …
 
– denken vanuit de inwoners en dan pas de beleidskaders. Nog meer maatwerk om aan te sluiten bij de 

specifieke zorgbehoefte; 
– een brede en diepgaande evaluatie van de transities in het sociaal domein. Toetsen hoe de gemeente het 

overnemen van het complexe takenpakket heeft doorgevoerd en waar nodig bijsturen;
– laagdrempelige toegankelijkheid van de zorg dichtbij huis, in plaats van anonieme bovengemeentelijke 

samenwerking waarin iedereen te makkelijk verantwoordelijkheid doorschuift; 
– het waarborgen van de positie en inspraak van cliënten en direct betrokkenen via cliëntenraden;
– het ondersteunen van lokale organisaties (zoals het Kompas en Stichting Welzijn) die een impuls geven aan 

maatschappelijke deelname en betrokkenheid van kwetsbare groepen;
– transparantie over wie toezicht houdt en waarop. Teveel regeldruk voorkomen;
– voorzorg in plaats van nazorg, zodat iedereen kan investeren in een lang en gezond leven;
– investeringen in sport en bewegen, laagdrempelig bereikbaar voor iedereen; 
– het gebruik maken van de eigen kracht van gezinnen. Jeugdhulp moet door tijdige signalering, 

gemeenschappelijke inzet op preventie en effectieve gezinshulp uithuisplaatsingen zoveel mogelijk worden 
voorkomen;

– het langer thuis laten wonen door ouderen. Goede ondersteuning is essentieel. Ondersteuning van vrijwilligers 
en mantelzorgers moet dus tot in de puntjes verzorgd zijn. Nieuwe technologie voor het contact met het 
sociaal netwerk en zorgverleners kan hierbij helpen;

– het terugdringen van eenzaamheid, wat een probleem is onder ouderen maar niet beperkt blijft tot deze 
doelgroep;

– kansen bieden aan iedereen. Ook mensen die langdurig werkloos zijn of niet kunnen werken. 
Jeugdwerkloosheid verdient speciale aandacht. Overheidssteun is er niet voor niet-willers;

– het geven van het goede voorbeeld door de gemeente, bijvoorbeeld met het bieden van 
werkervaringsplaatsen en het bieden van kansen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. 
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8. Een mooi Maasdriel voor de volgende generatie

 Jongeren zijn het kapitaal van onze (toekomstige) samenleving. Wij willen ze enthousiast maken over hun 
mogelijkheden en het nemen van verantwoordelijkheid om samen een mooi Maasdriel te maken voor de 
volgende generatie. Hierbij hoort overleg en educatie van jeugd en jongerenorganisaties. Er leven uitstekende 
ideeën en nieuwe initiatieven zijn van toegevoegde waarde voor de gemeente.

D66 Maasdriel kiest voor …

– meer gelegenheid voor jeugd en jongeren om zich te vermaken, met gevarieerd aanbod, ruimte voor 
creativiteit en andere eigentijdse activiteiten;

– het creëren van dezelfde ontwikkelingskansen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen als andere 
kinderen. De gemeente heeft hier een nadrukkelijke taak, bijvoorbeeld door kinderen kans te geven mee te 
doen aan sport en culturele activiteiten;

– in gesprek gaan met basisscholen in Maasdriel voor beter en toekomstbestendig onderwijs.
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9. Veilig wonen, verkeer en voorzieningen

 Maasdriel benut optimaal de centrumfunctie in Nederland. Steeds meer mensen vestigen zich hier, in de 
nabijheid van spoor en wegen, met een rijk aanbod om fijn te wonen in een dynamische omgeving die 
tegelijkertijd enorm rustiek is. Ook zij die forensen, beginnen zich meer te settelen in Maasdriel.

D66 Maasdriel is van mening dat …

– een goed spreiding en uitgebalanceerde benadering van woonontwikkelingen hard nodig is.
– kernen goed in balans moeten zijn, met groei waar mogelijk, en met behoud van minimaal de huidige 

voorzieningen. Liever nog geven we een impuls aan ondernemers en instellingen;
– inwoners een hoger gevoel van veiligheid mogen ervaren. De aanpak van criminaliteit, overlast door 

hangjongeren, botsingen der culturen en inbraken moeten hoog op de agenda van handhaving staan;
– sport en verenigingsleven sociale trefpunten zijn en zuurstof geven aan de samenleving. Deelname aan sport 

bevorderen komt de gezondheid ten goede;
– de gemeente inwoners in Maasdriel voorlicht over dijkveiligheid en wat te doen bij overstromingen. 

Bijvoorbeeld door middel van het verspreiden van een informatief pakket ter eerste hulp.
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D66 Maasdriel kiest voor …

– het stimuleren van samenwerking tussen verenigingen en het delen van voorzieningen in multifunctionele 
centra. Dit garandeert een sluitende exploitatie;

– het stimuleren van verbindingen tussen sportverenigingen met andere sectoren zoals onderwijs, zorg en 
ondernemers (sponsoring);

– meer ruimten en faciliteiten voor sport en spel. Alle inwoners, in het bijzonder ouderen en kinderen, stimuleren 
om te sporten en bewegen. In de woonwijken moeten meer uitgebreide speelgelegenheden voor kinderen 
komen;

– woonwijken met een gevarieerd woningbestand, omdat bewoners met een verschillende achtergrond de 
gezamenlijke veiligheid vergroten;

– nadrukkelijke aandacht voor de situatie van arbeidsmigranten die in Maasdriel wonen en werken. Zij moeten 
zich op humane wijze kunnen vestigen in de gemeente en dat gaat gepaard met rechten én plichten. 
Overlast veroorzaken en harmonie in de buurt verstoren is onacceptabel en is een verantwoordelijk van de 
arbeidsmigrant zelf, maar ook de werkgever moet hierin een gidsfunctie vervullen;

– een aanpak van beginnende criminelen. Informeer hen over verwachtingen, stimuleer hen om mee te doen, 
maar pak stevig aan als ze crimineel gedrag vertonen. Op straat of op school leren jongeren op respectvolle 
wijze met elkaar om te gaan;

– aanpak van overlast van hondenpoep en betere verspreiding van de hiervoor bestemde afvalzakjes.

Verder zijn wij voor …

– een snelle update voor die wegen in de gemeente Maasdriel waarover veel verkeer rijdt maar de staat van 
onderhoud achterop is geraakt, zoals onder andere de Parallelweg vanaf Hedel richting De Lucht, of de 
Wordenseweg vanaf de N831 richting Kerkdriel;

– strenge verkeershandhaving in gebieden waar kinderen zich bewegen, zoals rond scholen; 
– veilig kunnen oversteken in onze kernen;
– veilig kunnen fietsen van en naar de kernen over vrijliggende fietspaden. 
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Colofon

 Dit verkiezingsprogramma is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de afdeling D66 
Bommelerwaard op 6 december 2017. Bij de samenstelling van het programma is gebruik gemaakt van de 
inbreng van deelnemers aan een aantal Tafelgesprekken. Waarvoor onze hartelijke dank!
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 Tom van Engelen, Liesbeth Faas en Michiel A. de Raaf, in samenwerking met de Programmacommissie, 

bestaande uit Thom Ummels, An van Tuijl en Aart Harder.
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