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Op 1 januari 2018 fuseren de gemeenten Zevenaar en Rijnwaarden. De nieuwe gemeente 
Zevenaar verdient een betrouwbare en slagvaardige overheid. Gericht op een duurzame 
toekomst voor alle inwoners en bedrijven. 
 
Zorg voor een veilige omgeving, goede besteding van de beschikbare financiën en de 
gesprekken met burgers daarover zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot een 
betrokken samenleving. Burgers en overheid werken daar samen aan, in alle openheid, 
binnen ieders mogelijkheden.Een gemeente met goede voorzieningen waarin geleefd, 
gewerkt en ontspannen wordt met respect voor elkaar: een echte samen-leving.  
 
Dát hebben we vertaald in ons programma Betrokken en betrouwbaar. Dit programma geeft 
de basis voor de manier waarop de uitdagingen en problemen de komende periode worden 
aangepakt door de CDA fractie en het college. 
 
Stoni Scheurer 
 
voorzitter CDA Zevenaar 

  

Inleiding 
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Fuseren doe je niet zo maar. Dat moet voordelen opleveren voor onze inwoners. Het CDAz 
kiest vol overtuiging voor een fusie omdat dit kansen biedt op behoud van voorzieningen in 
de dorpen, verbetering van dienstverlening voor onze burgers en ondernemers en een 
voordeel in het krachtenspel tussen de grote steden én de Provincie. Samen staan we 
sterker!  
 
 Fuseren moet leiden tot kwalitatief goede dienstverlening tegen zo laag mogelijke 

uitvoeringskosten. 
 We trekken alle regels gelijk binnen een termijn van twee jaar: geen ongelijke en dus 

oneerlijke situaties binnen één en dezelfde gemeente. Waar regels overbodig zijn 
schrappen we deze sowieso. We blijven om tafel met partijen zoals Rijkswaterstaat 
en de provincie over grote onderwerpen als de A15, inpassing Wite Kruis en de 
energie-transitie om gunstigere voorwaarden te bedingen. CDAz heeft hiervoor de 
juiste contacten op alle bestuurslagen en kan daardoor het verschil maken. 
 

 

  
Cultuur, sport en verenigingsleven kleuren de samenleving en zijn belangrijk voor onze 
inwoners. Wij zijn blij met ons rijke en gevarieerde aanbod aan culturele voorzieningen en 
sportverenigingen en willen die ook onverminderd in stand houden. Hiervoor gaan wij onze 
uiterste best doen. Randvoorwaarden daarbij zijn dat het financieel haalbaar moet zijn en 
toekomstbestendig. Cultuur kleurt de samenleving en is daarom belangrijk. 
 
 Het CDA draagt de culturele activiteiten zoals schuttersfeesten, kermis, carnaval en 

Zevenaar Muziekstad een warm hart toe. We staan altijd open voor suggesties vanuit 

de organiserende verenigingen en stichtingen. 

 De grote culturele instellingen (bibliotheek, het Musiater, Volkuniversiteit en het 

filmhuis) gaan samen verder onder de naams Liemers Kunstwerk! Wij zijn 

voorstander van hun plannen voor huisvesting in de Turmac Hal om zo een 

aantrekkelijk en betaalbaar cultureel aanbod voor onze inwoners te kunnen 

garanderen in de toekomst. Hiervoor gaan wij onze uiterste best doen. 

Randvoorwaarden daarbij zijn dat het financieel haalbaar moet zijn en 

toekomstbestendig.  

 Verenigingen draaien op vrijwilligers en zij vormen de bouwstenen van onze 

samenleving. Daarom zorgen wij voor een gelijk speelveld voor alle verenigingen en 

een subsidiebeleid dat beloont wanneer men creatieve oplossingen heeft om zelf 

meer inkomsten te genereren of extra leden te werven.  

 Sportbedrijf Ataro moet er zijn vóór en ter ondersteuning van de verenigingen en dus 

geen hinderlijke tussenlaag vormen. 

 Alle sportverenigingen moeten kunnen beschikken over kwalitatief goede 

speelvelden.  

 De Boskuul, het Lentebad en de steunpunten van de bibliotheek in Lobith en 

Pannerden zijn basis-voorzieningen voor onze burgers en willen we dus ten alle 

tijden behouden.  

 

1. Eén sterke gemeente hoofdstuk 

2. Cultuur, sport en verenigingsleven 
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Zevenaar heeft wat te bieden. Onze gemeente kent een unieke ligging in een prachtig 
rivierenlandschap: van Rijn tot IJssel langs prachtige gebieden als Rijnstrangen, de 
verschillende dijklandschappen en (recreatieve) plassen. Daarnaast toeristische trekkers 
zoals de Panoven, Huis Aerdt, Kasteel Halsaf, Huis Wielbergen en het in ontwikkeling zijnde 
Carvium Novum. Dit “rivieren-goud” met historisch tintje willen we ten gelde maken voor 
onze inwoners én om het toerisme in onze gemeente te versterken.  

 Natuur en cultuurhistorie nadrukkelijk opnemen in de promotie van onze  nieuwe 

gemeente.  

 Stevig inzetten op ontwikkeling van recreatieve voorzieningen zoals hotels, campings 

en B&B’s én aantrekkelijke fiets-, ruiter- en wandelroutes.  

 Natuurgebieden willen we zoveel mogelijk toegankelijk houden, maar dan wel met 

voldoende toezicht. 

 De naamsbekendheid van de Liemers krijgt een impuls door het nieuwe knooppunt 

de Liemers A12/A15. Dit willen we versterken met toeristische informatieborden. 

 
 
 
 
De gevolgen van onze manier van leven worden steeds nadrukkelijker zichtbaar in het 
uitsterven van diersoorten en de opwarming van de aarde. Willen we het tij nog keren is een 
actieve houding noodzakelijk. Dat doen we door zelf het goede voorbeeld te geven en 
inwoners en bedrijven te ondersteunen, want het is een feit dat bewuste omgang met 
energie en grondstoffen uiteindelijk ook een positief economisch effect heeft. 
 
 Goed voorbeeld doet volgen: wij willen dat de gemeentelijke organisatie uiterlijk in 

2025 klimaatneutraal is en hebben de ambitie om dit als gemeente te zijn in 2040. 

Dat is 10 jaar eerder dan vastgelegd in het landelijk Energie-akkoord.  

 Het CDAz wil inwoners en bedrijven ondersteunen bij vragen over energiebesparing 

en de mogelijkheden voor duurzame energie. Het nieuwe energieloket is op onze 

voorspraak geopend en ondersteunen wij om die reden van harte. 

 We gaan kijken hoe we het verder scheiden van afval nog beter kunnen stimuleren. 

 Het CDA geeft volop steun aan de initiatieven van het regionale bedrijfsleven (Lindus) 

aan het Logistiek Expertise Centrum (LEC) Liemers en het Duurzaamheid Expertise 

Centrum (DEC) Liemers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Toerisme en natuur 

4. Duurzaamheid 
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Onze nieuwe gemeente biedt een enorme variatie aan locaties en omgevingen om te wonen. 
Stad en dorpen verliezen echter aan aantrekkingskracht door het uitblijven van een goede 
aanpak van de woningmarkt. Dat vraagt om een krachtige aanpak en die ziet er als volgt uit: 

 Bouwen voor starters, ouderen  én de middenklassen op de woningmarkt, zowel 

koop als betaalbare huur. We willen een aantrekkelijke woningaanbod zodat een 

brede afspiegeling van de samenleving hier kan en wil wonen.  

 Flexibele toepassing van bestemmingsplannen om aan te sluiten op de vraag die er 

is. Dat betekent dat we dus ook welwillend kijken naar (alternatieve) woonvormen 

zoals Tiny Houses, kangoeroe-wonen en collectief particulier opdrachtgeverschap  

(CPO). 

 

 

 
Ondernemers en (familie)bedrijven zorgen voor werk en bedrijvigheid. Dat is belangrijk voor 
onze inwoners en daarom vindt het CDAz dat zij steun verdienen. Daar geven we concreet 
vorm aan door: 

 Met de komst van een Outlet-centre ontstaan er nieuwe banen voor onze inwoners. 

Het CDAz wil dat de RSD actief het gesprek aangaat met de nieuwe ondernemers 

om mensen met een uitkering aan het werk te helpen. Streven is minimaal 10 procent 

van de nieuwe banen in te vullen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

zoals werkloze 50 plussers en jongeren met een arbeidsbeperking. 

 De binnenstad van Zevenaar moet weer gaan bruisen. CDAz wil dat er gericht 

gesproken wordt met vastgoed-eigenaren om leegstand weg te werken. 

 Oprichting van een investeringsfonds, waarbij we concreet kiezen voor stimuleren 

van grensoverschrijdend werken (profiteren van de economische groei in Duitsland) 

en kansrijke start-ups op gebied van toerisme/recreatie, logistiek, agrarische sector 

en duurzaamheid. (zie ook Toerisme en Natuur) 

 Snel en betrouwbaar internet is een basisvoorziening die we voor al onze inwoners 

en dus ook in het buitengebied willen. 

Het CDAz ondersteunt de agrarische sector door haar ruimte te geven voor duurzaam 
ondernemen. Lokale productie is niet alleen duurzaam, maar vergroot ook de economische 
en maatschappelijke betrokkenheid. De agrarische sector is één van de belangrijkste 
economische pijlers van onze gemeente en moeten we ook als zodanig behandelen. 

 Dat betekent een beperking van grondonttrekking of sterker nog de hernieuwde inzet 

van ongebruikte gronden voor landbouwdoeleinden.  

 Markten voor lokale producten kunnen rekenen op onze steun.  

 De sector dient verder actief betrokken te worden bij zaken als bestemmingsplannen, 

milieubeleidsplannen, Natura 2000 en Deltaplan 2100. Moderne toekomstgerichte 

agrarische bedrijven, die duurzaam zijn, oog hebben voor dierenwelzijn en veilig 

voedsel produceren, hebben recht op een degelijk planologisch kader. 

 

5. Wonen en ruimte 

6. Economie, landbouw en werkgelegenheid 



<Betrokken en betrouwbaar / Programma 2018 - 2022> 

7 

 

 
 
Het CDAz wil dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Chronisch zieken, 
gehandicapten en ouderen moeten niet het kind van de rekening worden van Haagse 
bezuinigingen. Wij buigen dit positief om door de menselijke maat weer centraal te stellen en 
uit te gaan van eigen kracht en samenredzaamheid en dit te versterken met professionele 
zorg. 

 Oprichting van een investeringsfonds voor de zorg. Goede ideeën die leiden tot 

betere zorg of lagere kosten moeten een kans krijgen. 

 Mantelzorgers zijn kanjers! Om die reden willen we de ondersteuning van deze 

mensen nog beter vormgeven. Denk daarbij aan het bieden van respijtverlof (een 

dagje níet hoeven zorgen) of cursussen voor omgaan met dementie.  

 Inzet van moderne technieken zoals beeldbellen, niet ter vervanging van menselijk 

contact, maar als aanvulling zodat professionele zorgverleners meer mensen kunnen 

helpen.  

 We willen beschermd werken en dagbesteding dichter bij huis organiseren. 

 Het CDA is alert op signalen van eenzaamheid en de bijzondere problematiek die 

gekoppeld is aan het ouder zijn. Het CDA nodigt het Platform Senioren Zevenaar en 

Rijnwaarden 50+ andere vertegenwoordigers van ouderenbonden uit om in de 

komende raadsperiode structureel contact te houden om signalen te delen en samen 

oplossingsrichtingen te bedenken. 

 De gemeente is verantwoordelijk voor een goede jeugdzorg. De duur van 

ondersteuning wordt niet meer vooraf bepaald. Zolang als hulp nodig is wordt deze 

geboden. Zodra jongeren op eigen benen kunnen staan wordt hen dat ook gegund. 

Ook is er aandacht voor jongeren die geen jeugdzorg vragen. Het tegengaan van 

jeugdwerkeloosheid heeft prioriteit. 

 

 
 
Het CDAz heeft zorg voor mensen als belangrijk uitgangspunt. De wereld is een stuk minder 
veilig geworden en de effecten daarvan zijn terug te zien in de toeloop van vluchtelingen 
naar ons land. We kijken dus ook niet weg als er een beroep op ons gedaan wordt om te 
helpen, maar houden daarbij ook oog voor onze eigen inwoners en bedrijven. Weliswaar zijn 
de concrete plannen van het Centraal Orgaan Asielzoekers nu komen te vervallen, maar 
onze opvatting is als volgt:   

 Wij zijn tégen de komst van een Gemeenschappelijke Vreemdelingen Locatie (GVL) 

in Zevenaar. Grootschalige opvang (zoals ooit bedoeld 750 asielzoekers per kwartaal 

en dat 20 jaar lang) past niet binnen onze gemeentegrenzen. Het CDAz heeft zich 

goed laten informeren over de ervaringen van bewoners en winkeliers  met een 

soortgelijke locatie in Ter Apel. 

 We werken wél mee aan opvang en integratie van statushouders op een manier die 

recht doet aan de humanitaire nood van deze groep, maar ook aan onze eigen 

inwoners. 

 Veelal zullen  statushouders een beroep moeten doen op sociale huurwoningen. 

Voor de opvang en integratie van statushouders is draagvlak in de samenleving een 

absolute voorwaarde. Daarom zal het CDAz zich ervoor inzetten dat voor 

7. Zorg en welzijn 

8. Vluchtelingen en statushouders 
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woningzoekenden de slaagkans voor het verkrijgen van een sociale huurwoning 

minimaal gelijk blijft. 

 

 
 
Bereikbaarheid is cruciaal voor inwoners en bedrijven. De komende jaren worden veel 
infrastructurele aanpassingen doorgevoerd, zoals de verlenging van de A15 en de 
verbreding van de A12, maar lang niet alle verkeersproblemen zijn daarmee opgelost. Het 
CDA maakt zich grote zorgen over de verkeersafwikkeling door Zevenaar richting A12 en 
A15 na de sluiting van de Griethse Poort. Het CDA vindt het sluiten ervan een verkeerde 
keuze. Het tast de leefbaarheid aan. Daarom zal het CDA alles op alles zetten om de 
negatieve gevolgen van dit besluit voor de inwoners van de stad Zevenaar te beperken. 

 CDAz blijft zich inspannen voor de veiligheid en leefbaarheid door te strijden voor 

doortrekking van het Witte Kruis in Babberich. De bereikbaarheid van het Gelders 

Eiland en de leefbaarheid van Babberich en de stad Zevenaar staan te veel onder 

druk van auto- en vrachtverkeer. 

 We willen goede fietsverbindingen om bereikbaarheid tussen de verschillende kernen 

te verbeteren en optimaal geschikt te maken voor (elektrisch) fietsverkeer. 

 De parkeertarieven in de stad Zevenaar bevriezen we voor vier jaar. 

 Voor de kleinere dorpen zetten we in op nieuwe  vervoersvormen (vervoer op afroep, 

buurtbus) zodat ook ’s avonds en in de weekenden de bereikbaarheid van inwoners 

geborgd is. Andersom wil CDAz harde garanties dat de aanrijtijden voor de 

hulpdiensten gegarandeerd worden binnen de hele gemeente Zevenaar. 

 
 
 
 
 
 
Een aantrekkelijke centrum-stad met daar om heen leuke en levendige dorpen en betrokken 
inwoners. Dat is hoe wij onze nieuwe gemeente graag voor ons zien. Om dat te kunnen 
garanderen zijn een aantal zaken randvoorwaardelijk te organiseren door de gemeente, want 
zonder een beetje liefde en aandacht groeit er weinig. We willen daarbij ook onze inwoners 
uitdagen om zelf met goede ideeën te komen. CDAz maakt zich daarom hard voor: 

 Het behouden van cruciale verbindende voorzieningen in de kernen zoals De Duim in 

Pannerden, De Borg in Babberich en de Brede Blik in Giesbeek.  

 Een burgerbudget dat kan worden ingezet voor lokaal maatwerk, zoals bijvoorbeeld 

het opknappen van een speeltuin, het plegen van extra onderhoud of het 

rolstoelvriendelijker inrichten van de buurt. Burgers moeten hier zowel individueel als 

via de wijk- of dorpsvertegenwoordigers gebruik van kunnen maken.  

 Sociale wijkteams bezoeken op vaste tijden dorpen en wijken om de nabijheid van 

zorgverleners te garanderen. Waar mensen elkaar kennen wordt nu eenmaal beter 

werk geleverd.  

 Dat geldt ook voor de belangrijke rol van wijk- en dorpsraden als sparringpartners. 

Het CDAz wil dat haar bestuurders 1 op 1 gesprekspartners zijn voor deze 

gemotiveerde vrijwilligers. 

9. Verkeer en vervoer 

10. Leefbaarheid, voorzieningen en      
      burgerparticipatie 
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Opgroeiende kinderen moeten in Zevenaar de kans krijgen zich te ontplooien en goede 
scholen horen daar bij. Door de vergrijzing/ontgroening in onze gemeente is de 
aanwezigheid van die voorzieningen in de omgeving geen vanzelfsprekendheid. We willen 
leerlingen en studenten behouden voor onze gemeenschap en dus moeten we ze 
perspectief bieden.  

 Het CDAz stelt dat voor iedere kern een goede basisschool in de omgeving 

beschikbaar moet zijn. Uiteraard bij voorkeur in eigen dorp of wijk, maar altijd binnen 

een redelijke afstand én veilig en goed bereikbaar.  

 Initiatieven om te komen tot Integrale Kind Centra (IKC), waarin organisaties als 

onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuteropvang zijn 

samengevoegd, krijgen steun van het CDAz maar worden wel getoetst op ons eerste 

vereiste van nabijheid. 

 De samenwerking tussen het middelbaar en beroepsonderwijs enerzijds en het 

bedrijfsleven anderzijds gaan we stimuleren om op die manier de jeugdwerkloosheid 

actief tegen te gaan en bedrijven te voorzien van goede en gemotiveerde lokale 

werknemers. 

 

 

Werk is de beste manier om aan armoede te ontkomen en CDAz zet zich om die reden 
stevig in om mensen te begeleiden richting een baan. Groepen voor wie werken minder of 
geen optie is, zoals kinderen, ouderen en chronisch zieken, helpen we om gezond en 
volwaardig deel te nemen in de samenleving.  

 We kijken naar wat nodig is; maatwerk per persoon als het gaat om ondersteuning 

als schuldhulpverlening of bijzondere bijstand. 

 Aanvullende ondersteuning uit de samenleving zoals het Maatjesproject, de Stichting 

Leergeld en de Voedselbank vinden wij belangrijk en helpen wij waar mogelijk.  
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