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Voorwoord 
 
Samensmelten met elkaar, door elkaar, in elkaar.  
 
Met genoegen en gepaste trots kijken wij terug op het proces van samensmelten van de 
gemeente Zevenaar en de gemeente Rijnwaarden tot het nieuwe Zevenaar. Met nóg meer 
genoegen en trots kijken wij terug op het proces van samensmelten van de drie lokale 
partijen Lijst Lobith-Tolkamer, Belangen Gelders Eiland en Lokaal Belang Zevenaar tot het 
nieuwe Lokaal Belang. Samensmelten kun je alleen maar samen, door te verkennen, elkaar 
af te tasten, door elkaar beter te leren kennen, waardoor vertrouwen groeit in elkaar.  
 
Het samensmelten is begonnen met de verenigingen als ruggengraat van drie partijen tot 
één partij. Dat hebben we gedaan door drie jaar lang met elkaar te praten over onze 
waarden en idealen, over onze partijculturen, over politieke onderwerpen en over onze 
statuten en interne regels. En dat hebben we gedaan door samenkomen van drie 
partijvoorzitters en twee bestuursleden tot één klein slagvaardig interimbestuur.  
Vertrouwen in elkaar en samen uitstralen verbroedert het geheel. En toch, politiek bedrijven 
bleef wel los van elkaar, soms met elkaar, maar per partij operationeel.  
 
Samensmelten van de kieslijst, het verkiezingsprogramma, de campagne organiseren: we 
zijn al één in de voorbereiding op de verkiezingen. Dat is samensmelten door inspiratie en 
betrokkenheid vanuit verschillende dorpen en vanuit de stad Zevenaar. Samensmelten door 
met elkaar veranderingen vorm en inhoud te gaan geven. Vanuit de straat, naar de straat; 
van de markt naar de mensen. Kortom nu kan de samengesmolten partij als eenheid de 
inwoners meer bieden.  
 
Het samengesmolten Lokaal Belang is er als eenheid in geslaagd in totaal 50 kandidaten op 
de kieslijst te plaatsen. Daar zijn we erg trots op. De kandidaten zijn bovendien goed 
verdeeld over de stad Zevenaar, en over de elf overige kernen, waardoor een raadslid of 
commissielid van Lokaal Belang voor de inwoners gemakkelijk benaderbaar is. Indien onze 
partij wederom aan een coalitie gaat deelnemen, hebben wij voldoende geschikte en ervaren 
wethouders. 
 
Als onafhankelijke lokale partij hebben wij geen binding met landelijke partijen. Wij zijn niet 
links of rechts of een middenpartij. Wij maken ons sterk over de volle breedte van onze 
nieuwe gemeente, voor álle inwoners. We werken vanuit de lokale wensen en behoefte van 
ónze inwoners, verenigingen en ondernemers. 
 
De nieuwe fractie zal op basis van samensmelting van ervaren raadsleden en 
commissieleden, met gevoel voor politiek-bestuurlijke belangen, besluitvaardig en 
daadkrachtig optreden. We gaan voor maatwerk voor onze inwoners, verenigingen en 
bedrijven en tonen daarbij bestuurlijk lef. Lokaal Belang is wederom bereid om er alles aan te 
doen en zich maximaal in te zetten voor onze bewoners. Lokaal Belang is nog steeds 
toegankelijk herkenbaar en benaderbaar voor iedereen. Uw stem op 22 november 2017 op 
Lokaal Belang is daarvoor onontbeerlijk. Wij hopen op ook úw stem.  
 
Interimbestuur Lokaal Belang   
Albert Nass 
Sjoukje Gerritzen 
Frans van Loon 
Robin van Rootseler 
Louis Gerritsen 



4 

1. Inleiding 
 
Lokaal Belang in 2018 - 2022 
Lokaal Belang is een partij die haar inwoners kent en weet welke wensen er zijn binnen de 
verschillende kernen van de gemeente. Zowel de leden van de fractie als eventuele 
wethouders zijn goed bereikbaar en toegankelijk voor leden, inwoners en voor elkaar. Met 
elkaar! Voor elkaar! Werken aan een Nieuw Zevenaar! 
 
Natuurlijk streven we er naar om wederom een rol te mogen spelen in de coalitie. We 
hebben zeker weer de ambitie om ons verkiezingsprogramma te realiseren door zelf aan het 
stuur te zitten.  
 
Dit verkiezingsprogramma is tot stand gekomen vanuit de onder andere dorpsbezoeken, 
gesprekken met onder andere dorpsraden, Caleidoz, de woningcorporaties, Kunstwerk!, 
schoolbesturen, sociale teams van de beide gemeenten, de Regionale Sociale Dienst en 
vooral ook gesprekken met elkaar binnen de partij. 
 
Onze kandidaten bij de verkiezingen 
Een veelzijdige lijst met uit iedere kern een goede vertegenwoordiging, die vertrouwen geeft 
voor de toekomst. Met deze club mensen willen wij uw belangen behartigen in de 
gemeenteraad. 
 
<definitieve kieslijst invoegen na ALV op 7 september> 
 
Waarom stemmen op een lokale partij? De inwoner staat centraal!  
Als lokale partij kunnen wij ons sterk maken voor lokale vraagstukken. Daar gaat het juist om 
in de gemeentepolitiek. Wij zijn niet gebonden aan opgelegde doelen en afspraken van 
landelijke partijen. Wij kiezen voor onze inwoners. Uit alle kernen van de nieuwe gemeente 
Zevenaar, stad én kleine kern. 
 

Kom daarom op woensdag 22 november a.s. naar de stembus 
en kies voor: 
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2. Kernwaarden Lokaal Belang 
 

▪ Inwoner centraal 
De mens/inwoner is de centrale factor in onze samenleving en daarom moet deze ook 
bepalend zijn voor al het gemeentelijk beleid. Dit werkt alleen als de gemeente altijd 
vanuit de inwoner denkt. Het beleid moet gericht zijn op de behoefte van de inwoner. 
De gemeente dient inwoners en andere belanghebbenden te betrekken bij 
ontwikkeling, beleid en besluitvorming. Lokaal Belang denkt hierbij aan: 

• burgerparticipatie, bijvoorbeeld: betrokkenheid bij raadscommissies, 
rondetafelgesprekken, adviesraden, klankbordgroepen, etc.; 

• overheidsparticipatie: als gemeente ruimte maken voor maatschappelijke 
initiatieven en actieve inwoners en ondersteunen met uitdagend, passend beleid 
en dito dienstverlening. 

 
▪ Gezamenlijke verantwoordelijkheid 

Iedere inwoner in Zevenaar wil zich prettig en veilig voelen. Daar ligt een belangrijke 
overheidstaak – maar de gemeente kan er niet in haar eentje voor zorgen. En dat hoeft 
ook niet. De medewerking van iedere inwoner is van belang. Logisch: de straat is van 
ons allemaal. Wie iets verdachts ziet, kan dit melden. Of het gaat om criminele 
activiteiten, een onveilige verkeerssituatie of het begin van verloedering: laat het 
weten. Alleen samen houden we de gemeente schoon, heel en veilig. 
 

▪ Verenigingen 
De gemeente heeft een zeer rijk verenigingsleven. Zowel op sportief, cultureel en 
sociaal vlak. Zij zijn de belangrijkste dragers van onze leefgemeenschap. De inwoners 
beleven hier veel plezier aan. Lokaal Belang koestert het rijke verenigingsleven.  

 
  



6 

3. Verkiezingsprogramma 2018-2022 
3.1 Leefbaarheid, milieu en veiligheid 
 
Verenigingen 
Lokaal Belang staat voor het verenigingsleven, het is één van onze kernwaarden. Er moet 
één vast ambtelijk aanspreekpunt komen voor de verenigingen. Deze ambtenaar is de 
spilfiguur als het gaat om de behandeling van verzoeken, vergunningen, subsidies, etc. (één 
loket) en moet worden ondergebracht bij één verantwoordelijk wethouder. 
We gaan ook voor heldere spelregels als het gaat om bijvoorbeeld het drank- en 
horecabeleid, vergunningen voor evenementen en subsidiebeleid. De gemeente moet 
maatwerk leveren door mee te denken met de verenigingen. 
Lokaal Belang pleit tevens voor ondersteunende maatregelen voor het aantrekken en 
behouden van vrijwilligers. 
 
Veiligheid 
Om de veiligheid te verbeteren, moet de wijkagent de straat op en de wijken in. Initiatieven 
zoals buurtpreventie hebben onze volledige steun. Criminaliteit mag niet lonen. Politie en 
brandweer moeten in het veiligheidsbeleid prioriteit geven aan de zaken waar de inwoners 
en bedrijven om vragen. Bijvoorbeeld de bestrijding van woninginbraken en winkeldiefstal.  
 
Wij willen allemaal veilig wonen en werken. Sommige kernen en buitengebieden in onze 
gemeente liggen afgelegen als het gaat om de bereikbaarheid door de hulpdiensten. Lokaal 
Belang heeft aandacht voor de beschikbaarheid, bereikbaarheid en aanrijdtijden van deze 
hulpdiensten.  
Ook krijgen fysieke veiligheid (bijvoorbeeld goederenvervoer over weg, water en spoor) en 
risicovolle bedrijven onze nadrukkelijke aandacht. Een goede bereikbaarheid en 
bluswatervoorziening zijn een voorwaarde voor de kwaliteit van de brandweerzorg.  
 
Lokaal Belang houdt vinger aan de pols bij beleid dat bij de Veiligheidsregio ligt.  
Er dient een blijvende aandacht te zijn voor de rol van de vele brandweervrijwilligers in onze 
gemeente. De verdere regionalisering mag niet leiden tot uitholling van de vrijwillige 
brandweer. We dienen verzekerd te blijven van lokaal goede brandweerzorg. Een 
verschraling van de brandweervoorzieningen moet voorkomen worden. 
 

• Cameratoezicht, zowel in de binnenstad, in woonwijken als op bedrijventerreinen biedt 
kansen bij de aanpak van criminaliteit. Het kunnen terugkijken van tijdelijk opgeslagen 
beelden vergroot de pakkans bij misdaden.  

• Lokaal Belang gaat zich hard maken voor veiligheid in het kader van huiselijk geweld. 
Mishandeling binnen het gezin of familie wordt doortastender aangepakt. Kinderen en 
ouderen verdienen hierbij meer bescherming dan ze nu krijgen.  

• Bekende veelplegers worden door de politie en wijkwerkers nauwlettend in de gaten 
gehouden en als ze weer over de schreef gaan stevig aangepakt.  

• De wijken en dorpen krijgen een vaste BOA (Gemeentelijke Bijzondere 
Opsporingsambtenaar) en/of wijkagent als contactpersoon voor de aanpak van overlast 
en ondersteuning van de buurtpreventieteams 

 
Door de aanwezigheid van reanimatieapparatuur op handige plaatsen wordt de gemeente 
echt ‘hart-safe’. De gemeente kan bijdragen door tegemoetkomingen voor aanschaf, 
onderhoud en training van vrijwilligers. 
 
Openbare verlichting 
Openbare verlichting is belangrijk voor de verkeersveiligheid, maar zeker ook voor de sociale 
veiligheid. Mensen ervaren snel een gevoel van onveiligheid door het ontbreken van goede 
verlichting. De inzet van LED-straatverlichting juicht Lokaal Belang toe. Net zoals het 
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automatisch aanpassen van het lichtniveau aan de behoefte. De gemeente heeft een 
voorbeeldfunctie.  
Bij vernieuwing van wegen moet goed gekeken worden naar de juiste balans tussen 
verlichting voor fietsers en voor het gemotoriseerd verkeer. Verlichting op fietspaden draagt 
in hoge mate bij aan het gevoel van veiligheid. 
 
Speelvoorzieningen 
Het is essentieel dat kinderen de tijd en de mogelijkheid krijgen buiten te spelen. 
Speelvoorzieningen vervullen tevens een belangrijke rol in het sociaal leven en de contacten 
daarbij. Lokaal Belang is bereid te investeren in de speelvoorzieningen, maar wel op initiatief 
van de bewoners. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de veiligheid en het onderhoud. 
Er moet een duidelijke vraag aanwezig zijn. Een speelruimteplan opgesteld samen met de 
bewoners, geeft inzicht in de behoefte.  
Bij het creëren en vernieuwen van speeltuinen is er in het bijzonder aandacht voor kinderen 
met een beperking. 
 
Duurzaamheid en milieu 
De zorg voor het milieu is de zorg van ons allemaal. Het akkoord van Parijs verbindt ook ons 
in de opgave naar een duurzame toekomst. Onze samenleving moet in 2050 energieneutraal 
zijn. Lokaal Belang streeft er naar om dit eerder te realiseren. Om dit tijdig te laten slagen, 
stimuleren we inwoners, bedrijven en verenigingen gezamenlijk de schouders eronder te 
zetten en innovatieve oplossingen te bedenken en mogelijk te maken.  
Lokaal Belang onderschrijft het Tienpuntenplan-energie van het Gelders Energieakkoord. 
Lokaal Belang kiest met name voor alternatieve warmte-oplossingen. Lokaal Belang zal 
stimuleren dat nieuw te bouwen woningen niet worden aangesloten op het aardgasnet.  
 
Lokaal Belang vindt dat gemeentelijke bouwleges bij nieuwbouw gedifferentieerd kunnen 
worden opgelegd afhankelijk van het energielabel. Verder hebben industriële activiteiten die 
hun productieprocessen op duurzaamheid baseren, de voorkeur bij het scheppen van 
werkgelegenheid in Zevenaar.  
Duurzaamheid, milieu en specifiek het terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen zijn 
thema’s bij nieuw beleid, met name bij bouwen, accommodatiebeleid, straatverlichting, 
subsidiebeleid en het inkoopbeleid. 
 
Lokaal Belang blijft tegen windturbines, omdat ze overlast veroorzaken en er twijfels bestaan 
over de energieopbrengst in relatie tot de investering. Er zijn andere duurzame oplossingen 
voor het energievraagstuk. Wij blijven wel open staan voor kleine windmolens mits ze geen 
overlast veroorzaken voor omwonenden of schade toebrengen aan de natuur. 
Lokaal Belang wil inwoners, verenigingen en ondernemers de komende periode meer 
mogelijkheden bieden voor zonnepanelen door bijvoorbeeld stimuleringssubsidies. Dat geldt 
bijvoorbeeld ook voor het isoleren van woningen. 
 
De milieuwachter moet krachtig optreden tegen verontreiniging door particulieren en 
bedrijven. Zo moet de toename van zwerfvuil worden aangepakt. Campagnes op de scholen 
verminderen het zwerfvuil langs de schoolroutes. Het is noodzakelijk dat het aanbieden van 
afval bij het aanbiedstation laagdrempelig en betaalbaar blijft.  
Bij de aanpak van zwerfvuil hoort dat voorkomend zwerfvuil wordt opgeruimd. Een schone 
omgeving biedt een hogere drempel voor afval weggooien buiten de afvalbakken, dan een 
omgeving waar al afval ligt. Straten en wijken die zelf het zwerfvuil opruimen en (licht) 
groenonderhoud doen, moeten daarvoor een vergoeding krijgen. 
 
Lokaal Belang wil in de komende periode de nadruk leggen op een verdere reductie van het 
afvalaanbod en denkt dat een vermindering naar minder dan 100 kg restafval per inwoner 
mogelijk moet zijn en zal dat tot doelstelling van het beleid maken. Daarbij moet er voor de 



8 

inwoner voldoende gelegenheid zijn om op een duurzame manier van zijn afval af te komen 
waarbij scheiden en hergebruik het uitgangspunt is. 
 
Openbaar groen 
In de komende raadsperiode wil Lokaal Belang extra geld beschikbaar stellen om het 
openbaar groen in kwalitatief opzicht te verbeteren in alle kernen inclusief het centrum van 
Zevenaar. Ook willen we het groene karakter van onze gemeente in stand houden en verder 
versterken door meer bomen aan te planten en te streven naar een duurzaam 
bomenbestand. Lokaal Belang is bereid daarvoor middelen beschikbaar te stellen. 
 
Het huidige beleid ten aanzien van de uitgifte van overhoekjes dient geactualiseerd te 
worden. Reststroken moeten tegen redelijke prijzen uitgegeven kunnen worden, uiteraard 
afhankelijk van de mogelijkheid. 
 
Natuur 
Lokaal Belang heeft aandacht voor de natuurgebieden, vooral langs de Rijn, Pannerdens 
kanaal en de IJssel. Specifieke natuurgebieden, zoals de Rhederlaag, de Koppenwaard, het 
Rijnstrangengebied, rondom de Bijland met de overnachtingshaven en de Tolkamerdijk, het 
landgoed Bingerden bij Angerlo, zijn ons dierbaar.  
 
Lokaal Belang wil de NME (Natuur-en Milieueducatie) in Zevenaar in stand houden, om 
samen met het IVN (Instituut Voor Natuureducatie en Duurzaamheid) basisschoolleerlingen 
natuuronderwijs te geven en de natuur te laten ervaren. 
 
Dorpsraden 
Net als bij de verenigingen moet er voor de dorpsraden één vast aanspreekpunt komen bij 
de gemeente. Deze ambtenaar is de spilfunctie als het gaat om de behandeling van 
verzoeken, vergunningen, subsidies, etc. naar de verschillende behandelende ambtenaren. 
Dit wordt gezien als één samenhangend onderwerp en dient bestuurlijk ondergebracht te 
worden bij één verantwoordelijke wethouder (gebiedswethouder). 
 
Lokaal Belang wil dat dorpen of wijken waar nog geen dorps- of wijkraden zijn, gestimuleerd 
worden om een dergelijke raad te starten. Dat gebeurt op initiatief van het dorp of de wijk 
zelf, maar kan door de gemeente gestimuleerd worden door hiervoor subsidie beschikbaar te 
stellen waarmee de opstartkosten kunnen worden vergoed. De inwoners van het dorp /de 
wijk en de dorpsraad bepalen natuurlijk zelf wat ze doen, waar ze voor staan en hoe ze zich 
willen verhouden tot de gemeente.  
 
Subsidiebeleid 
Er moeten in de komende raadsperiode keuzes gemaakt worden om het subsidiebeleid van 
de twee huidige gemeenten te harmoniseren. Lokaal Belang vindt dat subsidies reëel en 
eerlijk verdeeld dienen te worden over de kernen, de wijken, de verenigingen en de 
accommodaties. Daarnaast moet bij de harmonisatie van het subsidiebeleid ook volop ruimte 
aanwezig zijn om daar waar nodig lokaal maatwerk toe te kunnen passen. Dat laatste vraagt 
om daadwerkelijk bestuurlijke lef. 
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3.2 Ruimtelijke ordening en woningbouw 
 
Prettig en veilig wonen  
Lokaal Belang heeft veel aandacht voor het openbaar gebied. Dit moet er goed onderhouden 
en netjes uitzien. De kwaliteit van het openbaar gebied bepaalt in grote mate het leef- en 
woongenot. De leegstand van panden leidt tot verpaupering en geeft een negatieve 
uitstraling. De gemeente dient eigenaren te stimuleren om leegstaande panden toonbaar te 
maken of te slopen. Zo mogelijk kan de gemeente middels voorfinanciering de verpauperde 
panden verwerven en slopen. Dit draagt bij aan een prettige woonomgeving. 
 
Woningbouw 
Niet de projectontwikkelaar, maar de gemeente geeft de richting van de planontwikkeling 
aan. Daarbij wordt de renovatie van bestaande, oudere woonwijken gestimuleerd. 
Er moet worden gebouwd naar behoefte. Dat betekent passend bij de vraag naar het soort 
woningen en voor bepaalde doelgroepen (zoals starters, alleenstaanden, gezinnen en 
senioren). Maar ook betaalbaar voor de betreffende doelgroepen. De woningbouw moet 
afgestemd worden op vraag en aanbod, zowel huur als koop. De woningvoorraad moet op 
peil gehouden worden om te voorkomen dat er lange wachttijden ontstaan. Daarbij moet 
rekening worden gehouden met het aantal statushouders dat in de gemeente komt wonen. 
 
Lokaal Belang zet in op levensloopbestendige woningen, zodat mensen langer in hun huis 
kunnen blijven wonen. We willen woningen bouwen voor jongeren, ook die met jeugdloon 
betaalbaar zijn. We staan open voor kleine, verplaatsbare woningen, maar slechts in kleine 
aantallen per wijk. Dergelijke woningen zijn flexibel en worden op grond van maatwerk 
(behoefte) geplaatst. 
Belangrijk blijft een goede verstandhouding en geregeld overleg met de diverse 
woningbouwcorporaties in onze gemeente. 
 
Wij zijn voor een verder stimuleren van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in de 
woningbouw. 
 
De uitgangspunten van de nieuwe Omgevingswet om meer maatwerk te kunnen bieden en 
om meer transparantie bij de besluitvorming omarmen wij van harte. Lokaal Belang vindt dat 
ruimtelijke ordening zich moet richten op mensen en dan met name op mogelijkheden  in 
plaats van onmogelijkheden in de regelgeving (ja, mits, in plaats van nee, tenzij…). Dat 
vraagt om ambtenaren die proactief en vernieuwend zijn en gericht om in samenspraak met 
de burger op zoek te gaan naar  oplossingen. 
 
Beeldbepalende panden en historisch erfgoed 
We gaan bewaken dat ons historisch erfgoed niet verloren gaat. We denken dan 
bijvoorbeeld aan de beleving van straatbeelden en monumentale panden. Samen met de 
inwoners en verenigingen willen we kijken naar een zinvolle herbestemming. 
 
Ook de kerkelijke gebouwen vragen de komende jaren veel aandacht. Terugloop van het 
kerkbezoek en daardoor terugloop van exploitatiebudgetten veroorzaken 
instandhoudingsproblemen. De gemeente zal met de kerkbesturen in overleg dienen te 
treden om samen te bekijken hoe deze belangrijke erfgoederen kunnen worden behouden.  
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3.3 Verkeer en vervoer 
 
Nieuwe infrastructuur 
De plannen voor aanpassing en uitbreiding van de A12 en A15 zijn volop in voorbereiding. 
De lokale bereikbaarheid wordt verbeterd. Er komen nieuwe op- en afritten nabij Zevenaar-
Oost (A12) en de Arnhemseweg (A15). Om optimaal te kunnen profiteren van de 
verkeersafwikkeling zijn flinke aanpassingen op het gemeentelijke wegennet noodzakelijk. 
Voordat de A15 doorgetrokken wordt, dient de nieuwe op- en afrit A12 gerealiseerd te 
worden. Deze is van groot belang voor de verkeersveiligheid, de ontwikkeling van 7-Poort en 
de outlet en de bereikbaarheid van de dorpen op het Gelders Eiland.  
 
Intensieve onderhandelingen hebben geleid tot het resultaat dat de werkzaamheden aan de 
Arnhemseweg en Hengelder geheel voor rekening en risico van de provincie komen. Tevens 
is steeds aandacht gevraagd voor een goede ruimtelijke inpassing. Toename van de 
verkeersdruk op de Babberichseweg en het Witte Kruis moet voorkomen worden. Dit blijven 
voor Lokaal Belang vaste bespreekpunten. 
Uitgangspunt blijft doortrekking van het Witte Kruis naar de A12. De uitkomsten van het 
MER-onderzoek met mogelijke alternatieven en de wensen van de direct aanwonenden en 
de dorpsraad Babberich zullen mede bepalend zijn voor de te nemen maatregelen. Zo dient 
er een plan te komen ter verbetering van het leef- en woongenot rondom het Witte Kruis. 
 
Onze inwoners zullen de komende jaren merken dat deze omvangrijke klus tot (enige) 
overlast zal leiden. Wij zullen er op letten dat hierover zo goed mogelijk gecommuniceerd 
wordt en dat de overlast zoveel mogelijk beperkt blijft. Lokaal Belang wil dat de gemeente de 
belangen behartigt van de bewoners. Wij zijn bereid om hiervoor extra middelen beschikbaar 
te stellen. 
 
Bestaande infrastructuur 
Voor een goed, betrouwbaar en vooral veilig wegennet is het noodzakelijk dat wegen, fiets- 
en wandelpaden goed worden onderhouden. Dit is vooral van belang voor fietsers 
(scholieren), wandelaars en gebruikers van een scootmobiel, rollator of rolstoel. Bij 
onderhoud kan de inrichting van het straatwerk hierop aangepast worden. 
 
Vanuit het efficiënt inzetten van middelen gaan we uit van het principe: “Werk-met-werk 
maken”. Als bijvoorbeeld een weg open ligt om de weg te verbeteren, kan dit aangegrepen 
worden voor rioolverbetering zodat de weg niet kort daarna weer opengebroken moet 
worden.  
 
Fietspaden 
Het gebruik van e-bikes heeft ertoe geleid dat steeds meer mensen, ook voor langere 
afstanden, gebruik maken van de fiets. Een goede zaak. Ouderen fietsen langer en mensen 
kiezen vaker voor de fiets als het gaat om woon-werkverkeer. Lokaal Belang vindt dat er 
goede en veilige fietsverbindingen moeten zijn. Uiteraard spelen de fietsvoorzieningen ook 
voor de gemeente als toeristische trekker een grote rol. We willen het fietstoerisme 
stimuleren door meer mogelijkheden te bieden om te genieten van de natuur en de ver- en 
dorpsgezichten door bijvoorbeeld plaatsen van bankjes, oplaadpunten voor e-bikes (in 
samenwerking met de horeca-ondernemers) en het uitbreiden van de Toeristische 
Opstappunten (TOP-plaatsen). 
 
Verkeersveiligheid 
Ons wegennet dient veilig te zijn voor iedere weggebruiker. Naast een goede, op de situatie 
afgestemde inrichting, is vooral het gedrag van de weggebruiker bepalend voor de veiligheid. 
De inrichting van de weg en het fietspad moet herkenbaar zijn. De weggebruiker wordt 
hiermee gestimuleerd zijn gedrag af te stemmen op de situatie waarin hij zich bevindt.  
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Een aantal wegen binnen onze gemeente is in beheer en onderhoud bij de provincie 
Gelderland, de gemeente Emmerich, een bedrijf of een particulier. Het is noodzakelijk dat in 
goed overleg met de wegbeheerders maatregelen genomen worden zodat er geen onveilige 
verkeerssituaties ontstaan. De gemeente dient daarin een proactieve rol te vervullen. 
 
Veilig naar school 
De gemeente investeert in het zo verkeersveilig mogelijk maken van schoolroutes. Het 
parkeergedrag rond scholen wordt gereguleerd. Druk gebruikte routes worden in het 
straatbeeld zichtbaar gemaakt voor alle weggebruikers. We willen dat de gemeente een 
fonds instelt van waaruit scholen kunnen investeren om een verkeersveiligheidslabel te 
krijgen. Snelheidscontroles binnen de bebouwde kom worden gericht ingezet om de 
verkeersveiligheid te vergroten. Overleg met ouders, scholen en politie moet er voor zorgen 
dat een optimale situatie wordt nagestreefd. Bij blijvend onveilige situaties moet handhaving 
ingezet worden om bij te dragen aan betere veiligheid. 
 
Openbaar vervoer 
De bereikbaarheid van de dorpen met het openbaar vervoer is een veel geuite wens van 
onze inwoners. Het was ook een zorg die geuit werd tijdens de informatiebijeenkomsten rond 
de herindeling. Lokaal Belang is daarin helder. Er moet een op de vraag afgestemde 
openbaar vervoersvoorziening zijn voor met name de kleine kernen. De buurtbussen 
voorzien in die behoefte. Mochten daarvoor aanvullende financiële middelen noodzakelijk 
blijken dan is Lokaal Belang daartoe bereid. 
Bij de realisatie van station Elten moet tevens een goede aansluiting komen vanuit het 
Gelders Eiland, zodat ook deze openbaar vervoersvoorziening goed kan worden benut voor 
onze inwoners. 
 
Werken aan het spoor 
De komende jaren wordt er flink gewerkt aan het spoor. Het dubbelspoor Zevenaar-Didam 
wordt aangelegd. De spoorwegovergang Babberichseweg wordt afgesloten. Lokaal Belang 
vindt dat de kosten van herinrichting van die weg voor rekening van provincie of NS moeten 
komen. Uiteraard dient de weg wel in overleg met de gemeente en de aanwonenden 
heringericht te worden.  
 
Lokaal Belang is fel tegen de plannen voor de aftakking van de Betuweroute bij Zevenaar 
voor de Noordtak Betuweroute richting Noord-Duitsland. 
 
Er wordt in de komende jaren ook verder gewerkt aan de aanleg van een derde spoor 
richting Duitsland. Dat heeft geen of weinig invloed op ons wegennet, maar de uitvoering 
daarvan kan tot enig ongemak leiden voor de direct aanwonenden. Evenals bij de aanleg 
van het dubbelspoor dient de gemeente hierin samen met omwonenden op te trekken om de 
overlast zoveel mogelijk te beperken. 
 
Parkeren 
In de oudere wijken is de parkeerdruk in de loop der jaren sterk toegenomen. Meestal zijn de 
mogelijkheden om op eigen terrein te parkeren beperkt en is er geen of weinig ruimte voor 
uitbreiding van het parkeren in het openbaar gebied. Bij herstructurering (inbreiding, 
nieuwbouw) moet als eis gesteld worden dat op eigen terrein in de parkeerbehoefte wordt 
voorzien. Tevens biedt dit de mogelijkheid om door aanleg van extra parkeerplaatsen de 
parkeerdruk in de buurt te verminderen.  
 
Er moet een mogelijkheid komen voor een parkeervergunning voor mensen die in de 
Zevenaarse wijken werken en zich gedurende de dag geregeld verplaatsen, zoals 
zorgverleners. 
Lokaal Belang wil het parkeren in het centrum van Zevenaar klantvriendelijker maken in 
samenspraak met de ondernemers in de binnenstad.  
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3.4 Zorg, welzijn, werk&inkomen, sport, cultuur en onderwijs 
 
Door de huidige economische omstandigheden en de vergrijzing doen straks meer mensen 
een beroep op de zorg en het sociale vangnet van de gemeente dan ooit tevoren. Mensen 
die dat nodig hebben, kunnen bij de overheid terecht voor extra ondersteuning. Rijkstaken op 
dit terrein zijn overgeheveld naar de gemeente. Die heeft de verantwoording voor de 
toekenning en uitvoering van deze ondersteuning. Tegelijkertijd wordt de gemeente 
geconfronteerd met zware bezuinigingen. Lokaal Belang staat voor een politiek waarbij de 
gemeente haar inwoners stimuleert en ondersteunt om de regie over hun eigen leven in 
eigen hand te houden. Als dit echt niet lukt met hulp van de eigen omgeving, moet de 
gemeente voorzieningen treffen. 
 
Lokaal Belang vindt dat de inwoner in de eerste plaats ook zelf verantwoordelijk is voor zijn 
doen en laten. De inwoner moet natuurlijk ook zelf maatregelen nemen om te kunnen blijven 
deelnemen aan de samenleving. Lokaal Belang vindt dat: 

• de gemeente ondersteuning moet bieden voor inwoners die het niet op eigen kracht 
redden;  

• de gemeente mantelzorgers en vrijwilligers moet faciliteren en hun werk goed moet 
coördineren om overbelasting van deze groep mensen te voorkomen; 

• de gemeente een regierol dient te vervullen in het samenspel tussen inwoners en sociale 
partners. Daarnaast dient verkokering voorkomen te worden: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur; 

• de gemeente ervoor dient te zorgen dat de zorg zo dicht mogelijk bij de inwoner en, zo 
eenvoudig mogelijk wordt georganiseerd en kwalitatief goed wordt uitgevoerd. 

 
Zorg  
De overheid wil dat mensen langer thuis blijven wonen, om de oplopende zorgkosten te 
beperken. Inwoners wordt gevraagd om verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen 
welzijn en om zich in te zetten voor anderen die hulp nodig hebben. De gezondheidszorg kan 
beter en goedkoper door ondersteuning anders te organiseren: dichter bij mensen, minder 
bureaucratie en een betere afstemming van de inzet van hulp- en zorgverleners. De 
gemeente kan de veranderingen aangrijpen om innovatief te zijn. 
 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)  
Lokaal Belang gelooft in de zelfredzaamheid van mensen. Mensen zelf zijn in veel gevallen 
beter en efficiënter in het bedenken van oplossingen dan de overheid. Lukt dat niet, dan 
staat de gemeente klaar om voorzieningen te treffen. 
 

• Praat niet over, maar mét mensen: zorg in de wijk en dicht bij huis. Laat inwoners 
meedoen en meedenken.  
Het keukentafelgesprek bijvoorbeeld heeft tot doel de individuele hulpvraag helder te 
krijgen. Op grond van de hulpvraag wordt maatwerk toegepast, binnen of buiten de Wmo. 
Hierbij is van heel groot belang dat er een nauwe samenwerking en goede communicatie 
aanwezig is tussen de verschillende hulpverleners (consulenten sociaal team, gemeente, 
welzijnsorganisatie, huisartsen, jeugdwerkers, politie, woningcorporaties, etc.). 

• Welzijn gaat vóór zorg: dus inzet op welzijnsvoorzieningen, minder regelgeving en 
bureaucratie, betere toegankelijkheid van gebouwen.  
Als er hulpvragen binnen komen, dan zal er samen met de inwoner gekeken worden naar 
een passend antwoord. Dit hoeft dus zeker niet altijd een voorziening te zijn vanuit de 
Wmo. 

• Vrijwilligers die de gemeente ondersteunen bij de uitvoering van Wmo-taken verdienen 
de komende jaren speciale aandacht. Zij worden immers steeds belangrijker voor goede 
zorgverlening in de gemeente. Lokaal Belang pleit voor ondersteunende maatregelen 
voor vrijwilligers.  
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• Voor een goed advies en verbinding tussen inwoner en beleid is een onafhankelijke 
Wmo-raad onmisbaar. 

 
Werk & inkomen 
Lokaal Belang vindt het belangrijk dat alle inwoners volwaardig kunnen deelnemen aan de 
samenleving en zal daar ook vol op gaan inzetten. Alle kansen, ideeën en initiatieven om 
vereenzaming bij inwoners te voorkomen, dienen aangegrepen te worden. Hieraan dient 
blijvend gewerkt te worden.  
 
Wat betreft werk vinden en werken met een arbeidsbeperking zal Lokaal Belang de inwoners 
en de regionale ondernemers stimuleren en ondersteunen bij het vinden van elkaar, het 
gaan werken met elkaar en dat werk ook te behouden. De gemeente zal daarin ook een 
voorbeeldrol moeten gaan vervullen.  
Lokaal Belang wil de Regionale Sociale Dienst (RSD) ruimte geven om tot verdere 
ontwikkeling te komen en daarmee de persoonlijke begeleiding van de inwoner op zoek naar 
werk effectiever te maken.  
 
Er zijn altijd inwoners die meer veiligheid nodig hebben in hun werk en daar zullen dus ook 
de beschutte werkplekken voor moeten blijven bestaan. Het zal passende werkgelegenheid 
moeten zijn waar mensen gelukkig zijn en gewaardeerd worden. Lokaal Belang zal blijven 
gaan voor de persoon als mens binnen de beschutte werkplaatsen. Ons uitgangspunt blijft 
daarbij inkoop bij het Arnhems werkbedrijf.  
 
Ouderen 
De groep ouderen binnen onze gemeente neemt toe. De gemeente zal deze ouderen  
moeten ondersteunen in het zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Hierin 
dient het Sociaal Team samen te werken met de woningcorporaties.  
Uitgangspunt hierbij is de woonwens van de ouderen waarbij tegelijkertijd aandacht is voor 
de financiële consequenties.  
 
Er zijn nog veel ouderen met alleen AOW. De leef- en zorgkosten zijn vaak hoog. Er is stille 
armoede onder ouderen. Lokaal Belang wil aandacht voor deze groep inwoners door 
bijvoorbeeld voorzieningen voor hen toegankelijker te maken. Ook hier zal sprake moeten 
zijn van maatwerk. Zelfstandig wonen mag nooit leiden tot eenzaamheid. Hierin is het van 
groot belang dat er een goede communicatie is tussen de verschillende hulpverleners 
(huisarts, zorgverlener, welzijnsorganisatie, Sociaal Team) Lokaal Belang zal dit blijven 
bewaken en inzetten voor verbetering.  
 
Zorg voor de jeugd 
Goede jeugdzorg betekent dat de jongere centraal staat in het beleid. Dat betekent 
bijvoorbeeld dat de zorg zo dicht mogelijk bij de jongere wordt georganiseerd, bij voorkeur in 
de eigen thuissituatie. Door op deze wijze preventief te werken worden problemen op een 
latere leeftijd voorkomen.  
Bij problemen wordt eerst gekeken naar de directe omgeving van het kind (gezin en familie), 
dan naar de buurt (wijk, school, club) en pas daarna komen voorzieningen vanuit de 
overheid in beeld. De gemeente dient er voor te zorgen dat er een goede samenwerking 
plaatsvindt tussen de scholen en de jeugdzorg. 
 
De gemeente dient in een signaleringsprotocol aan te geven wie wat op welk moment doet 
bij de behandeling en bescherming van kwetsbare jongeren en andere inwoners. Alle 
betrokkenen zoeken in overleg met elkaar een balans tussen behandeling, preventie en 
doorverwijzing. Lokaal Belang zal hoog inzetten op preventie om kinderen buiten de 
jeugdzorg te kunnen houden. Te denken valt aan voorschoolse educatie op het 
kinderdagverblijf en jongerenwerk. 
  



14 

Gelukkig zijn de jongerenwerkers al erg actief om jongeren samen te verbinden en voor te 
bereiden op de toekomst. Dit werk zal de gemeente moeten ondersteunen en stimuleren. 
Jongeren mogen niet tussen wal en schip geraken. We zijn samen met de jeugd 
verantwoordelijk voor hun toekomst. 
 
Armoedebeleid en schulddienstverlening 
Lokaal Belang zal inzetten op het vroegtijdig signaleren van schulden. Dit houdt in dat we 
alert moeten zijn op het ontstaan van vroegtijdige betalingsachterstanden. Signalering vanuit 
gemeentelijke belastingen, woningcorporaties, nutsvoorzieningen, etc. zullen daar aan bij 
moeten dragen. De schulden kunnen in korte tijd enorm oplopen en de inwoner kan hierdoor 
zwaarder in de problemen komen. Lokaal Belang vindt het onze maatschappelijke plicht om 
deze inwoners met schulden zodanig te ondersteunen zodat ze weer uitzicht krijgen op een 
beter bestaan.  
 
Gezinnen met kinderen verdienen speciale aandacht in het armoedebeleid. Lokaal Belang 
wil een kindpakket dat voorziet in de meest noodzakelijke behoeften voor levensonderhoud 
en meedoen in de samenleving.  
 
De ondersteuning start natuurlijk altijd vanuit het grondbeginsel van respect. En vanuit het 
besef dat armoede en problematische schulden kunnen leiden tot een hoog stressniveau, 
dat het (zelfstandig) functioneren van mensen ernstig kan beïnvloeden. 
Schulddienstverlening moet altijd gericht zijn op het zelf weer kunnen regelen van financiële 
zaken en gaat dus veel verder dan alleen schuldbemiddeling of bewindvoering (de 
ouderwetse schuldhulpverlening).  
 
Culturele voorzieningen 
De gemeente Zevenaar is een grote kern en kernen eromheen. Iedere kern heeft zijn eigen 
specifieke belangen en identiteit. Maar ook de stad Zevenaar heeft zijn eigen identiteit. 
Zevenaar heeft een positie als centrum van de Liemers en dat dient zo te blijven. Lokaal 
Belang is trots op de nieuwe culturele organisatie en de Turmac-hal. 
 
Organisatie Liemers Kunstwerk! is een samengaan van belangrijke culturele activiteiten. 
Kunstwerk! verbindt de verschillende disciplines (muziek, podium, cultureel erfgoed, 
educatie, bibliotheek, etc.) met de inwoner. Dit is een mooie ontwikkeling die ontstaan is 
binnen de grote kern van onze nieuwe gemeente, en die biedt kansen. Door de verbinding 
van de verschillende disciplines is het mogelijk om nieuwe producten te ontwikkelen, kunnen 
nieuwe doelgroepen aangesproken worden en verbindingen worden gelegd. De nieuwe 
organisatie heeft daarbij een belangrijke rol. Ook de huisvesting zal verbonden worden 
binnen de Turmac-hal van het gemeentehuis. 
 
De dorpen hebben zelf ook hun culturele- en basisvoorzieningen die voor elk dorp van groot 
belang zijn. Lokaal Belang gaat zich inzetten voor de harmonisatie op subsidiebeleid met 
voorop het belang van de inwoners. Dat betekent ruimte voor maatwerk. Ook de 
verenigingen in de dorpen en de dorpshuizen/kulturhusen hebben onze grote aandacht. Het 
is van groot belang om het behoud en verbetering van de leefbaarheid te ondersteunen.  
 
Sport 
Al geruime tijd loopt de aangroei van leden binnen sportverenigingen terug. Verder wordt het 
aantrekken van vrijwilligers steeds moeilijker. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om 
financieel en met een goede bemensing een sportvereniging overeind te houden. Als 
sportverenigingen en –accommodaties willen samen gaan, kan de gemeente dit stimuleren 
door bijvoorbeeld eenmalige subsidies voor het opzetten van de gezamenlijke 
accommodatie, verlenen van projectondersteuning en maatwerk leveren bij toestaan van 
commerciële activiteiten. Het initiatief dient nadrukkelijk vanuit de verenigingen zelf te komen 
en te blijven. 



15 

 
De zwembaden hebben beide grondig onderhoud gehad en zijn zwembaden van deze tijd 
geworden. Lokaal Belang is blij dat een belangrijke voorziening als zwembaden binnen de 
gemeente Zevenaar behouden blijft voor onze kinderen, jongeren, ouderen en 
watersportverenigingen.  
 
Ataro ontwikkelt zich momenteel verder in de dienstverlening naar de sportverenigingen toe. 
Deze ontwikkeling juichen wij toe. 
 
Lokaal Belang ondersteunt de wens van verenigingen om een Verklaring Omtrent Gedrag te 
vragen van volwassenen die actief betrokken zijn bij de vereniging. Lokaal Belang wil 
daarom een tegemoetkoming in de kosten van de VOG-aanvraag invoeren. Iedere 
vereniging met jeugdleden en leden uit andere kwetsbare doelgroepen moeten hier gebruik 
van kunnen maken. Het is niet het enige middel om te voorkomen dat er ongewenste 
situaties voorkomen, maar het draagt zeker bij. 
 
Onderwijs 
Lokaal Belang wil een goede start voor elk kind. Door de manier waarop we de kinderopvang 
en peuterspeelzaalwerk nu hebben georganiseerd ontstaan verschillen in vaardigheden 
tussen jonge kinderen uit uiteenlopende delen van de samenleving. Bijvoorbeeld op het 
gebied van taalbeheersing.  
Lokaal Belang wil daarom dat alle kinderen vanaf twee jaar toegang krijgen tot kinderopvang: 
een brede basisvoorziening van hoge kwaliteit. Beginnend met vier dagdelen per week, 
vooral ook voor kinderen van niet-werkende ouders. Kinderen met verschillende 
achtergronden groeien zo samen op. Dat voorkomt schotten en vergroot gelijke kansen. 
Tegelijkertijd wordt het voor ouders eenvoudiger om te werken. 
 
Lokaal Belang wil dat basisscholen meer bieden dan alleen onderwijs. Een IKC (Integraal 
Kind Centrum) is een school waar alle kinderen van nul tot twaalf jaar terecht kunnen van ’s 
morgens vroeg tot laat in de middag. Een IKC biedt kinderen van 0 tot 12 jaar zoveel 
mogelijk een ononderbroken ontwikkeling. Eventuele problemen worden vroegtijdig 
gesignaleerd en hierop kan dan meteen adequaat worden ingespeeld. Op deze wijze krijgen 
kinderen een goede start op de basisschool.  
Op een IKC ontwikkelen kinderen zich, naast het reguliere onderwijs, op het gebied van 
sport, cultuur, creativiteit, techniek en maken kennis met natuur en duurzaamheid. 
Buitenschoolse opvang en overblijven zijn binnen een IKC altijd mogelijk. Een IKC biedt een 
integraal dagarrangement waarin ook aandacht is voor bijvoorbeeld een gezonde leefstijl 
(tegengaan van obesitas). 
 
Gemeentebesturen zijn verantwoordelijk voor nieuwbouw en uitbreiding van 
schoolgebouwen voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Schoolbesturen zijn 
verantwoordelijk voor het onderhoud en exploitatie van hun schoolgebouwen.  
Lokaal Belang wil middels een integraal onderwijshuisvestingplan inzichtelijk maken welke 
scholen in de komende raadsperiode in aanmerking komen voor nieuwbouw. Lokaal Belang 
vindt het belangrijk dat onze kinderen onderwijs krijgen in kwalitatief goede schoolgebouwen 
waarin energiebesparende maatregelen, klimatologische omstandigheden, akoestiek en 
onderwijskundige functionaliteiten de boventoon voeren.  
 
Lokaal Belang hecht er belang aan dat onze scholen op de eerste plaats kwalitatief goed 
onderwijs bieden. Daarnaast weten we maar al te goed dat voor een vitaal platteland en de 
sociale cohesie in de dorpen het voortbestaan van een school van groot belang is. Door de 
veranderende samenstelling van de bevolking (door vergrijzing, ontgroening en krimp) daalt 
het aantal leerlingen geleidelijk. Hierdoor moeten schoolbesturen keuzes maken uit oogpunt 
van kwaliteit en kosten.  
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De gemeente heeft geen zeggenschap meer als een school met sluiting wordt bedreigd. 
Maar aantasting van de leefbaarheid in de dorpen gaat ons wel zeer ter harte. Lokaal Belang 
vindt het van groot belang om de samenhang in de dorpen te bewaren.  
Lokaal Belang zal zich dan ook sterk maken om de laatste basisschool in een dorp zo lang 
mogelijk open te houden. Kinderen verdienen het om zo nabij mogelijk onderwijs te krijgen.  
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3.5 Economie, recreatie en toerisme 
 
Recreatie en toerisme 
Schematisch weergegeven bestaat de gemeente Zevenaar na de herindeling uit een noord-, 
een zuid- en een middengedeelte. Noord- en zuid-Zevenaar kenmerken zich door water, 
uiterwaarden en landbouw. Dat zijn de gebieden waar recreatie & toerisme gericht op rust, 
natuur, ruimte, buiten zijn en verblijf zich op zou moeten richten.  
Het hart wordt gevormd door de stad Zevenaar. 
 
Door elk gebied in zijn eigen kwaliteit te ontwikkelen en door deze activiteiten met elkaar te 
verbinden kan het tot een grote meerwaarde komen. In het midden tussen deze beide zijden 
van de gemeente ligt de stad. Deze leent zich bij uitstek voor een ander toerisme; meer 
gericht op kunst, cultuur en winkelen. In de centrumaanpak dient dit meegenomen te 
worden. Van bijzonder belang is ook hier om dit toerisme te verbinden met de noordzijde en 
zuidzijde. Deze verbinding zal het toerisme naar grote hoogte kunnen brengen. Er zijn niet 
zoveel gemeenten met de kwaliteiten van twee buitengebieden met watersportkansen en 
een stad met veel mogelijkheden voor toeristen. Deze kansen vragen om prioriteit om dit aan 
te pakken in de komende jaren. De initiatieven zelf zullen uit de samenleving moeten komen. 
We geven ondernemers en initiatieven vanuit de inwoners de ruimte.  
 
In samenwerking met het Stichting Gelders Landschap kan de gemeente klompenpaden 
(struinpaden) realiseren, zoals het Rijnweidepad in Spijk. Ontwikkeling en versterking van de 
toeristische functie van gebieden als Rhederlaag, Koppenwaard en Carvium Novum krijgen 
onze volle aandacht. 
 
Wij zijn ons bewust van het spanningsveld tussen natuurontwikkeling en recreatie. Beide 
dienen op verantwoorde wijze in balans te zijn. 
 
Toekomstige bezoekers van de outlet moeten verleid worden langer te blijven en terug te 
komen. 
 
Campertoerisme groeit de laatste jaren enorm. Lokaal Belang stimuleert de groei van 
camperplaatsen met voorzieningen. 
 
Er dient een aanjager / promotor voor recreatie en toerisme aangesteld te worden.  

Lokaal Belang wil dat de 
gemeente blijft bijdragen aan 
de gezamenlijke 
regiocampagne van Liemers 
Helemaal Goed! 
 
Bedrijventerreinen, 
ondernemers 
De ondernemers in de 
gemeente Zevenaar zijn van 
grote betekenis voor de 

gemeenschap. Zij zorgen voor werkgelegenheid en met hun maatschappelijke betrokkenheid 
voor ondersteuning van maatschappelijke initiatieven. De gemeente dient hier oog voor te 
hebben. Dit betekent dat de gemeente deze ondernemers dient te faciliteren daar waar 
nodig. Dit kan door te zorgen voor goed bereikbare en ontsloten bedrijfsterreinen. 
 
De komende jaren dient 7-poort alle prioriteit te krijgen bij verkoop van de gronden, de 
verdere inrichting van het terrein en de internationale promotie van dit bijzondere terrein in 
samenwerking met Montferland, Emmerich en de provincie. 
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Verder dienen belemmerende regels tot een minimum te worden beperkt. De gemeente 
moet investeren in goed contact met de bedrijven. Het uitgangspunt bij het bedrijfscontact 
dient te zijn: hoe kan ik zorgen dat iets mogelijk wordt en niet welke regels zijn er die het 
onmogelijk maken. Lokaal Belang gaat voor een goed ondernemersklimaat, door 
bijvoorbeeld samenwerking tussen en met ondernemers te stimuleren. Belangrijke 
gesprekspartners hierbij zijn MKB en ondernemersverenigingen zoals Lindus en AOZ en 
start-ups.  
 
Lokaal Belang steunt de inzet van de centrummanager bij het leefbaar houden van het 
centrum  en het tegengaan van leegstand. 
 
Er dient een gemeentelijk inkoopbeleid te komen waarmee lokale bedrijven maximale 
kansen krijgen. 
 
Bij langdurige leegstand op bedrijventerreinen zijn wij voorstander van het inzetten van deze 
gebouwen en terreinen ten behoeve van het genereren van duurzame energie, door 
bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen. 
 
Agrarische bedrijven 
Nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven zoals toeristische activiteiten moeten mogelijk zijn.  
LTO (Land- en Tuinbouworganisatie), AJK (Agrarisch Jongeren Kontakt) en Liemers++ zijn 
belangrijke gesprekspartners voor de gemeente. Lokaal Belang ondersteunt de 
ontwikkelingen in het kader van voedsel, zoals streekproducten en korte keten. 
 
De nevenactiviteiten en het bijplaatsen van boerderijen en andere gebouwen mogen niet 
leiden tot aantasting van de centrale doelstelling (landbouw) en open zichtlijnen van het 
agrarisch gebied. We willen niet dat er gebouwd wordt in de Rosandse Polder. 
 
Raadhuisplein 
De komende jaren staat de herinrichting van het Raadshuisplein op het programma. Bij de 
herinrichting van een multifunctioneel Raadhuisplein gaat onze voorkeur uit naar een 
flexibele overkapping. Een flexibele overkapping kan gebruikt worden zodra dit nodig is bij 
bijvoorbeeld evenementen en diverse markten. Een voordeel van een flexibele overkapping 
is dat de omwonenden aan het Raadhuisplein niet permanent tegen een overkapping 
aankijken. 
Het Raadhuisplein moet aantrekkelijk, groen en toegankelijk worden ingericht als 
wandelgebied en belevingsruimte, inclusief rolstoeltoegankelijk openbaar toilet en 
fietsenstalling.  
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3.6 Openbaar bestuur en financiën 
 
Bestuur en financiën 
Lokaal Belang staat voor een duidelijke koers die de basis biedt voor een daadkrachtig 
bestuur dat ook in de uitvoering weet door te pakken.  
Daarbij hoort het besef dat de gemeente niet in staat is alle individuele en maatschappelijke 
problemen (zelfstandig) op te lossen. We doen daarvoor een beroep op ieders 
verantwoordelijkheid of het nu inwoners, verenigingen, instellingen of ondernemers zijn. 
Lokaal Belang vindt dat de gemeente dan ook zelf moet durven loslaten en het initiatief aan 
anderen moet durven geven en terughoudend zijn in het stellen van regels om alsnog 
invloed uit te oefenen. Lokaal Belang vindt dat de gemeente altijd de helpende hand moet 
bieden en een vangnet moet vormen voor inwoners, die door het ijs dreigen te zakken.  
 
Lokaal Belang staat een gezond en solide financieel beleid voor met een structureel 
sluitende begroting. Dat betekent dat alle uitgaven moeten passen binnen de financiële 
kaders en dat er een verantwoorde balans ontstaat tussen investeren en bezuinigen. Het 
uitgangspunt hierbij is: geld volgt beleid! En niet andersom.  
Met een structureel sluitende begroting is het mogelijk om in financieel opzicht scherp aan de 
wind te zeilen. Het overeind houden van allerlei potjes (bestemmingsreserves e.d.) is dan 
niet meer aan de orde. Geld oppotten is uit den boze. De gemeente dient zich niet op te 
stellen als spaarbank. Lokaal Belang vindt dat geld besteed dient te worden om (nieuw 
gewenst) beleid mogelijk te maken. Dit is in het belang van onze inwoners! 
 
In de komende raadsperiode dienen alle gemeentelijke regelingen, belastingen, 
verordeningen, beleid e.d. zodanig geharmoniseerd te worden dat het zo neutraal mogelijk 
uitpakt voor onze inwoners en dat alle overbodige regelgeving proactief geschrapt wordt.  
 
Betrokken bestuur 
Lokaal Belang staat voor gemeentebestuur dat weet wat er leeft in de samenleving en in de 
verschillende kernen van de gemeente. Het gemeentebestuur dient korte lijnen te hebben 
met inwoners, verenigingen, dorpsraden, veiligheidsplatforms, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties. 
Betrokken gemeentelijk bestuur consulteert belanghebbenden en ervaringsdeskundigen bij 
het maken van nieuw beleid, en staat open voor initiatieven uit de samenleving.  
 
Er wordt samengewerkt met de provincie en andere gemeenten in de Liemers, regio en de 
Duitse grensregio. De samenwerking ontstaat als dat toegevoegde waarde heeft voor de 
kwaliteit of uit kostenoogpunt,  
 
Betrokken bestuur betekent ook betrokkenheid met de gemeentelijke organisatie en de 
personeelsleden. Lokaal Belang hecht belang aan de uitvoering van de aanbevelingen uit de 
raadsenquête en houdt de vinger aan de pols.  
 
Dienstverlening 
Voor de nieuwe gemeente Zevenaar is een nieuw dienstverleningsvisie vastgesteld. Er staan 
daarin o.a. afspraken op het gebied van bereikbaarheid (telefonisch, fysiek en digitaal) en 
een snellere en betere beantwoording van vragen. Wij staan hier volledig achter, dit vormt 
een goede en heldere basis. Maar daarmee zijn we er nog niet. Lokaal belang vindt dat voor 
de invulling van de gemeentelijke dienstverlening uw mening mee moet tellen. 
Klanttevredenheid staat bij ons hoog in het vaandel. De nieuwe gemeente moet daarom 
periodiek peilingen bij inwoners en ondernemers uitvoeren, dorpsraden bevragen om de 
klanttevredenheid te meten en te monitoren. Op basis van deze 
klanttevredenheidsonderzoeken moeten verbeteringen worden doorgevoerd. Uw mening telt! 
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4. Terugblik vorige periode 
De afgelopen raadsperiode hebben de lokale partijen een stempel kunnen drukken op de 
gemeente Rijnwaarden en Zevenaar en dat willen we ook gezamenlijk in de nieuwe 
gemeente Zevenaar doen. Ten behoeve van de verantwoording richting onze kiezers geven 
wij hieronder een overzicht van punten uit onze verkiezingsprogramma’s van de afgelopen 
periode en geven daarbij aan of wij die de afgelopen periode wel of niet gerealiseerd hebben 
of dat ze nog in ontwikkeling zijn.  
 
Wat hebben we bereikt in Rijnwaarden? 
 
Wat hebben we bereikt in Rijnwaarden? ja nee in 

ontw. 

1. Bestuur en financiën    

Komen tot een sluitende begroting X   

Herwaardering van financiële risico’s om ruimte voor investeringen vrij te 
maken 

X   

Bij medewerking aan plannen van nationaal belang inzetten op 
maatschappelijke compensatie 

X   

Uiterlijk 1 januari 2018 komen tot een herindeling in de Liemers. Wanneer 
één Liemerse gemeente niet haalbaar blijkt, samengaan met Zevenaar 

X   

Financieel en bedrijfsmatig beheersbare ICT ontwikkeling   X 

2. Sociaal Domein    

Bij vormgeven van de nieuwe taken voortvloeiend uit drie decentralisaties 
uitgangspunten van coalitieakkoord als randvoorwaarden inbrengen  

X   

Minimabeleid ongewijzigd voortzetten; voor aanvullende middelen uit 
Gemeentefonds voor armoedebestrijding nieuw beleid ontwikkelen 

X   

3. Openbaar gebied en Milieu    

Aanpakken verpaupering in openbaar gebied   X 

In groen beleidsplan inzetten op versterking van de groenstructuur door 
een groter en duurzamer bomenbestand 

  X 

Stimuleren van eigen woningbezit bij jongeren door het verstrekken van 
startersleningen 

  X 

Een strategische visie op de inrichting van de ruimte vastleggen in een 
structuurvisie voor 2015-2025 

X   

Onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden van aanleg van breedband 
(glasvezel) in Rijnwaarden 

  X 

Afvalaanbod reduceren en afvalinzameling verder optimaliseren X   

4. Mobiliteit    

Verkeersveiligheid verbeteren op verkeersonveilige knelpunten   X 

Vervoer over water bevorderen  X  

Realiseren van een vrijliggend fietspad tussen Spijk en Lobith-Tolkamer   X 

Optimaliseren van openbaar vervoer door maatwerkoplossingen   X 

5. Onderwijs, Cultuur en Welzijn    

In overleg met schoolbesturen, ouders en dorpsraden streven naar 
kwalitatief goed onderwijs zo mogelijk in alle kernen van de gemeente.  

  X 

Herzieningen van het subsidiebeleid,  X   

inzetten op verduurzamen van accommodaties   X 

Ophouden zwembad X   

Mogelijkheden van combinatie van huisvesting van jongerencentrum De 
Duim met jongerenwerk (12-16 jarigen) onderzoeken 

X   

Verminderen overlast hangjongeren   X 
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Wat hebben we bereikt in Rijnwaarden? ja nee in 
ontw. 

6. (Vrijetijds)economie    

Inzetten op aantrekkelijk maken van Europakade voor inwoner en toerist   X 

Met lokale ondernemingen inzetten op doorontwikkeling van de Bijland als 
watersportcentrum 

  X 

Toeristisch infrastructuur bij toekomstig speelpark Carvium Novum tot 
ontwikkeling brengen 

  X 

Tot ontwikkeling brengen van toeristische kansen en mogelijkheden bij 
water- en natuurprojecten 

X   

Verminderen van regeldruk voor ondernemers   X 

Belastingbetaling in termijnen ook mogelijk maken voor ondernemingen X   

Verruiming van de mogelijkheden voor verbrede activiteiten van 
agrarische bedrijven 

X   

Het afschaffen van welstandstoezicht voor het bouwen op 
bedrijfsterreinen bij het actualiseren welstandsbeleid 

 X  

7. Participatie burgers    

Inzetten op vergroting van de invloed van dorps(raad) op eigen 
leefomgeving 

X   

Streven naar meer betrokkenheid van ouderen bij het ouderenbeleid X   

 

 
Wat hebben we bereikt in Zevenaar? 
 
Wat hebben we bereikt in Zevenaar? ja nee in 

ontw. 

1. Leefbaarheid, milieu en veiligheid    

Verbetering en instandhouding van de directe woon/leefomgeving X   

Minder regels, meer service   X 

Evenwichtig kleine kernenbeleid   X 

Herkenbare en leefbare woonkernen   X 

Mening burger zwaar mee laten wegen in de uitvoering   X 

Inrichting/herstructurering openbaar groen i.o. omwonenden X   

Instellen van serviceteams ter vergroting integratie kansen X   

Maatwerk t.b.v. behoud voorzieningen in dorpen X   

Parkeervoorzieningen in bestaande wijken optimaliseren X   

Waar noodzakelijk/mogelijk inzet camera's t.b.v. sociale veiligheid  X  

Geen windturbines in onze gemeente   X 

Promoten en stimulering energiebesparende maatregelen X   

Uitnodigende speelplekken voor kinderen   X 

Uitvoeren van een gedegen energiescan van alle gemeentelijke 
activiteiten 

  X 

2. Ruimtelijke ordening en woningbouw    

Na realisatie woningbouwprogramma geen grootschalige woningbouw 
meer 

X   

Ondersteuning/realisering van CPO X   

Doorzetten stimuleringsmaatregelen woningbouw X   

Passende, betaalbare woningbouw voor jong en oud per kern X   

Een transparant woonruimte verdeelsysteem X   

Bestaande wijken aantrekkelijk maken X   
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Wat hebben we bereikt in Zevenaar? ja nee in 
ontw. 

Gedragen visie opstellen voor de voormalige BAT locatie en 
stationsomgeving 

X   

Versterking en behoud van het landgoed Huys Sevenaer X   

Behoud beeldbepalende panden en landschapselementen   X 

Herbestemming cultuurhistorisch erfgoed X   

Buitengebied leefbaar houden voor (agrarische) bedrijven X   

Onderzoek naar mogelijkheden Gimbornhof X   

3. Verkeer en vervoer    

Zorg voor een veilig wegennet, afgestemd op de functie van de weg X   

Wegen inrichten conform de uitgangspunten Duurzaam veilig X   

Optimaliseren parkeervoorzieningen in oudere wijken   X 

Inzetten op doortrekken Witte Kruis X   

Inzetten op behoud af/oprit Griethse Poort  X  

Zorg voor een goede verkeerscirculatie naar en door het centrum na 
aanleg A15 

X   

Inzetten op snelle aanleg nieuwe aansluiting A12 X   

Optimaal openbaar bus- en treinvervoer   X 

Dubbelspoor Zevenaar - Doetinchem X   

Duidelijke en logische fietsverbindingen (fietsplan) X   

Fietsenstalling centrum met oplaadpunten e-fietsen   X 

Zorg voor goede wegaanduidingen en markeringen in buitengebied   X 

Verkeerssituatie op Witte Kruis / Dorpstraat Babberich aanpassen   X 

Verkeersonderzoek Ringbaan-Oost X   

Veilige fiets/voetgangersoversteek te Lathum   X 

Rotonde bij Wielbergen   X 

4. Zorg, welzijn, sport, cultuur en onderwijs    

Stimuleren meer mensen actief te laten sporten   X 

Uitbreiding aantal kunstgrasvelden en modernisering overige 
sportaccommodaties 

 X  

Afronding privatisering sportaccommodaties X   

In ieder dorp een basisschool   X 

Schoolgebouwen die voldoen aan huidige onderwijseisen X   

Maatwerk leveren voor de ontwikkeling van verenigingen / instellingen X   

Aandacht voor jeugdwerkloosheid/interpretatie nieuwe jeugdwet X   

Op maat afgestemd jongerenbeleid X   

Versterken van de ontmoetingsfunctie van ouderen  X  

Stimulering vrijwilligerswerk X   

Instandhouding culturele voorzieningen centrum en kleine kernen X   

Oprichten van een Wmo-raad (participatieraad) X   

Binnen Wmo dient iedereen te krijgen wat men nodig heeft X   

Alle relevante beleids- en uitvoeringsbesluiten toetsen op consequenties 
voor ouderen 

  X 

Aanspreekpunt zijn voor ouderen   X 

5. Economie, recreatie en toerisme    

Maximaal inzetten behoud werkgelegenheid X   

Behouden huidige ondernemers en middenstanders   X 

Optimaal maken contact Emmerich   X 
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Wat hebben we bereikt in Zevenaar? ja nee in 
ontw. 

Aanbesteding- en inkoopbeleid richten op plaatselijke en regionale 
ondernemers 

  X 

Promotie en betere bekendheid Zevenaar X   

Ontwikkeling dagrecreatie diverse recreatieterreinen X   

Goede bewegwijzering centrum Zevenaar   X 

Herinrichten Raadhuisplein   X 

6. Openbaar bestuur en financiën    

Eén-loket-benadering voor goede dienstverlening X   

Lastendruk voor inwoners laag houden X   

Behoudend financieel beheer om tegenvallers op te kunnen vangen X   

 

 


