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1. Super beknopte versie van ons verkiezingsprogramma 

 
De SGP, een lokale partij met inhoud 
De SGP is een partij met sterke lokale wortels. Wij baseren onze standpunten op de normen 
en waarden van de Bijbel.  
 
De SGP is blij met de komende fusie. Inwoners herkennen zich in hun tradities, hun 
verenigingsleven en sociale samenhang Dat moet zo blijven.  
 
Bouwen 
De afgelopen jaren is er vooral op de Plantage gebouwd. De SGP vindt dat nu de kernen 
aan de beurt zijn. Het rijk wil 75.000 extra woningen bouwen. Wij willen dat de gemeente 
zich inzet om een gedeelte daarvan te gebruiken om de leefbaarheid in de kernen te 
versterken.  
 
Veiligheid 
Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in onze gemeente. De SGP wil af van de 
gedoogcultuur.  Voor een effectief handhavingsbeleid is het belangrijk dat iedereen doet wat 
is afgesproken in regels en wetgeving.  
 

Vuurwerk 
Vuurwerk is slecht voor het milieu en zorgt voor veel overlast. De gemeente moet samen 
met alle kernen een vuurwerkvrije zone instellen en daarbij vooral rekening houden met 
ouderen.  

 
Parkeren 
Wij willen dat u overal in onze nieuwe gemeente gratis kunt parkeren. Dat vonden we 5 jaar 
geleden en dat vinden we nog steeds. Veel gemeenten kiezen voor gratis parkeren. Nu wij 
nog.   
 
Bereikbaarheid 
De files op de A15 en de A2 nemen toe. 
Dit veroorzaakt sluipverkeer. De gemeente 
moet zich inspannen om samen met de 
regio, de provincie en het rijk naar 
oplossingen te zoeken op de A2 en de A15 
 
Winkelen op zondag 
Ons standpunt over winkelen op zondag is 
helder. De zondag is de rustdag. 
Daarnaast past het niet bij onze gemeente 
en willen winkeliers het in meerderheid 
niet.  
 
Abortus  
In Nederland worden per jaar ruim 30.000 abortussen uitgevoerd. De gemeente moet 
onbedoeld zwangere vrouwen helpen. Ze moeten voorrang krijgen bij de toewijzing van een 
huurwoning en sneller een uitkering kunnen regelen. Alle vrouwen in West Betuwe moeten 
weten dat deze hulp voor hen beschikbaar is.   
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Asielzoekers en statushouders 
De opvang van asielzoekers dient vooral in de regio van herkomst plaats te vinden. Een 
grootschalige opvang van asielzoekers past niet in onze gemeente. De gemeente moet 
zorgen voor een zorgvuldige verdeling van mensen met een verblijfsvergunning.   
 
Openbaar groen 
Het gemeentelijk groen moet beter. Omdat de gemeente niet meer mag spuiten moet er veel 
meer geld worden vrijgemaakt om onze gemeente netjes te houden.   
 
Begraafplaatsen 
Als we de kosten voor het onderhoud van onze begraafplaatsen alleen laten betalen door de 
inwoners die kiezen voor begraven, wordt het onbetaalbaar. Wij vinden dat we van onze 
inwoners kunnen vragen deze kosten met elkaar te betalen.  
 
De agrarische sector 
Zowel de vrije Europese markt als de toenemende maatschappelijke druk op duurzaamheid 
en dierenwelzijn vragen steeds meer van onze agrariërs. De SGP vindt dat we in Nederland 
vaak doorslaan. Er zijn veel vooroordelen over deze sector. De SGP wil achter onze boeren 
gaan staan en hen de ruimte geven om te ondernemen.  
 
Buitenlandse medewerkers 
Buitenlandse medewerkers moeten ergens wonen. Omdat zij gemiddeld 3 maanden in de 
regio werken, is wonen in een normale wijk niet haalbaar.  De wijk en de werknemers zelf 
zitten daar niet op te wachten. Ondernemers moeten deze mensen woonruimte kunnen 
bieden op en rond hun bedrijf. Dit kan op een nette manier.  
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2. Beknopte versie verkiezingsprogramma 

 
De SGP, een lokale partij met inhoud 
De SGP is de oudste politieke partij van Nederland met sterke lokale wortels. Wij baseren 
onze standpunten op de normen en waarden van de Bijbel. Deze standpunten zijn nodig en 
nuttig voor de hele maatschappij, ook lokaal.  
 
Fusie en identiteit 
De SGP is blij met de komende fusie. De gemeente moet ervoor zorgen dat iedere kern zijn 
eigen karakter behoudt. Inwoners herkennen zich in hun tradities en eigenschappen en zijn 
trots op hun kern. Dat moet zo blijven. De eigenheid van onze kernen in hun 
verenigingsleven en sociale samenhang moet behouden worden.  
 
Bouwen 
Veel inwoners vragen ons waarom er in hun kern al jaren niet wordt gebouwd. Dit heeft twee 
oorzaken; de provincie legt de gemeente strenge regels op over het aantal woningen wat 
gebouwd mag worden en omdat er veel dure grond op de Plantage lag, is ervoor gekozen 
hier eerst te bouwen. De SGP vindt dat nu de kernen aan de beurt zijn. De afgelopen 
maanden zijn er een aantal mooie plannen gepresenteerd in bijv. Beesd, Rumpt en Rhenoy. 
De landelijke overheid wil 75.000 extra woningen bouwen. Wij willen dat de gemeente zich 
gaat inzetten om een gedeelte daarvan te gebruiken om de leefbaarheid in de kernen te 
versterken. Want alleen op die manier houden we de scholen open en de voorzieningen op 
peil.  
 
Veiligheid 
Veiligheid is belangrijk. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in onze gemeente. De SGP 
wil af van de gedoogcultuur.  Voor een effectief handhavingsbeleid is het belangrijk dat alle 
verantwoordelijke handhavende instanties, zoals politie, brandweer en gemeente doen wat is 

afgesproken in regels en wetgeving. 
Iedere inwoner/ondernemer moet hierop 
kunnen vertrouwen.  
 

Vuurwerk 
Vuurwerk is slecht voor het milieu en 
zorgt voor veel overlast. Vandalisme 
rondom de jaarwisseling moet verder 
worden beperkt. Wij willen dat er in 
elke kern een vuurwerkvrije zone komt. 
De gemeente moet samen met de 
kernen deze locaties kiezen en daarbij 
vooral rekening houden met ouderen.  

 
Parkeren 

Wij willen dat u overal in onze nieuwe gemeente gratis kunt parkeren. Dat vonden we 5 jaar 
geleden en dat vinden we nog steeds. Jammer genoeg waren we hierin de afgelopen jaren 
de enige partij. Parkeergeld mag geen belemmering zijn om de winkels te bezoeken. Veel 
gemeenten hebben de afgelopen jaren gekozen voor gratis parkeren en de resultaten 
hiervan zijn positief. Nu wij nog.   
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Bereikbaarheid 
Ondanks allerlei maatregelen nemen de files op de A15 en de A2 toe. In o.a. Beesd en 
Waardenburg zorgt dit voor sluipverkeer. De SGP denkt dat de oplossing grotendeels ligt op 
de A2 en de A15 zelf. De gemeente moet zich inspannen om samen met de regio, de 
provincie en het rijk naar oplossingen te zoeken.  
 
Zondagsrust 
Ons standpunt over winkelen op zondag is helder; de zondag is een dag van onderlinge 
ontmoeting. Op deze dag kunnen we naar de kerk en luisteren we naar Gods Woord. Deze 
dag is niet alleen vanwege het christelijk karakter van belang, maar ook vanwege de 
belangrijke maatschappelijke en sociale waarde. Daarnaast past het niet bij onze gemeente 
en willen winkeliers het in meerderheid niet. Ons standpunt wordt ondersteund door de 
uitslagen van een onderzoek onder alle winkeliers in de gemeente West Betuwe. Ga voor 
meer informatie naar www.6dagenisgenoeg.nl.  
 
Abortus  
In Nederland worden per jaar ruim 30.000 abortussen uitgevoerd. Uit onderzoek blijkt dat 
een gedeelte van deze vrouwen voor een abortus kiest omdat ze financiële problemen 
hebben of geen woonruimte kunnen vinden. In een rijk land als Nederland moet dit niet 
kunnen. De gemeente moet hierbij helpen. Deze vrouwen moeten voorrang krijgen bij de 
toewijzing van een huurwoning en een versnelde procedure kunnen doorlopen voor de 
aanvraag van een bijstandsuitkering. Alle vrouwen in West Betuwe moeten weten dat deze 
hulp voor hen beschikbaar is.   
 
Asielzoekers en statushouders 
De opvang van asielzoekers dient vooral in de regio van herkomst plaats te vinden. Een 
grootschalige opvang van asielzoekers past niet in onze gemeente. Wanneer asielzoekers, 
op basis van landelijke regelgeving, een verblijfstatus krijgen, moet de gemeente zorgdragen 
voor een zorgvuldige verdeling die past bij de kernen in onze gemeente.  
 
Openbaar groen 
We wonen in een groene gemeente. Gelukkig wordt het grootste gedeelte van het groen 
netjes bijgehouden door onze fruit(boeren). Het gemeentelijk groen moet beter. Veel 
inwoners klagen over onkruid op en rond de verharding. Omdat de gemeente niet meer mag 
spuiten moet er veel meer geld worden vrijgemaakt om onze gemeente netjes te houden.   
 
Begraafplaatsen 
Steeds meer inwoners kiezen voor een crematie. Wanneer we de kosten voor het onderhoud 
van onze begraafplaatsen alleen laten betalen door de inwoners die kiezen voor begraven, 
wordt het onbetaalbaar. Wij vinden dat we van onze inwoners kunnen vragen deze kosten 
met elkaar te betalen. Hierdoor houden we onze begraafplaatsen netjes en blijft begraven 
betaalbaar voor iedereen.  
 
De agrarische sector 
De agrarische sector ondergaat een enorme 
transitie. Zowel de vrije Europese markt als de 
toenemende maatschappelijke druk op 
duurzaamheid en dierenwelzijn vragen steeds 
meer van onze agrariërs. De SGP vindt dat we 
in Nederland vaak doorslaan. Zo zijn er, vaak 
door een gebrek aan kennis, veel vooroordelen 
over deze sector. De SGP wil achter onze 
boeren gaan staan en hen de ruimte geven om 
te ondernemen.  

http://www.6dagenisgenoeg.nl/
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Buitenlandse medewerkers 
Steeds meer bedrijven in onze regio hebben buitenlandse medewerkers nodig. Deze 
mensen moet ook ergens wonen. Veel partijen zien graag dat ze in normale woningen in een 
normale wijk gaan wonen. Omdat een buitenlandse medewerker gemiddeld 3 maanden in de 
regio werkt, is dit niet realistisch.  
De bewoners van de wijken zitten er niet op te wachten en de werknemers ook niet. Wij 
kiezen ervoor om ondernemers de ruimte te geven om deze werknemers op en rond het 
eigen bedrijf te huisvesten. Dit kan op een nette manier. Inmiddels zijn er in onze regio 
diverse voorbeelden waar dit tot ieders tevredenheid gebeurt.   
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3. Verkiezingsprogramma SGP  

 
In de volgende hoofdstukken vindt u meer uitgebreid ons verkiezingsprogramma. Met dit 
programma laten we zien waar wij voor staan, waar wij voor gaan. Wij doen dat voor 
iedereen, voor inwoner, ondernemer en winkelier. 
 
Onze Kern is ons fundament, uw kern is b.v. uw dorpskern. Laten we het samen doen. 
 

4. Kernwaarden en drijfveren 

    
De SGP is de oudste politieke partij in ons land, opgericht in 1918, nu 100 jaar geleden. De  
standpunten van onze partij zijn gebaseerd op de Bijbel. Dat betekent dat we onderscheid 
maken tussen overheid en haar onderdanen. Hierbij zijn gezag, verantwoordelijkheid en 
gehoorzaamheid belangrijke kernbegrippen. Het Woord van God en in het bijzonder de Tien 
Geboden zijn normerend voor alle mensen, waarbij er voor de overheid een bijzondere taak 
is.   
In wetten en regels moeten Bijbelse normen en waarden vertaald worden naar deze tijd. De 
SGP wil, in afhankelijkheid van God, in haar handelen deze vertaling van de bekende ‘10 
geboden’ maken.   
  
Concreet:   
 
• Vóór ambtseed als erkenning van onze afhankelijkheid en erkenning van God,   
• voorkom misbruik van Gods Naam in de publieke ruimte en op sportvelden. Vóór een 
gedragscode. 
• Vóór behoud van de zondagsrust voor Inwoners, winkeliers en hun medewerkers.   
• Geen uitbreiding van zondagstoerisme  en festivals 
• Vóór een heldere visie op Jeugd en Gezin, waar ouders verantwoordelijkheid tonen en  
nemen voor de opvoeding van hun kinderen   
• Vóór handhaving en blauw op straat en respect voor gezag.   
• Tegen reclame of kunstuitingen met erotische lading; voor huwelijkstrouw.   
• Vóór een evenredige en gematigde lastendruk (OZB, afvalstoffen en rioolheffing, leges)   
• Vóór een betrouwbare en integere overheid   
• Voor een verantwoord financieel beleid, met oog voor de zwakkeren in de samenleving 
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5. Bestuur en ondersteuning 

Interactie met de inwoner 
Veel inwoners ervaren een kloof tussen het bestuur en de inwoner. Die kloof wordt een 
dringend probleem gevonden dat zelfs de representativiteit van ons stelsel zou ondergraven. 
De SGP vindt het erg belangrijk dat deze kloof wordt overbrugd. Bestuurders moeten 
daarom zorgvuldig luisteren en actief betrokken zijn op het geheel van de samenleving.  
 
Concreet:  
 

• Het gemeentebestuur zoekt actief contact met de samenleving en luistert naar 
gevoelens en argumenten; 

• De gebiedsmakelaar wordt ingezet. Die persoon is aanwezig bij u in de buurt. 
• Bouwvergunningen worden bij voorkeur door de gemeente zelf verleend. 
• Het gemeentebestuur is allereerst verantwoordelijk voor het ’algemeen belang’; dit 

kan in strijd kan zijn met individuele belangen;  
• Het gemeentebestuur motiveert tegenover de samenleving welke keuze het maakt.   

 

Besturen mét de samenleving 
Het gemeentebestuur hoeft zijn publieke taak niet alleen uit te oefenen. Wat de inwoner of 
ondernemer zelf kan aanpakken, zal de overheid niet automatisch overnemen. Veiligheid, 
openbare orde, leefbaarheid, openbare ruimte en zorgaanbod vormen kerntaken van de 
gemeente. Uiteraard vinden wij dat inwoners zich ook verantwoordelijk dienen te gedragen. 
Via het proces om tot een bidbook te komen methode is er veel informatie bij inwoners 
opgehaald. Daar doet de SGP wat mee (zie bijlage 1).  
 
Concreet: 
 

• Het gemeentebestuur oefent zijn 
kerntaken uit samen met de 
samenleving; 

• Het gemeentebestuur stimuleert 
en ondersteunt maatschappelijke 
en particuliere initiatieven bij de 
uitoefening van deze kerntaken; 

• Het gemeentebestuur biedt 
ruimte voor het ’zelforganiserend 
vermogen‘ van de samenleving 
bij deze kerntaken.  

 

Verbinden 
Onze samenleving in West Betuwe is zeer gevarieerd. Soms kunnen er ontwikkelingen zijn 
die de veerkracht van de samenleving flink op de proef stellen. Het gemeentebestuur zet 
zich in op vreedzaam samenleven. 
 
Concreet:   
 

• Het gemeentebestuur is er voor de hele samenleving. Het algemeen belang gaat 
voor het persoonlijke belang; 

• Het gemeentebestuur maakt zich sterk voor een inclusieve gemeente en ondersteunt 
inwoners die ondersteuning nodig hebben (denk aan jeugdzorg en de Wmo);  

• Het gemeentebestuur streeft ernaar dat iedereen veilig is; 
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• Het gemeentebestuur zoekt naar verbindingen. Het brengt initiatieven vanuit de 
samenleving bij elkaar, overbrugt verschillen en zorgt voor respect en uitwisseling 
tussen inwoners/ondernemers. 

 
 

Zichtbaarheid 
De gemeente is de overheid die het dichtst bij 
de inwoner staat. Ons gemeentebestuur moet 
daarom zichtbaar, bekend en benaderbaar 
zijn.  
 
Concreet:  
 
• Er is heldere communicatie. De gemeente 
moet snel reageren op vragen, al gaat kwaliteit 
altijd voor snelheid; 
• Het gemeentebestuur is zichtbaar in de 
samenleving. 

 

Integriteit 
Vaak wordt er gediscussieerd over de vraag of publieke bestuurders integer handelen of niet. 
Die discussie ondergraaft het vertrouwen en gezag van bestuurders. Daarom is er een 
krachtig signaal nodig. 
 
Concreet:  

• Bestuurders zijn eerlijk en oprecht en willen zich altijd verantwoorden; 
• Besturen spreken regelmatig op een vaste manier over integriteit van hun leden. 

Zeker SGP-leden moeten integer zijn. 
 

Samenwerking zoeken 
Gemeenten zijn geen eilanden. Hun belangen overstijgen gemeentegrenzen. De SGP vindt 
de nieuwe gemeente West Betuwe groot genoeg. Het is juist de SGP die voor deze fusie is. 
Er is samenwerking in de regio, denk aan de Omgevingsdienst Rivierenland, de 
belastingsamenwerking, de AVRI en de veiligheidsregio.  
 
Gemeenten kunnen zich dus niet meer alleen redden. Ze moeten samenwerken met hun 
omgeving. Voor de SGP zijn daarbij de volgende uitgangspunten belangrijk: 
 

Bewaking van de identiteit 
Ieder dorp heeft zijn eigen karakter, zeker van een fusiegemeente. Inwoners herkennen zich 
in tradities en eigenschappen en zijn trots. Dat moet zo blijven. 
 
Concreet: 

• Als er meer samengewerkt wordt in groter verband; dan is het voor ons 
gemeentebestuur belangrijk dat onze dorpen echt dorpen blijven. 

• Door o.a. de dorpsmakelaar, dorpswethouder blijft de gemeente dicht bij de inwoners 
en ondernemers staan.  
 

Bundeling van krachten 
Krachten worden gebundeld om er beter en samen sterker van te worden. Die meerwaarde 
moet aantoonbaar zijn of mogen worden verwacht. 
 
Concreet: 
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• Samenwerking moet duidelijke maatschappelijke en economische voordelen hebben; 
• Als autonomie ingeleverd moet worden, moet dat in balans zijn met de winst aan 

bestuurlijke kracht. 
 

Verbonden in netwerken  
De gemeente is een belangrijke partij in het netwerk van maatschappelijke organisaties. Een 
belangrijk onderscheid is dat gemeenten overheidsbevoegdheid hebben. Toch willen we 
(hier en daar) maatschappelijke organisaties meer ruimte geven voor maatschappelijke 
initiatieven. 
 
Concreet:  
 

• Het gemeentebestuur doet mee in de fijnmazige netwerken van onze samenleving;  
• Het gemeentebestuur waardeert de kracht van de samenleving en geeft ruimte aan 

maatschappelijk initiatief. 
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6. Veiligheid 

 
 

Overlast, vernieling, criminaliteit  
Veiligheid is belangrijk voor de inwoners van de gemeente West Betuwe. Iedereen moet zich 
veilig voelen in onze gemeente; dit is niet een taak van de gemeente alleen. Ook inwoners 
en ondernemers hebben een verantwoordelijkheid voor veilig wonen, werken en reizen. Dat 
is een gezamenlijke opgave. 
 
De SGP vindt een duidelijk handhavingsbeleid zonder gedoogcultuur daarbij heel belangrijk. 
Voor een effectief handhavingsbeleid is het belangrijk dat alle verantwoordelijke 
handhavende instanties, zoals politie, brandweer en gemeente doen wat is afgesproken in 
regels en wetgeving. Iedere inwoner/ondernemer moet hierop kunnen vertrouwen.  
  

Openbare orde/APV  
De Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) is een 
regeling die geldt voor 
iedereen binnen de 
gemeente en die tot doel 
heeft de gemeente netjes en 
leefbaar te houden voor 
iedereen.  
Wij zijn van mening dat de 
APV praktische regels moet 
bevatten om ordeverstoring 
of hinder te voorkomen. Het 
is zaak om na een melding 
direct actie te ondernemen 
en tot handhaving over te gaan.  
 
Concreet: 
 

• Geluidsoverlast bij feesten, horeca en evenementen beperken. 
• Parkeren van grote voertuigen in woonwijken tegengaan. Stimuleren en faciliteren 

van buurt-apps 
• Samenwerking tussen gemeente en ondernemers aan de veiligheid op en rond 

bedrijventerreinen en winkelgebieden 

• Hondenpoep op straat of stoep is voor veel mensen een grote ergernis. Binnen de 
bebouwde kom bent u als hondenbezitter altijd verplicht om een zakje, schepje of 
ander opruimmiddel bij u te hebben. U kunt de poep daarna weggooien in een 
hondenpoepbak, afvalbak of ondergrondse restafvalcontainer. Bij overtreding wordt 
beboet.  

• Helaas wordt ons straatbeeld regelmatig ontsierd door illegaal aangebrachte 
posters en reclameborden. De organisatie of het evenement ontvangt een rekening 
voor de verwijderingsbijdrage van €50, of de reële kosten als die hoger zijn, per 
poster of bord.  

 
Overtreding van de gestelde normen in een vergunning resulteert (uiteindelijk) in het 
intrekken ervan, een geldboete, en het niet meer verlenen van een (nieuwe) vergunning.  
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Onkosten en schade, (indirect) veroorzaakt door evenementen en activiteiten komen altijd 
voor rekening van de organisatoren.   
  
Verloedering van de openbare ruimte door graffiti of vernield straatmeubilair moet worden 
voorkomen en tegengegaan. Bij geleden schade wordt prioriteit gegeven aan verhaal op de 
daders. Om verder verloedering tegen te gaan dient vernield straatmeubilair direct te 
worden vervangen.  

  
Samen met de politie willen wij actief inzetten op buurtpreventie. De oprichting van buurt-
apps moet worden gestimuleerd, en verder werkt de gemeente samen met ondernemers 
(verder) aan de veiligheid op en rond bedrijventerreinen en winkelgebieden. Veiligheid voor 
iedereen.  
  
Uitingen in het openbare leven die de Naam van God aantasten, die gezagsondermijnend 
of aanstootgevend zijn willen wij maximaal tegengaan.   
  

Vuurwerk 
Iedere jaarwisseling worden inwoners geconfronteerd met een behoorlijke overlast en 
rommel. In deze periode worden veel zaken vernield en komen er opstootjes voor. De SGP 
kiest ervoor om het gebruik van vuurwerk zoveel mogelijk te ontmoedigen en overlast door 
vuurwerk hard aan te pakken. Vandalisme rondom de jaarwisseling moet verder worden 
beperkt. Tenminste rondom verzorgingstehuizen, winkelcentra en kerken komen 
vuurwerkvrije zones.  Inwoners worden aangezet tot het opruimen van hun eigen 
vuurwerkafval. Ouders/verzorgers horen het goede voorbeeld te geven. Wij willen graag dat 
er in elke dorp een vuurwerkvrije zone komt. Ondanks dat de SGP zich realiseert dat 
regelgeving rondom vuurwerk landelijk beleid is, juicht de SGP een verbod met betrekking 
het afsteken van vuurwerk toe. 
  
Bij ons straatbeeld horen groepen jongeren. Als deze groepen bijeenkomen maar geen 
overlast veroorzaken is dit geen probleem, sterker nog: jongeren moeten juist 
communiceren! In geval van grote geluidsoverlast, gebruik van drugs of alcohol, het laten 
liggen van afval op straat of vernieling wordt hard en frequent opgetreden. Wij vinden het 
onacceptabel dat omwonenden overlast ondervinden van deze groepen. Let op: de jeugd 
heeft de toekomst.  

  

  

Brandweer en hulpverlening  
De brandweer is  belangrijk  voor onze veiligheid in verband met werken, wonen en leven.  
Het gaat hierbij om 3 taken: preventie, toezicht en repressie (blussen). Wij zetten ons in 
voor moderne apparatuur en goed opgeleide 
vrijwilligers die functioneren in een 
professionele organisatie.  
 
Concreet: 

• De regionalisering van de brandweer 
(veiligheidsregio)  mag niet nog meer 
uitholling van de vrijwillige brandweer 
veroorzaken. De jeugdbrandweer moet 
blijven. Zo wordt de instroom in een 
goed vrijwilligerskorps behouden.  

• Het ambulancevervoer dekt het hele 
gebied en de aanrijtijden liggen binnen 
de landelijke norm. Ook ’s nachts kan 
de ambulance effectief worden ingezet.  
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• Bij de inrichting van wegen moet bereikbaarheid door de brandweer (en andere 
hulpdiensten) altijd worden meegenomen. 

• Er moet meer worden geïnvesteerd in het bekendmaken van locaties en het 
voorlichten van inwoners over het gebruik van AED-punten. Lokale initiatieven 
ondersteunen we. 
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Politie  
Een gemotiveerd en betrokken politieapparaat is belangrijk.  
Wij streven naar versteviging van de band tussen inwoner en politiebeambte, tussen 
politieorgaan en gemeentebestuur. In de afgelopen periode is er een aantal wijkagenten 
bijgekomen. Dat blijven we stimuleren. De wijkagent ‘van vroeger’ weer terug op straat! De 
politieman in de straat is de meest effectieve vorm van vandalismebestrijding en het 
voorkomen van criminaliteit. Initiatieven van de politie op het terrein van voorlichting en 
preventie worden van harte door de SGP ondersteund. Diensten die echter niet tot de 
primaire taak van de politie behoren, dienen zoveel mogelijk te worden beperkt en waar 
mogelijk moeten de kosten hiervan op de gebruikers/veroorzakers worden verhaald.  
   

Rampenbestrijding  
Om het gemeentelijk rampenplan een functionele bijdrage te laten leveren aan uw 
bescherming en veiligheid, moeten de plannen regelmatig worden getoetst, geëvalueerd en 
bekend gemaakt worden aan de inwoners.  
Het regionale crisisplan wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgewerkt. Er zijn voldoende 
middelen gereserveerd voor het opleiden, trainen en oefenen van bestuurders en 
medewerkers in de crisisorganisatie. Er is voldoende aandacht voor specifieke situaties, 
zoals zware industrie, de snelwegen en de verschillende spoorlijnen. We leven op een 
kruispunt van wegen en sporen. Dit alles moet goed geregeld zijn. 

Veiligheid voor alles! 
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7. Verkeer en Vervoer 

 
Het verkeer zal voortdurend aandacht blijven vragen. De verkeersstromen veranderen. Door 
dichtslibben van autosnelwegen wordt gebruikt gemaakt van alternatieve en vaak lokale 
routes. De bestaande lokale (en regionale) wegen kunnen dit veranderende aanbod 
doorgaans niet aan. De SGP vindt dat belangrijke doorgaande verkeersstromen zoveel 
mogelijk buiten de dorpen om moeten worden geleid om de kern te sparen. SGP zet zich in 
om verkeerstromen te scheiden. Het fietsverkeer kan nog beter worden gestroomlijnd. De 
SGP hecht groot belang aan veilige voet- en fietspaden. Openbaar vervoer moet op peil 
blijven of verbeteren. 
 
Concreet: 

• Vrachtverkeer en ander zwaar verkeer door de kernen zoveel mogelijk beperken, 
verkeersstromen scheiden. 

• Ontbrekende schakels in het netwerk van vrijliggende fietspaden aanvullen. 
(Esterweg (Est), Rebensestraat in Neerijnen en de Nieuwe Zuiderlingedijk van 
Asperen naar Gorinchem.) 

• Aandacht voor snelfietsers. 
• Klachten over voet- en fietspaden snel 

aanpakken. 
• Maatwerk in openbaar vervoer mogelijk 

maken. Door flexibele routekeuze 
afhankelijk tijdstip van de dag. 

• Nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen 
zo snel mogelijk op openbaar vervoer en 
fietspadennetwerk aansluiten. 

• Mogelijkheden voor parkeerplaatsen voor 
vrachtauto’s en grotere bedrijfsauto’s 
inventariseren en realiseren. 

• Gratis parkeren in alle kernen (zo nodig 
met blauwe zones) 

• Aantal laadpunten voor elektrische voertuigen verhogen. 
• Verkeersproblemen in Waardenburg aanpakken met bij voorkeur een rondweg. 

Onderzoeken of er nieuwe aansluitingen op de A2 kunnen worden gerealiseerd. 
• De randweg in Geldermalsen aansluiten op een te bouwen tweede Lingebrug (sparen 

daarvoor hebben we gedaan in de afgelopen jaren) en door middel van een rondweg 
de kern Buurmalsen en Geldermalsen ontlasten. 

• Sluipverkeer in kernen (Geldermalsen, 
Waardenburg en Beesd en Opijnen) 
ontmoedigen.  
• Sterk inzetten op lobby voor doorstroming 
en veiligheid op de A15 en A2 ter 
voorkoming van opstopping op lokale 
wegen. 
• Fruitroutes blijven stimuleren (dus 
drempels voorkomen) 
• Extra aandacht voor schoolroutes richting 
Culemborg, Geldermalsen, Gorinchem, 
Tiel en Zaltbommel. 
• Openbaar vervoer: 

o Oog voor de  busverbinding naar Zaltbommel 
o Goede aansluitingen in het openbaar vervoer bevorderen.   
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8. Lokale economie; werk en inkomen 

 

Werk! 
De SGP vindt het belangrijk dat er voor de ondernemers binnen onze gemeentegrenzen een 
gunstig klimaat heerst. Het gemeentebestuur van West Betuwe moet investeren in de relatie 
met de lokale werkgevers, omdat zij een belangrijke economische rol vervullen in onze 
gemeente en ook in de regio. Om elkaars ambities en kansen te versterken zal een 
structureel overleg op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau, grote meerwaarde geven voor 
de gemeente. Dus overleg met bedrijven, met ondernemersverenigingen. De nieuwe 
gemeente moet haar facturen binnen 30 dagen betalen. 
 
Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt moeten we mogelijkheden bieden tot het vinden 
van passend werk. Dat willen we blijven stimuleren. 
 
De rol van de gemeente kan worden samengevat als voorwaardenscheppend, faciliterend, 
initiërend en (bij)sturend. 
 
Wij blijven streven om naar uitbreiding van bedrijvigheid van naar schone en 
arbeidsintensieve bedrijven, waarvan de geboden werkgelegenheid overeenkomt met de 
vraag naar werkgelegenheid door onze lokale beroepsbevolking. Hierbij dient de 
ontwikkeling van hoogwaardige werkgelegenheid bevorderd te worden. In de afgelopen 
periode zijn hier mooie stappen gemaakt. Hierdoor kan het forensenverkeer reduceren. Ook 
valt te denken aan initiatieven om juist de sector Fruit te bewegen gezamenlijk 
geconcentreerd iets te ontwikkelen (zie bijvoorbeeld AgriBusinessPark Wageningen). 
 
De agrarische sector is van 
fundamenteel belang voor onze 
gemeente West Betuwe. De SGP 
vindt dat er mogelijkheden moeten 
zijn om binnen de agrarische 
sector functieverbreding toe te 
staan.  
 
Vanuit economisch oogpunt is het 
belangrijk dat er interactie ontstaat 
tussen de ontwikkeling van het 
stationsgebied en de ontwikkeling 
van het centrum van 
Geldermalsen. 
 
Daarnaast willen we in grotere 
kernen graag een grote 
verscheidenheid aan winkels behouden. Daar waar zich wensen voor een retailpark nabij 
autosnelwegen aandienen is het zaak deze serieus te beoordelen op verdringing van winkels 
in de kernen.  
 
 

Zondagsrust 
De zondag is een dag van onderlinge ontmoeten; op deze dag kunnen we naar de kerk, 
luisteren naar Gods Woord. Deze dag is niet alleen vanwege het christelijk karakter van 
belang, maar ook vanwege de belangrijke maatschappelijke en sociale waarde. Ieder mens 
heeft er recht op om op adem te kunnen komen. Dat geldt voor werknemers, maar ook voor 
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winkeliers. De SGP gunt het anderen en u ook de zondag als gemeenschappelijke rustdag te 
hebben. Het is daarom goed dat de winkels in West Betuwe op zondag gesloten blijven. Het 
lijkt zo populair om het aan de winkeliers over te laten. Gelukkig worden wij in deze door ruim 
80%  van de ondernemers in West Betuwe gesteund. 
Kijk op onze website en lees de argumenten van onze winkeliers! 
Op zondag heeft ook de winkelier en de medewerker rust! De SGP wil niet meewerken aan 
verruiming van winkeltijden op de zondag.  
 

Gratis parkeren 
De SGP wil de lokale economie in de verschillende kernen stimuleren. Wij blijven streven om  
in iedere kern parkeren gratis te maken. Daarnaast is invoering van de blauwe zone in 
bepaalde kernen erg belangrijk.  
 

Solide begroting binnen ons financieel beleid 
Tegenvallers willen we voorkomen. Vandaar dat we actief ingezet hebben op solide 
begroten. Dat nemen we mee richting de nieuwe gemeente. Dat betekent dat we dus in de 
begroting een deel reserveren voor onverwachte risico’s. Van groot belang, we dwingen 
onszelf strak te begroten en we zorgen ervoor dat ondernemers en inwoners niet 
geconfronteerd worden met onverwachte lastenstijgingen. Iedereen moet de gemeente 
kunnen vertrouwen. 
 

Leges 
De leges mogen niet meer stijgen dan met de inflatie. 
 

Lastendruk 
In de afgelopen jaren hebben we in Geldermalsen ervoor gezorgd dat de lokale 
gemeentelijke lasten niet meer zijn gestegen dan de inflatie. Dat willen we doorzetten naar 
West Betuwe. De eerste jaren zal de nieuwe fusie ons geen geld laten besparen, maar wel 
zal de kwaliteit van ons gemeentelijke dienstverlening verhoogd worden. Na enkele jaren 
verwachten we steeds efficiënter te worden. Als SGP zullen we ons uiterste best doen om de 
lokale lasten niet te laten stijgen. 
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9. Jeugd, onderwijs en jeugdzorg  

 
Onze jeugd hebben we hard nodig; jongeren zijn onze toekomst van onze samenleving.  
De basis voor een stabiele samenleving wordt gevormd in het gezin, de hoeksteen van de 
samenleving.  
De verantwoordelijkheid voor opgroeiende kinderen ligt bij de ouders, daarnaast ook bij de 
school. Het is daarom van belang dat het onderwijs op school goed aansluit bij de 
overtuiging van ouders. Zij moeten hun kinderen met een gerust hart naar school kunnen 
brengen. Kennis, kunde en vaardigheden zijn onmisbaar om in onze maatschappij te kunnen 
functioneren. Kinderen en jongeren moeten in een gezonde leefomgeving veilig kunnen 
opgroeien en een goede en passende opleiding kunnen volgen. De gemeente moet daarbij 
helpen waar mogelijk.  
 
De SGP wil zich inzetten voor de volgende punten:  
 

Passend onderwijs en leerlingenvervoer  
Passend onderwijs en leerlingenvervoer: voor kinderen die geen regulier onderwijs kunnen 
volgen, moet zo lang mogelijk een oplossing in eigen omgeving worden gefaciliteerd. Maar 
als het niet anders kan moet het leerlingenvervoer betaalbaar en goed zijn. In de balans van 
maatschappelijk en persoonlijk betaalbaar is een eigen bijdrage naar draagkracht 
acceptabel. De keuze van een school op basis van levensbeschouwing mag nooit een 
argument voor afwijzing of beperking van de tegemoetkoming zijn.  
 

Brede School 
Een brede school kan worden opgezet door initiatief van (kleine) scholen zelf. De SGP 
steunt het concept brede school als dit 
door de scholen zelf wordt opgezet. De 
gemeente dient in zo’n geval zoveel 
mogelijk faciliterend op te treden. In 
Lingewaal (Asperen, Herwijnen, Vuren 
en Heukelom zijn al verschillende brede 
scholen opgezet. De reden is het 
bereiken van schaalvoordelen die te 
bereiken zijn i.v.m. de kleinschaligheid 
van de afzonderlijke scholen (b.v. 
Tricht/Buurmalsen). 
 

Onderwijsachterstanden tegengaan 
Gemeenten bieden speciale 
programma’s aan om kinderen met een 
onderwijsachterstand te helpen. Ze krijgen daar ook geld van het Rijk voor. De SGP wil 
laaggeletterdheid en taalachterstanden effectief aanpakken. Het bevorderen van leesgedrag 
onder jonge kinderen is hierbij een belangrijk middel.  
 
Bij afspraken over resultaten van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) staat de inzet van 
scholen centraal. Gemeenten schrijven geen leeropbrengsten of didactische middelen, zoals 
een Citotoets, voor aan scholen. 
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Integrale kind centra 
Op veel plekken in het land worden IKC’s ontwikkeld. Dit zijn voorzieningen voor kinderen 
van 0-12 jaar. Een IKC biedt scholen een kans om leerlingen vroeg bij de (identiteit van de) 
school te betrekken. Ook kunnen ze een goede doorlopende leerlijn bieden. Integrale kind 
centra kunnen een goed instrument zijn om onderwijsachterstanden te bestrijden en sociale 
cohesie te bevorderen. Scholen mogen niet worden gedrongen of gedwongen om zich om te 
vormen tot een IKC of brede school. 
 
Concreet: 

• Maatschappelijke initiatieven zoals kinderopvang worden niet onnodig gehinderd met 
regels.  
 

Speelplaatsenplan  
Via een speelplaatsenplan kunnen speelterreinen 
en speeltoestellen op een goede manier over de 
gemeente worden verdeeld. Volgens de SGP 
verdient het aanbeveling om in een dergelijk plan 
rekening te houden met demografische 
ontwikkelingen in een gemeente. 
 
Concreet: 

• Speelvoorzieningen voor kinderen 
evenwichtig spreiden; inwoners hierbij betrekken, bijv. via speeltuinverenigingen. 

• Speelplaatsen afstemmen op diverse doelgroepen (leeftijden). 
• Bij inrichting en keuze van speeltoestellen rekening houden met mindervalide 

kinderen. 
• Veiligheid van speelplaatsen bevorderen en misbruik door hangjongeren voorkomen. 
• Met wijk- en buurtverenigingen afspraken maken over gezamenlijk beheer en 

toezicht. 
 

Gezonde leefstijl  
Een gezonde levensstijl van jongeren dient te worden aangemoedigd. De SGP is voor de 
aanwezigheid en bereikbaarheid van buitenspelvoorzieningen en trapveldjes in de 
leefomgeving. Maar ook op scholen het verminderen/afschaffen bewerkstelligen van verkoop 
van snacks, zoetwaren, en energierijke frisdranken. Daarnaast is ventilatie in lokalen van 
belang. Verder hoort hier een goede voorlichting over de negatieve effecten van roken en 
alcoholgebruik op de gezondheid bij. Hierbij dienen passende maatregelen te worden 
genomen door scholen.  
 

Fietsplan  
Fietsen is belangrijk, gezond en sociaal. Dit moet ook veilig kunnen. Iedereen moet veilig 
naar school kunnen fietsen. Als kinderen al op jonge leeftijd gewend zijn met de fiets naar 
school te gaan, dan kunnen ze daar hun hele leven profijt van hebben. Goede fietspaden, 
met name rond scholen hebben, voor de SGP, voorrang boven parkeervoorzieningen. Kiss 
en ride plaatsen moeten veiligheid bevorderen.  
 
 

Jeugdzorg  
De jeugd heeft de toekomst. Jongeren moeten gezond en veilig opgroeien tot burgers. Ze 
moeten vanuit een gezond verantwoordelijkheidsbesef volop meedoen in de samenleving. 
Daarom wil de SGP investeren in de jeugd. Er moeten goede voorzieningen en netwerken 
worden geboden. De SGP stelt het gezin als ‘de hoeksteen van de samenleving’ centraal; 
daarom zijn wij terughoudend ten aanzien van kinderopvang en voor- en buitenschoolse 
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opvang. Juist in het gezin moet de basis worden gelegd voor het goed functioneren in de 
maatschappij.  
Het is van belang dat er ruimte is voor identiteitsgebonden jeugdzorg. Als een kind een 
hulpverlener tegenkomt of bij een gastgezin moet wonen, is het van groot belang dat dit in 
een vertrouwde omgeving kan. Kinderen moeten als kinderen worden gezien, benaderd en 
behandeld.  
 
 
Concreet:  

• Zorgvoorzieningen moeten zo dicht mogelijk bij de gezinnen worden gerealiseerd. 
• Een laagdrempelig en toegankelijk Centrum voor Jeugd en Gezin is een belangrijke 

voorwaarde voor een effectieve jeugdzorg. Deze moet actief deelnemen in sociale 
wijkteams, zodat het dicht bij de mensen komt en signalen vroegtijdig oppikt. 

• Meer aandacht voor samenhangende hulp voor gezinnen: één gezin, één plan, één 
regisseur; ook als een van de kinderen (gedeeltelijk) niet meer thuis kan wonen; 

• Een goede samenwerking en afstemming tussen de partijen is van groot belang voor 
de continuïteit van de zorg.  

• Kinderen met leer- en ontwikkelingsachterstanden intensief begeleiden (voor- en 
vroegschoolse educatie). 

• De sociaal-emotionele ontwikkeling aandacht geven, bijvoorbeeld door 
‘kanjertrainingen’ om positief sociaal gedrag te stimuleren. 

• Opvoedkundige problemen van leerlingen vroeg signaleren en hulp bieden via 
schoolmaatschappelijk werk, zorgadviesteams en zonodig een gezinscoach. 

• Ouders actief betrekken bij het jeugdbeleid, bij problemen met jongeren altijd 
terugkoppelen met de ouders.  

• Jongeren pas met een diploma het onderwijs laten verlaten (startkwalificatie); hierbij 
vervullen leerplicht en jongerenloket (voor voortijdige schoolverlaters) een belangrijke 
rol. Kennis, kunde en vaardigheden zijn onmisbaar om in onze maatschappij te 
kunnen functioneren. 

• Opvoedcursussen aanbieden aan ouders, zodat zij beter in staat zijn hun 
verantwoordelijkheid voor de opvoeding waar te maken. 

• Voldoende accommodatie voor de opvang van 12 tot 16-jarigen en 16+ realiseren en 
jeugdvoorzieningen van sportclubs regelen, evenals skate- en skeelerbanen voor 
meer bewegen op straat. 

• Jeugd- en jongerenwerk moet worden ondersteund. Maatschappelijke organisaties 
en kerken moeten de ruimte krijgen om dit op hun eigen manier in te vullen. 

• Het aantal zelfmoorden onder jongeren neemt fors toe, zelfdoding is onder jongeren 
een van de belangrijkste doodsoorzaken. De gemeente komt in samenwerking met 
de ketenpartners met een plan van aanpak om dit risico zo veel mogelijk te 
verlagen.   

• Zorgvragers in de jeugdzorg moeten keuzevrijheid hebben. Daardoor wordt rekening 
gehouden met de levensovertuiging van ouders en jongeren. 

• Er moet zorgvuldig worden omgegaan met de financiële risico’s. De kwaliteit van zorg 
mag echter niet onder druk komen te staan omdat een zo groot mogelijke korting 
moet worden behaald. 

• Geld dat voor jeugdzorg bedoeld is, wordt ingezet voor jeugdzorg. 
 
 

Bibliotheek  
De bibliotheek is een belangrijke ondersteuning voor de vorming van de jeugd. Scholen 
moeten het lezen van boeken blijven stimuleren. In de bibliotheek is een ruim aanbod van 
boeken van groot belang. Kinderen moeten kosteloos boeken kunnen blijven lenen. Een 
goede zichtcollectie in de bibliotheek moet blijven!  
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10. Cultuur, recreatie en sport 

 
De Bijbelse visie op ons handelen heeft als doel de eer van God en het welzijn van de 
naaste te bevorderen.. Deze visie geeft ook richting aan de invulling van cultuur, recreatie en 
sport. De lokale samenleving geeft vaak herkenning en heeft een samenbindende functie. 
Mensen willen zichzelf kunnen zijn en de eigenheid ook delen met elkaar. De SGP wil een 
samenleving en niet een naast-elkaar-leving. Cultuur en cultuurhistorie kunnen hierin een 
belangrijke rol spelen, evenals het verantwoord samen recreëren en sporten. 
 

Cultuur 
De SGP hecht grote waarde aan de beleving van cultuur. Primair dienen culturele activiteiten 
voort te komen uit particulier initiatief, maar de gemeente kan hierin een stimulerende en 
ondersteunende rol vervullen. Hierbij ligt de nadruk op het behoud van ons cultureel erfgoed. 
De SGP vindt de waardering van de cultuurhistorie erg belangrijk. De geschiedenis hangt 
uiteraard nauw samen met de lokale identiteit. De SGP maakt zich sterk voor behoud en 
herstel van cultuurhistorische waarden. De gemeente schept mogelijkheden, ordent en 
beschermt. Bij het realiseren of toestaan van beeldende kunst in de openbare ruimte en 
culturele activiteiten wordt rekening gehouden met Bijbelse normen en waarden en respect 
voor onze mede-inwoners.  
 
Concreet: 

• Cultuurhistorische waarden (archeologie, monumenten, muziek) behouden en deze 
op de kaart zetten. 

• Cultuurhistorische waarden inzetten om de toeristische en recreatieve 
aantrekkingskracht van de gemeente te bevorderen. 

• Kunstuitingen in de publieke ruimte mogen niet kwetsend of aanstootgevend zijn.  
 

Recreatie en toerisme 
Hoge woningdichtheid en veeleisende 
arbeidsomstandigheden veroorzaken behoefte 
aan ontspanning. De SGP wil daarom bijdragen 
aan verantwoorde recreatie. De gemeentelijke 
taak bestaat vooral in het scheppen van goede 
randvoorwaarden. 
 
Concreet: 

• Goed voorzieningenniveau van 
vrijwilligersverenigingen die een 
verantwoorde vrijetijdsbesteding bieden. 

• Terughoudend beleid met betrekking tot 
grote evenement of festival 

• Recreatievoorzieningen die passen bij het karakter van de gemeente en de 
zondagsrust niet aantasten. 

• Behoud en/of ontwikkeling van recreatieterreinen, zoals natuur- en groengebieden. 
• Verbetering en/of realisatie van aantrekkelijke fiets- en wandelroutes. 
• Geen inbreuk op het buitengebied en de belangen van agrariërs door 

recreatievoorzieningen. 
• Evenwichtige spreiding van veilige speelvoorzieningen voor kinderen, en jongeren en 

omwonenden betrekken bij de ontwikkeling ervan. 
• Gebruik maken van de karakteristiek van de gemeente door bijvoorbeeld de Linge 

bereikbaar en aantrekkelijker te maken, ook voor de kern Geldermalsen. 
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• Aan te sluiten bij de ontwikkelingen rond ‘ de gastvrije dijk’ en herinrichting van de 
Waaldijk als recreatiegebied.  

• Rondje pontje moet mogelijk blijven door de inzet van de veerpontjes over de Waal 
en de Linge.  
 

Sport 
Sport kan een positieve bijdrage leveren aan vorming en ontwikkeling van de jeugd, aan 
volksgezondheid en aan sociale verbanden. Veel vrijwilligers zijn op dit terrein actief, en ook 
ouders tonen vaak grote betrokkenheid.  
De SGP onderkent de positieve aspecten van sport en wil deze ondersteunen door als 
gemeente goede faciliteiten en accommodaties te bieden. Voor jongeren is sport van groot 
belang voor de gezondheid, maar ook als zinvolle vrijetijdsbesteding. Ouderen en 
gehandicapten verdienen extra aandacht, niet alleen in het mogelijk maken van sport en 
beweging, maar ook ter bevordering van sociale contacten. Helaas heeft sport ook negatieve 
aspecten. De SGP wil geen sportverdwazing en geen zondagssport. 
 
Concreet: 

• Door kennismakingsprogramma’s sport leerlingen stimuleren tot meer bewegen. 
• Bij deze kennismakingsprogramma’s ook aandacht besteden aan stimuleren van 

sportief gedrag en ontmoedigen van sportverdwazing.  
• Sportaanbod beter toegankelijk maken voor ouderen en gehandicapten. 
• Streven naar redelijke balans tussen gemeentelijke en particuliere bijdragen. 
• Streven naar clustering van voorzieningen om optimaal gebruik te stimuleren en 

kosten te besparen.  
• Ontmoedigen en beperken van alcoholgebruik in sportkantines; ons uiteindelijke doel 

is: geen alcohol in sportkantines.. 
• Zondagssport ontmoedigen. 
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11. Sociaal domein 

 
De SGP wil opkomen voor de zwakkeren in de samenleving. Wij willen omzien naar mensen 
in kwetsbare omstandigheden. Zij moeten vanuit Bijbelse naastenliefde zorg, ondersteuning 
en soms ook bescherming ontvangen. We willen hen ondersteuning bieden en helpen om 
hun eigen verantwoordelijkheid weer op te pakken. 
 
Aanvullend op de ondersteuning vanuit familie, kerk en maatschappelijke verbanden wil de 
SGP dat de gemeente zorgt voor een goed sociaal vangnet voor hen die desondanks toch 
uit de boot dreigen te vallen. Kerken, scholen en andere maatschappelijke instellingen 
moeten intensief worden betrokken bij gemeentelijke beleid in het sociaal domein.  
 

Maatschappelijke ondersteuning 
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt veel verantwoordelijkheid bij de 
inwoners. De zorg is bedoeld voor kwetsbare mede-inwoners en hun leefomgeving, waarbij 
de gemeente zorg draagt voor een degelijk vangnet. De gemeente geeft in een Wmo-
beleidsplan elke vier jaar aan hoe ze deze taak gestalte wil geven.  
 
De SGP pleit voor een ruimhartig beleid, dat voorwaarden schept voor de inwoner om zijn 
eigen verantwoordelijkheid te nemen en solidair te zijn ten opzichte van mensen met een 
(lichamelijk, verstandelijk en psychisch) handicap en/of langdurige zorgbehoefte. 
 
Concreet: 

• De SGP wil 
een optimale 
keuzevrijheid 
garanderen, 
zodat 
inwoners 
hulp kunnen 
kiezen die bij hen past. 

• De kernteams c.q. sociale teams moeten laagdrempelig en toegankelijk zijn, dicht bij 
de mensen werken en direct ondersteuning en hulp kunnen bieden. 

• De zorgvragers moeten serieus worden genomen, daarbij hoort dat zij op eigen 
niveau en met respect voor de eigen levensbeschouwing worden benaderd. Zeker als 
het om het keukentafelgesprek gaat is dat van groot belang.  

• De continuïteit van de zorg is ook belangrijk, met name de kwetsbare gezinnen 
moeten actief gevolgd worden, door een goede (na)zorg moeten de wijkteams 
signaleren als de zorgvragen de eigen kracht van de inwoners overstijgt (verhouding 
draaglast<->draagkracht). 

• Mantelzorg en vrijwilligerswerk alsmede lokaal actieve maatschappelijke organisaties 
en initiatieven op het gebied van zorg en welzijn moeten worden gestimuleerd en 
ondersteund. 

• Er moeten goede voorzieningen zijn voor psychosociale hulp. Hierbij is keuzevrijheid 
van groot belang, zodat kan worden gekozen voor een instelling die past bij de 
levensbeschouwing. 

• Ouderen en gehandicapten de mogelijkheid bieden zo lang mogelijk zelfstandig thuis 
te wonen; daarbij dient wel gewaakt te worden voor sociaal isolement en 
eenzaamheid. 

• Openstaan voor innovaties op het gebied van wonen en zorg, zoals 
kangoeroewoningen of mantelzorgwoningen. De gemeente denkt hierin actief mee en 
is bereid om creatief om te gaan met de bouwmogelijkheden. In 
woningbouwprogramma’s worden deze woningen opgenomen. 
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• Ruimhartig beleid voor gehandicapten, chronisch zieken, ouderen en mantelzorgers. 
Betaalde zorg voor mensen zonder sociaal vangnet mag niet de sluitpost van de 
begroting zijn.  

• De regeldruk moet tot het minimale worden teruggebracht, de beschikbare tijd moet 
vooral worden besteed aan zorg, niet aan bureaucratie.  

• Ervaringen met een vouchersysteem om extra hulp in te kopen voor zorgvrager en 
mantelzorger zijn positief.  

• Goede informatie, advies en ondersteuning verlenen door een zorgloket (zowel 
digitaal, telefonisch als persoonlijk).  

• Ervaringsdeskundigheid uit de samenleving benutten door inwonerparticipatie, Wmo-
adviesraad en klanttevredenheidsonderzoeken. 

• Zorg dragen voor een sluitende zorgketen om dakloosheid (zoveel mogelijk) te 
voorkomen, overmatig alcohol- en drugsgebruik terug te dringen en overlast door 
verslaving, huiselijk geweld e.d. te verminderen. 

 
 

Schuldhulpverlening en 
ondersteuning 
Als inwoners buiten hun toedoen 
tijdelijk onvoldoende financiële 
draagkracht hebben, behoort 
kwijtschelding van verschuldigde 
belasting(en) en heffingen in 
individuele gevallen tot de 
mogelijkheden. Dit beleid is 
belangrijk in de strijd tegen 
sociaal isolement en armoede. 
Wij willen hierbij de ruimte die in de landelijke regelgeving aanwezig is maximaal inzetten. De 
gemeente moet zich inspannen om het kwijtscheldingsbeleid bekend te maken bij juiste 
mensen. 
 
In de gemeente Geldermalsen kunnen intermediairs gezinnen helpen door bijv. muziek of 
zwemles te laten betalen door de gemeente. Dit kan zonder papieren rompslomp. Dit willen 
we graag beschikbaar en bekend maken voor alle inwoners in West Betuwe. 
 
 

 

Werk, maar ook inkomen  
Werken is waardevol. Niet alleen voor het inkomen, maar ook voor contacten. Niet alleen 
betaald werk is waardevol. Voor de SGP is betaald en onbetaald werk gelijkwaardig. Zorg, 
ondersteuning en vrijwilligerswerk moeten als even nuttige maatschappelijke bijdragen 
worden gestimuleerd en gewaardeerd. De arbeidsparticipatie moet dan ook niet met allerlei 
regelingen worden opgevoerd. Wel is iedereen zelf verantwoordelijk voor zijn of haar 
inkomen. Wie hier niet toe in staat is, verdient echter ondersteuning van de overheid die 
zorgt voor haar inwoners. 
 
De SGP heeft een groot hart voor mensen die door omstandigheden niet kunnen werken. 
Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt (langdurig werklozen, gehandicapten, 
bijstandsgerechtigden) worden door de gemeente actief geholpen. Daarbij werkt de 
gemeente nauw samen met werkgevers in de gemeente en regio en met de sociale 
werkplaatsen. Als werken onmogelijk is of als er geen werk te vinden is, moet de gemeente 
in een inkomen voorzien. Een uitkering is dus een vangnet, geen hangmat.  
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Inwoners die van een sociaal minimum moeten rondkomen, hebben het zwaar. Zij kunnen bij 
de SGP rekenen op een ruimhartig minimabeleid. De SGP wil alle wettelijke mogelijkheden 
maximaal benutten. Aan de andere kant moeten inwoners niet door allerlei regelingen 
‘gevangen worden gehouden’ in een uitkering omdat werken financieel minder aantrekkelijk 
is dan een uitkering. 
 
Concreet: 

• Een integrale samenwerking tussen de gemeentelijke sociale dienst, het UWV en de 
CWI om werkzoekenden aan een geschikte baan te helpen. 

• De jeugdwerkloosheid moet, in samenwerking met het bedrijfsleven, actief worden 
aangepakt. 

• Een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt moet blijvend worden 
gestimuleerd en ondersteund. Dit kan onder meer door ondernemers en 
onderwijsinstellingen te laten samenwerken en door leerlingen actief kennis te laten 
maken met het regionale bedrijvenleven. 

• Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten in samenwerking met het 
bedrijfsleven, Werkzaak Rivierenland, Avres en/of het (speciaal) onderwijs actief naar 
leerwerkplaatsen, werkervaringsplaatsen of een dagbesteding worden begeleid. 

• Onbetaald werk, zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg, verdient grote waardering. 
• Alleenstaanden met jonge kinderen moeten worden vrijgesteld van de 

sollicitatieplicht. 
• Bij het verplichten tot werk rekening houden met gewetensbezwaren (bijvoorbeeld 

werk in de prostitutie of gokinrichtingen).  
• Werken moet lonen. Armoedeval moet worden voorkomen door werken financieel 

aantrekkelijker te laten zijn dan een uitkering.  
• Van inwoners die een uitkering ontvangen, mag een 'tegenprestatie' verwacht. Dit 

kan bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk. 
• Gemeenten moeten een ruimhartig minimabeleid hebben. Actieve 

armoedebestrijding, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, ruimhartige 
verlening van bijzondere bijstand en ziektekostenverzekering voor minima behoren 
tot de mogelijkheden. 

• Maatschappelijke organisaties die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding en 
eenzaamheid verdienen ondersteuning. Voorbeelden daarvan zijn de Voedselbank, 
repaircafés, Stichting Present, Stichting Leergeld Westbetuwe, Jeugdfonds Sport en 
Cultuur, Stichting Schuldhulpmaatje, Leger des Heils en Vluchtelingenwerk.  

• Actieve inzet op schuldhulpverlening is nodig. Maatschappelijke organisaties die 
daarin actief zijn, moeten worden ondersteund. 

 

Hulp aan onbedoeld zwangere vrouwen 
 
De SGP vindt het heel belangrijk dat iedere ongewenst zwangere vrouw een beroep kan 
doen op deskundige begeleiding en ondersteuning. Onze gemeente kan daarbij een 
belangrijke rol spelen.  
 
Concreet: 

• Bevorderen dat organisaties in onze gemeente waar ongewenst zwangere vrouwen 
zich kunnen melden met een hulpvraag bekend zijn met , en doorverwijzen naar 
organisaties die gespecialiseerde keuzebegeleidingsgesprekken bieden.  

• Zorg dat het uitdragen van de zwangerschap goed gefaciliteerd wordt, zodat vrouwen 
niet noodgedwongen de keuze maken voor abortus. 

• Voorrang geven aan woonruimte (art. 12 Huisvestingswet) aan deze kwetsbare 
doelgroep als het vinden van woonruimte niet lukt binnen familiekring of het sociale 
netwerk. 
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• Voor vrouwen die bijstandsuitkering kunnen aanvragen, is de periode tussen 
aanvraag en de toekenning vaak te lang. Het kan namelijk wel 8 tot 12 weken duren 
voordat zijn de uitkering ontvangen, terwijl vrouwen tijdens hun zwangerschap juist 
heel veel extra uitgaven hebben. De SGP vindt het daarom wenselijk dat onze 
gemeente indien nodig een voorschot verstrekken voor noodzakelijke kosten, zodat 
vrouwen zich niet in de schulden hoeven te steken.  

 

Vluchtelingen en statushouders 
De opvang van statushouders is bij uitstek een gemeentelijke verantwoordelijkheid. West 
Betuwe moet deze verantwoordelijkheid, in lijn van het landelijk beleid, nemen. De opvang 
van asielzoekers dient vooral in de regio van herkomst plaats te vinden. Dat brengt rust in de 
wereld. Wanneer asielzoekers, op basis van landelijke regelgeving, een verblijfstatus krijgen, 
moet de gemeente zorgdragen voor een verdeling die past bij de kernen in onze gemeente. 
Een grootschalige opvang van asielzoekers past niet in onze gemeente. 
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12. Volksgezondheid, Milieu en Energie 

 
Rentmeesterschap is een van de centrale gedachten van de SGP. Rentmeesterschap gaat, 
in tegenstelling tot het duurzaamheidsideaal, uit van een theocentrisch wereldbeeld. God 
staat centraal, Hij is de bron van alle goed en heeft in Adam aan de mensheid de 
verantwoordelijkheid voor de schepping gegeven om die ‘te bebouwen en te bewaren’. Uit 
respect voor het leven dat God in de schepping heeft gelegd, gaat de mens voorzichtig om 
met de natuur. De mens is beheerder in plaats van bezitter en weet dat de natuur niet van 
hemzelf is. Een duurzame samenleving, waarbij kinderen en kleinkinderen niet worden 
belast met de negatieve effecten van onze generatie, vinden wij erg belangrijk. Wij kunnen 
lokaal het verschil maken. 
 
Concreet: 

• Wateroverlast wordt bestreden door o.a. meer 
lokale waterberging en afkoppelen van 
hemelwaterafvoer van het rioolsysteem.  

• Er moeten draaiboeken zijn voor lange perioden 
van hitte en droogte. Er moet meer groen in 
gebouwde omgevingen worden bevorderd; 

• De luchtkwaliteit, ook fijnstof willen we tegen 
gaan, moet worden verbeterd door het o.a. het 
openbaar vervoer te stimuleren. 

• Geen belemmering in de natuurlijke ontwikkeling en innovatie van agrarische 
bedrijven. Stimuleren om stallen, kassen en teelten te verduurzamen (bijv. 
mestvergisting op bedrijfsniveau).  

• Natuurinclusieve landbouw positief benaderen; landbouw waar zorg voor natuur en 
omgeving een onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering.  

 

Milieu en afval 
Inwoners en bedrijven produceren enorm veel afval. Daarvan moeten we ons goed bewust 
zijn. Scheiden van afval is belangrijk. Hierdoor ontstaat er een lagere druk op het milieu. 
 
Concreet: 

• Bij afvalinzameling moet het milieurendement worden verbeterd. Daarom moeten 
afvalstromen tegen aanvaardbare kosten voor de inwoner optimaal worden 
gescheiden. Het serviceniveau moet minimaal gelijk blijven; 

• Afvalscheiding moet zo veel mogelijk worden gestimuleerd door invoering van diftar 
(betaling per aanbieding); Wel dient het variabele tarief voor de aanbieding van 
containers op een aanvaardbaar niveau te houden, omdat er anders ongewenste 
neveneffecten kunnen ontstaan (ontwijkgedrag). Ook is het belangrijk dat bepaalde 
groepen compensatie kunnen krijgen, denk aan inwoners die veel incontinentie en/of 
medisch afval hebben.  

• Wij vinden dat het milieurendement op afvalinzameling moet worden verhoogd. Dit 
kan via gemeentelijk afvalbeleid nader worden vormgegeven (gescheiden inzameling 
van de deelfracties papier, glas, plastic, textiel, etc.).  
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Duurzame energievoorziening 
De vraag naar energie stijgt. De SGP wil een actieve bijdrage leveren aan 
energiebesparingen. Ook willen we rendabele, duurzame energiebronnen inzetten. Als 
gemeente moeten we gaan 
nadenken over smart grids’. We 
zijn immers rentmeester. De 
gemeente moet dit ook financieel 
ondersteunen.  
 

Concreet: 
• Integrale aanpak van 

duurzaamheid door 
middel van landelijk en 
lokaal klimaatbeleid; 

• Gemeente West Betuwe moet zelf het goede voorbeeld geven door duurzame 
gemeentelijke gebouwen en scholen en door andere initiatieven; 

• Inwoners moeten worden betrokken door middel van stimuleringsregelingen voor 
energiebesparing in bestaande woningbouw; 

• Het bedrijfsleven moet worden gestimuleerd om duurzamer te worden; 
• Investering in duurzame energiebronnen is nodig. Ook moet de ruimtelijke omgeving 

duurzaam worden ingericht; 
• Er moeten mogelijkheden worden gemaakt voor alternatieve energievoorziening; 
• Energiecorporaties van inwoners moeten worden ondersteund. Gemeenten kunnen 

eventueel in deze corporaties investeren 
• Geen zonneparken op landbouwgrond; eerst moeten we bestaande daken gebruiken. 
• De gemeenten Geldermalsen en Neerijnen hebben gekozen om een aantal 

windmolens toe te staan op ‘kooppunt Deil’ en bij het AVRI-terrein. Ook de SGP heeft 
daarvoor gestemd. We moeten een bijdrage leveren aan het energievraagstuk. Deze 
clusters van windmolens zullen een forse, maar acceptabele impact hebben.  De 
SGP wil niet dat er overal windmolens komen.  
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Volksgezondheid 
De SGP vindt dat onze gemeente een taak heeft om de volksgezondheid te stimuleren. De 
gemeente kan veel voor zijn inwoners betekenen door in volksgezondheid en welzijn te 
investeren. 
 
 
Concreet: 

• JOGG: dit staat voor Jongeren op 
Gezond Gewicht. Het is een lokale 
aanpak voor een gezonde 
omgeving en gezonde jeugd. Het 
streven is dat iedereen zich inzet 
om gezond eten en bewegen voor 
kinderen en jongeren gemakkelijk 
en aantrekkelijk te maken. 

• Een gemeentelijk gezondheidsplan 
met concrete doelstellingen voor 
bewegen en voor het stimuleren 
van een gezonde levensstijl; 
specifiek voor ouderen. 

• Voorlichting op scholen rondom het 
de onderwerpen bewegen, 
gezonde voeding en de gevaren 
van verslaving. 

 

Groen 
Het groen - bomen, struiken, parken en perken - bevordert de leefbaarheid van de 
gemeente. Het gericht inzetten van beplanting maakt het mogelijk om energie te besparen, 
de geluidsoverlast te beperken en de luchtkwaliteit te verbeteren. De SGP vindt een goed 
kwaliteitsniveau belangrijk, ook omdat groen sterk beeldbepalend is. Bij de inrichting van de 
ruimte is het belangrijk onoverzichtelijke plaatsen te vermijden, om te voorkomen dat 
mensen de auto nemen in plaats van de fiets. 
(West Betuwe is een groene gemeente) 
 
De kwaliteit van het openbaar groen nog wat beter worden.  De SGP zet in op de CROW 
norm B, behalve op begraafplaatsen en herdenkingsplaatsen, daar streven we naar een A.  
Wij willen lokale ondernemers hiervoor inzetten! Jaarlijks wordt overwogen of een 
gebiedsgerichte kwaliteitsinjectie mogelijk is. Goed onderhouden groen met voldoende 
bomen en struiken is van belang voor de leef kwaliteit: visueel, geluid en fijnstof, dieren en 
planten.  
Herstel en behoud van gebiedseigen groenelementen zoals hoogstamfruit (ook langs de 
dijken), populierenhagen, doornhagen, notenbomen, knotwilgen en eendenkooien in het 
buitengebied moet worden gestimuleerd.  
Ook goed onderhoud en toegankelijkheid van de begraafplaatsen zijn voor de SGP heel 
belangrijk. De kosten hiervan hoeven voor ons niet kostendekkend te zijn.  
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Concreet: 

• Beeldkwaliteitsplan 
• Inventarisatie en bescherming van beeldbepalend groen. 
• Aandacht voor de veiligheid(-beleving) van inwoners bij de inrichting van 

groenstroken. 
• Inventarisatie van toepassingsmogelijkheden van integraal technisch groen. 
• Stimulering van technisch groen bij bedrijventerreinen en langs doorgaande wegen. 
• Biodiversiteit stimuleren door aanleg en onderhoud van groenstructuren die dit 

bevorderen. 
 

Begraafplaatsen  
De SGP ziet begraven als een Bijbelse norm. De 
keuze voor wel of niet begraven mag niet 
afhankelijk zijn van een financiële afweging. De 
SGP vindt dat het geen kostenneutraal 
beheerplan ‘begraafplaatsen’ hoeft te zijn. Het 
mag van ons geld kosten.  Door creatief en 
realistisch om te gaan met onderhoudsbudgetten 
kunnen kosten worden gereduceerd. De 
begraafplaatsen moeten heel toegankelijk zijn. 
Zowel het groen als de paden moeten er netjes 
uitzien. 
 
 

Water 
Water wordt een steeds belangrijker onderwerp van gemeentelijk beleid. De overheid is 
verplicht een waterplan op te stellen. Watersystemen en problemen van wateroverlast of 
verdroging houden doorgaans niet op bij een gemeentegrens.  
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Gebiedseigen wateropgave in het landelijke gebied dient zoveel mogelijk in het 
watersysteem van het waterschap te worden opgevangen, en voldoende duurzame 
maatregelen in het stedelijke gebied moeten worden opgezet. Wij geven daarbij de voorkeur 
aan voldoende oppervlaktewater als bergingsgebied.  Ruimte voor de rivier. 
De recreatie op de Linge dient een extensief karakter te hebben: flora en fauna dienen 
gerespecteerd te worden. 
 
Concreet: 

• Grond- en oppervlaktewater zuiver 
houden. 

• Gemeentelijke riolering op een goed 
niveau beheren. 

• Land- en tuinbouwgrond alleen 
opofferen indien er geen andere opties 
zijn. 

• Belevingswaarde van water in de 
omgeving en van wonen aan het water 
recht doen. 

• Culturele eigenheid van het landschap in 
stand houden. 

• Bij bouwen op lage plaatsen of bij rivieren rekening houden met de ruimte die water 
neemt. 

 

Geluid en uitstoot fijnstof 
Terugbrengen van geluidsbelasting en reduceren van fijn stof moet voortdurend bij 
planvorming en ontwikkeling van de infrastructuur en bedrijventerreinen  worden 
meegenomen. De SGP wil dat lokale knelpunten van geluid en fijnstof worden 
geïnventariseerd en een plan van aanpak wordt opgesteld. Dit geldt voor geluid in de kernen 
Meteren en Waardenburg. De kern Geldermalsen is niet geschikt voor doorgaand 
autoverkeer. 
 
Concreet: 
 

- Betere inpassing A2 en spoorlijn Waardenburg  
- Kern Geldermalsen ontlasten door het stimuleren dat verkeer meer automatisch de 

rondweg gebruikt. De SGP blijft sparen voor de tweede Lingebrug. 
- Een effectieve aanpak ontwikkelen met betrekking tot de geluids- en emissieoverlast 

afkomstig van verkeer etc bij bedrijventerrein De Oven in Asperen. 
- Spoorlijn aanpassingen Tricht en Geldermalsen. We blijven in overleg met ProRail 

streven naar zo weinig mogelijk geluids- en triloverlast. Veel lijkt al bereikt.  
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13.  Ruimtelijke ordening en wonen 

 
Het Bijbelse rentmeesterschap geeft richting aan het SGP-beleid voor ruimtelijke ordening en 
milieu. De openbare ruimte moet verantwoord worden ingedeeld. 
 

Omgevingswet 
De omgevingswet gaat voor belangrijke beleidswijzigingen zorgen in de ruimtelijke ordening. 
In de omgevingsvisie moeten volkshuisvesting, werkgelegenheid, economie, natuur en 
recreatie afgewogen in beeld worden gebracht. De omgevingswet biedt perspectief, de SGP 
zal actief meewerken voor het optimale resultaat voor onze inwoners en bedrijven. 
 
Concreet: 

• Aandacht voor diversiteit van woonmilieus. 
• Behoud van ecologische structuur. 
• Biodiversiteit. 
• Voldoende waterberging en oppervlaktewater. 
• Ontspanningsmogelijkheden voor kinderen en volwassenen. 
• Aandacht voor sociale consequenties. 
• In bestemmingen flexibel zijn en af durven wijken. 
• In bestemmingsplannen voldoende rekening houden met ontwikkelingen. 
• Maatwerkbestemmingen mogelijk maken, vooruitlopend op de omgevingswet. 

Bouwvergunningen worden bij voorkeur door de gemeente zelf verleend. 
 
 

Welstandsbeleid 
De welstandsnota schrijft voor waaraan bouwactiviteiten c.q. reclame-uitingen getoetst 
worden en is mede bepalend voor de beleving van de openbare ruimte/gemeente. De SGP 
vindt dat ruimtelijke ontwikkelingen moeten passen bij de historische en culturele waarden 
(identiteit) van de woon- en leefomgeving. 
 
Concreet: 

• Bij bouwactiviteiten rekening 
houden met de identiteit en 
uitstraling van de woon- en 
leefomgeving. 

• Daar waar kaders voor 
welstand nodig zijn is het 
belangrijk dat onnodige 
beperkingen voor inwoners 
en bedrijven worden 
weggenomen. 

• De proef ‘ welstandsvrij 
bouwen in Haaften’ 
evalueren, daarop kan ons 
beleid worden aangepast. 
 

Woningbouw en leefmilieu 
Een aantrekkelijke gemeente kenmerkt zich door variatie in woon- en leefmilieus. Er moeten 
verschillende woningen staan: sociaal, middelduur en duur. De SGP vindt evenwicht in het 
woningaanbod belangrijk. Mede door verschillende bouwstijlen krijgt een gemeente karakter. 
Het is mogelijk om in een omgevingsvisie of omgevingsplannen en grondexploitaties hierin 
sturend op te treden. Bij woningbouw zal de SGP ruimte vragen voor woningbouwlocaties 
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aansluitend aan bestaande bebouwing of/en transformatie van oude bedrijventerreinen. Er 
zijn in onze gemeente meer woningen nodig dan dat er mogen worden gebouwd. Wij willen 
er alles aan doen om een deel van 75.000 woningen die er in Nederland te kort zijn te 
bouwen in West Betuwe. 
 
Concreet: 

• De bouw van voldoende starterswoningen stimuleren (ook met Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap). 

• Voorzien in een ruim aanbod van seniorenwoningen om de doorstroom op de 
woningmarkt te bevorderen. 

• Levensloopbestendige woningen bouwen. 
• Woningbouw in alle dorpen stimuleren om de leefbaarheid te bevorderen. 
• Lobbyen in Arnhem en Den Haag om meer woningen in onze gemeente te bouwen. 
• Werken aan huis beperkt mogelijk maken.  
• De mogelijkheid van mantelzorg (in woningen/bijgebouwen) opnemen in ruimtelijke 

plannen. 
• Bij de ontwikkeling van uitbreidingslocaties nagaan hoe duurzaamheid bereikt kan 

worden. 
• Meer vrijheid in woonvolume en woonoppervlakten.  

 

Monumentenbeleid en archeologie 
Nederland heeft een rijke geschiedenis. Deze geschiedenis komt tot uiting in de 
aanwezigheid van oude gebouwen met diverse bouwstijlen, archeologische vondsten en 
cultuurlandschap. Beeldbepalende bouwwerken, monumenten en de inrichting van het 
(cultuur)landschap geven karakter aan een gemeente en het landelijke gebied. De SGP vindt 
het belangrijk dat geschiedenis aandacht krijgt (educatie) en wil de cultuurhistorische 
waarden bewaren voor de toekomst.  
 
Concreet: 

• Integrale beschrijving van 
erfgoed (religieus erfgoed, 
beeldbepalende gebouwen, 
(natuur)monumenten, 
bodemschatten en 
(cultuur)landschappen). 

• Subsidieregeling voor 
monumentale bouwwerken en 
bodemschatten. 

• Streven naar een goede 
balans tussen behoud van 
archeologische waarden en 
economische belangen 
(bijvoorbeeld diep ploegen niet 
verbieden zonder gegrond 
vermoeden van archeologische waarden).  

• Inventarisatie van de mogelijkheden om monumentwaarden van het interieur te 
beschermen (in relatie tot subsidiemogelijkheden en blijvende bruikbaarheid). 

• Evenwicht vinden tussen behoudt van monumentale karakter en hedendaagse eisen 
en duurzaamheid en woongenot. 
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Agrarische sector 
De agrarische sector ondergaat zoals vele 
sectoren een enorme transitie. Enerzijds heeft 
dit te maken te maken met een vrije Europese 
markt, anderzijds met de vraag van de 
consument naar local voor local. Hier speelt de 
sector op in.  
Dit alles heeft ook tot gevolg dat agrariërs 
stoppen of naar functieverbreding zoeken. De 
SGP vindt dat er mogelijkheden moeten zijn 
om binnen de agrarische sector 
functieverbreding toe te staan. Verpaupering 
van het platteland moet voorkomen worden. 
De agrarische sector is van fundamenteel 
belang voor onze gemeente West Betuwe. 
 
Concreet: 

• De gemeente moet actief beleid ontwikkelen voor vrijkomende agrarische bebouwing. 
Bijvoorbeeld openstaan voor nieuwe ontwikkelingen op voormalig agrarische 
percelen, zodat financiële mogelijkheden ontstaan om verpaupering tegen te gaan.  

• Agrarische ondernemers zijn de primaire dragers van het buitengebied. Alternatieve 
bestemmingen in het buitengebied moeten geen spanning opleveren met de 
agrarische basiswaarde van het gebied. 

• Agrariërs stimuleren/faciliteren wanneer zij de instandhouding van (open) landschap 
op zich nemen, bijv. door zorgboerderijen, agrarisch- natuur- en landschapsbeheer 
e.d. 

• Beleid ontwikkelen voor teelt-ondersteunende voorzieningen (rolkassen, hagelnetten, 
e.d.). 

• Natuurinclusieve landbouw bevorderen. Zie boven. 
• Arbeidsmigranten krijgen bij voorkeur een woonplaats op of nabij de werklocatie. 

 
 

Beheer van openbare ruimte:  
Het is belangrijk om de leefomgeving op een goed kwaliteitsniveau te houden. Onder het 
beheer van openbare ruimte vallen water, verhardingen, openbare verlichting, groen en 
speelvoorzieningen. Het beheer moet, waar mogelijk, integraal gebeuren. Bij 
werkzaamheden en groot onderhoud aan wegen en riolering moet de openbare ruimte een 
kwaliteitsimpuls krijgen. Bomen, struiken en plantsoenen bevorderen de leefbaarheid in de 
gemeente. Daarom verdient groen extra aandacht. 
 
Concreet: 

• Onderzoeken hoe openbare ruimte zo effectief en efficiënt mogelijk kan worden 
uitgevoerd. Waar mogelijk moet betrokkenheid van inwoners worden gestimuleerd; 
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• Water moet zuiver blijven. Overlast moet op een goede manier worden voorkomen; 
• Openbare verlichting moet in de 

gehele gemeente duurzamer; 
• Er moet minder lichtvervuiling zijn. 

‘Hotspots’ op bedrijventerreinen 
moeten worden aangepakt; 

• Waardevolle natuur, zoals bos, 
moet behouden blijven; 

• De bestrijding van de 
hondenpoepoverlast heeft prioriteit.  

• Speelterreinen en speeltoestellen 
moeten op een goede ma  nier over 
de gemeente worden verdeeld: 
kinderen moeten op loopafstand 
kunnen spelen en bewegen. 
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