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Verkiezingsprogramma VVD West Betuwe  
 
1. De inwoner centraal  
De lokale VVD West Betuwe staat midden in de samenleving. De VVD West Betuwe staat dan ook voor 
ambtenaren die oprecht luisteren en betrokken zijn bij de inwoners. Een gemeente die diensten dichtbij 
en op maat levert en daarbij de wens van de inwoners centraal stelt.  
Vanuit dat uitgangspunt kiezen wij ervoor om:  
 

• kwaliteit van leven, voor iedereen, zowel jong als oud, in al onze kernen centraal te stellen;  

• zowel fysiek als digitaal een benaderbare, laagdrempelige en toegankelijke gemeente te zijn;  

• inwoners bij planvorming volledig en vroegtijdig te informeren en actief betrekken;  

• dienstverlening individueel en op maat te verzorgen. Waar mogelijk komt de ambtenaar bij je 
langs. Paspoorten e.d. worden per post verzonden;  

• zorg te dragen voor lokaal basisonderwijs en faciliteert passende huisvesting 

• meer ruimte voor cultuurbeleid, bijvoorbeeld voor verbindende initiatieven en activiteiten van 
inwoners, monumentenzorg, kunst in de openbare ruimte en het delen van geschiedenis. 

• iedere inwoner, jong en oud, moet de mogelijkheid krijgen om sport te bedrijven. Gemeenten zijn 
vanaf 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp en kwetsbare ouderen. Vooral preventie, passende 
zorg en ondersteuning moeten aandacht krijgen. 

 
De VVD West Betuwe is een lokale partij en maakt zich hard voor ons lokale belang, maar wel mét de 
voordelen van ons landelijke netwerk, zowel op provinciaal als op Rijksniveau. Met ons netwerk zijn wij in 
staat om ook lokale en regionale problemen op de kaart te zetten.  
 
2. Ruimte voor ontwikkeling  
West Betuwe is een prachtige gemeente, met een grote diversiteit aan kernen en een sterke sociale 
cohesie. De VVD gaat voor behoud van cultuur en eigenheid van al deze kernen en zet daarom in op een 
economische ontwikkeling die past bij die identiteit maar wel sterk inzet op toekomstvastheid. Daarbij 
verdienen zowel de ondernemer als de inwoner zoveel mogelijk vrijheid en ruimte.  
Vanuit deze overtuiging zetten wij ons in om:  

• een tekort aan woningen in de kernen zo snel mogelijk op te lossen door bouwprojecten in alle 
kernen te stimuleren;  

• in te zetten op innovatie en duurzaamheid, waarbij de gemeente zich vooral faciliterend opstelt;  

• iedere ondernemer meer vrijheid te bieden om open te zijn wanneer hij of zij dat wil;  

• toerisme rondom onze prachtige natuur en historie te stimuleren;  

• de Omgevingswet zodanig implementeren dat er zo weinig mogelijk belemmeringen ontstaan 
voor nieuwe initiatieven of nadere ontwikkeling van zowel bedrijven, toerisme, kunst, cultuur en 
woningbouw;  

• geen ‘nee, tenzij’, maar ‘ja, mits’ beleid te hanteren op het gebied van ruimtelijke ordening;  

• initiatieven en zelfredzaamheid te stimuleren waardoor de kernen beschikken over voorzieningen 
die passen bij het Burgerinitiatief. Een goed gesprek met en een afstemming op de behoeften van 
álle inwoners is hier vereist.  

 
3. Infrastructuur en voorzieningen  
Het is onmogelijk om in ieder dorp alle voorzieningen te behouden. De infrastructuur tussen onze dorpen 
verdient dan ook alle aandacht om de leefbaarheid in ieder dorp te behouden en waar mogelijk te 
versterken. Daarom stuurt de VVD aan op verbetering van structuur om een betere bereikbaarheid en 
toegankelijkheid te bereiken.  
Dat willen wij bereiken door:  
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• de wegen, voet- en fietspaden goed te onderhouden;  

• werkzaamheden aan wegen gecoördineerd uit te voeren; zowel binnen de eigen gemeente als 
met omliggende gemeenten en provincies zodat onnodige hinder kan worden voorkomen;  

• de wachttijd voor alle vormen van openbaar vervoer te verkleinen door aansluitende aankomst- 
en vertrektijden te realiseren;  

• seniorenwoningen zoveel als mogelijk in nabijheid van voorzieningen te bouwen en vice versa;  

• overal in de gemeente te zorgen voor een goede internet- en (mobiele)telefoonverbinding.  

• op korte termijn in overleg treden met buurgemeenten, provincie en het rijk over verbreding A15. 
 
4. Kleine overheid, democratisch en solide bestuur  
De VVD West Betuwe zet in op een efficiënte, bedrijfsmatige gemeente. Doordat de gemeente zich 
beperkt tot haar kerntaken kunnen lokale lasten (zoals OZB en rioolbelasting) omlaag. Het bestuur in onze 
gemeente moet betrouwbaar zijn. Daarvoor is het nodig dat onze gemeente minder taken gaat 
uitbesteden. De talloze gemeenschappelijke regelingen die we de afgelopen jaren zijn aangegaan 
ondermijnen de lokale invloed. De zeggenschap moet terug naar onze eigen gemeente, waar hij 
thuishoort. Dit moet mogelijk zijn door de omvang van de nieuwe gemeente. Van de VVD West Betuwe 
mag u realistische en haalbare plannen verwachten waarover zorgvuldig zal worden besloten.  
Concreet betekent dit dat:  

• de VVD staat voor een solide, weldoordacht financieel beleid en daarmee zorgvuldig en zuinig om 
zal gaan met uw belastinggelden;  

• vergunningaanvragen snel en transparant zullen worden afgehandeld, waar mogelijk sneller dan 
de wettelijke termijn;  

• voorwaarden en eisen bij procedures vooraf helder geformuleerd zijn zodat enthousiaste mensen 
met een mooi initiatief niet stuklopen in onnodig gecompliceerde processen;  

• regelgeving rondom evenementen zullen worden vereenvoudigd;  

• inwoners eerder zullen worden betrokken bij projecten en betrokkenen vroegtijdig in staat 
worden gesteld mee te praten;  

 
5. Veiligheid  
Iedere inwoner van onze gemeente moet zich veilig voelen.  
Daarvoor is het nodig dat:  

• gezagsdragers zoals wijkagenten ook fysiek op straat zichtbaarder aanwezig zijn;  

• de aanrijdtijden van ambulance, brandweer en politie worden gewaarborgd door zowel een 
kwalitatief hoogwaardige uitrusting als een degelijke infrastructuur;  

• het werk van de vrijwillige én professionele brandweer in West Betuwe meer wordt gezien, 
gewaardeerd en ondersteund;  

• er structureel capaciteit wordt vrijgemaakt voor de opsporing van georganiseerde criminaliteit en 
de ondermijning van onze rechtstaat;  

• de teelt van softdrugs binnen onze gemeente wordt bestreden;  
 


