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WOORD VOORAF 

 

 

Dit is het verkiezingsprogramma van de VVD voor de aanstaande 

gemeenteraadsverkiezingen van 2017. Het zijn bijzondere verkiezingen omdat de 
gemeenten Zevenaar en Rijnwaarden samengaan.  

De afgelopen jaren heeft de VVD  een oppositierol vervuld. Daarbij hebben we steeds het 

unieke VVD geluid laten horen: een sterke lokale economie, centrumontwikkeling, 

lastenverlichting voor burgers en bedrijven, minder regels, een gezond financieel beleid, 

goede infrastructuur, werkgelegenheid, jongerenhuisvesting en beheersbare subsidies voor 

culturele instellingen, waarbij niet de huisvesting (Hal 12) centraal staat maar de geleverde 
diensten. Die koers willen we graag vasthouden.  

De lokale VVD politici hebben hun verantwoordelijkheid steeds genomen door met nieuwe 

voorstellen te komen en onderdeel uit te maken van door de gemeenteraad ingestelde 

commissies zoals bijvoorbeeld de auditcommissie (verbetering financiële verslaglegging) en 

de enquêtecommissie naar het gevoerde personeelsbeleid. Wij willen dat blijven doen en 

ook deel gaan uitmaken van een nieuw college.  

Hoe sterker we daarbij uit de verkiezingen komen, des te beter onze onderhandelingspositie 

bij de vorming van een nieuw college. Bij de laatste landelijke verkiezingen dit jaar waren wij 
zowel in Zevenaar en in Rijnwaarden de grootste partij.  

Stem dus ook lokaal op de VVD!!! 
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LOKALE ECONOMIE 

 

De nieuwe gemeente Zevenaar heeft een unieke positie. Via weg, spoor, water en de lucht 

(Vliegveld Weeze) is Zevenaar uitstekend bereikbaar. Met de komst van de A-15 ligt 

Zevenaar op een logistiek strategische positie. Verbeteringen zijn nodig voor het Witte Kruis 
en een Noordelijke Rondweg. 

Onze bedrijventerreinen moeten beter en commerciëler aan de man gebracht worden. 

Acquisitie voor 7-Poort moet intensiever opgepakt worden. De Factory Outlet Zevenaar kan 

en moet daarin een belangrijke trekker zijn. Sterke kanten en kennisbundeling moeten meer 

naar voren worden gebracht. De gemeente heeft mooie bedrijven op gebied van de 

maakindustrie (Bijvoorbeeld: De Hoop in Lobith, de Kinkelder, Promens en Jazo in Zevenaar, 

Eijkelkamp te Giesbeek, de Steenfabrikanten enz.). Het techniek lokaal op Liemers College 
“Landeweerd” moet dan ook behouden blijven. 

                      

De gemeente moet daarbij ook “out of the box” denken. Stel dat een ondernemer 

bijvoorbeeld een skihal, ijsbaan of trampolinehal zou willen realiseren, dan moet het 

uitgangspunt zijn dat dit goed is voor de gemeente. Energie-innoverende bedrijven zoals 
bijvoorbeeld BKC en Staffier moeten een extra streepje voor krijgen.  
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Ook op recreatiegebied zijn er volop kansen: wij beschikken over mooie watersportgebieden 

als de Bijland en de Rhederlaag, diverse wandel- en fietsmogelijkheden en campings met 

prachtige camperplaatsen. Het unieke karakter van het Rijnstrangengebied en zijn 

bijzondere natuurwaarden moet meer landelijke bekendheid krijgen.  Evenementen, zoals 

Dreamfields maar ook bijvoorbeeld het NK zeilen wat in 2016 in Giesbeek gehouden is 

moeten worden gestimuleerd. Lokale initiatieven om dit te verbeteren dienen te worden 

gesteund vanuit de gemeente, niet door te zeggen wat er niet kan, maar door behoeften te 

peilen en te faciliteren en daarmee te kijken wat er wel kan. De VVD vindt dat de 

toeristenbelasting moet worden gebruikt voor het toerisme en niet in de algemene middelen 
moet verdwijnen. 

 

 

Voor het centrum van Zevenaar maar ook andere delen (bijvoorbeeld de Rijnkade te 

Tolkamer) moeten technologieën beter worden ingezet: gratis WIFI, lokale app’s etc. Er moet 

een investeringsfonds voor het centrum komen. De afgelopen jaren heeft de VVD er steeds 

voor gepleit het centrumplan ook echt uit te voeren en daarvoor middelen ter beschikking te 

stellen. Met het investeringsfonds moet een aanvang daarmee worden gemaakt: het centrum 

moet compacter en fraaier. Horeca moet vooral rondom de Markt en het Muldershof worden 
gecentreerd. De gemeente moet actief zijn als het gaat om herbestemmen van panden.  
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Ook de landbouw mag niet worden vergeten. Landbouw is een belangrijke speler in de lokale 

economie. Waar gewenst moet gewerkt worden aan ontwikkelruimte voor deze bedrijven (zie 

het provinciaal plussenbeleid). Neventakken zoals verkoop aan huis of een B&B moeten 

mogelijk zijn. Producten uit de regio worden al gepromoot, maar daar liggen zeer zeker nog 
volop kansen. 

Een goede digitale ontsluiting van de hele gemeente, zowel op de bedrijventerreinen als in 
het buitengebied moet prioriteit krijgen. 

Lokale en regionale ondernemers moeten daar waar mogelijk voorrang hebben bij aankopen 

of betrekken van diensten door de gemeente. Het lokaal inkoopbeleid waar de VVD zich de 

afgelopen jaren al sterk voor gemaakt heeft, moet verder worden verbeterd.  

 

LASTEN 

 

De afgelopen jaren is de OZB fors gestegen. Met de herindeling zal de OZB moeten worden 

gelijkgetrokken. De VVD vindt dat dit niet mag leiden tot lastenverzwaring voor burgers en 

bedrijven. Het uitgangspunt moet dan ook zijn dat het laagste tarief gaat gelden. Dit zal een 

vermindering van OZB lasten opleveren. Dit kan worden gedekt uit de precariobelastingen 

kabels en leidingen. Daardoor worden de lasten ook eerlijker over alle inwoners van 

Zevenaar verdeeld en komen niet allen op de schouders van huiseigenaren en bedrijven te 
rusten. 
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FINANCIEEL BELEID 

 

De VVD is voorstander van een gezond financieel beleid, zonder dat dit leidt tot 

belastingverhoging. Het op grote schaal steeds inhuren van externen moet worden 

tegengegaan. Er moet kritischer met uitgaven worden omgegaan: niet kijken of er geld is 

gereserveerd en het dan maar uitgeven, maar veeleer of de uitgave echt nodig is en 

eventueel niet goedkoper kan. Allerlei reservepotjes naast de normale algemene reserve 

moeten we zoveel mogelijk vermijden. Door de gemeente zal realistisch moeten worden 

begroot. De financiële situatie van Zevenaar is nog steeds verre van rooskleurig. Dat 

betekent ook dat bij de vorming van een nieuwe coalitie de financiële gevolgen van ambities 
glashelder moeten zijn.  Financiële risico’s moeten dan ook tot een minimum beperkt blijven.  

 

SERVICE 

 

Op het gebied van dienstverlening door de gemeente is de VVD voorstander van ruimere 

openingstijden van het gemeentehuis, bijvoorbeeld de vrijdagmiddag, zaterdagmorgen of 

twee dagen tot 19.30 uur. De huidige woensdagavond is te weinig om aan de behoefte van 

ruimere openingstijden tegemoet te komen. Over alternatieven voor de wijze van 

dienstverlening moet goed worden nagedacht teneinde ook de dienstverlening voor de 
inwoners die verder van het gemeentehuis wonen in stand te houden en te verbeteren.  
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SUBSIDIES EN EVENEMENTEN 

 

De VVD is voorstander van de regel dat instellingen die gesubsidieerd worden voor iedere 

euro subsidie tenminste een euro aan eigen inkomen realiseren. De fusie van de culturele 

instellingen tot een instelling Kunstwerk zal per saldo een besparing, ook in 

subsidieverstrekking moeten opleveren. Verplaatsing van Liemers Museum, Bibliotheek en 

Filmhuis mag niet leiden tot hogere kosten voor de gemeente. Lokale ondernemers moeten 

betrokken worden bij de exploitatie van het horeca-deel in Hal 12. 

Het subsidiebeleid moet na de herindeling zo spoedig mogelijk uniform gemaakt worden 

waarbij voor de VVD de positie van plaatselijke, cultuurhistorische, verenigingen zoals 
Schutterijen van groot belang is. Hetzelfde geldt voor sportverenigingen.  

De organisatie van evenementen in stad en dorp moet zoveel mogelijk worden ontlast van 

extra regels. Voor het aanvragen van dit soort vergunningen behoeven geen leges (meer) te 
worden betaald.  

 

SPORT EN ONTSPANNING 

 

De VVD wil (nog) meer inwoners aan het sporten krijgen. Er moet meer worden 

samengewerkt tussen sport, cultuur, scholen en zorg. Hiervoor heeft de VVD-fractie al de 

nodige inzet gepleegd en willen wij nu echt uitvoering gaan geven aan het Sportplan, samen 

met Sportcontact Zevenaar. De gemeente en het gemeentelijk sportbedrijf Ataro dienen hier 

ondersteunend en faciliterend te zijn. Sportverenigingen moeten niet voor onderlinge 

krachtenbundeling weglopen maar juist kijken naar de kansen waarbij samenvoegingen en/of 

fusies van verenigingen bespreekbaar moet zijn. 
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MILIEU 

 

De VVD is geen voorstander van grootschalige windmolens en windparken. Windenergie op 

kleine schaal moet mogelijk zijn. Ontwikkelingen met betrekking tot zonne-energie, ook op 

grotere schaal, zullen we steunen. Duurzaam bouwen wordt toegejuicht. Ook hier geldt dat 

de gemeente ruimhartig met nieuwe initiatieven moet omgaan en deze moet omarmen. 

Duurzame ambities van de gemeente zelf moeten op dusdanige wijze worden ingevuld dat 
dit budgettair zo neutraal mogelijk verloopt. 

 

VEILIGHEID 

 

Het huidige horecabeleid in het centrum van Zevenaar met een zichtbare politie werkt goed 

en dient wat de VVD betreft te worden voortgezet. Het blijft belangrijk contact te houden met 

politie en ondernemers. Een zichtbare politie blijft ook in de dorpen van groot belang. Regels 

stellen zonder deze ook daadwerkelijk te handhaven heeft geen enkele zin. 

De VVD is geen voorstander van een grootschalige vluchtelingenopvang in de gemeente 

Zevenaar. Dit zijn we niet geweest en zullen we ook niet worden. De sociale veiligheid komt 

daarmee te veel in de knel, zoals we ook gezien hebben in andere gemeenten. Vluchtelingen 

die hier mogen blijven, de zgn. statushouders, zullen in de gemeente Zevenaar komen 

wonen. De VVD zal daarin verantwoordelijkheid nemen. Wel vinden we dat statushouders 

zoveel mogelijk over alle kernen gehuisvest moeten worden. Dit vergroot maatschappelijke 
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acceptatie maar ook integratie. Taalles, werk en het verrichten van een tegenprestatie door 

diegene met een uitkering zijn daarbij belangrijk. Nieuwkomers moeten daarbij actief bij sport 
betrokken worden (Gelrepas). 

 

De verkeersveiligheid  en de verkeersdrukte is een belangrijk item, zeker met de komst van 

de A-15 en de verbreding van de A-12. De VVD zal zich blijven inzetten voor het realiseren 

van een noordelijke rondweg rondom de stad Zevenaar, om de verkeersdruk in Zevenaar 

(bijvoorbeeld de Arnhemseweg) te verlagen. Onze contacten met de provinciale en landelijke 

politiek zullen wij hierbij blijven betrekken. Doortrekken of verleggen van het Witte Kruis is 

niet alleen van belang voor de verkeersveiligheid van de Babberichseweg en de Dorpstraat 

in Babberich maar zeker is dit ook van belang voor een goede ontsluiting van het Gelders 
Eiland. 

 

Onze gemeente wordt na deze herindeling fors groter. Er dient opnieuw bekeken te worden 

hoe de aanrijtijden van de hulpdiensten verbeterd moeten worden. Voor de VVD is het 

onacceptabel dat deze  tijden met name in de ver weg gelegen dorpen zoals Spijk niet 

gehaald worden. Onze buurgemeente Emmerich moet bij de oplossing van deze  
problematieken ook zeker betrokken worden. 
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ZORG EN ARBEIDSPARTICIPATIE 

 

Het zgn. Garantiefonds Sociaal Domein moet worden afgeschaft. Het is gebleken dat het 

voor gemeenten mogelijk is met de beschikbare middelen goede zorg te bieden. Het is dus 

ook niet nodig daarvoor nog vele miljoenen apart te houden. Uiteraard moet goede zorg 

gewaarborgd blijven. Deze zorg moet doelmatig en passend zijn. Waar mogelijk moet de 

bereikbaarheid van zorg (met name in Rijnwaarden) verbeterd worden. De VVD zal de 

zelfredzaamheid van de inwoners willen blijven stimuleren en faciliteren. Dit hoeft niet alleen 

door geld maar kan ook door ambtelijke ondersteuning waarop creatieve oplossingen of 
experimenten een serieuze kans verdienen. 

 

Er moet een goede regeling komen om de zgn. armoedeval te voorkomen. Het mag niet zo 

zijn dat mensen door het accepteren van werk er financieel op achteruit gaan. Twee jaar 

geleden heeft de VVD daar al regelgeving voor voorgesteld. De raad van Zevenaar was daar 

voor maar helaas is dat nog niet uitgevoerd. Dit moet alsnog gebeuren.  

Mensen moeten steeds worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid als het gaat om 

werk. De tegenprestatie blijft een belangrijk aspect daarbij. Fraude met uitkeringen moet 
hard worden aangepakt. 
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REGELDRUK 

 

Waar mogelijk moeten het aantal regels en verordeningen worden teruggebracht. Een 

voorbeeld is de recent afgeschafte forensenbelasting, dit mede op initiatief van de VVD. 

Waar mogelijk moeten vergunningen voor meerdere jaren worden verleend, zodat de 
bureaucratie vermindert. 

Regels in het winkelgebied moeten zoveel mogelijk worden afgeschaft. De lokale 

ondernemers zijn heel goed in staat daar gezamenlijk afspraken over te maken (bijvoorbeeld 
het beplakken van etalageruiten). 

 

HUISVESTING 

   

De nieuwe gemeente Zevenaar moet interessant zijn om te wonen en daar mag best meer 

de aandacht op gevestigd worden. We moeten ook goedkoop blijven.  Het is voor de 

gemeente Zevenaar van groot belang dat jongeren en jong volwassenen hier komen wonen 
en werken. 

De markt moet alle kansen krijgen voorhanden zijnde bouwgronden te benutten voor 

woningbouw. Dit geldt ook voor vrijkomende gebouwen zoals schoolgebouwen etc. Private 

partijen moeten uitgenodigd worden daar huisvesting voor jongeren en jong volwassenen te 

realiseren. Ook daar moet de gemeente creatief en “out of the box” denken. Het realiseren 

van flexibele wooneenheden op vrij liggende en onbenutte terreinen of leegstaand vastgoed 

kan goedkope wooneenheden voor jongeren opleveren. Ook voor hen moet het betaalbaar 
en leuk zijn in de gemeente Zevenaar! 
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