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Inleiding
Met trots presenteren wij het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen op
16 maart 2022. Velen hebben zich in discussieochtenden en -avonden gebogen over de inhoud. Het
resultaat is een realistisch programma. De inwoner staat centraal: de gemeente is er voor u. U heeft
daarom een belangrijke stem in de vaststelling en uitvoering van het beleid.
Het zal u niet ontgaan zijn dat landelijk gezien, het CDA een moeilijke tijd doormaakt. Reden te meer
om lokaal van ons te doen spreken. Wij staan voor de belangen van de inwoners van Beuningen. De
uitgangspunten van het CDA, gerechtigheid, solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid en
rentmeesterschap zijn en blijven voor ons van kracht. Wij willen deze punten in het beleid in onze
gemeente Beuningen realiseren.
Sociale gerechtigheid speelt in ons programma een belangrijke rol. Zorg voor iedereen die dit nodig
heeft, met speciale aandacht voor jeugd en ouderen. Wij hebben ons in de afgelopen periode hier
sterk voor gemaakt. We zullen dat in de komende vier jaar met alle kracht blijven doen.
De overheid is er voor de inwoner; en niet omgekeerd. De gemeente speelt een belangrijke rol om er
voor te zorgen dat de mens uitgangspunt is en blijft. Daar waar de inwoner het slachtoffer dreigt te
worden van het overheidsbeleid, moet de gemeente signaleren en ingrijpen. Dorps- en wijkraden
kunnen een belangrijke rol spelen om de stem van inwoners te laten horen.
Het CDA staat voor een beleid waarin onze kinderen en kleinkinderen een even goed perspectief
voor de toekomst hebben als wij. We moeten zorgvuldig omgaan met het klimaat en onze
leefomgeving. De oplossingen hiervoor moeten duurzaam zijn. Voor nu en de toekomst.
Er is een grote behoefte aan woningen. De gemeente Beuningen draagt naar rato bij. Gezien de
impact van de woningbouw voor de huidige kernen, worden inwoners - meer dan nu het geval is betrokken bij de plannen. Nieuwe woningen zorgen voor de instandhouding en versterking van de
leefbaarheid in de kernen.
Het CDA staat voor een sterke gemeente die eerlijk en transparant is. Samen met u als inwoner,
ondernemer en vereniging willen wij dit bereiken.

CDA Beuningen: lokaal, dicht bij de inwoners
Namens het bestuur,
Fons Mentink
Voorzitter CDA Beuningen

3

1.

Speerpunten

Sociaal domein
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Iedereen die zorg en (al dan niet financiële) ondersteuning nodig heeft en dat in alle
redelijkheid zelf niet kan organiseren, kan rekenen op het vangnet van de gemeente.
De behoefte aan zorg staat centraal. Binnen die behoefte wordt maatwerk geleverd.
Het CDA staat het systeem van Open House voor bij het inkopen van zorg en ondersteuning.
Het CDA komt op voor de belangen van minderheden en groepen mensen die niet of minder
in staat zijn om voor zichzelf te zorgen en/of op te komen.
We blijven de samenwerking tussen huisartsen, onderwijs, politie, sociaal team,
buurtplatforms en woningbouwcoöperaties steunen om sociale problemen vroegtijdig te
signaleren en huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen.
Meer ondersteuning van mantelzorgers, bijvoorbeeld door voldoende inkoop van dagopvang
en logeerbedden waar zorgbehoevenden tijdelijk kunnen verblijven om mantelzorgers even
te ontlasten van hun taken.
Ter bevordering van de inclusieve samenleving dienen alle openbare gebouwen en trottoirs
rolstoeltoegankelijk te zijn.
Onafhankelijk van woonplek kunnen inwoners langer in hun eigen omgeving blijven.
Alle inwoners doen naar vermogen mee op de arbeidsmarkt. We richten ons daarbij zowel
op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt als op het verkleinen van de afstand
van de arbeidsmarkt tot kwetsbare inwoners.
Om mensen beter in hun eigen wijk te ondersteunen, moeten verschillende partijen beter
samenwerken. Zoals de gemeente, ggz-instellingen (geestelijke gezondheid),
woningcorporaties, cliëntorganisaties en zorgverzekeraars.
De gemeente zorgt voor meer geschikte woningen met begeleiding voor kwetsbare mensen.
De gemeente investeert in een dementievriendelijke samenleving. Dit doet zij onder andere
door inwoners en bedrijven bewust te maken van de wijze hoe mensen met dementie met
respect te benaderen.
Inrichten van een soort tweede Zanddonkhuis, een woonvorm voor jongeren, ouderen en
mensen met een beperking die 24 uurs zorg nodig hebben.
Een verbetering van het openbaar vervoer in de avonden en weekenden om uitgaan in
grotere gemeenten mogelijk te maken.
Kinderen verdienen bij schuldhulpverlening bijzondere aandacht. Sport en gezonde voeding
zijn randvoorwaarden waar de gemeente voor moet zorgen.
Armoedebeleid, ook gericht op schuldhulpverlening, inzet kleding- en voedselbank, is erop
gericht om mensen die kunnen werken weer aan het werk te krijgen. Dit terwijl
voorzieningen passend en toereikend moeten zijn voor hen die niet meer kunnen deelnemen
aan de arbeidsmarkt.
Compensatie van kosten als gevolg van chronische ziekte of handicap voor mensen met een
minimuminkomen binnen de mogelijkheden die de WMO daarvoor biedt.
Sport bereikbaar maken en houden voor iedereen.
Naast de voedselbank, is een kledingbank wenselijk.
Het CDA in Beuningen zal zich landelijk (o.a. via de VNG) en regionaal hard maken voor de
realisering van een Sociaal Ontwikkelingsbedrijf in de regio Rijk van Nijmegen.

Inwoners centraal
•
•
•
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Inrichten van Wijkraden.
Inwoners krijgen het recht om taken en diensten van de gemeente over te nemen.
Burgerparticipatie wordt een vast onderdeel van voorbereiding van beleidsvoorstellen.
Hierin komt te staan welke doelgroepen het betreft en hoe deze betrokken worden. De
adviezen van betrokkenen maken deel uit van het raadsvoorstel.

•
•

Aanvullende lokale platformen voor wijken zoals mijnbuurtje.nl.
Plannen voor de wijk of buurt worden samen met inwoners en ondernemers gemaakt. Het zo
vroeg mogelijk betrekken van inwoners en samen met hen de opgave en het speelveld
bepalen, is het vertrekpunt.

Woningbouw en milieu
•
•
•
•
•
•
•

Gerichte woningbouw naar lokale woonbehoefte, inclusief bijbehorende faciliteiten.
Zeer goede afstemming met bestaande bewoners over nieuwbouwplannen en de lokale
behoeften in de wijk.
Nieuwbouw wordt klimaatneutraal gerealiseerd.
Alternatieven voor windenergie in Beuningen.
Goede inrichting van de kernen in Beuningen zodat de lokale identiteit behouden blijft.
Meer aandacht voor het winkelcentrum en haar faciliteiten.
Bouw een nieuw en duurzaam zwembad dat toegankelijk is voor iedereen.

Financiën en samenwerking
•
•
•
•

•
•
•

Gezond financieel beleid.
Geen lastenverzwaringen.
Aandacht voor familie- en boerenbedrijven.
In samenwerkingsverbanden betere samenwerking met buurgemeenten met gelijke
identiteit zoeken, zodat dienstverlening naar inwoners op peil blijft en betaalbaarheid
bewaakt wordt.
Ondersteuning en facilitering van ondernemers en uitbreiding van recreatie en gastvrijheid,
mogelijkheden voor initiatieven, zoals bijv. een boerenmarkt in de gemeente.
Hondenbelasting afschaffen.
Geen parkeerbelasting invoeren en handhaven van blauwe zones.
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2.

Sociaal Domein

Vraaggericht aanbod
Het CDA gelooft in de kracht van zowel de samenleving als van het individu. Solidariteit betekent
voor ons een focus op de eigen kracht en het draagvermogen van de omgeving.
De gemeente heeft dan de taak om inwoners te ondersteunen die (tijdelijk) niet meer op eigen
kracht kunnen meedoen of zijn vervreemd van de samenleving. Vervreemding van de samenleving
willen we voorkomen door tijdige signalering. Dit kan zijn op het gebied van werkloosheid, ziekte,
beperking of bij schulden. Het aanbod van de gemeente dient dan niet aanbodgericht, maar
vraaggericht te zijn.

Inclusieve samenleving
Het CDA heeft oog voor minderheden en groepen mensen die (tijdelijk) minder in staat zijn om voor
zichzelf op te komen en voor zichzelf te zorgen. Daarom is het van belang dat een professionele
hulpverlener (Zorgtraject-begeleider) met hen in gesprek gaat en waar nodig hun belangen behartigt.
De gemeente moet randvoorwaarden scheppen waardoor een inclusieve samenleving mogelijk
wordt gemaakt. Daar bedoelen we een samenleving mee waar iedereen tot zijn recht kan komen.
Het maakt niet uit welke culturele achtergrond, gender, leeftijd, talenten of beperkingen iemand
heeft. Een samenleving waar iedereen tot zijn recht kan komen. Iedereen neemt op een gelijkwaardige manier deel aan de maatschappij. Verschillende groepen worden bij elkaar betrokken en
iedereen telt in beginsel mee. Deze ambitie ligt in het verlengde van solidariteit, een van de vier
kernwaarden van het CDA. Beuningen is een discriminatievrije gemeente. Of je nu man, vrouw of
LHBTI bent, jong of oud, gelovig of ongelovig, met of zonder beperking of welke ras dan ook:
iedereen heeft recht om te zijn wie je wilt zijn. Wij tolereren niet dat mensen worden uitgesloten en
zetten ons daar actief voor in.

2.1 Financiering
Het CDA vindt dat de kosten voor het sociaal domein, ruim 40% van de gemeentebegroting, in de
hand moeten worden gehouden. We blijven monitoren dat de kosten binnen de perken blijven en
dat iedereen die hulp nodig heeft, de garantie heeft dit ook te krijgen.
CDA Beuningen zet zich in om landelijk een aantal zaken gewijzigd te krijgen:
• Afschaffing van het abonnementstarief en het herinvoeren van een inkomensafhankelijke
bijdrage.
• Betere afstemming van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (Wmo) op de Wet Langdurige
Zorg (Wlz). Vaak is Wlz-zorg thuis mogelijk. Dat kan als de situatie thuis geschikt is om veilig en
verantwoord zorg te krijgen. Door het verlenen van Wlz-zorg thuis dalende de kosten van de
Wmo.

2.2 Zorg
Zorg en preventie
Sinds 2015 zijn belangrijke zorgtaken toevertrouwd aan de gemeente door de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (Wmo). Het CDA vindt het positief dat hierdoor meer mogelijkheden worden
geboden om zorg en ondersteuning 'op maat' te organiseren. Zorg die, waar mogelijk is, aangesloten
wordt op de sociale omgeving van de hulpbehoevende. Het is belangrijk dat mensen omzien naar
elkaar en elkaar helpen door informele zorg te bieden. Als informele verbanden ontoereikend zijn
dan moet een professionele vorm van zorg of ondersteuning goed toegankelijk en bereikbaar zijn.
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Om bedoelde zorg en ondersteuning in te kunnen kopen zijn er systemen van openbare
aanbesteding ontwikkeld. Het CDA staat het systeem van Open House voor. Binnen de Open House
aanbestedingsprocedure, stelt de gemeente kwaliteitsspecificaties vast, worden voorwaarden en
eisen opgesteld en wordt een prijs vastgesteld. Aan iedereen die daaraan voldoet wordt een contract
geven. Bij een open house constructie is er keuzevrijheid voor cliënten, geen prijsconcurrentie
tussen aanbieders en kan de zorgcontinuïteit makkelijker gegarandeerd worden. Wisselende
hulpverleners bij cliënten is ongewenst. Iedereen wil graag een vertrouwd gezicht. Door wisselende
hulpverleners in te zetten, vervaagt de menselijke maat. Daarnaast wordt de signalerings- functie
tenietgedaan en kan dit ten koste gaan van de kwaliteit. Dit wil het CDA voorkomen.
Naar het oordeel van het CDA verdient preventie van problemen of gezondheidsrisico’s meer
aandacht. Investeringen in preventie zijn duurzame investeringen. Hoe eerder er aandacht is voor
potentiële (financiële, sociale enz.) problemen en gezondheidsrisico’s, hoe beter deze voorkomen
kunnen worden.
De gemeente gaat beschermend optreden bij dreigende uithuiszettingen in het sociale segment als
de situatie deels of geheel is ontstaan door onderliggende geestelijke of lichamelijke beperkingen.
Dit willen wij doen om te voorkomen dat dergelijke mensen met een beperking op straat belanden
en helemaal buiten de samenleving komen te staan.

Open house: keuzevrijheid voor

Soms lukt het mensen niet om de juiste zorg
cliënten en continuïteit van zorg
georganiseerd te krijgen. Dit komt voor wanneer
iemand niet alleen zorg uit de Wmo nodig heeft, maar ook een indicatie
Zorg en onderheeft voor de Wet Langdurige Zorg. In de zoektocht naar zorg om thuis te
kunnen blijven wonen mogen mensen niet van het kastje naar de muur
steuning op maat
worden gestuurd. Het CDA wil een sociaal domein zonder schotten.
Eén op de drie volwassenen is mantelzorger. Zorgen voor familie of naasten, soms 24 uur per dag,
kan heel zwaar zijn. Het CDA vindt mantelzorgers van onschatbare waarde en vindt dat zij gezien en
gehoord moeten worden. Waar nodig dienen zij ondersteund te worden door de gemeente. Dag- en
logeeropvang zijn middelen om mantelzorgers tijdelijk te ontlasten.

Zorg op maat
Het CDA gaat uit van de eigen kracht van mensen en hun omgeving, maar soms heeft iemand
(tijdelijk) ondersteuning nodig. Daarbij staat de behoefte van de zorgvrager centraal en wat voor
hem/haar de beste oplossing biedt: maatwerk.
Het CDA wil ervoor te zorgen dat iedereen kan meedoen en geeft ruimte aan gezamenlijke
initiatieven van inwoners en organisaties.
Het CDA wil dat de verantwoordelijke wethouder bij schrijnende gevallen gebruik maakt van de
discretionaire bevoegdheid. Zo kunnen de inwoners die buiten de boot vallen worden ontzien. De
gemeente betaalt in die gevallen de Wmo-bijdrage.
Door maatwerk te realiseren en solidair te zijn met de zwaksten in onze samenleving meent het CDA
dat ook van inwoners solidariteit gevraagd mag worden. Het CDA is van mening dat de gemeente een
dringend beroep op financieel draagkrachtige inwoners mag doen om op eigen kosten huishoudelijke
hulp in te schakelen.
Een aantal aanvragers is naar schatting financieel draagkrachtig genoeg om zelf iemand te betalen
om het huis schoon te maken en is ook goed in staat om die hulp zonder de gemeente te regelen.
Naar het oordeel van het CDA dient de gemeente met deze mensen het gesprek aan te gaan om te
bespreken of zij deze kosten zelf kunnen dragen.

2.3 Samen verantwoordelijk
De gemeente moet niet alleen zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke en sociale problemen,
zoals armoede en eenzaamheid. Het maatschappelijk middenveld moet gesprekspartner zijn. Denk
aan kerken, scholen, gehandicaptenorganisaties, vrouwenorganisaties of de milieubeweging. Om
7

eenzaamheid tegen te gaan stimuleert het CDA laagdrempelige sociale activiteiten. Het signaleren
van armoede en (sociale) eenzaamheid is belangrijk. Het CDA stelt voor om naast de voedselbank
ook een kledingbank op te richten en te ondersteunen.
Het Sociaal team blijft de verbindende factor met onze cliënten. Het motto blijft een plan waarbij
werk, inkomen en zorg centraal staan. Het Sociaal team is de schakel tussen instanties en de cliënt
waardoor de zorg die nodig is op maat gegeven kan worden. In combinatie met het begeleiden naar
werk en een vast inkomen, vormt dit de basis voor een goed functionerend sociaal domein.

2.4 Cliëntenraad
De cliëntenraad adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd op het gebied van
beleidsontwikkelingen en de uitvoering van het beleid. De cliëntenraad geeft advies over onder
andere:
• Jeugdzaken;
• Uitkeringszaken;
• Armoedekwesties;
• Kwetsbare groepen zoals senioren en gehandicapten;
• Hulp aan mensen met schulden.
De cliëntenraad is een onafhankelijke raad die bestaat uit inwoners van de gemeente Beuningen.
Deze inwoners zijn belangenbehartiger van cliënten.
Het CDA meent dat de naam Cliëntenraad suggereert dat de leden van die raad zelf cliënt zijn van de
gemeente. Ter voorkoming van dit misverstand stelt het CDA voor om de naam te wijzigen in
“Adviesraad Sociaal Domein”.

2.5 Sociale inclusie
In 2016 is in Nederland het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap uit 2006
geratificeerd. Dit verdrag heeft als doel om (on)zichtbare drempels voor mensen met een beperking
weg te halen zodat zij mee kunnen doen in de maatschappij.
Voor het CDA telt iedereen mee en kijken we naar elkaar om. Wij geloven in gelijkwaardigheid en
denken in mogelijkheden. Stap voor stap willen we toewerken naar een gemeente Beuningen waarin
iedereen erbij hoort, iedereen zich veilig voelt en iedereen meedoet en zich gewaardeerd voelt.
Ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, inkomen, talenten, beperkingen of gender.
We beseffen dat onze ambitie niet alleen groot is, maar ook tot in de haarvaten van de samenleving
reikt. Zo’n proces kost tijd. Bovendien kunnen we dit als gemeente niet alleen. We staan schouder
aan schouder met inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en de overheid. Dat vraagt
anders denken en anders doen.
Het is niet vanzelfsprekend dat alle voorzieningen in onze gemeente voor iedereen toegankelijk zijn.
Denk aan de steeds verder gaande digitalisering, inwoners met een beperking die ook hulpvragen
hebben en de toegankelijkheid van de openbare ruimte, gebouwen en het openbaar vervoer. We
willen dan ook inventariseren waar en/of bij wie toegankelijkheidsproblematiek speelt, om
vervolgens adequate acties te nemen die tot oplossingen leiden.

2.6 Beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Het doel van de decentralisatie van de zorg, was om de zorg dichterbij de mensen te organiseren.
Vandaar dat de zorg lokaal door de gemeente wordt geregeld. Er staat ons in de zorg nog één laatste
verandering te wachten: decentralisaties van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Net als
bij de eerdere overgang, moet onze gemeente deze vormen van zorg overnemen en moeten we dat
doen met minder geld. Dit heeft heel concreet, bijvoorbeeld op het gebied van beschermd wonen,
de nodige gevolgen. Zo moeten cliënten die nu redelijk intensieve begeleiding krijgen en/of worden
opgevangen in instellingen, in een gewoon huis gaan wonen met minder begeleiding. Dat wordt een
pittige opgave, waar we als gemeente niet aan kunnen ontkomen. Het CDA is vastberaden om deze
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verandering op een menswaardige manier uit te voeren. Zoveel mogelijk in goed overleg met
professionals, het wijkteam, de buurt en omwonenden, cliënten en hun naasten binnen de regionale
afspraken. Daarnaast blijven wij waakzaam voor het ontstaan van schrijnende situaties.

2.7 Ouderen
Het CDA in de gemeente Beuningen is van oordeel dat er vergaand maatregelen noodzakelijk zijn om
kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de ouderenzorg te borgen. Oplossingen moeten
worden gezocht in een radicale focus op de behoefte van de oudere en zijn omgeving met veel oog
voor de kwaliteit van leven. Het CDA pleit voor ruimte voor maatwerk, waarbij de inwoners van onze
gemeente van het begin af aan nauw betrokken zijn bij de toekomstplannen of initiatiefnemer zijn.
Investeren in gezonde leef- en woonomgevingen en een goed voorzieningenniveau, maar ook in
signalering, ondersteuning en zorg in de thuissituatie met oog voor de sociale aspecten is van belang.
De wijkverpleging is de onmisbare schakel, ook wanneer het opschalen naar het medisch domein nog
helemaal niet aan de orde is. Het heeft bijvoorbeeld geen zin met een zorgantwoord te reageren op
een welzijnsvraag.
De meest kwetsbare ouderen in de samenleving verdienen extra aandacht.
Voor alle betrokkenen - ouderen, mantelzorgers, zorgprofessionals, aanbieders en financiers - moet
het aantrekkelijk zijn om te investeren in preventie en het beroep op zwaardere, professionele zorg
zoveel mogelijk te beperken.
Ouderen wonen over het algemeen zo lang mogelijk zelfstandig. Voor ouderen is het van belang dat
de randvoorwaarden om zelfstandig te kunnen wonen optimaal zijn, bijvoorbeeld door
beschikbaarheid van levensloopbestendige woningen. Het CDA juicht initiatieven vanuit de
gemeenschap toe die bijdragen aan het langer
Radicale focus op behoefte
verantwoord thuis wonen van ouderen met een
van de oudere en zijn of
beperking. De CDA-fractie voert regelmatig overleg met
haar
omgeving met veel oog
ouderen om te horen wat er leeft, wat de gemeentelijke
voor de kwaliteit van leven
politiek voor hen kan betekenen en hen te betrekken bij
het beleid. Bijvoorbeeld als het gaat om woon- en
zorgvoorzieningen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Eenzaamheid
willen we terugdringen met bezoek aan huis door professionals, zoals dat nu in opdracht van de
gemeente wordt gedaan door stichting Perspectief. Daarmee worden niet alleen sociale maar ook
fysieke hulpbehoeften in beeld gebracht. Ook projecten met buddy's stimuleren wij. Hierbij kunnen
jongeren aan ouderen gekoppeld worden, hiermee wordt eenzaamheid in beide groepen wordt
aangepakt. Bevorderen en in stand houden van digitale vaardigheden leveren een belangrijke
bijdrage in de bestrijding van eenzaamheid.
Wensen van het CDA zijn een soort tweede Zanddonkhuis, een woonvorm voor jongeren, ouderen
en mensen met een beperking die 24 uurs zorg nodig hebben. Naast een groei van betaalbare
seniorenwoningen ook een collectieve woonvorm waar ouderen met elkaar wonen en voor elkaar
zorgen.
Het CDA streeft naar een dementievriendelijke samenleving. Dat is een samenleving waarin mensen
met (beginnende) dementie zo lang mogelijk veilig mee kunnen doen. Dat vraagt wat van de
omgeving. Familie en buren moeten oog hebben voor mensen met dementie om hen te kunnen
helpen. De gemeente dient een voorbeeldrol te spelen in haar dienstverlening. Dit komt ook tot
uiting door bijvoorbeeld de inrichting van de openbare ruimte en voorlichting.

2.8 Jeugd
Met de meeste jongeren in onze gemeente gaat het gelukkig goed. Hun ontwikkeling krijgt van de
ouders de aandacht die het nodig heeft. Sommige kinderen zijn echter minder bevoorrecht. Zij
dreigen tussen wal en schip te geraken. Onderzoek door de GGD (jeugdmonitor) laat zien dat onze
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jeugd in de gemeente Beuningen meer aandacht vraagt dan de jeugd in andere gemeenten in het
Rijk van Nijmegen.
De jeugdzorg in onze gemeente vraagt een aanzienlijk deel van het budget sociaal domein. Om de
zorg te kunnen blijven geven die nodig is moeten
Onze jeugd vraagt meer aandacht
we aan de voorkant meer investeren in preventie.
dan in andere gemeenten in Rijk
Veel jeugdproblemen komen voor in het ‘normale’
leven. Door intensiever samen te werken met
van Nijmegen
huisartsen, praktijkondersteuners en psychologen
in
de
eerste
lijn,
kunnen
we dure jeugdzorg voorkomen.
Instellen Jongerenraad
De gemeente heeft geen invloed op een andere dure tak van de
jeugdzorg. Bijvoorbeeld door tussenkomst van de rechter (uithuisplaatsingen) en de activiteiten van
Veilig Thuis. Als we kinderen uit huis moeten plaatsen zijn dit de hoogste kosten. Dit kunnen we
voorkomen door te blijven inzetten op de regionale tafels waar we met alle macht proberen
uithuisplaatsing te voorkomen. Met deskundigen, de ouders zelf en de instanties voorkomen we op
deze manier dure trajecten en houden we de jeugdzorg betaalbaar.
Het CDA vindt dat jeugd- en jongerenwerk belangrijk blijft in onze gemeente. Samen met Stichting
Perspectief, straatcoaches en andere hulpverleners kunnen we onze jeugd op weg helpen naar
volwassenheid. Wij denken hierbij aan de invoering van een jongerenraad die meedenkt over
beleidsvoornemens. Niet achteraf maar vooraf worden zij bij het beleid betrokken en kunnen op
deze manier adviseren aan het gemeentebestuur en de regionale samenwerking.
Naast de kindergemeenteraad zouden wij ook graag een cursus voor onze oudere jeugd organiseren
over de politiek en hoe zij hier actief bij betrokken kunnen worden.
Eenzaamheid onder jongeren is een onderwerp waarvan het CDA vindt dat dit de nodige aandacht
verdient. Wij willen samen met onze hulpinstanties onderzoeken hoe we deze jonge mensen kunnen
bereiken om te voorkomen dat zij in een isolement belanden.
Het Kindpakket blijft actueel voor ouders met een smalle beurs. Samen met de Stichting Leergeld
bereiken we mooie resultaten doordat kinderen zo ook deel kunnen nemen aan onze samenleving.
Het huidige Kindpakket moet worden uitgebreid en er moet meer gebruik van worden gemaakt.
Een gezonde en actieve jeugd is van groot belang voor de toekomst. Het CDA vindt dat we moeten
investeren in deze toekomst. Dat komt onder andere tot uiting in het mede mogelijk maken van
sportfaciliteiten en preventieprogramma’s, zoals op het gebied van alcohol, drugs en obesitas.
Wanneer het niet goed gaat in een jong gezin, moet er vroegtijdig worden ingegrepen.

2.9 Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers
Vrijwilligers en mantelzorgers verdienen waardering en aandacht. Waardering in de vorm van een
mantelzorgcompliment en/of een vrijwilligers dag stimuleren wij van harte. Als mantelzorger is het
van groot belang om in balans te blijven.
Het CDA wil mantelzorgers actief ondersteunen, door bijvoorbeeld het uitbreiden van respijtzorg
(tijdelijk ontlasten van mantelzorgers). Daarom zet het CDA zich in voor het opzetten van een
respijthuis in de regio.

2.10 Sport
Sport verbindt en bevordert de gezondheid. Vandaar dat we sporten voor alle leeftijden, maar vooral
ook voor ouderen, stimuleren. Sportverenigingen kunnen hieraan een grote bijdrage leveren. Voor
het meedoen aan bijvoorbeeld sportieve activiteiten moet de regeling 'Meedoen' in sommige
gevallen kunnen gelden voor inwoners onder de 18 jaar.
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Stichting Leergeld speelt hier een betekenisvolle rol in.
Sport en spel zijn voor alle kinderen belangrijk voor een goede ontwikkeling. Alle kinderen moeten in
staat worden gesteld om te sporten. Schoolzwemmen levert een belangrijke bijdrage aan bewegen
door kinderen. Het is daarnaast van levensbelang. Jaarlijks verdrinken in Nederland velen omdat ze
niet kunnen zwemmen. Beuningen is een waterrijke gemeente. Het CDA wil dat kinderen niet alleen
leren zwemmen, maar daarnaast dat de zwemvaardigheid wordt onderhouden. Daarom investeren
we in een nieuw zwembad.
Sport verbindt en bevordert
Preventie blijft het motto om lang gezond te blijven, sporten
maakt daar onderdeel vanuit. Het CDA wil jeugd, ouderen en
de gezondheid; vandaar dat
mensen met een beperking blijven stimuleren om te sporten.
we sporten willen stimuleren
De voorzieningen als fit-hockey, walking football, en oldstar
tennis zijn daar voorbeelden van. Uniek sporten voor mensen met een beperking moeten we onder
de aandacht blijven brengen. En onze jeugd moet via de scholen kennis kunnen blijven maken met
sporten waardoor zij bewegen als vanzelfsprekend gaan vinden. Nieuwe initiatieven moeten we
ondersteunen.

2.11 Hondenbelasting
Huisdieren bevorderen de sociale binding en zij zijn daarmee een beproefd instrument om
vereenzaming tegen te gaan en depressieve gevoelens te verminderen. Huisdieren kunnen een
positieve invloed hebben op de manier waarop we ons voelen. Voor een dier zorgen brengt
verantwoordelijkheidsgevoel en structuur met zich mee. Honden spelen daar een grote rol in.
De reden van invoering van hondenbelasting destijds, zoals het tegengaan van zwerfhonden en
hondsdolheid, geldt al lang niet meer. Hondenbelasting is dus een achterhaalde belasting. Daarnaast
is het een onrechtvaardige belasting: het geld wordt namelijk beperkt ingezet voor voorzieningen
voor honden en gaat verder naar de algemene middelen. Wij vinden dat deze gemeentelijke melkkoe
moet worden afgeschaft. De controleurs die nu op hondenbelasting controleren kunnen dan voor
andere taken worden ingezet.

2.12 Arbeidsparticipatie
Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 kunnen mensen met een arbeidsbeperking niet
meer terecht in een sociaal werkbedrijf, maar moeten zij aan de slag in een baan in de reguliere
arbeidsmarkt. Het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen voert in onze regio de Participatiewet uit. Het
WerkBedrijf is ontstaan uit een samenwerking tussen 7 gemeenten en voormalig Breed. De
kernactiviteit van het WerkBedrijf is het bemiddelen, ontwikkelen en begeleiden van werkzoekenden
met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt naar werk.
Naar het oordeel van het CDA is er in de afgelopen jaren binnen het WerkBedrijf onvoldoende
geïnvesteerd in het aan het werk helpen van mensen in de bijstand. Zeker de mensen met een grote
afstand tot de arbeidsmarkt kregen te weinig hulp of
begeleiding.
Zeker de mensen met een
Bijstandsgerechtigden die niet kansrijk werden geacht, werden
grote afstand tot de
te vaak aan hun lot overgelaten. Terwijl velen van hen graag aan
arbeidsmarkt kregen t e
de slag willen, gebeurde er te weinig om hen aan werk te helpen.
Het CDA is van mening dat we er juist in moeilijke tijden voor
weinig hulp of begeleiding
moeten zorgen dat mensen niet in de kou blijven staan.
Door de Sociale Werkvoorziening nieuw leven in te blazen en deze voorziening te ontwikkelen tot
een Sociaal Ontwikkelbedrijf wordt mensen een perspectief geboden.
Mensen met een arbeidsbeperking moeten hun talenten zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Het
Sociaal Ontwikkelbedrijf biedt beschutte plekken binnen de Sociale Werkvoorziening (zoals in het
verleden Stichting Breed dat deed) maar ook plaatsing binnen het bedrijfsleven.

11

Ontwikkeling van mensen staat centraal, maar ook het bieden van een veilige haven. Want als het
niet lukt met een zelfstandige baan in het bedrijfsleven, kunnen mensen altijd terugkeren in een
Sociaal Ontwikkelbedrijf.

2.13 Doelstelling Sociaal Ontwikkelbedrijf
Mensen met een beperking en met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen zich ontwikkelen
buiten en binnen het ontwikkelbedrijf. Dit bedrijf biedt naast begeleiding, training en scholing, ook
werk in een beschermde werkomgeving, gemeentelijke opdrachten, groepsdetachering, individuele
detachering en directe plaatsing in een zelfstandige baan bij het bedrijfsleven. Ontwikkeling van
mensen staat centraal, maar ook het bieden van een veilige haven. Want als het niet lukt in het
bedrijfsleven, kunnen mensen altijd terugkeren naar het Sociaal Ontwikkelbedrijf.
Het CDA wil investeren in een nieuwe ‘Stichting Breed’.
Het Sociaal Ontwikkelbedrijf biedt een ruim aanbod aan werksoorten voor mensen met een
beperking die dit al dan niet kunnen gebruiken als opstap om
Investeren in een nieuwe buiten het Sociaal Ontwikkelbedrijf aan de slag te gaan.
‘Stichting Breed’
Meerdere werksoorten vormen een leerwerkbedrijf waar een
certificaat behaald kan worden (zoals een
Toegang tot werk voor mensen met praktijkverklaring). Ook bijstandsgerechtigden en
een beperking als recht vormgeven statushouders kunnen gebruik maken van het
leerwerkbedrijf. Het aanbod van werksoorten en
certificaten binnen de regio Rijk van Nijmegen wordt besproken met werkgevers, werknemers en
met de ondernemingsraad.
Het CDA in Beuningen wil de toegang tot werk voor mensen met een beperking als recht vormgeven.
Uitgangspunt is dat mensen met een beperking recht hebben op werk, conform Artikel 27 van het VN
Verdrag Handicap.
Om dit te realiseren is een landelijk dekkend netwerk van Sociaal Ontwikkelbedrijven nodig. Elke
gemeente dient te participeren in een Sociaal Ontwikkelbedrijf, zodat instrumenten voor zowel
werkzoekenden als werkgevers overal beschikbaar zijn. Gelet op de omvang van de gemeente
Beuningen dient dat, naar het oordeel van het CDA, in onze regio gerealiseerd te worden door
middel van een regionale samenwerking.
Daarnaast helpt het Sociaal Ontwikkelbedrijf werkgevers die mensen met een beperking in dienst
willen nemen en vormt het een aanspreekpunt voor scholen. Naar het oordeel van het CDA dient er
een landelijk dekkend netwerk van Sociaal Ontwikkelbedrijven te komen, zodat elke gemeente (al
dan niet in regionaal verband) kan participeren in een Sociaal Ontwikkelbedrijf.
De Rijksoverheid wordt verantwoordelijk voor adequate financiering richting gemeenten, zodat zij
het recht op werk en begeleiding vorm kunnen geven. Voor de groepen die zwaardere ondersteuning
behoeven, wordt aanvullende financiering geboden.
Het CDA in Beuningen is van mening dat daarbij rekening gehouden moet worden met de
economische én maatschappelijke waarde van het hebben van werk. Het hebben van een baan heeft
immers naast een economische waarde, ook een maatschappelijke waarde. Bovendien bevordert het
hebben van werk het welbevinden en de sociale contacten van de persoon in kwestie.

3.

Ruimte & milieu

3.1 Ruimtelijke ontwikkelingen
Omgevingswet
De komst van de nieuwe omgevingswet in 2022 zet de ruimtelijke ordening behoorlijk op zijn kop.
Deze nieuwe wet bundelt wetgeving over ruimte, natuur en milieu. Er worden veel bevoegdheden
overgeheveld van de rijksoverheid naar gemeenten. De gemeente is dan in staat om daadwerkelijk
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integraal omgevingsbeleid te voeren en keuzes te maken met en voor de samenleving. Keuzes die
niet alleen ruimtelijke, maar ook sociale en economische gevolgen hebben. De traditionele
bestemmingsplannen houden op te bestaan en inwoners en gebruikers van gebieden krijgen het
recht zelf initiatieven te nemen en daarvoor draagvlak te organiseren. Het CDA ziet mooie kansen,
maar tevens bedreigingen.
Inwoners van dorpen en wijken hebben met de nieuwe omgevingswet de mogelijkheid om meer
invloed te krijgen in hun eigen dorp. Tegelijkertijd moeten ze zich meer dan ooit verdedigen tegen
mogelijk ongewenste ontwikkelingen. Het CDA vindt dat de invoering van de omgevingswet zoveel
mogelijk zonder politieke druk moet plaatsvinden. Dit betekent niet dat elk plan zonder meer moet
worden toegestaan. De gemeente krijgt een faciliterende rol in de vorm van meedenken met een
initiatiefnemer en hierin te adviseren.

3.2 Milieu
Duurzaam realistisch milieubeleid
Gemeentelijke milieudoelstellingen moeten worden gehaald. Het isoleren van woningen, het
toepassen van duurzame materialen, zonne-energie en een goed afvalbeleid dragen hieraan bij. We
conformeren ons aan de gemeentelijke doelstellingen zolang deze reëel blijven. Deze moeten op
haalbaarheid worden getoetst en het moet de werkgelegenheid ten goede komen. Zonne-energie
heeft voor het CDA de meeste potentie.
De aarde is niet van ons, maar we hebben wel de taak er goed voor te zorgen. Dat is rentmeesterschap en daarom is klimaatverandering een van de grootste
We hebben de taak goed
opgaven van deze tijd. Voor onszelf, maar zeker voor de
voor de aarde te zorgen
generaties die na ons komen. Leidraad daarbij is het
klimaatakkoord van Parijs.

Unieke Beuningse landschappelijk e
waterrijke structuren behouden

Beuningen is een plattelandsgemeente. We zijn
zuinig op de natuur en het cultuurlandschap. Wij
willen deze unieke Beuningse landschappelijke waterrijke
Bij nieuwe woonwijken wordt
structuren die zich kenmerken door komgronden, plassen
duurzaam, klimaatneutraal
en uiterwaarden behouden en waar nodig is versterken. De
en meer groen de norm
woningbouwplannen zullen daarop moeten worden
aangepast.
Onze bedrijven hebben een brede expertise wat betreft o.a. landbouw en energie. Daarmee kunnen
we resultaten boeken en nieuwe kansen ontwikkelen voor een duurzame toekomst en een stevig
draagvlak. Inwoners en bedrijven zijn bereid die stap te zetten, zolang zij weten dat de lasten
betaalbaar zijn en eerlijk worden verdeeld en zij -meer dan nu- vooraf worden
betrokken bij belangrijke besluiten; dit leidt tot een evenredige bijdrage van alle sectoren. Wij
ondersteunen initiatieven uit de samenleving en stellen inwoners en bedrijven in staat om hun
bijdrage te leveren om Beuningen Energieneutraal te hebben in 2040.
We blijven investeren in zonne-energie en energiebesparing. Wij zetten ook in op alternatieve
energiebronnen als geothermie, aquathermie, warmtenetten en energiedragers als waterstof. Wij
verruimen de regelingen die investeringen in isolatie, verduurzaming of energiebesparing in je eigen
huis haalbaar en betaalbaar maken. Het CDA Beuningen wil zoveel mogelijk daken in de gemeente
voorzien van zonnepanelen en hiervoor financial lease of huurregelingen beschikbaar stellen voor de
inwoners.
Bij de nieuwbouw van woonwijken wordt duurzaam, klimaatneutraal en meer groen de norm en
mogelijkheden voor de opvang en het hergebruik van regenwater bevorderd. Wij stimuleren
energiepositief bouwen voor een duurzamer en groener Beuningen. We gaan lokaal maatschappelijk
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vastgoed (verenigingen, scholen, cultureel erfgoed en buurthuizen) actief ondersteunen en
ontzorgen in de energietransitie. Daarnaast brengen we dit actief in op de regionale agenda.
Alle regelingen worden samengebracht in een online klimaatloket, waar je terecht kunt voor
informatie, subsidies en advies op maat.

4.

Inwoners centraal

4.1 CDA Beuningen: lokaal, dicht bij de inwoners
We willen dat we als gemeente -meer dan nu het geval is- dicht bij inwoners, ondernemers en
(maatschappelijke) organisaties staan. Zij staan centraal in het handelen van de gemeente; en niet
andersom. Dit betekent onder meer dat bij beleid en projecten het vroegtijdig betrekken van
inwoners vanzelfsprekend moet zijn. Niet praten óver, maar praten mét inwoners. Daarnaast moeten
initiatieven vanuit dorpen of wijken worden ondersteund en gefaciliteerd. Of het nu gaat om
initiatieven vanuit individuele inwoners of vanuit groepen.
De gemeente moet op de hoogte zijn van wat er speelt in de wijk of buurt. Daarom gaat ze het
gesprek aan met inwoners op een manier die inwoners prettig vinden. Hiervoor worden werkvormen
gebruikt en gecombineerd die het onderling gesprek stimuleren en het contact versterken. Zowel
digitaal als persoonlijk. Het streven moet zijn om een gemêleerde groep inwoners te bereiken. Ook
de inwoners die minder goed bereikbaar of zichtbaar zijn of die niet makkelijk meedoen. Die worden
opgezocht op plekken waar ze al komen en op een
Gesprek aangaan op een manier
laagdrempelige manier uitgenodigd hun mening te
geven of mee te doen.
die inwoners prettig vinden
Plannen voor de wijk of buurt worden samen met
inwoners en ondernemers gemaakt. Het zo vroeg mogelijk betrekken
Ruim baan voor
van inwoners en samen met hen de opgave en het speelveld bepalen, is
burgerinitiatieven
het vertrekpunt.

4.2 Burgerinitiatieven
Mensen zijn als geen ander in staat om zelf problemen aan te pakken. Dat doen we elke dag. Thuis,
in de wijk, op straat of bij een vereniging. Dat vraagt om een overheid die inwoners vertrouwt. Een
overheid die inwoners de ruimte laat om zelf keuzes te maken. Keuzes over hun leven, hun werk en
hun omgeving. Vertrouwen is de basis voor gemeenschapszin en professionele inzet. Het vraagt
bereidheid van de gemeente om hierin mee te denken. Mensen betrekken en verantwoordelijkheid
geven voor hun eigen omgeving. Wij geloven in de kracht van de samenleving. Het moet mogelijk zijn
dat wijkraden de uitvoering van een collectieve voorziening van de gemeente overnemen. Dit kan
gaan om verkeersmaatregelen, onderhoudstaken, taken op het gebied van ouderenzorg en
uitwerking van gezinsvriendelijke buurten. Een goede balans tussen de uitbesteding en de
verantwoordelijkheid van de gemeenteraad is een must. Het gaat om 'de kunst van het loslaten'.
Kortom, ruim baan voor burgerinitiatieven. Op dorps- en wijkniveau komen dan goede initiatieven
van de grond. Het verhoogt de betrokkenheid bij de eigen leefomgeving en geeft inwoners de
mogelijkheid om taken en diensten van de gemeente over te nemen. De inwoners van dorpen gaan
zélf over de dorpen.
Het CDA wil daarom het volgende:
• Wijkraden instellen als adviesorgaan voor de gemeente en klankbord voor de wijk. Zij weten
tenslotte het beste wat goed is voor eigen omgeving. Iedereen in de wijk kan hieraan
deelnemen. Inwoners, maar ook professionals zoals scholen, instellingen,
huurdersverenigingen en seniorenverenigingen. Wijkraden zijn van betekenis om de sociale
samenhang in de buurt te versterken. Zij kunnen een belangrijke rol spelen in het tegengaan
van eenzaamheid. De gemeente zal dit actief ondersteunen. Met subsidie willen wij een
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•

•

proefproject doen, waarbij één of meerdere wijkraden meer bevoegdheden en
verantwoordelijkheden krijgen. Wij blijven oog houden voor burgerinitiatieven van inwoners
die zich niet direct identificeren met wijkraden.
Inwoners krijgen het recht om taken en diensten van de gemeente over te nemen als ze
denken dat ze het zelf beter kunnen. Met een eenvoudige aanpassing van enkele
verordeningen is dit te regelen. Dit vraagt om een andere denkwijze van de gemeente. De
gemeente moet bereid zijn om los te laten. Zo kunnen inwoners zelf een speeltuintje
onderhouden of de mogelijkheid krijgen om zelf hun straat op te knappen. Dit verhoogt de
betrokkenheid van inwoners, is nooit duurder en vaak zelfs goedkoper en leidt tot nieuwe en
stevige sociale netwerken. Een budget voor dorp en wijk, waarbij de financiële component
niet doorslaggevend hoeft te zijn, maar het welzijn van de inwoners centraal staat.
Inrichten van klankbordgroepen voor grotere projecten die uiteindelijk tot een raadsvoorstel
leiden.

Hierbij willen wij inwoners tijdig betrekken bij beleidsontwikkelingen en uitvoering. Het lijkt zo
vanzelfsprekend, maar toch is dat nu nog lang niet altijd het geval. Inwoners moeten voelen en
ervaren dat de gemeente en de politiek naar hen luistert.
Het CDA heeft een helder beeld over hoe burgerparticipatie in de lokale politiek vorm moet krijgen.
Onze inwoners moeten betrokken worden bij het proces in de meest ruime zin van het woord. Zo
willen wij dat belanghebbenden vóóraf bij beleid worden betrokken. Dit houdt dus in dat dit gebeurt
vóórdat besluitvorming plaatsvindt.
Daarbij gaat het zowel om het betrekken van inwoners, als van organisaties waar het onderwerp
betrekking op heeft. Als een beleidsvoorstel ouderen betreft wordt aan seniorenverenigingen en de
oudere inwoners van Beuningen vooraf advies gevraagd. Boeren worden betrokken bij ontwikkelingen die in het buitengebied spelen. Denk ook aan de sportraad en de al eerder genoemde
wijkraden. Per project wordt samen met betrokken gremia en gemeente ambtenaren een klankbordgroep samengesteld waarin de verschillende aspecten van een project wordt besproken waarbij men
gezamenlijk tot een aantal concrete voorstellen komt. Verschillende voorstellen kunnen dan aan de
betrokken inwoners voorgelegd worden om tot een uiteindelijke keuze vanuit de inwoners te komen.
Dit gehele proces maakt dan onderdeel uit van een raadsvoorstel.
Het CDA gaat van start met een ideeën fractie. Deze bijeenkomst gaat 1x per drie maanden
plaatsvinden. Hier worden mensen uitgenodigd om ideeën in te brengen. Deze initiatieven worden
meegenomen en waar mogelijk uitgevoerd. Op Social media kan iedereen deze initiatieven zien,
maar ook volgen hoe hier vorm aan wordt gegeven. Zo worden zoveel mogelijk inwoners betrokken
bij leefbaarheid in saamhorigheid en participatie.
Aanvullend kunnen er platformen (e-participatie) worden gecreëerd, conform mijnbuurtje.nl, waarbij
inwoners zelf initiatieven kunnen inbrengen. Denk aan bijvoorbeeld de hond uitlaten voor de
buurman, een WhatsApp-groep om de buurt veilig te houden, buurtfeestjes, koffie drinken bij een
eenzaam persoon, kortom omkijken naar elkaar en een veilige, saamhorige gemeenschap creëren.

5.

Kernenbeleid

Vitale kernen – leefbare kernen zijn het kloppend hart van onze samenleving. Initiatieven
van onze inwoners horen daarom ruim baan te krijgen.
Het CDA hecht grote waarde aan het behoud van de eigen identiteit en het karakter van de vier
dorpskernen. Het belang van vitale kernen is groot, daarvoor is ook goede ontsluiting en goed
openbaar vervoer noodzakelijk. Goede ontmoetingsplaatsen zijn in vitale kernen ook van belang. Zo
vervult de bibliotheek niet alleen een educatieve taak, maar is het ook een ontmoetingsplaats voor
jong en oud. Daarnaast moeten voorzieningen als dorpshuizen, basisscholen, sportaccommodaties
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en buurtwinkels in stand worden gehouden en waar nodig versterkt. Daar zijn soms creatieve
oplossingen voor nodig, zoals het samenvoegen van functies in één gebouw. Inwoners moeten bij
ingrijpende plannen worden betrokken. Het kan nodig zijn om met inwoners in gesprek te gaan en ze
te wijzen op hun verantwoordelijkheid maar vooral
Behoud van eigen identiteit en
ook op hun mogelijkheden. Met als doel dat zij
karakter van de vier dorp skernen
zichzélf inzetten voor die voorzieningen.
Basisonderwijs in alle kernen is gegarandeerd, zelfs
bij
een
verder dalend aantal leerlingen. De vier dorpshuizen
Creatieve oplossingen nodig
moeten hun maatschappelijke functie kunnen uitvoeren
vanuit een gelijk speelveld wat gemeentelijke ondersteuning betreft. Per kern zijn
er specifieke aspecten die extra aandacht verdienen.

Weurt
Weurt wordt flink uitgebreid, daarom moeten er mogelijkheden gefaciliteerd worden om de
leefbaarheid te vergroten. Denk hierbij aan het ondersteunen van ondernemers, de mogelijkheid
creëren voor standplaatsen van marktkooplui.
Door TPN-West, de belanghebber van alle ondernemers op de industrieterreinen Noord- en
Oostkanaalhaven en Westkanaaldijk-De Sluis, kan de leefbaarheid van Weurt onder druk komen te
staan. Het CDA wil de belangen van de inwoners goed behartigen, met name als het gaat om de
gezondheidsrisico's.

Winssen
Creëren van woonmogelijkheden, met name voor jongeren, in de huur- en koopsector.
Het karakteristieke aspect van het dorp moet blijven, Winssen blijft aangemerkt als gemeentelijk
beschermde kern, om het historisch dorpsgezicht veilig te stellen voor volgende generaties.

Ewijk
Waken dat het karakteristieke van Ewijk behouden blijft
Een goede invulling aan het kerkgebouw geven, waarbij het gemeenschappelijke gevoel en
samenkomen gewaarborgd blijft.
We gaan samen met inwoners en ondernemers rondom 'De Klef' verder een plan ontwikkelen hoe
we in gezamenlijkheid dit gebied een kwalitatieve impuls kunnen geven, voor zowel de winkelfunctie
als ook de ontmoetingsfunctie. Centrum Ewijk krijgt een 'boost'.

Beuningen
Een nieuw, duurzaam, zwembad, waar kinderen zwemlessen kunnen volgen ( hard nodig in ons
waterrijke dorp), met genoeg ruimte voor onze zwemverenigingen ( Cadans en De Dolfijnen). Het
zwembad moet toegankelijk zijn voor iedereen.
Goede toegankelijkheid voor mindervaliden in de openbare ruimte en winkels, dit in samenwerking
met de ondernemers.
Mogelijkheden bieden voor openbare toiletten, dit ook goed aangeven.
Bouw een nieuw multifunctioneel dorpshuis

Algemeen
•
•
•
•
•
•
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De kernen moeten hun geldautomaten behouden.
Historie tot leven brengen d.m.v. borden op historische plekken.
Uitbreiden van elektrische laadpalen in alle kernen.
Continuering van buurtbemiddeling
Digitale dienstverlening is prima, maar de mogelijkheid om aan de balie dezelfde
dienstverlening te krijgen, moet blijven bestaan.
Grond die niet benut wordt binnen de kernen omtoveren tot moestuinen waarvan de
opbrengst naar de voedselbank gaat.

•
•
•

6.

Samen met de inwoners de verkeersveiligheid van alle kernen in beeld brengen. Onze
aandacht gaat uit naar de verkeersveiligheid in wijken, de omgeving van scholen en de
toegankelijkheid van mensen met een beperking.
Een aantal wijken in de kernen van Beuningen zijn gedateerd. Dit vraagt om ingrijpende
vervanging van het openbaar groen, ruimte (bestrating) en klimaatadaptatie.
Bij de voorbereiding betrekken wij uiteraard de inwoners en externe partners.

Woningbouw

Meer bouwen
De woningbouw heeft het op sommige vlakken moeilijk. Het bevorderen van de doorstroom op de
lokale woningmarkt vraagt maatwerk. Het CDA wil de jongeren verleiden om in onze gemeente te
blijven wonen. Daartoe bouwen we voldoende woningen die voor jongeren aantrekkelijk en
betaalbaar zijn. Ook in Ewijk, Weurt en Winssen wordt, waar mogelijk, vooral ten behoeve van
ouderen en jongeren gebouwd. De gemeente bevordert dat leegstaande panden geschikt worden
gemaakt voor huisvesting voor jongeren, waaronder studenten.
Verstening van het buitengebied willen we weliswaar zoveel mogelijk tegengaan. Het CDA is
voorstander van woningsplitsing van grotere woningen. Dit beperkt zich niet tot het buitengebied.
Woonwijken moeten uit een gedifferentieerd woonaanbod bestaan, dus voor verschillende
doelgroepen in een breed assortiment, en bouwen naar behoefte, inclusief sociale woningbouw.

Gerichte woningbouw

Bevorderen dat leegstaande

Als er behoefte aan is, kunnen minder grote huizen
panden geschikt worden gemaakt
gebouwd worden, met een flexibele indeling.
voor huisvesting voor jongeren
Bijvoorbeeld een huis met mogelijkheden voor een
toekomstige tweede of eventueel derde bouw- laag.
Voor als er gezinsuitbreiding is of er anderszins behoefte aan
Verstening in het
ruimte is. Bewoners moeten meer zelf kunnen bepalen, waarbij
buitengebied tegengaan
de gemeente flexibele of algemene regels hanteert. Aandacht
voor de beeldkwaliteit blijft geboden. T.a.v. de
Bij nieuwbouw veel aandacht voor
grote uitbreidingsplannen in woningen voor
Beuningen vind het CDA dat dit een zeer goede
ontsluiting, OV en voorzieningen
afstemming met de inwoners van de wijken moet
gebeuren. Het CDA Beuningen is voorstander van behoud van het landelijke karakter van onze
gemeente dus kiest nadrukkelijk niet voor een ‘vleugje stad’. We spelen in eerste instantie in op de
lokale woonbehoefte in Ewijk, Weurt en Winssen wordt, waar mogelijk, vooral ten behoeve van
ouderen en jongeren gebouwd. Uitgangspunt voor woningbouw moet door de gemeenteraad
aangenomen 10 punten plan uit 2020 zijn. Woningbouw in huidige kernen als het de vitaliteit van de
kernen versterkt.
Nieuwbouw is bedoeld voor nieuwe bewoners en niet voor investeerders die een rendement op
woningbouw willen behalen. Dit laatste moet onmogelijk worden.
Bij alle nieuwe woningbouwplannen moet er ook veel aandacht zijn voor de bijbehorende faciliteiten
zoals ontsluiting van wegen, openbaar vervoer afspraken en winkel en parkeervoorzieningen. Dit
allemaal in goede samenspraak met de bewoners van de gebieden waar woningbouw gepland wordt.
Het CDA zet zich ervoor in dat ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk thuis kunnen
blijven wonen. Voor hen willen we geschikte woningen in de buurt van zorgvoorzieningen. Er komt
steeds meer behoefte aan woonruimte voor mensen die zorg nodig hebben. Zoals voor
dementerenden en ouderen. Het slim combineren van de bouw voor verschillende doelgroepen is
nodig om deze zorgvoorzieningen mogelijk te maken.
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Combi-wonen en Collectief particulier opdrachtgeverschap
Door de invoering van het sociaal leenstelsel, is voor veel studenten ‘op kamers’ gaan een dure
aangelegenheid geworden. Het is waarschijnlijk voor een aantal studenten niet meer te betalen. Het
CDA wil onderzoeken of er combinatiewoningen kunnen komen waarin jong en oud bij elkaar komen
te wonen. Studenten kunnen hier dan tegen een gereduceerd tarief een kamer huren. In ruil
daarvoor doen ze mee aan activiteiten met hun oudere medebewoners. Dit zal naar verwachting een
positief effect hebben op de sociale samenhang.
Daarnaast is het CDA voorstander van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO), waarbij de
toekomstige bewoners gezamenlijk hun nieuwe buurt bouwen en vormgeven. Het aantal aanvragen
(C)PO wordt uitgebreid. Tevens willen wij graag meer inzetten op CPO voor huurwoningen die
betaalbaar blijven voor de inwoners.

7.

Financiën

Gezond financieel beleid
Het CDA zet zich onverminderd in voor degelijkheid als het om de financiën gaat. We willen degelijk,
betrouwbaar en gezond financieel beleid.
De duurzaamheid van onze financiën op de lange termijn en het algemeen belang moeten leidend
zijn. Behalve de uitgaven, houden we ook de inkomsten goed in de gaten. De
inkomsten staan onder druk, omdat gemeenten minder geld krijgen vanuit Den Haag en ze zich aan
allerlei financiële regels moet houden zoals ‘schatkistbankieren’.
Bij ieder financieel besluit, gebruiken wij de volgende richtlijnen:
1. Een financieel besluit is altijd in het (maatschappelijk) belang van de gemeente;
2. Er wordt overwogen wat de gevolgen zijn voor inwoners, bedrijven, leefomgeving enz.;
3. Er wordt afgewogen wat de gevolgen zijn voor de langere termijn.

OZB
Het CDA vindt dat we verantwoord moeten omgaan met het geld van inwoners: kritisch zijn op
uitgaven en investeren waar nodig. Geen extra lastenverzwaring en betaalbaarheid voorop.
Belastingen, tarieven en subsidies moeten op elkaar zijn afgestemd. Inwoners en verenigingen
moeten zo min mogelijk geconfronteerd worden met extra lasten. Ons uitgangspunt is dat de
gemiddelde belastingdruk niet stijgt. Verhoging van de OZB wordt maximaal trendmatig verhoogd. Er
moet doordacht worden omgegaan met de OZB van
Geen extra lastenverzwaring agrariërs. De economische opbrengst van een
boerenbedrijfspand ligt namelijk lager dan die van andere
en betaalbaarheid voorop
bedrijfs- panden.

Ondernemers - Familiebedrijven
Het CDA wil meer doen voor en met familiebedrijven. Familiebedrijven zijn de hoeksteen van onze
economie en hebben een uniek profiel. Ze zorgen voor werkgelegenheid en hebben een
bedrijfsfilosofie die onder meer gericht is op continuïteit, maatschappelijk ondernemen en
samenwerking. Dat zijn bedrijfswaarden die succesvol zijn en waarvan het CDA vindt dat we ze
moeten overdragen aan de volgende generatie. Verder hebben familiebedrijven met specifieke
uitdagingen te maken, waar ze soms wat extra steun bij nodig hebben. Denk daarbij aan
bedrijfsopvolging en goed bestuur. We willen, naar voorbeeld van Overijssel, een
intentieovereenkomst tussen de gemeente en diverse instanties moeten worden gesloten. Denk
hierbij aan onderwijsinstellingen, VNO NCW en het MKB Midden. Deze intentieovereenkomst heeft
tot doel familiebedrijven optimaal te ondersteunen. Dit kan zijn door kennisdeling of het verbinden
van bedrijven met gelijksoortige vraagstukken.
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Agrariërs
Boeren hebben een oplossing. Ze zijn de drijvende krachten van het platteland. Hieruit spreekt hun
trots, hun vermogen om te vernieuwen en hun boerenkracht. Of het nu gaat over klimaat en energie,
gezond en veilig voedsel of het vitale platteland. Op al deze thema’s leveren zij een belangrijke
bijdrage. Het CDA heeft als credo ‘De gemeente bepaalt het lokale beleid, ondernemers bieden
kwaliteit, de gemeente ruimte, dan bieden we samen ruimtelijke kwaliteit.’
De gemeente moet zich daarom van een aantal ontwikkelingen bewust worden. Ten eerste,
uitbreiding van agrarische bedrijven wordt meer maatwerk. Bestemmingsplannen moeten voldoende
flexibel zijn en sturen op kwaliteit en niet op de oppervlakte van het bouwblok. Het voldoen aan de
eisen voor diergezondheid en brandveiligheid vraagt om meer ruimte in en rondom stallen. Ten
tweede wil het CDA kwalitatief goede en innovatieve bedrijven in het buitengebied ondersteunen en
zo een economische impuls geven. We willen dit faciliteren door een basishouding van ‘ja mits’ in
plaats van ‘nee tenzij’. Zo kan de gemeente samen met de boeren op zoek gaan naar
energiebronnen. Het plaatsen van zonnepanelen op niet in gebruik zijnde agrarische percelen is hier
een voorbeeld van. Het boerenbedrijf heeft hierdoor meer dan één inkomstenbron en staat dan dus
sterker. Ten derde moeten ondernemers in het buitengebied beschikken over goede
internetverbinding. Dit is voorwaarde om goed te kunnen ondernemen. De provincie Gelderland is
met verschillende partners bezig met breedband internet (glasvezel). Het CDA wil daarbij aansluiten.
Het CDA is voor een gezonde mix van ondernemers die het landschap nodig hebben en inwoners die
ontspanning zoeken in het buitengebied. Dat moet de komende periode in goed overleg met de
agrarische en recreatiesector tot meer kansen
leiden. De gemeente ondersteunt en stimuleert
Beuningen zonder boeren en tuinders
waar mogelijk duurzame landbouw. Het gebruik
is als Maas en Waal zonder water
van lokale producten door gemeente en
inwoners kan hieraan bijdragen. Zo wordt in het
We moeten net zo zuinig op hen
buitengebied recreatie en toerisme bevorderd door
horeca en gastvrijheid. Maar we moeten onze ogen
zijn als op ons rivierenlandschap
niet sluiten voor de daling van het aantal actieve
boeren. Om het buitengebied leefbaar te houden, moet functieverandering van gebouwen mogelijk
zijn.
Leegstaande boerderijen kunnen een woonbestemming krijgen volgens de ‘rood-voor-rood regeling’.
Voorwaarde is dat dit de actieve boeren niet mag beperken in hun bedrijvigheid.
Beuningen zonder boeren en tuinders is als Maas en Waal zonder water. Samen staan ze voor het
beste wat de wereld te bieden heeft. Vakmensen en vernieuwers in hun vakgebied. Daarom moeten
we op hen net zo zuinig zijn als op ons rivierenlandschap.
Voor de boeren zijn de grond, de dieren en de natuur het kapitaal waarmee ze werken. Weinig
andere sectoren hebben in de afgelopen jaren zoveel milieuwinst geboekt in het terugdringen van de
uitstoot en de ontwikkeling van nieuwe duurzame technieken. Veel boeren en tuinders hebben een
familiebedrijf, dat van generatie op generatie wordt doorgegeven. Dat is de reden dat zij als geen
ander weten hoe zij zich steeds weer aan kunnen passen aan nieuwe omstandigheden. Dat doen ze
al eeuwen. Bij veel politieke partijen ontbreekt de aandacht voor de strategische waarde van een
sterke agrarische sector. Wij kiezen voor een gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in
Beuningen. Met hun vakmanschap en innovatie is een versnelling van de verduurzaming haalbaar. In
een goede balans met de natuur, het landschap en de omgeving om hen heen. We willen de sector
optimaal faciliteren. Zo willen we kortere ketens van het land naar het bord. Wat je van dichtbij haalt
is verser, lekkerder en vaak minder belastend voor het milieu. Daarom stimuleren wij lokale
coöperaties van boeren, winkeliers en consumenten om regionale producten op de markt te brengen
en zo bij te dragen aan een sterke lokale en circulaire economie.
De opheffing van de productschappen heeft de positie van boeren en tuinders in de keten verzwakt.
Het landelijke CDA wil een nieuwe vorm van ketencoöperaties oprichten, waarin de spelers uit de
hele keten in de agri- en foodsector samenwerken en afspraken maken over productie, kwaliteit,
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gezamenlijk toezicht, duurzaamheid, biodiversiteit en een eerlijke prijs. Wij zullen waar mogelijk
meehelpen dit lokaal vorm te geven.

Regionale samenwerking
Sommige zaken houden niet op bij de gemeentegrenzen. Steeds meer taken regelen we dan ook in
regionale samenwerkingsverbanden, zoals zorgtaken bij de GGD, bouwvergunningen bij de
omgevingsdienst en begeleid werken bij het werkbedrijf.
Het is belangrijk dat we Beuningse belangen daarbij niet uit het oog verliezen.
Daarnaast hebben we belang bij sterke regionale bestuurskracht die onze regionale belangen bij de
Provincie, in Den Haag en in Brussel voor het voetlicht kan brengen op het gebied van mobiliteit,
economie, toerisme en duurzaamheid. Dat doen we voor een deel al met de Groene Metropoolregio. Ook daar zullen de lokale belangen meer zichtbaar moeten worden. Te denken valt hierbij aan
de Waal niet alleen als transportas, maar ook als toeristisch waardevol. Wij nemen alleen deel aan
een samenwerkingsverband als er heldere doelen voor Beuningen mee worden gediend.
Als we voldoende zeggenschap willen houden, en geen ‘wijk van Nijmegen’ willen worden, is het van
belang dat we samenwerking zoeken met gemeenten van dezelfde vorm en identiteit.
Plattelandsgemeenten zoals Druten, West Maas en Waal en Wijchen kunnen daarbij goede partners
zijn.
Samenwerkingsverbanden waarbij Nijmegen als
Plattelandsgemeenten als Druten, centrumgemeente optreedt kunnen we met hulp
van onze buren ten westen Beuningen een meer
West Maas en Waal en Wijchen
krachtige stem geven. Bovendien kunnen we nieuwe
kunnen goede partners zijn
samenwerkingsverbanden compacter organiseren
waarbij onze eigen belangen veel beter tot hun recht
Als ondernemers meer terras - komen. Het niveau van dienstverlening aan onze inwoners
functie willen, moet de
en het aanbod van voorzieningen wordt daarmee
versterkt en de gemeenteraad houdt grip op de
gemeente geen barrière zijn
besluitvorming.

Meer aandacht voor het winkelcentrum
Wij verwachten van ondernemers in de gemeente Beuningen dat zij zich inspannen voor versterking
van het management van de verschillende kernen. Het verstevigen van de detailhandelsfunctie in de
verschillende kernen van Beuningen blijft prioriteit. Herinvoering van de BedrijfsInvesteringsZone
(BIZ) is te overwegen om de vastgoedsector in beweging te krijgen. Als ondernemers meer functies
willen inrichten met een terrasfunctie moet de gemeente geen barrière zijn, maar juist faciliteren.
Horecaondernemers worden gesteund en gefaciliteerd om bv een food-fair te organiseren, of een
groots jaarlijks BBQ-feest.

Eerlijke boterham
Het CDA wil minder regels en minder rompslomp voor ondernemers. Ondernemers zijn belangrijk
voor de economie: ze zorgen voor werkgelegenheid en groeiende welvaart.
Social return, waarbij in een aanbestedingscontract de eis wordt opgenomen dat er een bepaald
percentage mensen wordt ingezet met een afstand tot de arbeidsmarkt, lijkt sociaal. Het CDA erkent
dat er inzet moet zijn om kwetsbare groepen met grote afstand tot de arbeidsmarkt kansen te geven.
Maar die algemene eis is vooral voor het MKB een enorme opgave. De eis gaat bovendien ten koste
van eigen personeel. Wij gaan met ondernemers in gesprek om hun verantwoordelijkheid te nemen
en waar mogelijk mensen kansen te geven door het bieden van een stage, meeloopdagen of tijdelijke
contracten. De voorkeur gaat uit naar contracten voor onbepaalde tijd, zodat mensen aan het werk
blijven.

Recreatie en horeca
De horeca neemt een belangrijke positie in binnen de gemeenschap. De horeca zorgt
voor werkgelegenheid en is een stimulans voor het toerisme en de recreatie. Naast dit
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economische aspect draagt de horeca, als sociale ontmoetingsplek, ook bij aan de
leefbaarheid in de diverse woonkernen. Het is voor de gemeente dan ook van belang dat
er goede horecavoorzieningen aanwezig zijn. Het CDA zou naast de bestaande horeca ook op
beperkte schaal horeca langs de Waal mogelijk willen maken. Om horeca binnen de gemeente te
ontwikkelen en in stand te houden dient er een goed
Op beperkte schaal horeca
bestaansklimaat voor de bestaande en te ontwikkelen
langs de Waal mogelijk maken
horeca aanwezig te zijn. De gemeente kan hier aan
bijdragen door ervoor te zorgen dat de openbare ruimte
aantrekkelijk is ingericht en de horeca gepromoot wordt. De
Geen parkeerbelastingen
ontwikkeling hiervan rondom de Beuningse plas verdient speciale
aandacht. Hier ligt een enorme kans om horeca en gastvrijheid in dit gebied goed te ontwikkelen,
waar de gemeente goed moet faciliteren en in samenspraak met bewoners uit de omgeving goede
plannen moet maken binnen een gelijk speelveld voor ondernemers.
Om onze plannen mogelijk te maken past het niet om parkeerbelastingen in te voeren, het CDA
Beuningen is daarom tegen invoering van parkeerbelastingen.
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CDA lokaal,
dicht bij de inwoners
cda-beuningen.nl
@CDABeuningen
facebook.com/CDA Beuningen
22

youtube.com/CDABeuningen

