LIJST 6

LEEFBAAR LOKAAL BELANG
Samen maken wij het verschil!
#Elkeinwonertelt

• Leefbaar Lokaal Belang is een partij die de problemen benoemt maar niet verbloemt en op een
praktische manier resultaten wil bereiken.
• Leefbaar Lokaal Belang is een partij die zich altijd inzet voor de inwoners en niet alleen tijdens
de verkiezingen.
• Leefbaar Lokaal Belang staat voor realistische politiek met haalbare doelen. Wij bouwen geen
luchtkastelen en beloven geen gouden bergen.
Onze partij behaalde in 2018 bij de eerste verkiezingen voor de nieuwe gemeente West Betuwe drie zetels.
Wij presenteren u met trots onze toppers op de kandidatenlijst. Onze kandidaten zijn er voor u en we willen ons
optimaal inzetten voor West Betuwe: een actieve en aansprekende plattelandsgemeente.

DIT ZIJN ONZE KERNWAARDEN:
• Praktisch: wij zijn praktisch ingesteld; dat zou onze gemeente ook moeten zijn. We streven naar een gemeente
		 die oplossingsgericht werkt, inwoners serieus neemt en hen niet aan het lijntje houdt. Een gemeente die
		 benoemt maar niet verbloemt. Een gemeente die kijkt naar wat kan en niet naar wat niet kan.
• Dichtbij de inwoners: wij staan dichtbij onze inwoners, zowel fysiek als digitaal. Dat moet ook gelden voor onze
		 gemeente. Een gemeente die staat voor goede communicatie, zowel schriftelijk als telefonisch. Een gemeente
		 die zich verre houdt van achterkamertjespolitiek, een gemeente die ervoor zorgt dat inwoners niet klem komen
		 te zitten tussen balie en beleid.
• Betrouwbare gemeente: voor ons is een betrouwbare gemeente essentieel. Dat betekent: transparant zijn,
		 zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Kortom, de gemeente moet een in alle opzichten een betrouwbare
		partner zijn.
• Werken met menselijke maat: wij gaan naar onze inwoners en ondernemers toe en zij vinden ons. Dat zou
		 ook moeten gelden voor de gemeente. Wij zijn voor een herkenbare, toegankelijke en kleinschalige gemeente die
		 onze inwoners niet lastig valt met bureaucratie. Lokaal maatwerk is essentieel, want geen enkel dorp of stadje
		is hetzelfde.
• Betrokkenheid bij besluiten en initiatieven: initiatieven van inwoners moeten de aandacht krijgen die zij
		 verdienen. Voorstellen tot verbetering van de eigen buurt, straat of kern ondersteunen wij. Dat verbetert ook
		 het sociale netwerk in elke kern. Wij vinden dat inwoners altijd moeten kunnen meebeslissen en/of praten over
		 beslissingen in hun directe leefomgeving.
• Onze inwoners: zij zijn nu aan het woord en wat LLB betreft niet één keer in de vier jaar, maar altijd. Inwoners
		 moeten uitgaan van hun eigen kracht en zij mogen van ons en het bestuur verwachten dat wij hen daarin
		 ondersteunen en beschermen. Daarnaast omarmen wij de recent vastgestelde verordening burgerinitiatief
		West Betuwe.

ONZE SUCCESSEN: LLB HEEFT ER (MEDE) VOOR GEZORGD DAT:
1.		
2.		
3.		
			
4.		
5.		
6.		
			

De belangrijkste harmonisaties in West Betuwe tot stand zijn gebracht.
Onze wegen kunnen worden onderhouden en vernieuwd door middel van het Wegenbeheerplan.
Het onderhoud van het openbare groen in zowel de kernen als het buitengebied herkenbaar en robuust is
gemaakt en kan worden onderhouden door middel van het beleids- en beheerplan Groen.
De 31 begraafplaatsen in onze gemeente goed en duurzaam kunnen worden onderhouden.
Startersleningen ook in West Betuwe mogelijk zijn gemaakt en succesvol zijn.
Het bestaande woningbouwprogramma tot 2025 wordt uitgevoerd. Een basis is gelegd voor een geharmoniseerd woonbeleid en dat de gemeente nu met een afwegingssysteem voor woningbouwinitiatieven werkt.

7.		 Een basis is gelegd voor een geharmoniseerd grondbeleid.
8.		 Onze gemeente een JOGG (JOGG, Jongeren op Gezond Gewicht) gemeente is en blijft. Zie: www.jogg.nl
9.		 Omgevingsdienst Rivierenland (ODR): de bouwtaken komen weer terug bij de gemeente.
10. Rotonde Hellouw: door de vasthoudendheid van LLB en de inwoners van Hellouw is een besluit genomen over
			 de locatie van de rotonde en het open blijven van de Oudenhof.
11. Oude kassen kunnen worden opgeruimd in drie kernen en daarvoor in de plaats o.a. zorgwoningen kunnen
			worden gebouwd.
12. Aandacht is gevestigd op gevaarlijke populieren aan de Sonsbrug waarvan mede door onze inzet reeds 36
			bomen zijn gekapt.
13. Er blijvend verzet blijft tegen de radartoren Herwijnen waardoor Defensie nu andere locaties aan het
			onderzoeken is.

STIP OP DE HORIZON: DIT IS WAT WIJ WILLEN VERBETEREN/VERANDEREN:
• De communicatie richting inwoners moet beter.
• Betere mobiele bereikbaarheid: werken aan een goed mobiel netwerk en snelle aanleg van glasvezel in alle kernen.
• Leefbaarheid van de dorpen en stadjes behouden. Wij streven ernaar om de volgende voorzieningen minimaal
		 aanwezig te laten zijn: basisschool, dorpshuis, winkels en markten en lokaal noodzakelijke aanwezige zorg.
• Betaalbare woningbouw, zowel huur als koop in alle kernen stimuleren en versnellen voor alle doelgroepen met
		 de nadruk op een -en twee persoonshuishoudens, starters en doorstromers.
• Geen aanleg van windmolens en zonnepanelen op agrarische gronden. Zonnepanelen mogen wel op daken.
• Een goed ondernemersklimaat voor alle ondernemers en agrariërs.
• Goed onderhouden openbare ruimtes in alle kernen, nette begraafplaatsen, veilige wegen en fietspaden en een
		goede straatverlichting.
• Sluipverkeer bestrijden en samen met de provincie (eindelijk) werken aan een structurele oplossing.
• Leefbaarheid in de kern Waardenburg waarborgen als de A2 wordt verbreed.
• De algehele veiligheid bevorderen.
• Koesteren van lokale initiatieven en het actieve verenigingsleven inclusief sport.
• Geen defensieradar in Herwijnen.
• Geen asielzoekerscentrum of Polenhotel in West Betuwe.
• Ruimte voor jeugd en jongeren door uitgaansmogelijkheden en andere faciliteiten te verbeteren.
• Invulling en uitvoering geven aan de kernagenda’s van de 24 dorpen en twee stadjes (Heukelum en Asperen) en
		 inzet voor het behoud van het leefbaarheidsbudget voor de kernen. De gemeente bespreekt minimaal één keer
		 per jaar de voortgang van de agenda’s van alle kernen.
• Zichtbare versnelling van het bouwen van nieuwe woningen bovenop de woningen die al in de planning staan.
		 We willen in acht jaar tijd minimaal 2200 woningen verdeeld over alle kernen bouwen en dus maximaal
		 gebruik maken van de mogelijkheden die we hebben.
• Wij willen echt werk maken van wonen en zorg door het maken van een visie voor de (middel) lange termijn en
		 omwonenden hierbij betrekken.
• Wij willen dat West Betuwe een eigen rekenkamer krijgt.
• Wij willen dat de gemeente niet half, maar helemaal los komt van de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Wij
		 willen dat de ODR zich gaat beperken tot de wettelijke taken, dus alleen milieutaken.
•
		
		
		

Wij gaan ons inzetten voor een ander soort AVRI. Inwoners moeten weer vertrouwen krijgen in de AVRI: een
betaalbare AVRI die levert in plaats van in gebreke blijft. Een AVRI met een open en transparante bestuurscultuur die doet waar die voor bestemd is, namelijk het inzamelen van afval. Wij zijn voor het zo veel mogelijk
inzetten van plaatselijke hoveniers voor het groenonderhoud in de dorpen en stadjes.

ONZE TIEN SPEERPUNTEN:
1.		 Leefbaarheid van de dorpen en stadjes behouden. Wij streven ernaar om de volgende voorzieningen minimaal
			 aanwezig te laten zijn: basisschool, dorpshuis, winkels/markten en lokaal aanwezige zorg.
2.		 Betaalbare woningbouw: zowel huur als koop in alle kernen stimuleren en versnellen voor alle doelgroepen
			 met de nadruk op één-/ tweepersoonshuishoudens, starters en doorstromers.
3.		 Voortdurende steun voor onze West Betuwse ondernemers: zij hebben perspectief nodig. Wij zetten ons
			 in voor een goed ondernemersklimaat voor alle ondernemers, zzp’ers, horeca en de culturele sector en
			de evenementensector.
4.		 Lokale initiatieven en verenigingen: we koesteren lokale initiatieven en het actieve verenigingsleven inclusief
			sport.
5.		 Ruimte voor jeugd en jongeren: uitgaansmogelijkheden en andere faciliteiten voor deze doelgroep verbeteren.
			 Wij stimuleren initiatieven voor en door jongeren. De jeugd heeft de toekomst!
6.		 Invulling en uitvoering geven aan de 26 kernagenda’s: wij willen voortzetting en uitbreiding van het
			Leefbaarheidsbudget.
7.		 Goed onderhouden openbare ruimte in alle kernen: nette begraafplaatsen, veilige wegen, voet- en fietspaden
			 en goede straatverlichting in de hele gemeente.
8.		 Gezond verstand voor een gezond platteland: steun voor onze agrariërs in DE fruitgemeente van Nederland.
			 Agrariërs zijn daarbij onmisbaar en moeten niet worden beperkt in hun mogelijkheden. Zij zijn zowel de
			 gebruikers als de beschermers van ons mooie en belangrijke buitengebied.
9.		 Visie voor wonen en zorg: wij willen echt werk maken van wonen en zorg door het maken van een visie voor de
			(middel) lange termijn.
10. Kernwaarden LLB: Leefbaar Lokaal Belang is een partij die problemen benoemt en niet verbloemt, een
			 partij die zich altijd inzet voor de inwoners, een partij die zichtbaar en benaderbaar is en niet alleen tijdens
			 de verkiezingen. Wij staan voor realistische politiek met haalbare doelen.

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026
1. Wonen, voorzieningen, grond en vastgoed
		 • In geheel West Betuwe moet versneld en betaalbaar worden gebouwd voor alle doelgroepen, waarbij wij
			 de nadruk leggen op woningen voor een-/tweepersoonshuishoudens, starters en doorstromers, meer sociale
			 woningbouw en meer huur- en koopwoningen voor het middensegment.
		 • In alle kernen moet gebouwd worden, ongeacht de grootte van de kern. Wel willen wij de nadruk leggen
			 op bouwen van woningen in de kleinere kernen en de kernen waar al heel lang niet gebouwd is. Wij vinden het
			 belangrijk dat daarbij in elke kern de eigen identiteit behouden blijft.
		 • Wij willen nu echt werk maken van (Rijks) stimuleringssubsidies voor de woningbouw. De gemeenten Tiel en
			 Culemborg hebben dat wel goed gedaan en lopen op ons voor.
		 • We vinden het belangrijk om bijzondere woningbouw te stimuleren zoals Tiny Houses, Collectief Particulier
			 Opdrachtgeverschap (CPO) en andere vormen van flexibele woningbouw. Wij zien dat als de oplossing voor het
			 woningnoodprobleem op de korte termijn.
		 • Woningbouw op de lange termijn houdt in: op basis van een duidelijke visie samen met inwoners, ondernemers,
			 marktpartijen en maatschappelijke partijen bepalen waar wat voor soort woningen moet komen en hoeveel dat
			 er moeten zijn. Dat moeten we een keer per jaar evalueren met onze inwoners.
		 • We willen zorgwoningen in alle kernen.
		 • Wij willen het speculeren op de (lokale) woningmarkt zoveel mogelijk tegengaan door het invoeren van de
			 zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming waardoor starters of andere woningzoekenden een eerlijke(re)
			 kans krijgen op de woningmarkt.
		 • Wij willen het via de aankomende wijziging van de Huisvestingswet mogelijk maken om voor een deel (30%)
			 van de lokale koop- en huurwoningen voorrang te geven aan eigen inwoners. Bij koopwoningen gaat het om
			 huizen tot de grens van de Nationale Hypotheekgarantie.
		 • Duidelijkheid en zekerheid geven over het gebruik van maatschappelijk vastgoed aan verenigingen en andere
			 gebruikers zodat die kunnen (mee) investeren in het vastgoed.
		 • Leren van de ervaringen met startersleningen en die verder uitbreiden en goed communiceren over
			startersleningen.
		 • Huisvesting van arbeidsmigranten moet kleinschalig en liefst bij de agrariër zelf. Deze is dan ook zelf
			 verantwoordelijk voor een goede huisvesting. Een zogeheten Polenhotel is onbespreekbaar, net als een
			grootschalig asielzoekerscentrum.

2. Agrarisch
		 • West Betuwe is DE grootste fruitgemeente van Nederland. Agrariërs zijn daarbij onmisbaar en die moeten niet
			 worden beperkt in hun mogelijkheden. Zij zijn zowel de voedselproducenten als de beschermers en
			 beheerders van ons mooie en belangrijke buitengebied.
		 • Op de bres gaan staan voor onze tuinders bij besluitvorming van de provincie over het reserveren van
			drinkwatergebieden.
		 • Agrariërs gaan zelf over innovatie van hun bedrijf. Vanzelfsprekend hebben zij daarbij oog en oor voor
			 inwoners, want samen maken we de samenleving. De gemeente speelt een ondersteunende rol.
		 • Geen zonnepanelen op landbouwgrond: landbouwgrond is bedoeld voor voedselproductie. Zonnepanelen
			 mogen wel op daken.
		 • We willen meer biodiversiteit bij bermen, groenstroken en akkerlanden door gebruik van bloemrijke
			zadenmengsels.
		 • Wij willen meer aandacht voor de belangrijke rol die agrariërs spelen bij het weidevogelbeheer in onze
			 gemeente. Wij vinden dat we, samen met de belangenverenigingen, de agrariërs daarbij moeten ondersteunen.
		 • Agrarisch beleid op de (middel) lange termijn houdt in: op basis van een duidelijke visie, goede communicatie
			 en samenwerking met agrariërs, inwoners, ondernemers en maatschappelijke partijen bepalen wat agrariërs
			 willen en kunnen doen voor de gemeente. Dat willen we minimaal een keer per jaar met elkaar gaan
			 bespreken via een speciale dag van de land- en tuinbouw, vergelijkbaar met “Kom in de kas”.
		 • Wij willen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met “VAB” locaties (Voormalig Agrarische Bouwpercelen), zodat
			 we ons buitengebied zorgvuldig beheren. Uitzonderingen zijn mogelijk maar dan moet de balans tussen
			 algemeen belang en belang van de voormalig agrariër goed zijn.
		 • Gezond verstand voor een gezond platteland: LLB is een bondgenootschap aangegaan met BBB
			 (BoerBurgerBeweging), de stem van en voor het platteland!
3. Recreatie en toerisme, (cultureel) erfgoed en behoud van het West Betuwse landschap.
		 • Het is van belang ons verder te profileren op het gebied van plattelandstoerisme. Het landgoed Mariënwaerdt,
			 oude kastelen, de Waal en de Linge en de mooie fietspaden zijn parels van de Betuwe.
		 • Langs die fietspaden ligt cultureel erfgoed dat we moeten koesteren. Dat doen we o.a. met de historische
			verenigingen van West Betuwe.
		 • Erfgoed moet zoveel mogelijk behouden blijven voor toekomstige generaties.
		 • Wij willen een uitbreiding van kleinschalige verblijfsmogelijkheden zoals B&B’s en mini-campings.
		 • Verder willen wij ruimte maken voor kleinschalige horeca bijvoorbeeld langs de dijken en de fiets- en
			 vaarroutes. Zo stimuleren we ook de lokale economie en werkgelegenheid.
4. Jeugd, Jongeren en sport
		 • Wij willen voldoende mogelijkheden voor uitgaansgelegenheden, festivals en evenementen.
		 • In deze tijd hoort een open en volwassen benadering van jongeren door de gemeente, waarbij de gemeente
			 de eerste stap zet en zich inleeft in de belevingswereld van jongeren. De gemeente moet de verwachtingen
			 goed managen en geen loze beloften doen.
		 • Wij missen in onze gemeente een kinderburgemeester. We vinden het belangrijk om kinderen vroeg kennis te
			 laten maken met de politiek door bijvoorbeeld het spel “Democracity” waarbij kinderen als raad een eigen
			 gemeente besturen en door de “Week van het respect”.
		 • Er is een jeugdraad, maar wij willen dat die meer in positie wordt gebracht. Ook moet de adviserende rol
			worden versterkt.
		 • Als jongeren advies geven aan het bestuur, worden de resultaten daarvan zo snel mogelijk teruggekoppeld en
			 laat het bestuur regelmatig zien wat er concreet met die adviezen wordt gedaan.
		 • Wij willen dat het voor jongeren mogelijk wordt gemaakt om zoveel mogelijk bij lokale bedrijven stage te
			 kunnen lopen, waarbij nauw wordt samengewerkt met het bedrijfsleven.
		 • Wij willen dat er in West Betuwe tenminste één zwembad aanwezig is en blijft en dat er samen met de
			 verenigingen wordt nagedacht over een sportpark of sportboulevard. We willen (kleine) natuurzwembaden
			 behouden of laten ontstaan daar waar mogelijk is.
		 • Wij staan voor onze sportverenigingen: de gemeente faciliteert de samenwerking tussen de verenigingen.

		 • Wij willen het sportakkoord evalueren en zichtbaar maken voor onze inwoners en sportverenigingen.
		 • Er moeten voldoende bereikbare en toegankelijke visvijvers zijn in onze gemeente.
5. Dorpshuizen/Cultuurhuizen, voorzieningen in de kernen en vrijwilligers
		 • De 26 kernen moeten toekomst bestendig zijn: in een kern werken we aan voorzieningen als een basisschool,
			 buurtwinkel, huisarts, fysio, dorpshuis, (streek/mini) markt en natuurlijk een bloeiend verenigingsleven waarin
			 wij onze vrijwilligers hoog in het vaandel hebben staan.
		 • Wij willen graag supermarkten in de kleinere kernen behouden.
		 • Wij willen dat de positie van dorpshuizen/cultuurhuizen nog meer wordt versterkt als echte “huiskamers”
			 door deze te blijven ondersteunen met subsidies en te helpen met onderhoud, waaronder een goede ventilatie
			en toegankelijkheid.
		 • Wij willen samen met winkeliers, inwoners en horeca werken aan aantrekkelijke dorpscentra en centra van
			de stadjes.
		 • Wij vinden dat de vrijwilligersprijs voor verenigingen moet worden hersteld.
		 • Wij zijn blij met de initiatieven van minimarkten in de kleine kernen en willen dit blijven stimuleren.
		 • Wij willen meer geld vrijmaken voor gebiedsmakelaars en het leefbaarheidsbudget.
		 • Wij willen een betere ondersteuning van vrijwilligers, door bijvoorbeeld subsidieregelingen te vereenvoudigen
			 en vrijwilligers en verenigingen te helpen bij de subsidieaanvraag.
		 • We pleiten voor een overzichtelijke en goed toegankelijke website waar de evenementenvergunningen kunnen
			 worden aangevraagd, ook voor de zogenaamde flitsvergunningen voor vijf jaar. Wij willen minder regelgeving
			 en papierwerk voor de jaarlijks terugkerende evenementen.
		 • Wij willen betere ondersteuning bij de organisatie van evenementen in de gemeente.
6. Openbare ruimte, groen en begraafplaatsen
		 • Wij willen zorgen dat openbare ruimtes goed onderhouden worden met een snel en goed werkend
			 meldingssysteem voor onze inwoners.
		 • Meer aandacht en uitbreiding van de zwerfvuil-opruimacties in onze gemeente. We stimuleren dat met leuke
			 attenties, goed materiaal en handzame karretjes.
		 • Wij willen een actief onderhoud van bermen en maaibeleid waarbij we stimuleren dat onze inwoners en onze
			 lokale hoveniers kunnen meedoen.
		 • In alle kernen moeten speeltuinen gehandhaafd blijven en/of terugkeren.

7. Verkeer en vervoer
		 • Oplossing voor gevaarlijke verkeersknelpunten, knelpunten van sluipverkeer en samen met de provincie
			 werken aan een duurzame oplossing voor de lange termijn. Wij willen een actieplan voor de provinciale wegen
			 maken waarin we prestatieafspraken met de provincie Gelderland opnemen die we ook echt kunnen afdwingen.
		 • De leefbaarheid van Waardenburg waarborgen staat op 1 bij verbreding van de A2.
		 • We moeten deze raadsperiode samen met de provincie en inwoners gaan werken aan een echte oplossing van
			 het fileprobleem in Waardenburg, Beesd en Tuil.
		 • Wij willen de rotonde in Hellouw niet alleen op papier laten bestaan, maar die ook echt aanleggen. De Oudenhof
			 moet open blijven. Dit in samenwerking met de provincie. Ook moet er een apart pad komen voor voetgangers
			 en fietsers zodat de Irenestraat uiteindelijk kan worden afgesloten.
		 • Doorgaand vrachtverkeer moet zoveel mogelijk worden geweerd uit de kernen.
		 • Verlichting moet veel breder worden aangepakt: dus niet alleen kijken naar de lantaarnpalen, maar de
			 verlichting integraal meenemen bij het onderhoud en de aanleg van de wegen, fiets- en wandelpaden in
			 overleg met Veilig Verkeer Nederland, zowel in de kernen als in het buitengebied.Zo tillen wij de
			 verkeersveiligheid naar een hoger niveau.
		 •
			
			
		 •
			
			

Wij willen een breed gedragen verkeersbeleid met een duidelijke visie voor de toekomst waarbij alle
weggebruikers en belanghebbenden vooraf worden betrokken en worden gestimuleerd om te blijven
meedenken. Lokale input is belangrijk, juist tijdens de looptijd van dit beleid en erna.
We willen dat het openbare vervoer in onze brede plattelandsgemeente wordt verbeterd, bijvoorbeeld door
onderzoek naar uitgebreider busvervoer tussen de grotere kernen en het inzetten van de buurtbus/ streektaxi
in de kleine kernen.

		 • Wij willen de mogelijkheid onderzoeken dat Waardenburg weer een eigen treinstation krijgt.
8. Welzijn zorg en cultuur
		 • Aandacht geven aan ondersteuning van kwetsbare jongeren en ouderen. We willen het ‘samen’ zijn in de
			samenleving versterken.
		 • We willen ervoor zorgen dat de gemeente West Betuwe in 2026 zowel letterlijk als figuurlijk een toegankelijke
			 gemeente is voor onze inwoners.
		 • Wij willen culturele activiteiten, evenementen en cultuureducatie stimuleren.
		 • Wij blijven ons inzetten voor landelijke initiatieven zoals NL Doet en de SamenLoop voor Hoop.
		 • Wij willen mantelzorgers blijven ondersteunen en het mantelzorgcompliment behouden.
9. Economie
		 • Wij willen voor en samen met de ondernemers werken aan een sterke lokale economie.
		 • Wij willen werken aan een goed en aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers en starters.
		 • Wij willen dat het gemeentelijk inkoopbeleid zich richt op de keuze voor de beste ondernemer, maar zich
			 nog meer richt op het zoveel mogelijk lokaal inkopen van goederen en diensten.
		 • Wij willen dat er geld wordt vrijgemaakt om bestaande bedrijventerreinen op te knappen.
		 • Wij willen West Betuwe aantrekkelijk houden/maken voor toerisme en (verblijfs)recreatie voor inwoners door
			 promotie en informatie verbeteren.
10. Onderwijs
		 • Wij willen doorgaan met het renoveren en duurzaam maken van schoolgebouwen, met bijzondere aandacht
			 voor de ventilatie. Elk leslokaal en gemeenschappelijke ruimte in elke school zou moeten beschikken over een
			CO2 meter.
		 • Wij willen ernaar streven scholen in onze kernen behouden.
		 • Wij zijn voor kwalitatief goed onderwijs, waarbij we stimuleren om cultuur, sport en muziekonderwijs
			 onderdeel te laten zijn van het lesprogramma, bijvoorbeeld via de stichting Meer Muziek in de Klas en het
			 Jeugdfonds Sport & Cultuur. Ook het bedrijfsleven kan hierbij een rol spelen.
		 • De scholen in onze gemeente moeten goed en veilig bereikbaar zijn.
		 • Bibliotheken spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van onze inwoners. Wij willen daarom dat we de
			bestaande bibliotheekvoorzieningen behouden.
11. Communicatie en bereikbaarheid
		 • Snel internet via glasvezel en een betere mobiele bereikbaarheid tot in alle uithoeken van onze gemeente
			 is noodzakelijk. Verdere vertraging is voor ons onacceptabel. Wij willen af van het “zwarte gat” van mobiele
			 bereikbaarheid in en rond Neerijnen, Opijnen, Haaften en Tuil.
		 • De communicatie met en de serviceverlening aan de inwoners kan en moet veel beter. Inwoners dienen serieus
			 te worden genomen en moeten tijdig worden geïnformeerd door de gemeente. De (telefonische) bereikbaarheid
			 van de gemeente moet nu echt worden aangepakt en structureel worden verbeterd.
12. Bestuur en veiligheid
		 • Wij willen een QuickScan maken waarin we zoveel mogelijk onnodige regelgeving schrappen.
		 • Wij willen investeren in eigen ambtenaren die graag bij de gemeente willen blijven werken en inhuur alleen als
			 het niet anders kan of in bijzondere gevallen.
		 • Wij vinden dat de gemeente zorgvuldig moet omgaan met gemeenschapsgeld. Dat geldt vooral voor
			 de verbouwing van het gemeentehuis. Daar wordt meer aan uitgegeven dan LLB wil. Als de kosten van deze
			 verbouwing in de toekomst hoger uitvallen, dan zullen wij vasthouden aan het huidige budget. Het moet
			 mogelijk zijn om de verbouwing daarvan te betalen. Wij moeten daarin het goede voorbeeld geven.
		 • Wij willen met name de sociale rol van gebiedsmakelaars veel meer zichtbaar maken: zij zijn niet alleen
			 verbinders, maar ook de ogen en oren van de gemeente.
		 • Bij herziening van de APV ruim op tijd met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen
			communiceren.

		 • Wij willen dat West Betuwe een eigen Rekenkamer krijgt.
		 • Regels kunnen alleen maar effectief zijn als de gemeente die handhaaft. Wij willen dus meer investeren in
			 boa’s. Boa’s moeten zichtbaar en aanspreekbaar zijn, waarbij zij rekening houden met de menselijke maat.
		 • Ondermijning en (cyber)criminaliteit moeten worden voorkomen en bestreden. De weerbaarheid van inwoners
			 en ondernemers moet worden vergroot. De gemeente doet dat door goede voorlichting en communicatie naar
			haar inwoners.
		 • Er moet weer een politiebureau komen in West Betuwe.
		 • Wij willen samenwerking tussen wijkagent, gebiedsmakelaar en dorpsraad stimuleren om alle aspecten van
			 de leefbaarheid in een kern te waarborgen.
		 • Wij willen doorgaan met het plaatsen van AED’s en de gebruikers goed voorlichten en nazorg verlenen waar
			 dat nodig en/of gewenst is.
13. West Betuwe moet financieel gezond blijven
		 • West Betuwe is een financieel gezonde gemeente en dat willen wij vooral zo houden.
		 • Lastenstijgingen moeten zoveel mogelijk voorkomen worden.
14. Leefbaar Lokaal Belang
		 • Wij zijn een echt zichtbare en eigentijdse lokale partij met een goed netwerk, zowel lokaal, regionaal als ook
			 in Den Haag via ons bondgenootschap met de BBB (BoerBurgerBeweging).
		 • Wij staan als partij tussen onze inwoners: transparant, benaderbaar en betrokken.
		 • Onze lijsttrekker is Petra van Kuilenburg. Haar ervaring en kennis van de gemeente is ongeëvenaard. In mei
			 2021 werd zij door dagblad De Gelderlander al uitgeroepen tot beste politicus van een lokale partij in
			 Gelderland en werd zij derde van Gelderland bij het toekennen van de Pieter Omtzigt Cup.
		 • Op 9 januari 2022 is Petra van Kuilenburg uitgeroepen tot beste politicus van West Betuwe 2021. Zij won
			 overtuigend met 953 stemmen.
		 • Leefbaar Lokaal Belang is er voor alle inwoners dus niet alleen tijdens de verkiezingstijd.
		 • LLB en BBB werken samen in een BBBondgenootschap. De stem van en voor het platteland!
		 • Samen maken wij het verschil! #Elkeinwonertelt.

BIJLAGE: WAT WILLEN WIJ BEREIKEN VOOR ONZE 26 KERNEN:
In de afgelopen raadsperiode zijn niet alle kernagenda’s klaar, terwijl dat wel was beloofd.
Acquoy
• Als beschermd dorpsgezicht met historische gebouwen dient Acquoy onaangetast te blijven met bescheiden
		nieuwbouw;
• Behoud van de historische straatverlichting en veiligere kruisingen zoals bij de Meerdijk;
• Behoud van verenigingsgebouw De Schakel;
• De dorpsentree van Acquoy verbeteren.
Asperen
• Meer parkeervoorzieningen in Asperen;
• De verkeersveiligheid van schoolgaande kinderen verbeteren;
• Meer woningen voor alle doelgroepen;
• Aandacht voor de bestrating en bermen.
Beesd
• Instandhouding winkelaanbod en horeca is van groot belang;
• Meer woningbouw voor alle doelgroepen buiten de dorpskom;
• Toenemend sluipverkeer aanpakken;
• Het ondernemersklimaat verder verbeteren;
• Landgoed Mariënwaerdt koesteren als ‘gemeenschappelijke tuin’ van Beesd;
• Wij zetten ons in voor het in standhouden van uitgaansgelegenheden in West Betuwe;
• Wij willen dat industrieterrein Homburg in Beesd aantrekkelijker wordt gemaakt.

Buurmalsen
• Betaalbare (starters) woningen faciliteren in de voormalige school;
• Betere verlichting in het buitengebied;
• De Rijksstraatweg doorsnijdt het dorp. Bij de oversteek Burensedijk naar de Pastorielaan dient de verkeers		 veiligheid verbeterd te worden;
• Studie naar de mogelijkheid van een tweede Lingebrug en een randweg.
Deil
• De woningbouw stimuleren;
• Voorzieningen zoals de basisschool, supermarkt, fysio, pinautomaat, dorpshuis en andere voorzieningen moeten
		behouden blijven;
• Gevaarlijke verkeerssituaties oplossen zoals bij de school.
Enspijk
• Fietspad langs de Boutensteinseweg veiliger maken;
• Bescheiden toename van woningen voor alle doelgroepen;
• Vervanging van de lantaarnpalen rondom de kerk;
• Aandacht voor de bermen en openbare verlichting;
• Carpoolplaatsen faciliteren;
• Betere parkeergelegenheid faciliteren.
Est
• School moet behouden blijven;
• Beter lokaal openbaar vervoer;
• Meer (sociale) huur- en koopwoningen in het middensegment.
Geldermalsen
• Het centrum met het marktplein moet aantrekkelijker worden;
• Geen asielzoekerscentrum en geen grootschalige huisvesting voor seizoenarbeiders;
• Meer aandacht voor het schoonhouden van de openbare ruimten;
• Wij willen dat het gehele winkelgebied aantrekkelijk wordt gemaakt en gehouden;
• Studie naar mogelijkheid van een 2e Lingebrug en een randweg.
Gellicum
• Een bescheiden aantal nieuwe woningen is gewenst;
• Meer voorzieningen langs de Linge, zoals een aanlegsteiger zodat de inwoners een betere toegang krijgen tot
		de Linge;
• Rustplaats bij de brug en voorzieningen voor toeristen waaronder een picknicktafel.
Haaften
• Studie naar herstel van de zwemplas in de Crobsche Waard of een nieuw gegraven/te graven plas;
• De ontwikkeling van de container overslaghaven kritisch blijven volgen;
• Meer woningbouw voor alle doelgroepen;
• Mogelijkheden bekijken voor het creëren van winkelfaciliteiten op braakliggende terreinen;
• Verbeterplan van het dorpshart (’t Kempke);
• Veiliger schoolgaande fietsroutes op met name de Bernhardstraat;
• Veilig maken (verlichting en begaanbaarheid) van het fietspad (Enggraaf) naar voetbal- en tennisvelden;
• Herstel wandelpad/klompenpad Haaften <–> Hellouw door natuurgebied langs de steenfabriek.
Heesselt
		 • Buurthuis in Heesselt moet open blijven;
		 • Openbaar vervoer verbeteren;
		 • Betere verlichting op de schoolgaande routes en daar waar nodig verkeersremmende maatregelen.

Hellouw
• Het realiseren van een dorpsplein;
• Realisatie veilige ontsluiting op de Graaf Reinaldweg;
• Verkeersveiligheid Korfgraaf verbeteren;
• Betaalbare huur/koopwoningen voor alle doelgroepen.
Herwijnen
• Geen militaire radar;
• Jongerenontmoetingspunt (JOP) stimuleren;
• Stimuleren van kleinschalige horeca en eigen zitbanken langs de dijk;
• Bevorderen van de recreatiemogelijkheden aan de Zandput.
Heukelum
• Stimulering kleinschalig toerisme;
• Bekijken of een bescheiden paviljoen aan de jachthaven mogelijk is;
• Gevarieerde woningbouw voor alle doelgroepen.
Meteren
• Recreatiemogelijkheden bevorderen bij de Kalenbergse plas;
• Extra aandacht voor de verkeersveiligheid.;
• Straatverlichting verbeteren en veiligere fietsroutes.
Neerijnen
• Het Stroomhuis met de horecafunctie dient behouden te blijven;
• Behoud van karakteristieke dorpsgezicht;
• Kasteel Neerijnen behouden als trouwlocatie.
Ophemert
• Versnelde uitvoering woningbouwproject Slingerbos;
• Meer recreatiemogelijkheden in de uiterwaarden zoals wandelpaden;
• Aanpassing van de snelheid op de Waalbandijk is gewenst evenals betere straatverlichting;
• Mobiele bereikbaarheid verbeteren.
Opijnen
• Maatregelen tegen verkeersoverlast op de doorgaande weg (Zandstraat en Repensestraat);
• Meer (sociale) woningbouw voor starters en senioren.
Rhenoy
• De Linge moet beter zichtbaar worden. Door begroeiing en bijgebouwen wordt het zicht steeds meer onderbroken;
• Verkeersremmende maatregelen om de veiligheid te verbeteren;
• Meer mogelijkheden voor aanlegsteigers.
Rumpt
		 • Verbeteren van de verkeersveiligheid;
		 • Studie naar passeerhavens in het buitengebied;
		 • Behoud van het dorpshuis en de basisschool als bindende factor in het dorp;
		• Kleinschalige woningbouw;
		 • Snelheid bij de basisschool moet worden aangepast en meer parkeergelegenheid bij de school.
Spijk
• De verkeersveiligheid kan worden verbeterd met meer snelheidscontroles, betere belijning, verkeersdrempels,
		 zebrapaden en 30 km/u zones; er moeten structureel verkeersremmende maatregelen worden genomen;
• Een binnendijkse ijsbaan achter de speeltuin mogelijk maken;
• De Linge moet beter bereikbaar worden voor recreatief gebruik zoals picknicken en wandelingen. Ook het zicht
		 op deze rivier dient te worden verbeterd;
• Parkeerproblemen oplossen.

Tricht
• De Linge beter toegankelijk maken voor de bewoners met bijvoorbeeld een strandje en aanlegsteiger op de oude
		gemeentewerf;
• De kapot gereden bermen in het buitengebied verstevigen met grasbetonkeien.
Tuil
• Het oude dorpshart kan worden verbeterd evenals de bereikbaarheid. Meer parkeerplaatsen bij de nieuwbouw;
• Verkeersluwe maatregelen zijn gewenst om het dorp en de schoolgaande routes veiliger te maken;
• Gepaste horeca in Tuil toestaan;
• Meer groen bij nieuwbouw;
• Eenrichtingsverkeer Tuilseveldweg.
Varik
• Het voorzieningenniveau in Varik op peil houden;
• Openbaar vervoer verbeteren;
• Betere verlichting op de schoolgaande routes en daar waar nodig verkeersremmende maatregelen.
Vuren
• De leefomgeving dient te worden verbeterd. Dat geldt voor een goed onderhouden omgeving (stoepen en
		 bermen) maar ook wandel- en fietsroutes naar de Waaldijk en de uiterwaarden;
• Straatverlichting langs het fietspad naar Gorinchem en naar de voetbalvelden is gewenst;
• Behoud van voorzieningen zoals een school, supermarkt, dorpshuis, sportvoorzieningen en pinautomaat;
• Betere voorzieningen zoals openbare toiletten in het recreatiegebied Lingebos.
Waardenburg
• Sluipverkeer verminderen;
• Het dorpshuis De Koeldert moet behouden blijven en duurzaam worden verbouwd;
• De sporthal moet worden behouden en gerenoveerd of nieuwbouw in samenwerking met de Koeldert;
• Wij willen ons blijvend sterk maken voor behoud van de leefbaarheid, walwoningen en de voetbalvelden inzake
		 mogelijk toekomstige verbreding van de A2;
• Betaalbare huur/koopwoningen voor alle doelgroepen.
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