
  

Onze plek, ons begin 

Duurstede voor Democratie (Boer Burger 
Bondgenoot) 

Beste inwoners van Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek. Democratie werkt alleen als u 
echt wat te vertellen hebt. Om iets te vertellen te hebben is decentraliseren van macht 
nodig. Anders hebben mensen die ver weg wonen en hier nooit komen meer te vertellen 
over uw omgeving dan u. Meer macht naar de inwoners is ons doel. Hou Wijks belastinggeld 
in Wijk, voor Wijk. 

"Doe mensen geen pijn en pak hun spullen niet af" 

Is het beginsel van Duurstede voor Democratie. DvD streeft naar een democratisch 
conservatief- liberaal Wijk bij Duurstede. DvD wil de zeggenschap van inwoners vergroten. 
Die hebben zeggenschap via hun gemeenteraad. De gemeenteraad heeft over minder dan 
20% van de gemeentebegroting echt wat te vertellen. De rest is landelijk of zelfs EU-beleid. 
Door beslismacht van Rijk en Provincie naar de gemeente te verplaatsen krijgt u meer te 
vertellen over hoe uw belastinggeld wordt besteed. 

Als de gemeenteraad al zo weinig te vertellen heeft, hebben de inwoners nog minder te 
vertellen. Maar ze brengen wel de 60 miljoen euro aan belastinggeld op die de gemeente 
jaarlijks heeft uit te geven. 

Dat kan anders, door de beslisruimte van de gemeenteraad te vergroten op alle taken die de 
gemeente heeft. Daarvoor hebben we vanuit het beginsel deze doelen: 

 Subsidie is geld dat van anderen is afgepakt. De gemeente bouwt subsidies af. 

 De gemeente organiseert een gemeentelijk raadgevend referendum bij grote 
besluiten 

 Decentralisatie van een taak gebeurt als het Rijk het recht op belastingheffing voor 
die taak ook aan de gemeente overdraagt. 

 De belastingen die de inwoners betalen worden lokaal besteed 
 Alle inwoners van Nederland zijn gelijk voor de Staat, dus het gemeentefonds moet 

een gelijk bedrag per inwoner uitkeren in alle gemeenten 
 Het samenvoegen van gemeentes kan alleen met instemming van ruime 

meerderheden van inwoners 
 Een taak die het Rijk aan de gemeente geeft, moet bekostigd worden door het Rijk 
 Een gemeentelijke belasting is een doelbelasting; dus bestemd voor waar die 

belasting voor bedoeld is. Niet op de grote hoop. 

  

https://www.lokaalvoordemocratie.nl/democratie-en-u/


  
Hiervoor hebben we als lokale partij te maken met landelijke regelgeving. Om daar invloed 
op te hebben, hebben we een overeenkomst met de Boer Burger Beweging. Meer 
samenwerking sluiten we niet uit, samen sterk. 

Waarom? 

De gemeente is grotendeels een uitvoeringsorgaan van het Rijk geworden. Dat betekent dat 
de ene gemeente steeds meer op de andere gaat lijken. Dat kan een reden worden om 
gemeentes samen te voegen. Dat verzwakt de democratische diversiteit en daarmee de 
democratie. Het voortbestaan van de gemeente als zelfstandige overheid zorgt dat lokale 
aangelegenheden niet verwateren. De zeggenschap over onze omgeving blijft bij ons, in 
plaats van bij mensen die ver weg wonen en hier zelden komen. Op die manier houden 
inwoners van Cothen Langbroek en Wijk bij Duurstede meer invloed op hun omgeving.   

Hoe? 

We willen dit doen door de macht te decentraliseren. In de samenwerkingsverbanden 
werken we aan zoveel mogelijk lokale beslispunten. Ook overwegen we of we in het 
samenwerkingsverband blijven als dat niet lukt. Het gaat bij “samenwerken” om “samen 
werken”. Dat is niet hetzelfde als “ik doe wat en jij niet”. De gemeente voert taken uit in 
samenwerkingsverbanden die steeds meer geld vragen en steeds meer zeggenschap. De 
zeggenschap van de raad wordt daarmee kleiner en kleiner. En daarmee ook de zeggenschap 
van u. Het kan ook anders. Duurstede voor Democratie is een afdeling van de landelijke 
partij Lokaal voor democratie, die als hoofddoel heeft macht te decentraliseren. 

Wonen 

Eiland in het groen 

Wijk bij Duurstede is een eiland in het groen en dat willen we liever zo houden. Zonder 
immigratie zou de bevolking krimpen, en zouden er niet zoveel extra huizen nodig zijn. Wij 
maken de keuze voor beperkte groei. 

Bouwen naar vraag 

DvD wil bouwen naar vraag. Projecten die zonder overheidssteun gerealiseerd worden laten 
we door de vrije markt invullen. Alle projecten die binnen de gereguleerde markt vallen gaan 
we anders invullen. Dat betekent dat demografische ontwikkeling, de bevolkingsgroei en de 
inkomensverdeling een rol spelen in de ontwikkelingen. De gemeente maakt een nieuwe 
woonvisie met als doel dat de woningbouw aan de vraag voldoet. Hierin worden ook eisen 
aan de woningbouwcorporaties vastgelegd.  
We willen dat iemand met een laag inkomen ook een huis kan kopen. De gereguleerde koop 



  
moet daarom gerealiseerd worden voor ongeveer €150.000 VON. Daar hoort natuurlijk bij 
dat het voor eigen bewoning is en dat Wijkse jonge starters voorrang krijgen bij aanschaf. 
Het beding voor eigen bewoning maken we voor een periode van minstens 5 jaar. 

Gelijke behandeling bij toewijzing sociale huur 

Passende woonruimte is belangrijk voor iedereen in onze gemeente. Statushouders worden 
door de gemeente opgevangen in passende woonruimte. Duurstede voor Democratie vindt 
dat zij daarbij geen voorrang op de woningmarkt hebben en daarmee geen invloed hebben 
op de lengte van de wachtlijsten voor gereguleerde huurwoningen. Duurstede voor 
Democratie wil alternatieve woningen ter beschikking stellen. Daarvoor werken we met de 
provincie aan het maken van bouwruimte.  
De toewijzingsregels mogen geen voorkeursbehandeling bevatten, op de urgentieregels na. 
De wet vereist geen voorrang voor statushouders bij toewijzing van sociale huur. Die 
voorrang schrappen we in de huisvestingsverordening. Zo komen er eerlijke 
urgentieprocedures. 
Landelijk staan er 50.000 gesubsidieerde huurwoningen leeg. Niet in onze gemeente. We 
willen dat de gemeente zich inzet voor het beter verspreiden van statushouders. De 
gemeente moet gebruik maken van de mogelijkheden om de toegewezen statushouders te 
huisvesten in gemeenten met leegstand in de gesubsidieerde huurwoningen. Daarvoor vindt 
er afstemming plaats op landelijk niveau, in de regio en tussen buurgemeenten. Win-win: De 
Wijkse huurwoner is eerder aan de beurt en de leegstandsgemeente heeft minder 
leegstand.  

Meest kwetsbare vluchtelingen 

Wij willen onze opvangplicht gebruiken voor opvang van de meest kwetsbare vluchtelingen, 
om ze in Wijk een veilige haven te beiden. Daarom willen we in lijn met de "aparte opvang" 
motie van D66 uit 2016 vooral de kwetsbaarste vluchtelingen opvangen. Deze motie werd in 
de 2e Kamer met hoofdelijke stemming aangenomen door D66, Groenlinks, PvdA, SP,  PvdD, 
Christenunie en SGP. Het gaat om de aparte opvang van  homoseksuelen, lesbiennes, 
transgenders en de meest vervolgde religieuze groep ter wereld, de  Christenen.   

Opvangregister 

We leggen een opvangregister aan van mensen die vluchtelingen in huis willen opvangen. Zo 
hoeven geen extra sociale huurwoningen te worden gebruikt. Mensen kunnen zich vrijwillig 
melden met hun opvangplek. Dat is een stuk socialer dan verplichte opvang bij andere 
mensen in de buurt.  

https://nos.nl/artikel/2090010-kamer-wil-aparte-opvang-homoseksuele-asielzoekers
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z04081&did=2016D08420
https://www.youtube.com/watch?v=ytdMUddGe-U


  

Gelijke behandeling corporaties 

De corporaties krijgen nu 50% korting op de grondprijs. Dat is een benadeling van andere 
woningbouwers. De corporaties krijgen wat ons betreft geen gemeentelijke voordelen meer. 
Huurders of kopers, de gemeente maakt geen onderscheid. 

Prestatieafspraken met corporaties 

Wijk bij Duurstede heeft de duurste sociale huurwoningen in de regio, terwijl het gemiddeld 
inkomen niet hoog is. De corporatie in Wijk bij Duurstede moet de voorraad dure huur 
versneld verkopen en nieuwe huurwoningen bouwen voor de lage inkomens. De balans 
tussen het gemiddeld inkomen en de sociale huurvoorraad moet worden 
hersteld.  Bouwprogramma's voor gereguleerde huur bevatten dus huur op 
kwaliteitskortinggrens, zoals dat genoemd wordt. Dat is onder de 420 euro per maand.   

Meer diversiteit in aanbod 

Duurstede voor democratie vindt dat ook iemand die in de kippenfabriek werkt een huis 
moet kunnen kopen. Bij nieuwbouw horen daarom starterswoningen zoals de rug aan rug 
woningen in de Engk. Hierbij is ook ruimte voor nieuwe woonconcepten zoals CPO (Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap). Ook concepten als Tiny Houses en verplaatsbare huizen 
moeten mogelijk worden gemaakt op bouwkavels. De regels voor tijdelijke huisvesting op je 
kavel worden versoepeld zolang je je huis aan het bouwen bent. De wet maakt langduriger 
verblijf in vakantiewoningen mogelijk. Daar maken we gebruik van. 

Perspectief: Bouwen voor scheefwoners 

Er zijn zo’n 500 huishoudens in Wijk bij Duurstede met een jaarinkomen van meer dan 
50.000 € terwijl die toch in een sociale huurwoning wonen. 20% Van de huurders van onze 
gemeente geldt als ‘scheefwoner’. Degenen die in een te duur huis zitten en starters hebben 
daardoor moeite met het vinden van passende woonruimte. Voor hen willen we betaalbare 
woningen bouwen, zodat ook zij passende huisvesting kunnen vinden. 

Coronamaatregelen 

Over de maatregelen tegen corona zijn de meningen in de Wijkse samenleving verdeeld. 
Deze verdeeldheid heeft zeer negatieve gevolgen. Wij willen deze verdeeldheid tegengaan. 
Hierbij is het zaak de kwetsbaren te beschermen. Aan de andere kant willen wij het 
openbare leven herstellen. De gemeente kan daar een positieve rol in spelen. Afgelopen jaar 
ging bijvoorbeeld de kermis door. Om het effect van de maatregelen voor de middenstand te 
beperken en de levendigheid van de binnenstad te verbeteren willen wij dat de gemeente 
haar beleidsruimte gebruikt om veilige activiteiten mogelijk te maken. Een verruiming van de 
marktverordening om de lokale middenstand mogelijkheid te bieden in de buitenlucht te 



  
verkopen is daar een voorbeeld van. Als de lokale horeca geholpen is bij het creatief 
omspringen met uitbreiding van terrasruimte doen we dat. 

Milieu 

Ons klimaatplan reduceert CO2 uitstoot met 50% in 1 jaar. Klimaatverandering is geen 
milieu. Klimaatverandering kennen we al meer dan 2000 jaar en Wijk heeft zich in die 
periode makkelijk erop kunnen aanpassen. DvD zet geen deadline op energie neutraliteit of 
klimaatneutraliteit. We passen ons aan aan de termijn van het Rijk, dus het jaar 2050. 
Dat neemt niet weg dat we behoudend zijn voor onze omgeving. Iedere Wijkenaar, 
Cothenaar en Langbroeker heeft de mogelijkheid om zuinig om te gaan met energie, water 
en goed om te gaan met het milieu. Iedereen kan zelf afzien van het gebruik van aardgas, 
benzine of diesel. DvD gaat niet voorschrijven wanneer en of u uw benzine of dieselauto weg 
moet doen of van het gas af gaat. 

 “Duurzaam” is een kwestie van een lange adem: Wijk is al eeuwen een groene gemeente 
waarin boeren, fruittelers en bosbouwers het landschap samen met de natuur hebben 
vormgegeven en onderhouden. Economisch rendement is duurzaam, iets waar geld bij moet 
niet. De gemeente neemt alleen effectieve adaptieve maatregelen ter voorkoming van 
schade door klimaatverandering. 

Niet van het gas af 

Wie in Wijk bij Duurstede van het gas af wil kan het gele kraantje in de gangkast 
dichtdraaien. Wijk werkt aan een biogascentrale bij Cothen. Voor Wijkenaren blijft het 
daarom mogelijk om gas te gebruiken. DvD gaat geen “binnentredingsrecht” gebruiken om u 
te controleren op gasgebruik. 

Afval met minder overlast, minder kliko’s 

U betaalt al voor afvalverwijdering. Wij willen niet nog extra heffingen via chips in de kliko en 
dergelijke. Zodra de mogelijkheid er is, willen we overgaan op nascheiden van afval. Dat 
levert minder overlast op voor bewoners en scheelt kliko’s in de tuin.. 

Oplaadpunten voor elektrische auto’s 

Oplaadpunten voor electrische auto's moeten door de gebruikers worden betaald. Net als bij 
benzinestations. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid parkeergeld te innen voor auto’s 
die de hele nacht plekken bezet houden bij laadpalen. Daarnaast willen we niet dat 
parkeerplaatsen met laadpaal als vanzelf het dichtst bij de ingangen worden gezet. 
Invalidenparkeerplaatsen moeten wel daar in de buurt. 
Duurstede voor Democratie wil niet dat de gemeente betaalt (in cash en niet in natura)  aan 
het plaatsen van laadpalen in de gemeente. Wanneer die op gemeente grond geplaatst 
moeten worden, dan dient de exploitant, zoals Fastned ook de Staat betaalt voor de huur 

https://www.lokaalvoordemocratie.nl/programma/klimaatplan/


  
van ruimte, ook de gemeente te vergoeden. Dus niet betalen vanuit de gemeente maar 
ontvangen. 

Duurzame innovatie 

Door de ligging aan grote wateren is Wijk bij Duurstede geschikt voor een Thoriumcentrale. 
De gemeente werkt mee aan de planning daarvan. 

Soepele regenwater afvoer 

Bij het aanleggen van nieuwe en vervangende rioolstelsels scheidt de gemeente regenwater 
van huishoudelijk afvalwater. De gemeente stimuleert het gebruik van minder water en staat 
positief tegenover het hergebruik van water en het terugwinnen van grondstoffen uit water. 
De gemeente gaat niet over tot het ‘bestraffen/ belasten’ van mensen die een regenwater 
afvoer op de riolering hebben. 

Geen lokale milieuregels 

Natuur en milieu bieden kansen voor bedrijven. En bedrijven kunnen helpen natuur en 
milieu te beschermen. Wij geloven daarom niet dat het zin heeft om extra milieuregels op te 
leggen of met subsidies te strooien. Veel bedrijven zijn zelf al bezig met duurzaam 
ondernemen. Natuurlijk stelt de overheid grenzen. Milieuvervuiling pakken we aan. Maar de 
grote stappen waar de natuur écht iets aan heeft, komen van mensen en bedrijven zelf. Zo 
kan elke inwoner er zelf voor kiezen om geen fossiele brandstof te gebruiken. De gemeente 
dwingt daar niet toe. 

Onze gemeente windmolenvrij 

Duurstede voor Democratie is tegen de plaatsing van windturbines en zonnevelden in de 
gemeente. Duurstede voor Democratie wil ook geen windturbines die buiten onze gemeente 
maar dichtbij de kernen Wijk bij Duurstede/Cothen/Langbroek gepland worden. 

Kredietwaarigheid energie partners 

De gemeente Wijk bij Duurstede vergunt in totaal 60 Ha zonneveld. Dit zijn bedrijven die 
met veel subsidie, (belasting op de energie rekening van de inwoners), de komende 15 jaar 
deze zonnevelden gaan exploiteren.  

Over 15-20 jaar zal het veld ontruimd moeten worden. Deze ontruiming brengt hoge kosten 
met zich mee. Los van het gegeven dat er op dit moment geen recycling mogelijk is van de 
zonnepanelen. 

Om als gemeente (de burgers dus) geen financieel risico te lopen dienen er garanties 
gegeven te worden door deze bedrijven. De gemeente moet eisen : 

https://www.duurstedevoordemocratie.nl/windturbinegekte/


  
  

·        Bij aanvang 20% eigen vermogen op de balans t.o.v. balanstotaal 

·        Bank garantie ter hoogte van de geschatte ontmantelingskosten ( geïndexeerd ) van de 
zonneweide 

Dit om te voorkomen dat de gemeente met lege BV’s in zee gaat en na 15 jaar zelf de 
ontruiming van het zonneveld moet betalen.  

Tevens vindt Duurstede voor Democratie dat na 15 jaar het bestemmingsplan automatisch 
weer een agrarische, de oude, bestemming terugkrijgt. Het is dus geen automatisme dat er 
wederom een zonneveld kan komen. 

Ruimte voor agrariërs. 

Zonder boeren geen eten. Agrariërs krijgen de vrijheid om binnen de geldende wetten en 
regelgeving te ondernemen. De gemeente zet zich in om de regeldruk voor agrariërs te 
verminderen. 

Gemeentelijke activiteiten duurzamer 

De gemeente geeft het goede voorbeeld door de efficiëntste manieren te gebruiken voor 
het uitvoeren van haar taken. Duurstede voor Democratie wil dat de gemeente haar 
bedrijfsvoering alleen op die plekken verduurzaamt waar dat bedrijfseconomisch rendabel 
is. 

Geen eigen middelen 

We stoppen met eigen duurzaamheidsbeleid dat niet wordt aangevuld met Rijksmiddelen. 
De besparing die we daarmee realiseren gebruiken we voor verscherpt toezicht. 

We zijn geen stortplaats  

Wij laten geen slib storten in onze uiterwaarden. Wij zijn strikt op de Wet op het Chemisch 
afval. De leefbaarheid voor onze inwoners gaat voor.  



  

Openbare ruimte 

Tegengaan straatvuil 

Duurstede voor Democratie wil dat straatvuil wordt tegengegaan. Dit kan onder andere 
opgelost worden door afvalbakken en toezicht. Het toezicht is nu niet voldoende. 
“Wijkschoon” wordt versterkt om meer werklozen een kans te geven zich te ontwikkelen.  

Groenonderhoud op niveau 

Het groen in onze gemeente moet weer op orde komen. Zo moet de gemeente zich inzetten 
voor het bijhouden van struiken, bomen en gras. Bovendien moeten ook andere openbare 
gebieden onderhouden blijven. Hierdoor wordt de leefbaarheid en het aanzicht sterk 
verbeterd. We willen de mensen met afstand tot de arbeidsmarkt hiervoor inzetten. 

Schone wijken 

We gaan verloedering van wijken tegen. Wijken met veel koopwoningen verloederen minder 
omdat de bewoners direct belang hebben bij een schone wijk rond hun eigendom. We willen 
dus minder concentraties van sociale huur. Hondenpoep, zwerfvuil, vuiligheid rondom 
afvalcontainers, graffiti en andere overlast wordt aangepakt en vernielingen worden snel 
hersteld. De kosten worden verhaald op de veroorzaker. 
Asielzoekers met verblijfsstatus en andere bijstandsgerechtigden willen we mee laten doen 
met de samenleving. Van op de bank zitten wordt je niet socialer. Het is elke dag world 
cleanup day als statushouders helpen de rommel in de openbare ruimte op te ruimen.  

Overheid verbruikt belastinggeld 

Compacte gemeente 

Wijk bij Duurstede leeft op te grote voet. Als dat zo doorgaat moet de gemeente fuseren. De 
democratische diversiteit gaat daarmee nog verder achteruit. Duurstede voor democratie 
wil een compacte overheid. We zijn voor minder en lagere belastingen. Voor inwoners en 
mensen die hier hun bedrijf hebben. Iedere Euro die de gemeente uitgeeft is door 
productieve inwoners verdiend. Dit geld moet zuinig en zinnig worden besteed. We willen 
dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven, en aan wie.  
We verlagen de kosten van wethouders. De wethouders verdelen samen een totale 
aanstelling van 72 uur per week. We stappen uit het niet-verplichte deel van U16 
overleggen. Dat scheelt tijd en geld. We nemen afscheid van taken. Zo besparen we op de 
eigen ambtenarenorganisatie. 



  

Meer geld voor Wijk bij Duurstede 

De productieve inwoners van Wijk bij Duurstede betalen meer belastingen dan er via het 
gemeentefonds naar ze terugvloeit. Gevolg is dat als we een taak krijgen van het Rijk 
waarvoor we te weinig geld meekrijgen, we de OZB belasting voor woningbezitters moeten 
verhogen. Dit is de reden dat ons OZB tarief veel hoger is dan in de rest van de provincie. We 
willen niet de lokale belastingen verhogen om een taak die het Rijk delegeert te betalen. Als 
we een taak krijgen, moeten we het geld wat die taak kost erbij krijgen. Of we moeten de 
hier opgebrachte inkomsten- en vennootschapsbelasting mogen gebruiken. Die gaan nu 
allemaal naar het Rijk. 

Netjes omgaan met geld 

In 2018 bleek er een fors tekort te zijn op de begroting. De financiële afdeling van de 
gemeente bleek niet adequaat te zijn in het rapporteren. In 2019 herhaalde zich dit. Een 
goede financiële huishouding is de basis voor besluiten. De gemeente heeft geen controle 
over de huishouding. De interne beheersing moet op een hoger niveau getild door de 
financieel controller in de juiste positie te brengen.  

Efficiëntie in samenwerking 

De gemeente heeft regionale samenwerkingsverbanden waarmee ze de blik naar buiten 
richt. Dit doen we alleen als daarmee kostenefficiënte wordt bereikt. Samenwerking met 
gemeenten in de regio en medeoverheden zoals Provincie, Hoogheemraadschap en Rijk 
mogen geen beslisruimte van de raad afnemen als daar geen toereikend uitvoeringsbudget 
tegenover staat. Duurstede voor Democratie wil de generieke taken in de 
samenwerkingsverbanden behouden, maar alle mogelijke beleidsruimte en alle mogelijke 
lokaal in te zetten middelen uit de samenwerkingsverbanden terughalen naar de gemeente. 
In de samenwerkingsverbanden gaan we de gemeentebijdragen koppelen aan de 
gemeentefondsuitkering per hoofd van de bevolking. Zo leveren de gemeenten een gelijke 
bijdrage aan het samenwerkingsverband. 

Niet langer Wijk de Duurste 

De OZB lasten voor inwoners zijn de laatste 8 jaar torenhoog geworden. Onze gemeente 
heeft het hoogste opslagpercentage van Utrecht. Wij willen af van het “Wijk de Duurste” juk. 
We zitten nu 40% boven het gemiddelde van de provincie. Deze periode willen we terug 
naar een onder gemiddeld belastingniveau. Daarvoor snijden we in de gemeentelijke 
organisatie en zinloos klimaatbeleid. 
We kunnen goed af met 2 wethouders die 36 uur per week werken. Meer gaan we dus niet 
betalen. Mochten er 3 wethouders nodig zijn, moeten ze 72 uur per week gelijk verdelen. 

https://www.facebook.com/dvdwijkbijduurstede/posts/148359840726791


  

Vergunningen goedkoper 

We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. Het is niet acceptabel dat 
allerlei kosten worden afgewenteld op de aanvrager. Er hoort geen verdienmodel op deze 
activiteiten te zijn. We willen deze diensten tegen kostprijs verlenen. 

Voor inwoners controleerbare gemeente 

De uitgaven en inkomsten van de gemeente moeten helder en overzichtelijk gepubliceerd 
worden. Inwoners krijgen jaarlijks eenvoudige inzage in waaraan geld is besteed en wat het 
bereikte effect is. De laatste paar jaar zaten in elke begroting negatieve verrassingen. 
Daarom willen we dat de accountantscontrole naast meer lijncontroles en systeemtests ook 
een prognose bevat met een deugdelijke risicoanalyse.  

De hondenbelasting 

De hondenbelasting wordt een doelbelasting. Hiermee betalen we toezicht op het opruimen 
van hondenpoep. Dat betekent een extra BOA.  

 

Geen getrut 

Minder regels en lagere belastingen voor ondernemers 

Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf moeten runnen. Dat hoeft de 
gemeente hen niet te vertellen. Door ondernemers de ruimte te geven, stimuleert de 
gemeente ondernemers het beste te doen. Daarom willen wij lagere belastingen en minder 
regels. Het ondernemersfonds heffen we hiervoor op. 

Markt 

De binnenstad is niet het exclusieve terrein van de gefortuneerde bewoners. Iedereen mag 
genieten van de markt. We maken doordeweekse korte-duur parkeerplaatsen op de markt. 
De markt is op woensdag en in het weekend autovrij, maar de rest van de week zorgt meer 
aanloop voor levendigheid en levensvatbaarheid van de middenstand.  

Arbeidsplaatsen 

De overheid maakt geen banen, dat doen mensen die iets gaan maken. Welvaart wordt 
gemaakt door productie. Productie in alleen dienstverlening is kwetsbaar. Daarom 



  
versterken we het industrieterrein langs het kanaal. We zetten ons bij de provincie in om 
meer ruimte te maken, ook voor vervoer over water. 

Ruimte voor toerisme 

We willen de ruimte bieden voor toerisme in de binnenstad. De economische waarde van de 
binnenstad zit hem in het toeristische potentieel. We willen in de Aziatische reisgidsen 
genoemd worden. Inkomsten voor de binnenstad zijn hard nodig om horeca en retail 
levensvatbaarheid te gunnen. 

Ruimte voor agrarische ondernemers 

Zonder boeren geen eten. We hebben veel waardering voor de agrarische ondernemers. We 
willen dat de agrarische sector kan blijven investeren en innoveren, en niet onnodig 
gehinderd wordt. Zij krijgen de ruimte voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, 
toerisme, natuurbeheer of andere bedrijvigheid. 

 

 

Sport, cultuur en recreatie 

Sport terreinen 

Kan je zonder gemeente sporten? Natuurlijk. Maar om zoveel keuze aan sporten te hebben 
zoals we nu gewend zijn is inbreng van de gemeente nodig. Wijk bij Duurstede heeft grote 
sportfaciliteiten waar de gemeente een forse kostenpost aan heeft. Dat is alleen nuttig als er 
flink gebruik van wordt gemaakt. Het is aan de sportverenigingen om aantrekkelijk genoeg te 
zijn om veel sporters aan te trekken. We vragen van de verenigingen om vrijwilligers langer 
aan zich te binden door professioneel vrijwilligersbeleid.  
Gezonde sportverenigingen, gezonde toekomst voor de Wijkse sport. We laten dus de 
gemeentelijke bijdrage afhangen van het aantal sporters dat gebruik maakt van de 
voorzieningen. 

Natuurzwembad  

We onderzoeken de mogelijkheid om een natuurzwembad binnen de gemeentegrenzen aan 
te leggen. We willen dat een zwembad geëxploiteerd kan worden op rekening van de 
gebruikers. Geen structurele kostenpost voor de lokale belastingen. 



  

Benutten van onze historie & aantrekkelijkheid voor toeristen 

Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving, ook omdat onze 
gemeente een rijke historie heeft. Dat maakt onze gemeente ook een aantrekkelijke stad 
voor bezoekers en inwoners. Dagtoeristen komen graag naar ons toe per auto, motor, fiets, 
boot of OV. De bereikbaarheid van de gemeente wordt daarop aangepast: een goede 
infrastructuur, fietspaden en een mooie haven dragen bij aan onze aantrekkelijkheid. 
Duurstede voor Democratie wil deze versterken door hiervoor extra geld te reserveren. 

Poortreplica 

Het aangezicht van Wijk bij Duurstede werd vroeger bij de veldpoort bepaald door een 
poort. De veldpoort. De overblijfselen zijn nog te vinden. 

We willen ondernemers die een replica willen plaatsen en exploiteren de kans geven dat te 
doen. Daarbij moet wel voldaan worden aan verkeerskundige eisen en het creëren voor 
meerwaarde voor  

de directe omgeving. Technische mogelijkheden om historisch aanzien en verkeer te 
combineren zijn daarbij toegestaan. Er moet een solide bedrijfsplan aan ten grondslag liggen 
omdat de gemeente niet gaat bijdragen in de exploitatie.  

Regiomarketing toerisme 

Bijdragen in de regiomarketing voor toerisme beoordelen we op effectiviteit. We willen de 
unieke eigenschappen van Wijk voor het voetlicht brengen, en koppelen aan de overige 
toeristische activiteiten in de regio.  

Museum 

Het museum moet leuk genoeg zijn om te bezoeken. Er komen geen duizenden bezoekers 
naar een paar scherven kijken. Het museum moet de verhalen van Dorestad vertellen, met 
archeologie als ondersteuning. De verbinding met het kasteel en de oude stadshaven moet 
daarbij gelegd worden, zodat toeristen een ontdekkingswandeling kunnen doen. 
Vrijwilligersorganisaties die bijdragen aan het verhaal van de Wijkse historie (vikingschip 
bijvoorbeeld)  krijgen ruimte om hun activiteiten te laten zien.  Het museum stimuleert en 
faciliteert. Het museum moet zichzelf terug verdienen. 
Een groei aan toeristen moet gepaard gaan met de mogelijkheid tot toiletbezoek buiten 
horecagelegenheden. Ook inwoners met hoge nood zijn hiermee geholpen. In de binnenstad 
willen we een modern zelfreinigend betaald toilet. We willen deze voorzieningen koppelen 
aan het museum, dus op een locatie bij het VVV (inpandig) of in de buurt daarvan. De 
betalingen van gebruikers moeten de kosten dekken. 



  

Geschiedenis naar de mensen toe brengen 

Wij willen de historie van onze gemeente en daarbij het toerisme verbinden met de 
detailhandel. We willen stukken van het museum van onze gemeente in bruikleen geven aan 
detaillisten. De winkeliers kunnen deze tentoonstellen in hun winkel om de aanloop te 
bevorderen. Zo wordt de binnenstad aantrekkelijker voor toeristen. 

Snijden in subsidies 

Culturele organisaties krijgen alleen subsidies als hun activiteiten herleidbaar zijn aan het 
Wijkse verleden. Verder wordt getoetst op het effect voor de Wijkse samenleving. 

Minder drempels voor evenementen 

Vergunningverlening kan eenvoudiger en daarom zijn wij voorstander van een zogenoemd 
(digitaal) evenementenloket. Bij kleinschalige evenementen passen laagdrempelige 
veiligheidseisen 

Cultuurfonds 

In tegenstelling tot de grote steden krijgt Wijk bij Duurstede geen geld voor cultuur uit het 
gemeentefonds. Wie cultuur een warm hart toedraagt heeft geen dwang van de overheid 
nodig om er geld aan te geven. We maken daarom een vrijwillig cultuurfonds. Inwoners die 
de verlaging van hun OZB willen besteden aan cultuur kunnen dat deel in het fonds storten. 
De gemeenteraad kan dan besluiten waar dat fonds aan wordt besteed. 

 

Verkeer 

In de spits willen we de busbaan openstellen voor auto’s en motoren. De busbaan is 
overbodig geworden. Hij kan dus gebruikt worden voor het overige verkeer. De avondfile 
van Cothen tot Wijk kan alleen opgelost worden met een gescheiden oversteek op de 
geerwegrotonde. We zijn voor een fietstunnel omdat de Geerwegrotonde het meeste 
verkeersongelukken in de gemeente heeft.  
De oversteek bij industrieterrein Cothen willen we laten vervallen, en daarvoor in de plaats 
een fietspad aanleggen achter het pompstation langs naar de fietstunnel. Zo kan de snelheid 
op het wegvlak weer naar 80km. 
 
Hou de dijk open! De dijk moet openblijven voor toeristisch verkeer. Daarbij willen we wel 
voldoende handhaving om geluidsoverlast en snelheidsovertredingen te voorkomen.  



  

Wijk verbinden 

Wie vanuit onze gemeente naar Amersfoort of Utrecht rijdt, komt vast te zitten bij Doorn en 
Bunnik. Duurstede voor Democratie wil dat de gemeente zich hard maakt in de Provincie 
voor de doorstroming op die plekken. Het zijn Provinciale wegen, maar het is ons probleem. 
We zetten ons in om de Provincie het belastinggeld van de Wijkse automobilist ook hier te 
laten besteden. 

Pendel omkeren 

's Ochtens rijden 5000 Wijkenaren de gemeente uit, om 's avonds weer terug te komen. 
Door meer arbeidsplaatsen in Wijk te laten ontwikkelen kunnen meer Wijkenaren in de 
buurt gaan werken. Eerder thuis, later weg. En natuurlijk veel minder verkeer. Hiervoor 
werken we met de Provincie aan verbeteren van het industriegebied Cothen en langs het 
kanaal. 

Veilig in de buurt 

De gemeente neemt bij de inrichting van straten en wijken de verkeersveiligheid als 
standaard mee, vooral in de buurt van scholen en sportclubs. Met medewerking van 
relevante partners en ouders creëren we samen een veilige omgeving (schoolzones, veilige 
oversteekplaatsen en veilige fietsroutes). We zijn voorstander van initiatieven waarmee 
buurtbewoners en politiediensten samen kijken hoe de verkeersveiligheid in de buurt beter 
kan. 

Minder overlast van verkeersdrempels 

We willen verkeersdrempels vervangen waar mogelijk door andere snelheid beperkende 
maatregelen. Versmallingen en obstakels zijn vaak een beter alternatief. Omwonenden 
hebben dan minder last van lawaai van auto’s, automobilisten hebben minder last van 
mankementen aan hun auto. 

Betere bereikbaarheid hulpdiensten 

We willen dat onze gemeente beter bereikbaar wordt voor de hulpdiensten als politie, 
ambulance en brandweer zodat ze tijdig ter plaatse kunnen zijn. 

Gratis parkeren 

De binnenstad moet aantrekkelijk blijven voor bezoekers. Daarnaast willen we niet dat 
auto's het hele weekend blijven staan in de binnenstad.   



  
Daar waar de parkeerplaatsen overdag gebruikt worden door bezoekers van de stad blijft 
parkeren gratis. We willen onderzoeken of de plaatsen in en rond de binnenstad ’s nachts 
tot betaalde plekken kunnen gaan behoren. Zo ontmoedigen we het hebben van een auto 
voor inwoners van de binnenstad, waar weinig plek is voor auto’s.  

De eerste 1,5 uur is het parkeren gratis, ook op het walplantsoen. Na anderhalf uur willen 
we een betaling die beduidend lager ligt dan Utrechtse tarieven aan de orde.  

 

Parkeren binnenstad 

Het autovrij maken van de markt is het grootste deel van het jaar niet zinvol: De markt is 
voornamelijk leeg. Al jaren is de markt op woensdag autovrij vanwege de marktkramen. Ook 
bij evenementen is de markt al jaren autovrij. In de zomer is het prettig dat de markt veel 
terrasruimte  

biedt en slenterruimte. Voor toerisme noodzakelijk ook. De binnenstad moet ook 
toegankelijk zijn voor mensen die niet in de binnenstad wonen. De plekken met een laadpaal 
mogen niet gebruikt worden als verkapte privéparkeerplaats voor binnenstadsbewoners met 
een electrische auto.  

 

De binnenstad is niet gebouwd op auto’s (die waren er gewoon niet destijds) en dat zorgt 
dat parkeren op eigen terrein zeer zeldzaam is. Een auto van een inwoner in de binnenstad 
legt daarom parkeerdruk op de omgeving van de binnenstad. De parkeervergunningen 
moeten daarom meer in lijn komen met de hoge druk op de openbare ruimte.  
 
Op een winterse maandag of dinsdag is er geen reden om de markt autovrij te hebben. We 
maken daarom de markt autovrij op woensdagen en in het weekend. In de zomerperiode 
moet de markt autovrij blijven om recreatie mogelijk te maken.  

We maken de beloofde langsparkeerplekken op de markt voor mensen die hun aankopen 
komen halen. Alleen laden en lossen dus. We maken parkeervakken die buiten het 
zomerseizoen gebruikt kunnen worden.  

Veiligheid 

Openbare orde is hoofdtaak 

Onze gemeente biedt veiligheid en draagt zorg voor openbare orde. Het is belangrijk dat we 
ons veilig voelen in onze eigen buurt en de beschermde omgeving van ons eigen huis. 



  

Wijkagenten dichtbij 

De wijkagenten hebben een sterke binding met hun wijk. Zij zorgen ervoor dat zij bekend, 
bereikbaar en benaderbaar zijn (kennen en gekend worden). Zij weten wat er leeft in de wijk 
en leveren een bijdrage aan het verbinden van inwoners, politie, gemeente en andere 
relevante partners. 

Voorkomen van inbraken 

De gemeente stimuleert preventieprojecten voor de beveiliging van woningen.  

Iedereen draagt bij aan veiligheid 

Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. Fysieke en digitale buurtpreventie 
(zoals bijv. Whatsappgroepen) zijn hierbij goede middelen. De gemeente en de politie 
stimuleren en ondersteunen actief burgerparticipatie om de veiligheid te vergroten. 
Duurstede voor Democratie wil een dekkend digitaal buurtpreventie-netwerk in de 
gemeente. Dit verhoogt de samenhang tussen burgers in wijken, helpt criminaliteit te 
voorkomen en verhoogt de kans dat criminelen op heterdaad kunnen worden aangehouden. 

Handhaving op ergernissen 

Hondenpoep, vuilnis, herrie en andere overlast kunnen uw woongenot verminderen. Wijk bij 
Duurstede krijgt er steeds meer mee te maken en kan er nauwelijks op handhaven. De 
politie is er voor criminaliteitsbestrijding; voor handhaving van de ergernissen moet het 
aantal Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOA’s) verdubbelen. Dat wil DvD doen. 
De BOA’s dragen een uniform zonder religieuze uitingen. 

Aanpak vuurwerk overlast 

Het vuurwerkbeleid in Wijk heeft een denkfout. De regeling geeft een bonusbedrag aan 
jongeren als er minder dan een bepaald bedrag aan schade is veroorzaakt. Maar of die 
jongeren die het bedrag krijgen anders schade hadden veroorzaakt is niet bekend! Er wordt 
geen verband gelegd met de veroorzakers van de schade en degenen die beloond worden. 
 
De gedachte dat je jongeren tot beter gedrag kan aanzetten door ze te belonen klopt. 
Alleen, de onderzoeken die dat aantonen hebben het steeds over een direct verband tussen 
de jongeren die ongewenst gedrag vertonen en de beloning. Het wijkse vuurwerkbeleid 
beloont willekeurige jongeren, niet de jongeren met het ongewenst gedrag. Sterker nog, als 
de jongeren die vuurwerkoverlast veroorzaken bekend zijn, zou je ze kunnen oppakken en 
beboeten. 
 
Duurstede voor democratie wil van de regeling af en het toezicht in de periode vóór 31 
december intensiveren. Dat is één van de redenen dat we extra boa’s willen hebben. We 



  
willen de mensen die zich aan de regels houden bij het afsteken op 31 december niet 
benadelen met een vuurwerkverbod. We willen degenen die zich niet tot die tijd kunnen 
beheersen beboeten. Wie van zijn vader en moeder mag afsteken vóór de toegestane tijd 
moet dat maar bij vader en moeder doen. Niet bij anderen op de stoep. 

Gericht Cameratoezicht voor snelle opsporing 

Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek zijn door hun ligging kwetsbaar voor criminaliteit. 
Criminelen van buiten onze gemeente kunnen ongezien in en uit. Daarbij gaat het vooral om 
woninginbraken, bedrijfsinbraken en autokraken. We willen cameratoezicht en 
kentekenregistratie op de belangrijkste toegangswegen zodat mobiele bendes worden 
afgeschrikt.  

Preventie 

Met preventie voorkomen we dat mensen slachtoffer worden en zorgen we dat mensen niet 
vervallen in criminaliteit. Daarbij is een koppeling met het zorgdomein en onderwijs erg 
belangrijk. Hoe vroeger je signaleert, des te sneller je kunt ingrijpen. Preventie begint in het 
gezin. Voorkomen van afglijden van jongeren naar ongewenst of zelfs crimineel gedrag is de 
basis van een samenhangende (keten)aanpak binnen het jongerenbeleid. Ouders hebben de 
verantwoordelijk er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat hun kinderen zich aan de 
regels houden. Daar waar dat niet lukt worden ouders aangesproken en we bieden indien 
nodig hulp. 

 

Criminelen aanpakken 

Repressie. 

Preventie is mooi, maar wat als het niet mocht baten? Dan volgt repressie. We doen er alles 
aan daders op te sporen. Schade verhalen we op de dader. We volgen veelplegers op de 
voet. Gemeente en politie weten wie de veelplegers zijn en hanteren hierbij de 
persoonsgerichte aanpak (PGA). Politie en Openbaar ministerie werken nauw samen in de 
vervolging van daders. 

Hard tegen drugs 

Drugsgebruik is slecht voor de gezondheid, devalueert mensen en leidt tot schooluitval, 
schulden, slecht functioneren, criminaliteit en daarmee een grotere kans op werkloosheid. In 
Wijk bij Duurstede zijn dealers van soft- en harddrugs actief. De gemeente en politie pakken 
drugsdealers en drugsgebruikers daarom actief aan. 



  

Geen vergunningen aan criminelen 

Vergunning worden ingetrokken of geweigerd als deze misbruikt worden voor het faciliteren 
of gedogen van criminele activiteiten. De gemeente maakt actief gebruik maken van de 
mogelijkheden die de wet BIBOB (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar 
bestuur) hiervoor geeft. 

 

Immigranten houden zich aan de wet 

Duurstede voor Democratie verwerpt discriminatie. Iedereen wordt gelijk behandeld. 
Wettelijke rechten en plichten zijn op iedereen in dezelfde mate van toepassing. De 
gemeente voert een actief en effectief beleid om de inburgering van nieuwkomers in de 
samenleving te bevorderen. We sluiten niemand uit. Er zijn in onze gemeente veel 
nieuwkomers die hun eigen weg hebben gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. 
Dat hebben die mensen zelf gedaan, al dan niet met hulp. Zij hebben de kansen gegrepen 
die Nederland biedt. Wij zijn daar trots op. Zo willen we het voor iedereen. 

Geen ondersteuning voor afgewezen asielzoekers 

Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is geen plaats. De gemeente ondersteunt 
hen niet en verleent hen geen opvang. 

Gemeente levert diensten 

Moderne dienstverlening is digitale dienstverlening 

De gemeente levert zoveel mogelijk diensten digitaal. Het is logisch dat de gemeente een 
digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open is. Zo kunnen we onze zaken regelen, wanneer 
het ons uitkomt. De gemeente communiceert helder en begrijpelijk. Duurstede voor 
Democratie wil een compacte en krachtige overheid. De gemeente is de eerste ingang voor 
bewoners. 

Service op niveau 

We vinden het normaal dat de gemeente opneemt wanneer je haar belt, en dat de 
gemeente er alles aan doet om je goed te helpen. E-mails mogen niet in een zwart gat 
verdwijnen. De gemeente zorgt ook dat de RID controleert of e-mails door veiligheidsregels 
worden tegengehouden. Als ene ambtenaar een inwoner een e-mail stuurt die door de 
beveiliging wordt tegengehouden, meldt de RID dat aan de ambtenaar. De gemeente is er 



  
voor ons, niet andersom. De gemeente geeft haar antwoorden op verzoeken binnen de 
termijnen. Onze ambitie voor klanttevredenheid is een 8. 

Laat zien hoe het gaat 

Transparantie van bestuur: we willen dat de gemeente inzage geeft in de behaalde 
resultaten, ook tussentijds. Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente 
maakt meer gebruik van de mogelijkheden om statistieken en gegevens over de besteding 
van subsidies online toegankelijk te maken (zogeheten open data). WOB-verzoeken en 
antwoorden worden voortaan online gezet. 

Draagvlak voor besluiten 

Het is belangrijk dat inwoners in een vroeg stadium betrokken worden bij de besluitvorming. 
Daarom willen we een gemeentelijk raadgevend referendum. 

Meer samenleving, minder overheid 

Regeldruk omlaag 

Wij zijn voor minder regels (deregulering). Overbodige regels ontstaan omdat eenmaal 
ingevoerde regels het eeuwige leven lijken te hebben. De gemeente kan dit tegengaan door 
voortaan bij iedere nieuwe regel vast te leggen hoe lang deze geldig is. Dit is de zogenaamde 
horizonbepaling. Duurstede voor Democratie wil deze horizonbepaling invoeren. 

 

Wederkerigheid als uitgangspunt 

Zo snel mogelijk weer aan de slag 

Werk is belangrijk voor iedereen. Het geeft je gevoel voor eigenwaarde en een sociaal 
netwerk en de kans om in je eigen bestaan te voorzien. Inwoners die (tijdelijk) geen werk 
hebben kunnen een beroep doen op bijstand. Duurstede voor Democratie ziet bijstand als 
tijdelijke voorziening, dus totdat iemand dit niet meer nodig heeft. Een lange verblijfsduur in 
de bijstand zet mensen langdurig buiten de samenleving. Werk staat dus voorop. Dit 
betekent dat de sociale dienst ook stuurt op het zo snel mogelijk vinden van een baan.  

De uitvoering van taken in het sociaal domein zijn in een samenwerkingsverband 
ondergebracht met andere gemeenten. Dat heet de Regionale Sociale Dienst. Als de 
Regionale Sociale dienst niet in staat is ons beleid uit te voeren doet de gemeente het zelf, 
en laat alleen de administratieve taken bij de RSD. 



  

Eigen verantwoordelijkheid 

Gratis geld bestaat niet. Dit betekent dat we afspraken maken met inwoners die tijdelijk 
bijstand krijgen over hun inzet en motivatie om weer aan de slag te gaan. Uitgangspunt is 
dat we van mensen verwachten dat zij elke kans op werk met beide handen aangrijpen. Het 
niet accepteren van werk leidt tot sancties.  

Stimulans tot activatie 

Hoe langer iemand uit het arbeidsproces is, des te moeilijker de terugkeer naar onze 
arbeidsmarkt is. Wij zien mensen in de bijstand als werkzoekenden en stimuleren activiteiten 
die kansen voor deze werkzoekenden verhogen. Van mensen in de bijstand verwachten we 
een actieve tegenprestatie, met als doel mensen te activeren. 
We willen de mogelijkheden om mee te doen uitbreiden. Zo weet iedere 
bijstandsgerechtigde dat er mensen moeten produceren om te zorgen dat er belasting kan 
worden geheven. En dat zonder die mensen er dus geen uitkeringen kunnen zijn. Zo brengen 
we meer wederkerigheid in Wijk.  

Streng op fraude 

Frauderen met uitkeringen is diefstal. Duurstede voor Democratie wil hierop handhaven. We 
maken ons sterk voor een gemeenschappelijke aanpak van uitkeringsfraude, waarbij politie 
en sociale rechercheteams samenwerken. Ook willen we gegevens kunnen koppelen zodat 
fraude zichtbaar wordt. Onterecht betaalde uitkeringen worden tot op de laatste cent 
teruggevorderd bovenop de boete die wordt opgelegd. Frauderen betekent het recht 
verliezen op de uitkering. 

Nieuwkomers leren de taal 

Nieuwkomers die een netto bijdrage leveren aan onze welvaart zijn vrij zich te ontwikkelen 
op welke manier dan ook. Nieuwkomers die niet over de vaardigheden beschikken om een 
bijdrage te leveren maar wel gebruik maken van de sociale voorzieningen worden geacht te 
bouwen aan hun toekomst. Dat betekent dat ze de taal leren waarmee ze het meeste kans 
maken op het bijdragen aan de samenleving. Dat is de Nederlandse taal. De Nederlandse 
taal leren is een eigen verantwoordelijkheid van de nieuwkomer.  

Meldpunt misbruik 

Inwoners van onze gemeente kunnen vermoedens van misbruik van uitkeringen door andere 
inwoners anoniem melden. Willen we dat onze sociale voorzieningen betaalbaar en 
bereikbaar blijven. Fraude moet worden aangepakt. Een stevige aanpak van fraude zorgt 
tevens voor draagvlak in onze gemeente. Iemand die een uitkering ontvangt, heeft dat op 
dat moment ook echt nodig. 



  

 

Onderwijs 

De gemeente heeft de grondwettelijke plicht om  een actieve houding aan te nemen in de 
rol van extern toezichthouder op het openbaar onderwijs. Op school leren wij kinderen de 
kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Goed onderwijs speelt daarom niet 
alleen een grote rol in het leven van mensen, maar ook de samenleving heeft er belang bij.  

Onderwijs over ons 

De scholen gebruiken het roemrijke verleden van Wijk bij Duurstede in het 
geschiedenisonderwijs. Waarom hebben we een Karel de Grotestraat?  Waarom heet het de 
“Hoogstraat”, waar komt het woord “Wijk” vandaan? Waar stond die molen van Ruysdael 
dan wel? Wat heeft Ribe in Denemarken met Wijk bij Duurstede te maken? 

Wijk bij Duurstede is bij uitstek de plek om de geschiedenis van 2 millennia te laten zien. Als 
we het toeristen willen vertellen, waarom leggen we het onze kinderen dan niet uit? 

Opleiden voor meerwaarde 

Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken samen, zodat kinderen goed voorbereid 
worden op hun baan voor later. Dat geldt ook voor beroepsonderwijs. We willen jongeren 
die van het voortgezet onderwijs komen verbinden met- en verbonden houden aan de 
gemeente Wijk bij Duurstede. We willen daarom maatwerk Middelbaar Beroeps Onderwijs 
(MBO) op het Revius. Dat willen we oppakken samen met Revius Wijk bij Duurstede en de 
ondernemers in onze gemeente. Zo matcht de opleiding met banen die de ondernemers 
hebben. Een win-win-win situatie voor de Wijkse jongeren-het bedrijfsleven-de Wijkse 
economie. 

  

Veilige leeromgeving voor kinderen 

Wat mensen van boven de 18 tussen de lakens doen moeten ze zelf weten. Dat gaat de 
overheid niks aan. In welke mate kleine kinderen geconfronteerd worden met seksueel 
gedrag laten we over aan ouders (binnen de grenzen van de wet).  Een veilige leeromgeving 
laat kinderen kind zijn. Het onderwijs voor jonge kinderen  beperkt zich tot biologische 
kennis over voortplanting.  



  

Geen Critical Race Theory in het onderwijs 

We laten het openbaar onderwijs op de lagere school niet gebruiken voor iets verwerpelijks 
als het onderscheid maken tussen mensen op basis van huidskleur. De overheid mag niet 
discrimineren van de grondwet, en daar moet de gemeente zich ook aan houden. Ouders die 
"critical race theory" of iets dergelijks aan hun kinderen willen overbrengen  moeten dat zelf 
doen. Dat gaan we niet van ons belastinggeld doen.   

Aantal klaslokalen in lijn met aantallen kinderen 

Demografische ontwikkelingen zijn bepalend voor onze investeringen in onderwijs. Dat 
betekent bij toenemende kinderaantallen dat de capaciteit hierop geënt dient te zijn.  

Normaal Speciaal vervoer 

Vervoer voor speciaal onderwijs wordt vergoed. Als ouders hun kind naar religieus onderwijs 
ver weg willen sturen, betalen zij dat vervoer zelf. 

Vroegtijdige signalering 

School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben nadrukkelijk een 
taak bij vroegtijdige signalering van radicalisering, loverboys en huiselijk geweld. 

 

 

Zorg 

We vragen van het Rijk óf de middelen die passen bij de uitgaven die we moeten doen, óf de 
beschikking over de hier opgebrachte belastingen om de zorg te financieren. 

Onafhankelijke hulp bij zorgvragen 

De zorg is toegankelijk voor iedereen. Toch zijn de regels voor extra ondersteuning niet voor 
iedereen goed te begrijpen. We willen dat de gemeente de mogelijkheid biedt voor gratis, 
onafhankelijke ondersteuning bij het aanvragen van zorg. Iemand die je helpt om 
duidelijkheid te scheppen in de regels en in jouw belang meedenkt. Stichting Binding vinden 
wij de aangewezen partij hiervoor. 



  

Heldere taal 

De toegang tot zorg in onze gemeente is wat Duurstede voor Democratie betreft duidelijk en 
overzichtelijk. En de weg er naar toe zo kort mogelijk. We hebben klantgerichte 
professionals die ons in duidelijke taal informeren over hoe dit in onze gemeente is geregeld. 
Dit geldt voor zorg binnen de WMO alsook voor de Jeugdzorg. 

Meer waar voor ons geld 

Zorg is nodig en tegelijkertijd ook kostbaar. We willen maximaal waar voor ons geld. Wat ons 
betreft betekent dit zo weinig mogelijk bureaucratie en regeltjes. Hiermee kan goede zorg 
toch scherp ingekocht worden en werken we zo praktisch en efficiënt als mogelijk. Alle 
budgetten die overgekomen zijn bij de decentralisatie van WMO en Jeugdzorg worden 
ontschot en zijn volledig hiervoor bestemd. Deze budgetten zijn dan ook de bedragen waar 
we het mee doen in de zorg. Er gaat geen geld vanuit andere beleidsterreinen naar de zorg. 
Zorggelden die over zijn, kunnen niet verdwijnen in algemene middelen, maar worden 
gereserveerd voor toekomstige zorg. 

Mantelzorgers ontlasten 

We zijn er trots op dat veel Nederlanders met liefde zorgen voor hun naasten. Deze 
mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat 
mantelzorgers bij om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. Duurstede voor 
Democratie ziet hierin een belangrijke rol weggelegd voor het mantelzorg steunpunt Stand-
by Duurstede. Dit steunpunt ondersteunt mantelzorgers zodat deze even afstand kan nemen 
wanneer dit nodig is. In die gevallen kan ook een organisatie tijdelijk de zorg overnemen. We 
willen dit steunpunt meer slagkracht geven. Onze gemeente heeft hierin een actieve rol en 
ondersteunt daar waar dat nodig is. 

Passende zorg via heldere indicatiestelling 

Duurstede voor Democratie wil een gemeente waarin mensen zoveel mogelijk zelfredzaam 
zijn. Duurstede voor Democratie vindt dat iemand die hulpbehoevend is ook in staat moet 
zijn zelf passende ondersteuning te organiseren in zijn sociale omgeving, bij zijn familie, 
vrienden of in de buurt. Net zoals dat iemand huishoudelijke steun of zorg direct zelf moet 
kunnen inkopen. Soms zijn er omstandigheden die het voorgaande onmogelijk maken. 
Duurstede voor Democratie wil in die situatie zorgen dat de juiste zorg aan iedereen wordt 
geboden. Deze groep willen we ondersteunen vanuit een heldere analyse en indicatie, 
vanuit de wet langdurige zorg en/of de WMO of een PGB. Iedere inwoner van Onze 
gemeente kan rekenen op de zorg die hij/zij nodig heeft! 



  

Sterkere regie op jeugdzorg 

Probleemgezinnen hebben geen baat bij een leger hulpverleners. Gezinnen waarbij de kans 
ontstaat dat kinderen in problemen komen krijgen 1 regisseur. We willen dat de gemeente 
sterker regie voert op de verbinding tussen de politie, jeugdhulp, de jeugdgezondheidszorg, 
het onderwijs en sportverenigingen. Zo kunnen we problemen bij kinderen zo vroeg mogelijk 
signaleren. Op consultatiebureaus willen we een betere screening op hechtingsproblematiek 
in gezinnen. Kindermishandeling en –misbruik kunnen effectief worden bestreden door een 
meldplicht voor alle professionals in te stellen. 

 


