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SAMEN MAKEN WIJ HET VERSCHIL!
Wij zijn een partij met oog voor inwoners
en ondernemers, in DE fruitgemeente van
Nederland! Het woord “leefbaar” staat centraal
in de naam van onze partij. Dit betekent
dat wij een warm hart toedragen aan ons
verenigingsleven en dat leefbaarheid van de
26 kernen voor ons essentieel is. Wij willen het
dorpse en stadse karakter en voorzieningen in
onze kernen behouden. Dat is ons veel waard.
Wij zijn een plattelandsgemeente met een sterk toeristisch
karakter. Onze gemeente bevindt zich in het hart van
Nederland met het landgoed Marienwaerdt, oude
kastelen, een prachtig landschap met de Linge en Waal.
Plattelands-toerisme is dus belangrijk.

DE fruitgemeente van Nederland hoort haar agrariërs
te koesteren. Daarbij hoort het op een goede manier
huisvesten van arbeidsmigranten bij agrariërs. Wij zijn en
blijven tegen grootschalige huisvesting in onze gemeente
zoals een Polenhotel en een AZC.

Leefbaar Lokaal belang is een partij die:
• Zich onvermoeibaar inzet voor de inwoners,
ondernemers en maatschappelijke instellingen in
West Betuwe gedurende de hele raadsperiode en
niet alleen als er verkiezingen zijn.
• Zichtbaar en benaderbaar is, wij komen naar de
mensen toe in goede en slechte tijden.
• Opkomt voor inwoners bij problemen in hun directe
leefomgeving, zoals slechte bereikbaarheid bij
wegwerkzaamheden, de populieren aan de
Sonsbrug, straatverlichting, aanleg glasvezel.
• Door goede contacten met Rijk, Regio en provincie
het verschil kan maken voor de inwoners.
• Niet wegloopt voor moeilijke keuzes en standvastig is.
• Via haar fractievoorzitter Petra van Kuilenburg
iedereen kan helpen door haar enorme
dossierkennis opgebouwd in 16 jaar raadswerk.
Zij is niet voor niets uitgeroepen tot beste politicus
van West Betuwe en beste lokale politicus van de
provincie in 2021.

Tegelijkertijd moet een toeristische gemeente bereikbaar
zijn, zowel letterlijk als figuurlijk. Dat betekent dat
we goed onderhouden wegen en (verlichte) voet- en
fietspaden nodig hebben. Maar het is ook belangrijk om
zowel telefonisch als via internet bereikbaar te zijn.
We willen graag voldoende (starters)woningen bouwen
in onze 26 kernen waarbij we de prioriteit willen geven
aan bouwen in alle kernen. Het is niet de bedoeling om
in de file te staan in je eigen dorp of stad om je huis
en voorzieningen te bereiken, daarom willen wij deze
periode de verschillende knelpunten op provinciale
wegen en sluipverkeer tegengaan, met als speerpunten
Waardenburg, Beesd en Tuil.
Wij moeten rekening houden met de vergrijzing en daarom
is het belangrijk om voor senioren te bouwen zodat er
voldoende woningen vrij komen voor onze jeugd die ook
graag dichtbij hun ouders en familie willen wonen.

• Door goede inhoudelijke kennis van zaken, een
goed netwerk en vasthoudendheid kunnen wij
onderwerpen echt op de agenda zetten en houden
zoals A2 Waardenburg, rotonde Hellouw, radar
Herwijnen en club Rodenburg.

10 REDENEN OM OP LLB TE STEMMEN:
1. Leefbaarheid van de dorpen en stadjes behouden;
de volgende voorzieningen moeten minimaal
aanwezig 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
een/tweepersoonshuishoudens.
3. West Betuwse ondernemers verdienen onze
voortdurende steun en hebben perspectief nodig:
wij zetten ons in voor een goed ondernemersklimaat voor alle ondernemers, zzp’ers, horeca
en de culturele en evenementensector.
4. We koesteren lokale initiatieven en het actieve
verenigingsleven inclusief sport.
5. Leefbaar Lokaal Belang is een partij die zich
altijd inzet voor de inwoners en zichtbaar is,
niet alleen tijdens de verkiezingen.

6. Ruimte voor jeugd en jongeren door uitgaansmogelijkheden en andere faciliteiten te verbeteren.
7. Invulling en uitvoering geven aan de 26 kernagenda’s en zetten ons in voor het behoud van
het leefbaarheidsbudget voor de kernen.
8. Wij willen echt werk maken van wonen en zorg
door het maken van een visie voor de (middellange)
termijn waarbij we alle belanghebbenden
serieus en vroegtijdig betrekken in plaats
van losse aanvragen met veel tegenstand van
omwonenden.
9. Goed onderhouden openbare ruimte in alle
kernen, nette begraafplaatsen, veilige wegen
en fietspaden en een goede straatverlichting.
10. West Betuwe is DE fruitgemeente van Nederland.
Land en tuinbouw zijn daarbij onmisbaar en
moeten daarbij niet worden belemmerd in hun
mogelijkheden. Onze agrariërs zijn zowel de
gebruikers als de beschermers van ons
buitengebied.

WAT WILLEN WIJ VERBETEREN/VERANDEREN?

• Het vertrouwen in de gemeente moet worden hersteld
en de communicatie richting inwoners moet beter.
• Wij zijn tegen toekomstige aanleg van windmolens
in de gemeente, er zijn er al genoeg. Geen zonnepanelen op agrarische gronden. Zonnepanelen
mogen wel op daken.
• Wij willen dat de ODR zich gaat beperken tot de
wettelijke taken, voor West Betuwe betekent dat:
alleen de milieutaken.
• Wij gaan ons inzetten voor een ander soort AVRI.
Inwoners moeten weer vertrouwen krijgen in de
AVRI. Een AVRI die levert i.p.v. afschuift, en
betaalbaar blijft.

• Er moet een nieuwe start worden gemaakt met een
toegankelijk loket waar de ondernemers echt iets
aan hebben.

• Wij willen een uitbreiding van kleinschalige verblijfsmogelijkheden zoals B&B’s, minicampings en ruimte
maken voor kleinschalige horeca langs de dijken en
fietsroutes.
• Samenwerking tussen wijkagent, gebiedsmakelaar
en dorpsraad/tafel stimuleren om alle aspecten van
de leefbaarheid in een kern te waarborgen.
• Gezond verstand voor een gezond platteland.
De stem van en voor West Betuwe als Boer Burger
Bondgenoot.

CONTACTGEGEVENS
info@leefbaarlokaalbelang.nl
www.leefbaarlokaalbelang.nl
@leefbaarlokaalbelang of

@LLBWestBetuwe

Lees ons volledige verkiezingsprogramma terug op onze website.
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Petra van Kuilenburg
Cor Nijhoff
Mario Kock
Jos Veeken
Stijn van der Meijden - Korevaar
Roland van der Heijden
Janice Bronk - van Toorn
Chris van Velzen
Corrie van Steenis - van Oort
Marjan van Beest - Groenendijk
Jordi van Wijlen - van IJzendoorn
Arjan van der Drift
Emile Bode
Monique IJzerman
Rico van Gent
Zsuzsika Klomp
Tanja van der Markt
Natalie van Woerkum
Berry van Hemert
Arjan van Steenis
Henco Middelkoop
Jörgen Rosengarten
Kees de Jongh
Irene van der Meijden - van Oorschot
John Bronk
Angelique Bos
Henk Verseijl
Anne van Hemert

Waardenburg
Waardenburg
Tuil
Opijnen
Hellouw
Deil
Beesd
Haaften
Est
Spijk
Meteren
Heukelum
Ophemert
Tricht
Herwijnen
Deil
Opijnen
Spijk
Meteren
Est
Varik
Geldermalsen
Tuil
Hellouw
Meteren
Ophemert
Haaften
Haaften
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