Vast en Zeker

Verkiezingsprogramma
Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Groesbeekse Volkspartij. Vast en zeker.
Wie zijn wij?
De Groesbeekse Volkspartij is een sterke, lokale partij. Al tientallen jaren zijn wij vertegenwoordigd in
de gemeenteraad en leveren al net zo lang een wethouder.
Daardoor hebben wij veel politieke en bestuurlijke ervaring. Al die jaren staan wij dicht bij de burger.
Wij willen er zijn voor alle inwoners van de gemeente Berg en Dal. Daarom zoeken we samenwerking
met andere partijen. Bij problemen of moeilijke vraagstukken zoeken we altijd naar oplossingen. We
luisteren naar argumenten, maar niet alles kan. Daarom moeten soms keuzes worden gemaakt en
knopen worden doorgehakt. Dat kunnen wij, dat hebben we de afgelopen jaren duidelijk laten zien.
Wij zijn op verschillende manieren zeer actief binnen de Groesbeekse gemeenschap (o.a. door
vrijwilligerswerk). Daardoor weten wij goed wat er in het dorp speelt en zijn we gemakkelijk te
benaderen.
Verantwoording
Wij nemen ons verkiezingsprogramma zeer serieus. U mag van ons verwachten, dat wij ons inzetten
voor de dingen, die wij beloven. Het zijn geen loze beloften. Alleen dan is de politiek geloofwaardig.
Natuurlijk zijn wij niet in staat om alle dingen te doen, die wij graag zouden willen. Daarvoor is ook de
medewerking van andere partijen nodig. Daarnaast kunnen er redenen zijn om zaken toch anders aan
te pakken.
In ieder hoofdstuk staat dan ook een overzicht van datgene, wat wij in ons programma voor de nu
bijna afgelopen periode 2015 – 2018 over datzelfde onderwerp hebben opgenomen en een
verantwoording hoe we daarmee zijn omgegaan. Wat is daarvan gerealiseerd, wat (nog) niet en wat
is ons voornemen t.a.v. de dingen, die (nog) niet gerealiseerd zijn?
Vervolgens geven wij aan wat wij voor de komende periode belangrijk vinden.

1. Onze maatschappij verandert voortdurend
We zien dat de kloof tussen arm en rijk en hoog- en laag opgeleide mensen groter wordt. Het
uitgangspunt is dat iedereen zichzelf moet kunnen redden, maar dat lukt niet iedereen. We
zien in de praktijk dat er steeds meer mensen zijn die het moeilijk vinden om zelf alles goed
te regelen. Ook de digitalisering gaat voor een grote groep mensen, met name de ouderen, te
snel. Wij moeten er voor zorgen dat er hulp is voor mensen die het niet alleen kunnen.
Probleem is wel dat privacyregels snelle en goede hulp soms in de weg staan.
Een ander belangrijk punt is dat de gemeente snel en goed moet reageren op vragen van
inwoners. Op dit moment is de telefonische bereikbaarheid niet goed en is de drempel voor
mensen die iets willen nog steeds hoog. Dit moet echt worden verbeterd.
Onze actiepunten in 2015 waren:
Gerealiseerd
Samen werken aan
oplossingen

Uitbreiding digitale
dienstverlening

Vereenvoudiging

Nog niet
gerealiseerd
X

Toelichting
De eerste stappen zijn
gezet, bv. door aan
inwoners te vragen wat zij
belangrijk vinden in hun
dorp: de dorpsagenda.
Maar er zijn meer stappen
nodig

X

X

Een aantal regelingen is
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Gerealiseerd

Nog niet
gerealiseerd

aanvraagformulieren

Zichtbaar aanspreekpunt in
de wijk
Besluitvorming versnellen

X
X

Vroegtijdige betrokkenheid
inwoners bij maatregelen

X

Behoud periodiek overleg
met belangenorganisaties

X

Toelichting
vereenvoudigd (bv. de Doe
Mee-regeling voor mensen
met een minimaal inkomen),
maar er zijn nog veel
formulieren met veel of
moeilijke vragen
Bezien of dit haalbaar is
Veel aandacht hiervoor,
maar gaat nog niet altijd
goed, soms lukt het niet
door wettelijke termijnen
Nieuwe aanpak, bv. bij
Herwendaalseweg;
voortdurend aandachtspunt
Er is met veel organisaties
structureel overleg

ACTIEPUNTEN 2018-2022:
- Meer en betere afstemming van de werkzaamheden van welzijnswerk,
maatschappelijk werk, wijkverpleging en sociale zaken (minder verkokering en een
meer integrale benadering).
- Afspraken blijven maken met energieleveranciers, woningcorporaties en andere
partijen om zo vroeg mogelijk betalingsachterstanden te melden zodat mensen bij
dreigende financiële problemen eerder worden begeleid.
- Ondersteuning van particuliere initiatieven op dit gebied, zoals schuldhulpbuddy’s
en taalmaatjes.
- Bij de verantwoordelijke instanties en organisaties laten zien welke privacyregels
goede en tijdige hulpverlening in de weg staan.
- Verbetering van de dienstverlening van de gemeente:
*Betere telefonische bereikbaarheid en altijd terugbellen.
*Ontvangstbevestiging met afhandelingstermijn sturen na ontvangst van een mail.
*Geen gegevens vragen die al bekend zijn.
*Verbetering van de website.

2. We helpen elkaar
Onze bevolking vergrijst; het aantal ouderen wordt steeds groter. Ze moeten / willen langer
thuis blijven wonen. Dit geldt ook voor mensen met psychische problemen en mensen met
een beperking, omdat er minder plaatsen in instellingen zijn. Zij hebben daar wel hulp bij
nodig, zowel in huis als bij het regelen van vervoer. Bovendien bestaat de kans op
vereenzaming.
Onze actiepunten in 2015 waren:
Gerealiseerd
Goed onderhoud trottoirs en
fietspaden

X

Kwaliteit openbare ruimte

X
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Nog niet
gerealiseerd

Toelichting
Worden regelmatig
geïnspecteerd, klachten
hierover worden meteen
opgepakt, bij oplevering van
werkzaamheden wordt gelet
op hoe tegels zijn gelegd
Groen wordt onderhouden
op het hoogste niveau en
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Gerealiseerd

Rollator- en
rolstoelvriendelijke
ommetjes rond
seniorencomplexen en
bankjes plaatsen
Campagnes voor gezond
voedsel en alcoholmatiging

X
X

Stimulering
vrijwilligersactiviteiten

X

X

Goede toegankelijkheid
gemeenschapsvoorzieningen
Snelle en adequate
ondersteuning bij behoefte
aan hulpmiddelen WMO

X
X

Mogelijkheden open houden
persoonsgebonden budget
Maximalisering eigen
bijdragen WMO

X

Bezien welke voorzieningen
niet meer voor bekostiging
in aanmerking behoeven te
komen

X

X

Collectief gebruik van
voorzieningen

Toelichting
wegen op hoogste niveau of
iets daaronder
Deels gerealiseerd: park
Mariëndaal. Voortschrijdend
inzicht: niet beperken tot
bepaalde complexen i.v.m.
langer zelfstandig wonen
Cursussen gezond koken
georganiseerd, voorlichting
op scholen
Gerealiseerd op diverse
plekken: Millingen, Ooij

X

Stimulering beweging voor
jong en oud, bv. door
plaatsing beweegtoestellen
Ondersteuning
mantelzorgers

Aanpak alcohol- en
drugsmisbruik voortzetten
Strengere aanpak overmatig
alcoholgebruik bij
evenementen en optochten
Geen subsidiëring van
feesten
Meer mogelijkheden inzet

Nog niet
gerealiseerd

X

X
X

Realisering mogelijkheden
inloop/ontmoeting;
versterking steunpunt
mantelzorg; bijeenkomsten
voor mantelzorgers
Door inwoners met
medewerking van gemeente
opgezet in diverse kernen
Nog niet voldoende bekeken
Evaluatie functioneren
sociale teams afgerond;
verbetervoorstellen worden
in 2018 ter hand genomen
Nadrukkelijk aandacht voor
kwaliteit zorgverlener
De eigen bijdrage is
gemaximeerd maar we
moeten blijven letten op
stapeling van bijdragen
Aantal voorzieningen worden
als algemeen gebruikelijk en
daarmee voor eigen
verantwoordelijkheid
beschouwd; subsidiëring
maaltijdvoorziening gestopt
met regeling voor mensen,
die het financieel moeilijk
hebben
Niet van gemeentewege
opgezet, er zijn wel
particuliere initiatieven
opgestart
Preventieprogramma’s
worden uitgevoerd
Voortdurend aandachtspunt

X

Subsidie wijnfeesten gestopt

X

Mensen die heel moeilijk
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Gerealiseerd
mensen met behoud van
uitkering

Samenwerking verenigingen
stimuleren

X

Nog niet
gerealiseerd

Toelichting
naar werk te bemiddelen zijn
worden ingeschakeld bij o.a.
verenigingen en
maatschappelijke
organisaties (verplichte
tegenprestatie voor de
uitkering)
Voor zover mogelijk;
voortdurend aandachtspunt,
maar samenwerking dient
niet door gemeente te
worden opgelegd, maar van
onderop gestimuleerd te
worden

ONZE ACTIEPUNTEN 2018-2022:
- Zorgen voor een efficiëntere en snellere aanpak door de sociale teams. Deze teams
moeten ook bekender en zichtbaarder worden voor onze inwoners.
- Bij zorgverlening gaan we in de eerste plaats kijken naar het belang van de
zorgvrager en we laten dit niet afhankelijk zijn van wie wat betaalt. Hiervoor maken
we ons sterk voor structureel overleg met zorgverzekeraars in regionaal verband.
- Kwetsbare doelgroepen moeten goed worden begeleid bij het zelfstandig wonen.
Daarbij hoort ook: kennismaking met de buurt.
- Om sociale netwerken te stimuleren willen wij onderzoeken of het mogelijk is om
een vorm van hulp tussen mensen onderling op te zetten. Iemand verleent hulp en
krijgt in ruil daarvoor ook zelf hulp als hij of zij die nodig heeft. De gemeente staat
garant.
- Ondersteuning van mantelzorgers door:
* een laagdrempelig adviespunt
* uitbreiding van de mogelijkheden voor inloop en ontmoeting, het beter onder
de aandacht brengen hiervan en zorgen, dat alle inwoners zich daar welkom
voelen
* aandacht voor vervoer daarnaartoe.
- We gaan er voor zorgen dat de openbare ruimte en openbare gebouwen goed toegankelijk
zijn en blijven voor mensen die slecht ter been zijn, met rolstoelen, rollators en voor mensen
met een visuele of auditieve beperking.
- Verschillende vormen van burgerparticipatie ondersteunen.

3. Zorgvuldig omgaan met onze aarde
Door de klimaatverandering zullen we moeten overgaan naar schone energie en minder
uitstoot van schadelijke stoffen. Ook moeten we de wateroverlast beperken waar sommige
plekken in de gemeente last van hebben als er veel regen valt. En tenslotte willen we graag
zoveel mogelijk afval als grondstof gebruiken (circulaire economie). Daarvoor is goede
afvalscheiding nodig.

Onze actiepunten in 2015 waren :
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Gerealiseerd
Regeling vervanging asbest
agrarische
bedrijfsgebouwen door
zonnepanelen
Stimulering fietsgebruik

-

Nog niet
gerealiseerd
X

X

Combinaties
bedrijfsleven/inwoners
t.b.v. verduurzaming
Duurzaamheid nieuwbouw

X

Geen plaatsing windmolens
in Groesbeek en directe
omgeving

X

Realisering volwaardige
milieustraat voor afval
Gescheiden huis-aanhuisinzameling afval
uitbreiden naar textiel en
drankkartons
Omgekeerde inzameling
restafval
Wekelijkse inzameling GFT
in mei

X

Toelichting
Nog niet ingevoerd, willen
we uitbreiden met
particuliere woningen
Diverse fietspaden
verbeterd, met name
Biesseltsebaan,
Er is een energiecoöperatie
opgericht

X

Geen verwarming met gas
meer in nieuwbouw
voormalig Mariëndaal en op
de Stekkenberg; hierover
afspraken blijven maken met
woningcorporaties en
ontwikkelaars
Geen hoge windmolens aan
de Kartenspielerweg.
Voortschrijdend inzicht:
openstaan voor alle vormen
van schone energie, mits
passend in het landschap

X deels

Gerealiseerd voor
drankkartons; textiel nog in
studie
X

Geen raadsmeerderheid

X

ONZE ACTIEPUNTEN 2018-2022:
Eind 2022 zijn alle gebouwen van de gemeente en schoolgebouwen die daar geschikt voor
zijn, voorzien van zonnepanelen.
Particulieren en bedrijven stimuleren om asbestverwijdering te combineren met het
aanbrengen van zonnepanelen.
Wij staan open voor alle vormen van schone energie (zon, wind en water), op voorwaarde dat
het in het landschap past.
Er komt een stimuleringsregeling voor verenigingen en stichtingen die
duurzaamheidsmaatregelen willen nemen.
Stimulering van het gebruik van de fiets door de fietspaden goed te onderhouden en indien
nodig de infrastructuur geschikt te maken voor gebruik door verschillende soorten fietsen.
Meer energiewinning door warmte/koude-opslag of warmtepompen.
Inwoners meer bewust maken van de noodzaak van duurzaamheidsmaatregelen door hen
direct te benaderen en bijv. een gratis of goedkope energiescan aan te bieden.
Bestrijding wateroverlast (Breedeweg, Beek) door aanpassing van het riool en aanleg van
retentiebekkens.
Stimulering van afkoppeling van regenwater zodat dit niet meer in het riool komt maar in de
bodem infiltreert.
Betere afvalscheiding door meer voorlichting over wat wel en juist niet thuis hoort in de zak
voor Plastic+
Meer voorlichting over afval dat gratis naar de milieustraat kan worden gebracht.
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4. De jeugd heeft de toekomst

Onze kinderen verdienen een goede start, zodat ze veilig kunnen opgroeien, goed onderwijs
krijgen en daarna op de arbeidsmarkt terecht kunnen. Kinderen die in armoede opgroeien
moeten mee kunnen doen. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld dat ze lid moeten kunnen
worden van een vereniging of club en dat ze goede spullen voor school hebben (fiets,
computer).
Onze actiepunten in 2015 waren:
Gerealiseerd
Stringente controle op
leerplicht

X

School combineren met
kinderopvang en andere
activiteiten

X

Ondersteuning
verenigingen bij activiteiten
voor de jeugd

X

Bibliotheekvoorziening
koppelen aan scholen
Streven naar vervroeging
uitgaanstijdstippen
Controle en zicht op
hangplekken

X

Nog niet
gerealiseerd

X
X

Toelichting
Er zijn goede afspraken
gemaakt met het bureau dat
dit uitvoert en dit loopt goed
bij veel scholen zijn
kinderopvang en
peuterspeelzaal in het
schoolgebouw gekomen
Diverse projecten gestart en
subsidies verstrekt (voorbeeld:
Sjors Sportief); dit verdient
wel blijvende aandacht
Gerealiseerd op diverse
plekken, bijv. Op de Heuvel
Vooralsnog niet haalbaar
Hangplekken zijn bekend,
jongeren worden gestimuleerd
om naar de Maddogs te gaan
(speciale openstelling met
jongerenwerker). Dit is wel
een voortdurend
aandachtspunt

ONZE ACTIEPUNTEN 2018-2022:
- Vroegtijdige signalering van problemen en aanpak binnen de peuterspeelzaal /
kinderopvang / school en het gezin om te voorkomen dat kinderen later veel grotere
problemen krijgen (bijvoorbeeld inzetten van de methode “De school als vindplaats”,
zoals die al is gestart op de school in het Voorzieningenhart Op de Heuvel).
- Verbetering van de aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven door het
samenbrengen van zorginstellingen, lokale bouwbedrijven, horeca en de scholen.
Dit stimuleert kinderen wellicht om een beroep te kiezen in een sector waar in de
gemeente Berg en Dal werkgelegenheid is, zodat ze hier kunnen werken en blijven
wonen.
- Propageren van technisch onderwijs (bouwnijverheid).
- Deelname aan sport en cultuur in verenigingsverband stimuleren (kindpakket,
faciliteren open dagen).
- Wij willen als partij in gesprek blijven met de jeugd tussen 15 en 25 jaar door
periodiek met hen te overleggen over wat voor hen belangrijk is in onze gemeente.
- Veel jongeren zijn maandenlang bezig met het bedenken en uitwerken van een idee
voor deelname aan de carnavalsoptocht; gemeente werkt daaraan mee door
behoud en zo mogelijk verbetering van de bouwlocatie voor carnavalswagens aan
de Cranenburgestraat.
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5. Wonen en woonomgeving
Jong volwassenen, die klaar zijn met hun school en gaan werken, hebben het gevoel dat ze in
onze gemeente niet aan een huis kunnen komen. Zij komen meestal niet in aanmerking voor
een sociale huurwoning en verdienen te weinig voor een koopwoning of een huis in de vrije
huursector (of zijn niet bereid die prijzen te betalen). Ouderen willen vaak wel naar een
andere woning, maar doen dat niet omdat ze dan hogere woonlasten krijgen of omdat er
geen geschikte woning beschikbaar is. Het is niet verstandig om veel meer nieuwe woningen
te gaan bouwen, want ons inwoneraantal stijgt niet. Daarom moeten we de oplossingen
zoeken binnen de bestaande woningen.
Onze actiepunten in 2015 waren:
Gerealiseerd
Inzet op aanpassing
bestaande woningvoorraad
samen met Oosterpoort
(woonlastenbenadering)

Startersleningen
verstrekken
Bezien of bewoners zelf
verantwoordelijkheid willen
dragen voor onderhoud
wijk

Nog niet
gerealiseerd
X

X
X

Overleg met sociale
verhuurders over aan
huurders te stellen eisen;
veiligheid/toezicht in
wijk/buurt

X

Uitbreiding pilot-project
integrale aanpak
Stekkenberg naar hele
gemeente
Activiteiten in kernen
zoveel mogelijk
concentreren in één
accommodatie

X

Vrijwilligerswerk
ondersteunen

X

X

Toelichting
Opgenomen in Woonagenda
(woonbeleid voor komende
jaren); voortdurend
aandachtspunt. Werkgroep
woonlastenbenadering
samen met Oosterpoort en
huurdersvereniging actief
Hier is een regeling voor
vastgesteld
Gestart met opstelling
kernagenda’s, waarin
bewoners zelf aangeven wat
zij belangrijk vinden in
dorp/wijk
Afspraken over wijkbeheer
n.a.v. Woonagenda;
gevraagd om extra
opsporingsambtenaren
(BOA’s). Dit blijft een
voortdurend aandachtspunt
Gestimuleerd door aanpak
kernagenda’s: bewoners van
dorpen geven zelf aan wat
zij belangrijk vinden
Voortdurend aandachtspunt.
We vinden het vooral
belangrijk, dat in en rondom
scholen de nodige
activiteiten plaatsvinden
Diverse initiatieven
gesubsidieerd, bijv.
cursussen voor vrijwilligers

ONZE ACTIEPUNTEN 2018-2022:
- Stimulering van het gebruik van starters- en blijversleningen door goede voorlichting en
bekendmaking, bijvoorbeeld op informatiebijeenkomsten met makelaars en notarissen
- Levensloopbestendige bouw eisen en controleren of dit ook gebeurt.
- Onderzoek naar mogelijke nieuwe woonvormen, bijvoorbeeld hofjes en al dan niet
tijdelijke kleine woningen voor jongeren.
- Onderzoek naar mogelijkheden om jongeren een grotere kans te geven om te
blijven wonen in het eigen dorp (realisering van betaalbare, evt. tijdelijke woonruimte
en verandering van het systeem van woningtoewijzing zodat de woonduur een
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minder bepalende rol speelt).
- Een goede mix van goedkope en duurdere woningen in elke buurt.
- Strenger optreden tegen overlast (hondenpoep, vervuiling, lawaai). Dit kan door
handhavingsambtenaren ook buiten kantooruren in te zetten.
6. Ondernemen in Berg en Dal
De zorg, toerisme en recreatie en de bouw zijn belangrijke economische pijlers en zorgen voor
relatief veel werkgelegenheid voor onze inwoners. We willen dat graag zo houden. Door ons
grote buitengebied hebben we veel landbouwbedrijven. Om toekomstbestendig te zijn,
hebben zij behoefte aan een betere balans tussen landschap en landbouw. Dat wil zeggen dat
de waarde die aan het landschap wordt toegekend, niet mag leiden tot te veel belemmeringen
in de bedrijfsvoering van boerenbedrijven.
Onze actiepunten in 2015 waren:
Gerealiseerd
Inkoop- en
aanbestedingsbeleid met
reële kansen voor lokale
bedrijven

X

Bij aanbesteding letten op
inschakeling van mensen
zonder werk
Integrale benadering
vergunningverlening/controles

X

Tijdige betaling facturen

X

Beperkt aantal eisen bij
aanbesteding
Landbouw ruimte bieden voor
initiatieven verduurzaming en
verbreding

X

Gerichte promotiecampagnes
recreatie/toerisme
Combi-arrangementen voor
toerist
Gedifferentieerd aanbod
toerist/recreant én eigen
inwoner

X

X

X
X

X

X

Toelichting
Samen met
ondernemersverenigingen
is het nieuwe inkoop-en
aanbestedingsbeleid
ontwikkeld
Hier is steeds aandacht
voor als gemeente
opdrachten verstrekt
Voortdurend aandachtspunt
in het overleg met de
ODRN (Omgevingsdienst
Regio Nijmegen)
De gemeente betaalt
binnen 30 dagen
Er worden geen onnodige
eisen gesteld
Zo weinig mogelijk
belemmeringen opgenomen
in bestemmingsplan
buitengebied; blijft
voortdurend aandachtspunt
Kan nog beter, ook door
bedrijven zelf
Aandacht voor gevraagd bij
bedrijfsleven
Voortdurend
aandachtspunt, meer
hotelaccommodatie is
wenselijk

X

Geen versnippering
kampeermogelijkheden; inzet
op versterking kwaliteit
bestaande bedrijven
Vestiging WOII-museum

Nog niet
gerealiseerd

Voortschrijdend inzicht; wij
zien mogelijkheden voor
meer bedrijven, die elkaar
op die manier versterken
(zie horeca Groesbeekcentrum)
Belangrijke stappen gezet,
zodat opening in 2019 (75
jaar Market Garden)
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Gerealiseerd

Geen nieuwe grootschalige
landschapsprojecten

Nog niet
gerealiseerd

haalbaar lijkt
Andere partijen in de
gemeenteraad denken hier
anders over, blijft voor ons
wel een voortdurend
aandachtspunt
Diverse voorbeelden van
woningbouw (Waldgraaf,
Hogewaldseweg)

X

Herbestemmingsregeling
t.b.v. te slopen c.q. op te
knappen schuren in het
buitengebied
Meer bankjes in buitengebied

Toelichting

X

X

Er zijn meer bankjes, maar
nog niet genoeg dus blijft
een aandachtspunt

ONZE ACTIEPUNTEN 2018-2022:
- Een promotiecampagne om bedrijvigheid naar de gemeente te trekken.
- Het ondersteunen van creatieve ideeën om leegstand in bedrijfsgebouwen en
winkels te bestrijden (beloning in de vorm van bv. een bijdrage in de eerste jaarhuur).
- Stimulering van woon- en werkcoöperaties op wijkniveau, waarin inwoners
gezamenlijk diensten inkopen of activiteiten uitvoeren.
- Betere dienstverlening voor het bedrijfsleven:
* ondernemersvriendelijke cultuur: hoe kunnen wij u helpen?
* een vast aanspreekpunt bij de ODRN voor bedrijven uit Berg en Dal.
* vereenvoudiging digitale aanvraag vergunningen
- Ruimte bieden voor initiatieven van agrarische ondernemers voor verduurzaming
(milieu, energie, diervriendelijkheid) en verbreding (dagopvang, recreatieve
activiteiten) en kennismaking met het boerenbedrijf.
- Behoud van het open landschap (niet overal bosjes aanplanten) en niet inrichten als
leefgebied voor hert, wolf en wild zwijn.
- Waardering voor de boer als beheerder van het landschap.
- Initiatieven op het gebied van verblijfsrecreatie (hotelaccommodatie!) en horeca
ondersteunen: hoe meer, hoe liever!
- Vitalisering van vakantieparken (o.a. tegengaan permanente bewoning)
- Versterking van de samenwerking tussen Oriëntalis, Bevrijdingsmuseum en
Afrikamuseum (trekken samen meer dan 170.000 bezoekers per jaar).
- Meer bankjes langs wandel- en fietspaden.
7. Verkeer
Bereikbaarheid is belangrijk, maar er moet daarbij wel oog zijn voor de veiligheid van
voetgangers en fietsers. In verband met de waarde van ons landschap zijn wij geen
voorstander van nieuwe randwegen.

Onze actiepunten in 2015 waren:
Gerealiseerd
Ontbrekende schakels
fietsroutenetwerk

Nog niet
gerealiseerd
`
X

Toelichting
Wij blijven pleiten voor aanleg
fietspaden St. Jansberg en
Postweg; fietspad
Dennenkamp-Wylerbaan wordt
in 2018 aangelegd
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Groesbeekse Volkspartij. Vast en zeker.
Gerealiseerd
Vasthouden aan goede
verbinding via Mook
Blijven inzetten op
verbetering grensovergang
Wyler
Openstelling
Altena/Hettsteeg
Fietssuggestiestroken in
centrum Groesbeek
Rotonde Nijmeegsebaan/
Nieuweweg ter hoogte van
Stekkenberg
Aanleg fietspad
Heumensebaan/Rijlaan en
langs spoorlijn

Nog niet
gerealiseerd
X
X

Toelichting
We blijven ons hiervoor
inzetten bij de gemeente Mook
en Middelaar
Voortdurend aandachtspunt

X
X

Bezien of veiligheid op andere
wijze kan worden verbeterd
Voortdurend aandachtspunt

X
X

X

Voorbereiding fietspad
Heumensebaan in volle gang;
fietspad langs spoor is klaar

ONZE ACTIEPUNTEN 2018-2022:
- Stimulering van fietsgebruik (zie ook onder 3).
- Een betere aansluiting richting de B9 door verbetering van de grensovergang bij
Wyler.
- Doorgaand verkeer, met name ook vrachtverkeer, door Groesbeek-centrum en over
de Kloosterstraat/ Gooiseweg ontmoedigen.
- Geen grootschalige nieuwe projecten of wegen.
- Veilige schoolroutes.
- Aanleg van een rotonde bij de Stekkenberg / Nieuweweg. Dit remt het verkeer af en
is dus veiliger voor de jeugd die naar scholen in Nijmegen gaat.
- Verbetering kruising Mooksebaan/Rijlaan/Knapheideweg.
8. Een aantrekkelijk dorpscentrum
Met name door de jarenlange inzet van de Groesbeekse Volkspartij is het dorpscentrum van
Groesbeek flink opgeknapt. Nu is het tijd om de laatste stappen te zetten.
Onze actiepunten in 2015 waren:
Gerealiseerd
Afronding centrumplan
Groesbeek door
verplaatsing Jan
Linders/Aldi

X

Blijven werken aan
belevingswaarde centrum
als winkelhart

X

Verplaatsing van winkels
naar centrum stimuleren
Behoud grote zaalruimte
Mallemolen
Bewaakte fietsenstalling in

Nog niet
gerealiseerd

Toelichting

De BIZ is opgericht door de
ondernemers
(bedrijfsinvesteringszone:
vereniging van bedrijven in
centrum t.b.v. organisatie
activiteiten, etc.)
Diverse winkels verplaatst
naar centrum

X
X
X

Voortdurend aandachtspunt;
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Groesbeekse Volkspartij. Vast en zeker.
Gerealiseerd

Nog niet
gerealiseerd

centrum van Groesbeek

Toelichting
combineren met
draisinestation

ONZE ACTIEPUNTEN 2018-2022:
- Realisering van winkels en appartementen op het marktplein, aansluitend aan de
supermarkten van Jan Linders/Aldi.
- Het centrum moet aantrekkelijk zijn als winkelhart en als verblijfsgebied. Daar blijven
we aan werken. Het Marktplein moet een goede mix worden van verblijfsgebied en
parkeren.
- De Dorpsstraat tussen de Kloosterstraat en de kruising met de Molenweg meer het
karakter van verblijfsgebied geven (bijv. door inrichting volgens het concept van
“de gedeelde ruimte”, d.w.z. een balans tussen verkeer, verblijf en andere functies met
minder regulering en een groter beroep op eigen verantwoordelijkheid van
weggebruikers.
- Verplaatsing van winkels naar het centrumgebied stimuleren door mee te denken en
te werken aan herbestemming van vrijkomende winkelruimte.
- Opwaardering van de entree naar de Mallemolen vanaf de Spoorlaan, zodat de
Mallemolen met bibliotheek meer bij het centrum wordt betrokken; daartoe het pad
naast de blokhut verbreden tot een volwaardige toegang.
- Het ondersteunen van creatieve ideeën om leegstand in winkels te bestrijden
(beloning in de vorm van bijdrage in de eerste jaarhuur), zie ook 6.
9. Financiën
Wij zijn van oudsher een gemeente met lage belastingen. Dat willen we graag zo houden. Uit
de praktijk blijkt, dat we aan het eind van ieder jaar geld overhouden.
Onze actiepunten in 2015 waren:
Gerealiseerd
Nieuw beleid voor oud
beleid
Blijven streven naar
privatisering zwembad om
sluiting te voorkomen
Mogelijkheden onderzoek
voor beperking
exploitatietekorten
zwembad en Mallemolen
Grote rekeningoverschotten
voorkomen

X

Toelichting
Geen duidelijke
raadsmeerderheid voor te
schrappen beleid
Wij streven privatisering niet
langer na; open houden
zwembad op andere manier
veilig gesteld

X

X

Taken WMO/Jeugdzorg
binnen rijksbudget

Belastingverhoging pas als

Nog niet
gerealiseerd
X

X

X

Gewijzigde opvatting: inzet
rekeningoverschotten voor
sluitend maken begroting
Op dit moment onderzoek
naar mogelijkheden om grip
op de kosten te krijgen. Door
toenemende vraag van
inwoners lijkt uitvoering
binnen rijksbudget niet
haalbaar en is daarom voor
ons ook niet langer uitgangspunt
Voortdurend aandachtspunt
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Groesbeekse Volkspartij. Vast en zeker.
Gerealiseerd
andere mogelijkheden zijn
uitgeput
Profijtbeginsel toepassen
(specifieke diensten die de
gemeente levert moeten
kostendekkend zijn)

X

Nog niet
gerealiseerd

Toelichting

Voortdurend aandachtspunt

ONZE ACTIEPUNTEN 2018-2022:
- Rekeningoverschotten blijven inzetten voor het sluitend maken van de begroting.
- Rioolheffing en afvalstoffenheffing moeten kostendekkend zijn.
- Verhoging van de onroerende zaak belasting pas als het echt niet anders kan en we
taken op bijv. het gebied van de zorg goed willen blijven uitvoeren.
- Als het nodig en verantwoord is, kunnen we reserves benutten.
Tenslotte.
Dit programma is vastgesteld in de ledenvergadering van 18 december 2017.
Bij de voorbereiding ervan heeft een groep betrokken inwoners met ons meegedacht. Dit was een
heel gemengd gezelschap: leden en niet-leden van onze partij, ouderen, jongeren, ondernemers,
mensen uit het verenigingsleven en anderen die weten wat er leeft in onze gemeenschap. Onze
waardering voor hun inbreng is groot.
Wij vertrouwen erop dat wij in de komende periode weer aan de slag mogen om datgene wat wij
belangrijk vinden ook voor elkaar te krijgen.
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