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Zicht op de toekomst 
 Creatief uit de crisis 
 
 
 
 

In de komende jaren staat onze gemeente voor twee belangrijke uitdagingen.  

 
Als eerste blijft onverminderd van belang: het op orde krijgen van de gemeentefinanciën. PvdA Beuningen 

zoekt constant naar mogelijkheden om de inkomsten voor de gemeente te verhogen, en niet alleen extra 
lasten bij de burger neer te leggen. 

Het huidige uitgavenpatroon blijft in stand, zolang de financiële reserves negatief zijn.  
Dat betekent een sober uitgavenbeleid. Investeringen worden uitsluitend gedaan, als uitstel niet verantwoord 

is.  

PvdA Beuningen wil deze periode niet langer laten duren dan nodig is. Daarom zal iedere mogelijkheid aan-
gegrepen worden om extra inkomsten voor de gemeente te genereren.  

Hiervoor zien wij twee mogelijkheden.  
 

1. Kavels verkopen. Er is inmiddels, op verzoek van de fractie van PvdA Beuningen, een voorzichtige poging 

gedaan om enkele kavels in de verkoop te doen. Wij zijn niet onder de indruk van de wijze waarop dat 
gedaan is. De gemeente Beuningen moet veel meer gepromoot worden als interessante gemeente om in 

te wonen. Daarnaast moet erfpacht ingevoerd worden om kopen door starters gemakkelijker te maken. 

2. Er liggen in de gemeente grote stukken grond braak, die ooit bedoeld waren als bouwlocatie. Die grond is 

inmiddels afgewaardeerd tot agrarische waarde omdat er zeker de komende 10 jaar niet gebouwd gaat 
worden. Intussen is het “Energie akkoord voor duurzame groei” (het SER akkoord) afgesloten. Burgers 

krijgen hierin een aantrekkelijke prikkel om zelf lokaal hernieuwbare energie op te wekken in coöperatieve 
initiatieven, door middel van een belastingkorting. PvdA Beuningen wil afgewaardeerde grond tegen een 

(kleine) vergoeding in bruikleen aanbieden aan burgers van onze gemeente, die binnen het SER akkoord 
een initiatief ontwikkelen.  

 

 
De tweede uitdaging bestaat uit drie grote decentralisatie operaties. Daarbij worden taken van de centrale 

overheid overgeheveld naar de gemeentes.  
Het gaat over jeugdzorg, de sociale wetten en de AWBZ. 

Het budget van de gemeente wordt bijna verdubbeld. Maar dat budget moet dan wel voldoende zijn om de 

nieuwe taken te kunnen uitvoeren. Voorlopig heeft de rijksoverheid al een forse bezuiniging ingeboekt omdat 
er van uitgegaan wordt dat gemeentes de taken efficiënter kunnen uitvoeren. Of dat zo is moet dus nog 

blijken.  
Duidelijk is al wel dat de gemeente Beuningen de nieuwe taken gaat uitvoeren samen met andere gemeenten 

in de regio. Op dit moment wordt de samenwerking voorbereid met Nijmegen, Beuningen, Druten, Wijchen, 
Heumen, Mook en Middelaar, Groesbeek, Ubbergen en Millingen aan de Rijn.  

De schaalgrootte is nodig om expertise op te kunnen bouwen voor deze onderwerpen. Met name in de jeugd-

zorg is dit van belang.  
Het moet mogelijk zijn dat in een later stadium nog een andere gemeente aanhaakt, maar dat moet dan wel 

op basis van de dan al gemaakte afspraken en het mag niet tot lastenverzwaring voor Beuningen leiden.  
 

 

 
 

PvdA Beuningen stelt hoge eisen aan de democratische controle van de regionale samenwerking. Dat begint 
met de manier waarop wij er in de gemeenteraad mee om willen gaan. 
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Wij stellen ons periodieke thematische bijeenkomsten voor waarin de gemeenteraad de tijd en de ruimte 

neemt om zich te verdiepen in (onderdelen van) het beleid. Er moeten vaste momenten zijn waarop wij het 

voorgenomen beleid vaststellen. De doelen van het beleid moeten hierin zichtbaar zijn. En het moet tevens 
duidelijk zijn hoe en hoe vaak gerapporteerd wordt over de uitvoering van het beleid en of de doelstellingen 

gehaald worden.  
 

 

Op dit moment werken de PvdA fracties in de regio al samen.  
Wat PvdA Beuningen betreft, zal dit de komende jaren zeker zo blijven. Andere initiatieven, bijvoorbeeld regi-

onale werkgroepen, bestaande uit raadsleden, die betrokken zijn bij voorbereiding, uitvoering en evaluatie 
van het beleid, zullen door PvdA Beuningen van harte worden ondersteund. 
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Samenleving 
 Zorg voor elkaar 
 
 

PvdA Beuningen streeft naar een ‘Solidaire Samen-
leving’.  

Solidariteit is wat ons betreft een tweezijdig begrip. 

Overheid en burgers zijn beiden in gelijke mate so-
lidair aan elkaar.  

Vanuit  dat basisprincipe van solidariteit staan wij 
voor een samenleving waarin iedereen  een bijdrage 

levert, waar de sterkste schouders de zwaarste las-

ten dragen en waar mensen die ondersteuning no-
dig hebben die ook krijgen. Die ondersteuning hoeft 

niet per se financieel te zijn. 
Zo willen wij eenzaamheid, uitsluiting en anonimiteit 

voor onze inwoners zoveel mogelijk voorkomen. 
Iedereen heeft recht op een fatsoenlijk bestaan. Ie-

dereen heeft recht op een kans om iets van zijn le-

ven te maken. We leggen ons niet neer bij armoede 
en onrecht en accepteren geen samenleving waarin 

mensen langs elkaar heen leven. 
 PvdA Beuningen ondersteunt en faciliteert ini-

tiatieven die bijdragen aan vergroting van de 

solidariteit. 

 
PvdA Beuningen streeft naar een ‘Respectvolle Sa-

menleving’. 
Daarin is iedereen naar eigen mogelijkheden actief 

en/of arbeidsproductief. Wie niet zelfredzaam is of 

dit niet samen met de omgeving kan, wordt gericht 
ondersteund. Die steun is bedoeld als (tijdelijk) 

vangnet en is zoveel mogelijk gericht op het herwin-
nen van de eigen kracht. 

Wij verwachten van onze burgers dat zij bijdragen 
aan de respectvolle samenleving. Discriminatie van-

wege geslacht, leeftijd of seksuele geaardheid 

wordt niet geaccepteerd. 
 Actieve deelname in de samenleving wordt ge-

stimuleerd. Voor iemand zonder werk zijn er 

stages en vrijwilligerswerk.  
 

PvdA Beuningen wil ook een ‘Veilige Samenleving’. 

Daarin kunnen we ons veilig voelen in eigen huis en 
onze directe omgeving. Hierin zien we een gemeen-

schappelijke taak met onze burgers. Een zorgzame 
samenleving waar we uit solidariteit voor elkaar 

klaar staan en waar nodig elkaar helpen. 
 Veiligheid heeft een hoge prioriteit. Veiligheid 

wordt door zowel preventie als repressie ver-

groot.  

 
 

 

 

 

 
We streven naar een ‘Inclusieve Samenleving’. 

Daarin is voor iedereen plaats, telt iedereen mee en 
zijn voorzieningen voor iedereen toegankelijk. On-

geacht het inkomen, lichamelijke belemmering, ver-

standelijke of sociale beperking.  
PvdA Beuningen staat voor een zo hoog mogelijke 

kwaliteit van onderwijs, voor gelijke kansen en 
goede huisvesting van scholen voor alle kinderen. 

Cultuur en sport dragen bij aan de sociale cohesie, 
de lokale identiteit en het imago van Beuningen. Wij 

willen daarom samenwerken met onderwijsinstellin-

gen, cultuurhuizen en sportverenigingen. En inves-
teren in sport en beweging om de gezondheid en de 

participatie van zowel ouderen als jongeren te be-
vorderen.  

 

Wij hebben vertrouwen in de betrokkenheid van 
onze burgers. Voor ons is de participatiesamenle-

ving een samenleving waarin burgers elkaar willen 
kennen en ontmoeten. Waarin zorg voor elkaar een 

gegeven is. Een Generatiepark zoals dat in Winssen 
op de agenda is gezet willen wij in alle dorpen sti-

muleren. Ieder initiatief van inwoners dat zich voor-

doet  wordt door PvdA Beuningen  serieus geno-
men.  
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Sociale zaken, arbeidsparticipatie en  
armoedebeleid 
 
 
Sociale zaken 
Iedereen mag en moet volwaardig meedoen in de 

samenleving. Daarvoor moet iedereen kunnen ver-

trouwen op goede sociale voorzieningen indien men 
even niet zelfstandig voor een inkomen kan zorgen.  

Wie kan werken, moet – naar vermogen - aan de 
slag. Want werk is dé manier om mee te doen. Op 

de arbeidsmarkt of als vrijwilliger.  

Door de voortdurende crisis maken veel mensen 
zich – terecht - zorgen om hun baan.  

Door de crisis raken mensen werkloos en zijn er 
steeds minder arbeidsplaatsen beschikbaar. De 

werkloosheid loopt op en er zijn steeds minder ar-
beidsplaatsen beschikbaar. Het vinden van een 

nieuwe baan is voor veel mensen niet gemakkelijk. 

 
Inzetten op “van werk naar werk”of “van opleiding 

naar werk” heeft de hoogste prioriteit. Schoolverla-
ters tot 26 jaar ontvangen geen uitkering. Zij heb-

ben de keus om een opleiding te volgen, te gaan 

werken of een aanbod voor een leer- en/of werk-
baan te accepteren. 

 
De WW voorkomt dat mensen te sterk in inkomen 

terugvallen wanneer ze hun baan verliezen. 

Na de WW is er het vangnet van de Wet Werk en 
Bijstand. Financiële bijstand, bedoeld voor diegene 

die niet in staat is om in zijn eigen levensonderhoud 
te kunnen voorzien. Een door de overheid ver-

strekte uitkering op minimumniveau. 
Maar eenmaal 'in de bijstand' is het niet eenvoudig 

om er uit te komen en (weer) aan de slag te gaan. 

Daarom is hulp krijgen en hulp geven om weer aan 
de slag te komen erg belangrijk. 

Mensen die aangewezen zijn op een bijstandsuitke-
ring mogen die hulp van de gemeente Beuningen 

verwachten. Maar we verplichten de bijstandsge-

rechtigde tegelijkertijd om met de aangeboden re-
integratiemogelijkheden aan de slag te gaan. Juist 

omdat het vooruitzicht biedt. Wie een passend 
werkaanbod weigert, krijgt een korting op de uitke-

ring. Dit gebeurt ook als iemand afspraken over het 
volgen van scholing, reïntegratie of (vrijwil-

ligers)werk willens en wetens niet nakomt. 

Bijstandsfraude wordt stevig aangepakt, want mis-
bruik van sociale voorzieningen tast het draagvlak  

in de samenleving aan. Zo houden we de bijstand 
sterk en sociaal. 

 

 

 

 

 
 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
Maatwerk  per uitkeringsgerechtigde om te zorgen 

voor participatie, in welke vorm dan ook. 

 
 
Arbeidsparticipatie 
In relatie tot haar schaalgrootte is in en rond de ge-

meente in redelijke mate werk voorhanden. Veel in-
woners zijn forens en vinden werk in de nabije re-

gio. Beuningen ligt in en nabij een wegenweb van 

A-73 / A-50 / A-15 met een achterland zowel rich-
ting Roergebied als de Randstad. Door in te spelen 

op deze infrastructurele mogelijkheden kan de ge-
meente de logistieke kernfunctie (verder) profileren 

en werkgevers daarvoor interesseren.   

Regionale samenwerking om afspraken met grote 
werkgevers te kunnen maken, is voor onze ge-
meente zeer belangrijk. We willen stimuli ontwikke-

len om lokale werkgevers uit te nodigen om werk-

zoekenden uit onze gemeente voor langere tijd in 
dienst te nemen. Dit is mogelijk door het ontwikke-

len van aanmoedigingsbeloningen zoals een korting 
op heffingen. 

 
In 2015 zal de Participatiewet van kracht worden. 

Doel van die wet is om mensen met 'een afstand tot 

de arbeidsmarkt' meer kansen te geven op werk. 
Alle mensen met een kwetsbare positie dienen een 

steun in de rug en een kans te krijgen om hun ta-
lenten te ontplooien.  

Breed dient, als bemiddelingsbedrijf, met UWV en 

sociale diensten te integreren in één regionaal werk-
bedrijf. 

Voor de mensen die alleen kunnen functioneren op 
een beschutte werkplek wordt de samenwerking ge-

zocht met zorginstellingen als Dichterbij, Driestroom 

en Pluryn. 
 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
 Arbeidsbeperkte mensen worden in staat ge-

steld functioneel zelfstandig of zonder inten-

sieve begeleiding te werken in een reguliere 
werkomgeving. 
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Armoedebeleid en schuldhulpverlening 
Als werk niet voorhanden is en het mensen echt niet 

lukt op eigen kracht een bestaan te realiseren is ar-
moedebeleid noodzakelijk. PvdA Beuningen vindt 

het onacceptabel als kinderen opgroeien in ar-
moede. Kinderen verdienen daarom een speciale 

plek in de armoedeaanpak. Zij moeten zich kunnen 

ontwikkelen zodat ze de armoede ontgroeien. In de 
voorgaande raadsperiode is extra aandacht ge-

schonken aan mensen met een inkomen tot  
110 % van het bijstandsniveau. De actieve voorlich-

ting over inkomensondersteuning door de ge-
meente heeft ertoe geleid dat er goed gebruik wordt 

gemaakt van de regeling Meedoen.  

Armoede is een complex probleem dat onder meer 
samenhangt met opleidingsniveau, economische 

zelfstandigheid en gezondheid. Het bestrijden van 
armoede vergt daarom een multidisciplinaire aan-

pak. Werk is nog altijd een van de belangrijkste ma-

nieren om armoede te voorkomen. Vergroten van 
de zelfredzaamheid kan op veel manieren. Toegang 

tot goed (taal)onderwijs verkleint de kans op ar-
moede. 

 
PvdA Beuningen maakt zich grote zorgen over het 

stijgende aantal huishoudens met schulden.  

De gemeente kan mensen met problematische 
schulden ondersteunen. Bijvoorbeeld door een 

schuldregeling met de schuldeisers te treffen of via 
een schuldsaneringtraject.  

 

 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

 Mensen die in de bijstand terecht komen wor-

den actief benaderd en van de bestaande inko-
mensondersteunende maatregelen op de 

hoogte gebracht.  
 De voedselbank zou niet nodig moeten zijn, 

maar zolang mensen er een beroep op moeten 

doen, steunt PvdA Beuningen dit initiatief. 

 Zo weinig mogelijk wachttijd bij schuldhulpver-

lening 
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Zorg, voor jongeren en ouderen  
 

WMO 
De invoering van de WMO in 2007 was er al op ge-

richt om mensen zolang mogelijk in hun eigen, ver-
trouwde omgeving te laten wonen. Dat gold en 

geldt voor zowel ouderen als jongeren met lichame-

lijke of geestelijke beperking(en). Inmiddels is de 
WMO aan het veranderen. Het ‘recht op ondersteu-

ning’ gaat over in een aanvulling op noodzakelijke 
zorg die niet in de directe omgeving van de cliënt te 

vinden is.  
Hulp dient zo dicht mogelijk bij de burger georgani-

seerd te worden. Zorg voor elkaar zal op een andere 

manier ingevuld gaan worden en nieuwe concepten 
zullen het daglicht zien. Initiatieven die bijdragen 

aan meer zorg voor elkaar in buurt of dorp, zullen 
op onze steun kunnen rekenen.  
De huidige WMO vraagt van cliënten al een eigen 

bijdrage. Naar draagkracht. Dat zal zeker zo blijven. 
We houden er rekening mee dat de eigen bijdrage-

regeling verder wordt aangescherpt. Voor PvdA 
Beuningen blijft de belangrijkste leidraad dat de 

sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. 

 
Jongeren  
Jongeren moeten ruimte en aandacht krijgen voor 
hun ontwikkeling naar actieve en volwaardige bur-

gers. Zij moeten de ruimte krijgen om te spelen en 
om zich te ontplooien.  

Er moet haast gemaakt worden met een “speelruim-

teplan 2.1” ten behoeve van kinderen die buiten wil-
len spelen. Voor de oudere jeugd is er nog te wei-

nig. PvdA Beuningen is er voorstander van om en-
kele kunststof trapveldjes (Cruyff-courts) aan te 

leggen. Uiteraard in nauw overleg met de jongeren. 

Daar waar mogelijk in combinatie met nieuwbouw 
of wijkrenovatie. Bij het jongerenwerk is het van be-

lang leeftijdsgroepen te onderscheiden en te zorgen 
dat er voor “elk wat wils” is.  

Verenigingen die activiteiten organiseren voor jon-
geren verdienen onze ondersteuning. Een aantal 

van die verenigingen zijn onevenredig hard getrof-

fen door bezuinigingen van de gemeente. Waar mo-
gelijk zal dit worden gecompenseerd. 

 
In 2015 zal decentralisatie van Jeugdzorg en Pas-

send Onderwijs naar de gemeente plaatsvinden. 

Ook de geestelijke gezondheidszorg voor jongeren, 
de zorg voor licht verstandelijke beperkte jeugd, 

jeugdbescherming en jeugdreclassering vallen 
straks onder de verantwoordelijkheid van de ge-

meente. 

 

 

 

 
PvdA Beuningen wil inzetten op preventie. De 

jeugdhulpverlening en de scholen moeten proble-
men tijdig signaleren en verhelpen. Een goede sa-

menwerking tussen de gemeente en de scholen is 

nodig om snel hulp te kunnen bieden. Kinderen met 
complexe problemen dienen aangemeld te worden 

bij de zorgadviesteams (ZAT). 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) speelt een 

belangrijke rol bij het versterken van het opvoed-
kundig klimaat in gezinnen en wijken en het realise-

ren van laagdrempelige en herkenbare jeugdhulp. 

Jongeren die desondanks in de knel komen, worden 
geholpen om hun leven op de rails te krijgen.  

Bij de hulp aan probleemgezinnen kan geen sprake 
zijn van vrijblijvendheid. In gevallen van verwaarlo-

zing en kindermishandeling is een breed scala van 

(jeugd)hulpverlening beschikbaar. Onderlinge sa-
menwerking tussen de betrokken instanties is hier-

bij cruciaal.  
 

Dit betekent voor de komende raadsperiode:  
 Stichting Perspectief wordt ondersteund bij het 

leveren van kwalitatief goed jongerenwerk.  

 Er komt een nieuw speelruimteplan dat recht 

doet aan de demografische veranderingen die 

de komende tien jaar verwacht worden. 
 Er wordt ingezet op het realiseren van sportmo-

gelijkheden in de openbare ruimte zoals Cruyff 

Court of Panna kooi. 
 Compensatie van nadelige effecten van de be-

zuinigingen voor verenigingen die onevenredig 

hard getroffen zijn 

 Inspanningen om in de kern Beuningen een jon-

gerencentrum te realiseren.  
 Inzetten op preventie bij ontwikkelings- en/of 

gedragsproblemen bij kinderen en jongeren.  

 Voor een probleemgezin is de werkwijze:  

één plan en één coördinator. 
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Senioren 
Beuningen is een vergrijzende en ontgroenende ge-

meente: er is minder aanwas “van onderop” en de 
mensen worden steeds ouder. Om de gezondheid 

van senioren te bevorderen is er het consultatiebu-
reau voor senioren. Dit zal ook in de komende jaren 

beschikbaar zijn.  

Bij het in stand houden van een vitale samenleving 
zijn de seniorenbonden van groot belang. De activi-

teiten die zij organiseren om hun leden te onder-
steunen, blijven ondersteund worden.  
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

 Steun aan initiatieven die bijdragen aan “zorg 

voor elkaar” 

 Bijdragen aan het consultatiebureau voor seni-

oren 
 Ondersteuning van de activiteiten van de oude-

renbonden 

 
 
Mantelzorg  
In het streven van mensen om, ondanks beperkin-
gen, zo lang mogelijk zelfstandig te blijven functio-

neren, is de rol van zorgende familie, vrienden en/of 
buren, van doorslaggevend belang. Mantelzorgers 

leveren onmisbare hulp aan hun omgeving. Zij ver-
dienen daarom, naast waardering, optimale onder-

steuning!  

De gemeente doet dit door (het bevorderen van) 
inzet van thuiszorg, dagopvang, maaltijdverstrek-

king enz. Ook zal de gemeente initiatieven gericht 
op begeleiding en ondersteuning van mantelzorgers 

nadrukkelijk stimuleren en steunen. 

 
Dit betekent voor de komende raadsperiode:  

 Uitbreiding van ondersteuning van mantelzor-

gers, door meer bekendheid te geven aan de 
steunpunten mantelzorg en het verbeteren van 

de bekendheid van respijtzorg.  
 De samenwerking tussen verschillende aanbie-

ders bevorderen en de communicatie tussen de 

mantelzorgers en de professionele zorgverle-

ners verbeteren. 
 Meedoen met de dag van de Mantelzorg. 

 

 
Vrijwilligerswerk  
Vrijwilligerswerk wordt steeds belangrijker in de sa-

menleving. Veel activiteiten op het gebied van soci-
aal cultureel werk, sport enzovoorts zijn niet moge-

lijk zonder de inzet van vrijwilligers. Daarnaast kan 
het doen van vrijwilligerswerk een begin  

 

zijn van een terugkeer op de arbeidsmarkt. Vrijwil-

ligerswerk wordt daarom gestimuleerd. Dit kan zo-

wel organisatorisch, door bijvoorbeeld scholing en 
advisering, maar ook financieel.  

Het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) van Perspec-
tief is een belangrijk instrument om vraag en aan-

bod bij elkaar te brengen. 

Beuningen on Ice is een belangrijk sociaal en spor-
tief evenement. Veel vrijwilligers spannen zich in om 

dit evenement tot een succes te maken. Jong en 
oud ontmoeten elkaar. Dit soort initiatieven verdie-

nen structurele ondersteuning. 
 

Dit betekent voor de komende raadsperiode:  

 Actieve ondersteuning van vrijwilligers en ver-

enigingen die met vrijwilligers werken.  
 Bevorderen van maatschappelijke stage door 

jongeren. 

 Vrijwilligers actief wijzen op het VIP van Per-

spectief. 
 Structurele ondersteuning voor Beuningen on 

Ice 

 
 
Verslavingszorg 
Mensen met psychische of verslavingsproblemen 
horen ook bij onze samenleving. De gemeente is 

verantwoordelijk voor integratie en reïntegratie van 
deze doelgroep. Activiteiten worden  regionaal op-

gepakt. Dit heeft vooral te maken met de specifieke 

deskundigheid die vereist is voor het werken met 
mensen met deze problematiek. 

De gemeente Beuningen heeft in een convenant 
met sportverenigingen een anti alcoholbeleid gefor-

muleerd. Dit werkt goed en moet worden voortge-

zet. Vanwege de nieuwe Drank- en Horecawet dient 
de gemeente zelf een verordening vast te stellen 

waarin drank (aankopen en gebruik) in winkels, 
sportkantines en horeca geregeld wordt. Een extra 

aandachtspunt hierbij is de verhoging van de leeftijd 
waarop alcohol gekocht en gebruikt mag worden  

van 16 naar 18 jaar op 1 januari 2014. 

 
Dit betekent voor de komende raadsperiode:  

 Activiteiten om het alcoholgebruik onder jonge-

ren tot 18 jaar omlaag te brengen. 
 Regelmatige evaluatie van de verordening alco-

hol in winkels, sportkantines en horeca. 
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Sport, Onderwijs, Kunst & Cultuur 
 
Sport 
Bewegen en sporten is goed voor lichaam en geest. 
In een tijd waarin steeds meer kinderen en volwas-

senen overgewicht hebben, is bewegen noodzaak 

geworden. Samen sporten functioneert als sociaal 
bindmiddel in een gemeenschap. Mede daarom is 

het van belang dat ook mensen met een beperking 
worden aangemoedigd te sporten. De sportvereni-

gingen zullen extra subsidie ontvangen om het spor-
ten door gehandicapten mogelijk te maken.  

PvdA Beuningen wil verenigingen die zich hiervoor 

extra inspannen ook extra ondersteunen.  
 

Daarnaast willen we de samenwerking stimuleren 
tussen sportverenigingen en organisaties die zich 

bezig houden met jongeren- en seniorenwerk.  

Om sporten voor iedereen toegankelijk te maken is 
het nodig dat kinderen kennis maken met diverse 

sporten, bijvoorbeeld door sportclinics, georgani-
seerd in samenwerking met de basisscholen. De fi-

nanciële drempel om in verenigingsverband te gaan 

sporten moet zo laag mogelijk zijn. Eén van de in-
strumenten daarvoor is de sportpas. Een door de 

gemeente gesubsidieerde mogelijkheid om een jaar 
lang kennis te maken met een sport. 

 
Beuningen is een waterrijke gemeente. Om de vei-

ligheid van jonge kinderen te vergroten is het van 

belang dat die op jonge leeftijd leren zwemmen.  
PvdA Beuningen is voorstander van het in stand 

houden van het schoolzwemmen. De gemeente 
dient al het mogelijke te doen om de Beuningse kin-

deren in staat te stellen “zwemveilig” te zijn. Dat wil 

zeggen: hen de zwemdiploma’s A, B en C te laten 
halen. 

Investeren in sport is investeren in de samenleving! 
 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
 Sportverenigingen krijgen, naast de financiële 

tegemoetkoming voor het aantal jongeren, ook 

subsidie voor leden met een beperking.  

 Zwembad De Plons moet open blijven, zowel 

voor school- als voor recreatief zwemmen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Onderwijs 
Goed onderwijs is belangrijk om actief en volwaar-

dig deel te kunnen nemen in de samenleving. Daar-
voor is het van belang dat de talenten die ieder kind 

in zich heeft, ontwikkeld worden. Niet elk kind heeft 
dezelfde kansen en mogelijkheden. PvdA Beuningen 

is van mening dat kinderen met een achterstand 

niet apart gezet moeten worden, maar opgevangen 
dienen te worden in het reguliere onderwijs. De 

zorg en ondersteuning van deze kwetsbare kinderen 
moet in het kader van Passend Onderwijs veel meer 

in de klas plaatsvinden. 
Voorwaarde hiervoor is het toerusten en ondersteu-

nen van docenten en waar nodig het aanpassing 

van de huisvesting. 
Voor het beheersen van schoolverzuim is samen-

werking tussen gemeente (leerplichtambtenaar) en 
scholen van belang. PvdA Beuningen wil dat al het 

mogelijke  gedaan wordt om ervoor te zorgen dat 

leerlingen hun opleiding afsluiten met een diploma.  
Scholen kunnen een belangrijke bijdrage leveren 

aan de leefbaarheid in de wijken. Wij zijn voorstan-
der van brede scholen waarin verschillende wijk-

voorzieningen gehuisvest zijn.  
PvdA Beuningen wil muziekonderwijs in Beuningen 

behouden. Muziekonderwijs dat voor iedereen toe-

gankelijk is, niet alleen voor de mensen die het toch 
wel kunnen betalen. De beste mogelijkheid is voor 

ons, het terugleggen van het budget bij de basis-
scholen. Zodat daar het muziekonderwijs weer een 

plaats krijgt. 

 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

 Bij nieuw- of verbouw van scholen wordt geko-

zen voor brede scholen, waarin verschillende 
wijkvoorzieningen gehuisvest zijn. 

 Het budget voor muziekonderwijs neerleggen 

bij de basisscholen. 
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Kunst en cultuur 
Cultuur heeft een waarde in zichzelf, maar speelt 

ook een belangrijke rol bij participatie en emancipa-
tie van burgers. Cultuur draagt ook bij aan het 

imago van een gemeente en aan de lokale identiteit. 
Cultuur maakt de gemeente aantrekkelijk voor be-

staande en nieuwe bewoners. 

Door de opkomst van het Internet staat de Open-
bare Bibliotheek als publieke voorziening onder 

druk. Bibliotheken vervullen echter een belangrijke 
culturele rol. Zij dienen dan ook te blijven als laag-

drempelige ontmoetingsplaats, dicht bij de mensen 
in de buurt. Wij zien de bibliotheek als een belang-

rijke aanbieder van cursussen, multimedia voorzie-

ningen en lees café voorstellingen, o.a. voor scho-
len.  

PvdA Beuningen is blij met Theater De Molen. Het 
theater heeft zich, met een gevarieerd aanbod, een 

plaats verworven in de gemeente. Zonder steun van 

de gemeente kan het theater (nog) niet bestaan. 
Daarom zal de gemeente, wat ons betreft, die steun 

blijven bieden. 
 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
 Initiatieven van kunst- en cultuurinstellingen 

zullen worden aangemoedigd. 

 De bibliotheek dient gehuisvest te zijn in een 

goed toegankelijke accommodatie 

 Het intrekken van de subsidie voor het Beu-

ningse theater De Molen zal zo snel mogelijk on-
gedaan worden gemaakt. 
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Ruimtelijke kwaliteit 
  In aanleg duurzaam 

 

PvdA Beuningen hecht zeer aan een goede ruimte-
lijke ordening, aan kwaliteit in de openbare ruimte, 

met als pijlers een representatieve gemeente en 

rechtsgelijkheid voor haar inwoners. 
Het vrijheid-blijheid denken dat zich de laatste jaren 

op ruimtelijk terrein in Beuningen lijkt te ontwikke-
len, vinden wij dan ook zorgelijk. 

 

Beuningen heeft een fraaie omgeving met grote wa-
ter- en natuurgebieden. Deze moeten bereikbaar 

blijven door (rollatortoegankelijke) fiets- en wandel-
paden zodat iedereen van onze mooie omgeving 

kan genieten. 
Mensen moeten kunnen rekenen op een veilige en 

leefbare (woon)omgeving, waar snel wordt opge-

treden als er problemen zijn. Waar het groen goed 
wordt onderhouden en waar initiatieven van men-

sen voor een betere buurt ruimhartig worden on-
dersteund. Waar mensen aangenaam kunnen le-

ven, zich veilig en betrokken voelen en kansen krij-

gen om zich te ontplooien. Schone, mooie en goed 
ingerichte straten en wijken vormen de basis voor 

een goed leefklimaat.  
Voor een deel is dit de verantwoordelijkheid van de 

gemeente. Voor een ander deel kan dit ook heel 

goed aan de burgers van dorpen en wijken overge-
laten worden. Soms zal dit gebeuren samen met de 

gemeente. Dat kan in de vorm van klankbordgroe-
pen, wijk- en dorpsraden. Bewonersinitiatieven 

waar de gemeente op afstand blijft, zijn ook moge-
lijk en hebben in beginsel de voorkeur.  

PvdA Beuningen kiest voor grote zeggenschap van 

bewoners bij de (her)inrichting van hun leefomge-
ving. Initiatieven van burgers die deze zeggenschap 

vorm geven zullen waar mogelijk worden onder-
steund en gefaciliteerd. 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode:  
 Nieuwe (wijk)activiteiten en initiatieven worden 

gestimuleerd en indien mogelijk gehonoreerd. 

 Burgerparticipatie is uitgangspunt.  

Klankbordgroepen, cliënten- , wijk- en dorpsra-
den worden waar mogelijk ingezet. Adviezen 

van deze groepen en raden wegen serieus mee 
bij besluitvorming. 

 

 
 

 

De dorpen: 

 
Beuningen 
Ten tijde van deze gemeenteraadsverkiezingen zal 
een belangrijk PvdA plan van de afgelopen jaren in 

uitvoering zijn genomen: woningbouw op de Hut-

graaf. Dat is een verheugende ontwikkeling.  
In Beuningen is vanwege de beperkte financiële 

middelen op korte termijn geen zicht op nieuwbouw 
van sociaal culturele voorzieningen. De sporthal 

wordt met renovatiemaatregelen bruikbaar gehou-
den.  

Het contract met de beheerder van het zwembad 

loopt in 2015 af. De bruikbaarheid van het gebouw 
De Plons is zodanig dat PvdA Beuningen vindt dat 

zonder al te veel moeite het zwembad voor het dorp 
Beuningen behouden kan blijven.  

 

 
Ewijk 
In vergelijking met de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2010 is het perspectief voor onze gemeente - 

mede door de verdergaande economische crisis – 
ernstig verslechterd. Vooral het instorten van de 

woningmarkt heeft grote consequenties, met name 

voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van het 
dorp Ewijk. De komende jaren zal de ruimtelijke af-

werking van het oude centrum van Ewijk extra aan-
dacht behoeven. 

PvdA Beuningen is een voorstander van het herijken 

van de - nog recente – structuurvisie Ewijk. Hoe 
gaan we om met de nieuwe werkelijkheid die ons is 

overkomen c.q. is opgelegd? Wij kiezen voor het op-
roepen van de oude klankbordgroep en die te ver-

zoeken de structuurvisie aan te passen aan deze 
nieuwe werkelijkheid.  

Vooruitlopend hierop vraagt de PvdA aandacht voor 

de integratie van de inwoners van de nieuwe 
Ewijkse wijken aan de oostflank met de dorpskern. 

Iedereen wil dat Ewijk sociaal-maatschappelijk een 
sterk dorp blijft. Dan moeten de nieuwe inwoners 

betrokken worden bij de kern Ewijk en niet verleid 

worden voor Beuningen te kiezen. Een van de be-
langrijkste factoren hierbij betreft de ontsluiting van 

de verschillende Keizershoeve-wijken richting Ewijk-
centrum. De nu geplande verbindingen (via 

Ooijgraaf en Schaapslanden) vinden wij volstrekt 

onvoldoende. Onze insteek is: uitbreiding van de 
ontsluitingen van Keizershoeve naar de rest van 

Ewijk.  
 

Weurt 
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PvdA Beuningen heeft zich jaren beijverd voor 

nieuwbouw van de school. Het is te betreuren dat 

de realisatie zo lang op zich heeft laten wachten.  
Met de realisatie van MFA de Kloosterhof krijgt 

Weurt eindelijk de gewenste nieuwe basisschool. 
Ook het verenigingsleven wordt hiermee voorzien 

van een goed onderkomen. 

Na verhuizing van de de Ruyterschool zal de vrijko-
mende locatie onder andere ingezet worden voor de 

bouw van een klein aantal levensloopbestendige 
woningen. Wij hopen dat  bewoners van Weurt met 

een plan komen voor een verdere invulling van het 
gebied. Wat ons betreft ligt het initiatief  bij de in-

woners van Weurt 

 
Winssen 
De PvdA zal zich blijven inzetten voor het groene 
hart van Winssen, rond de kerk. Voor het behoud 

van de functies van het dorp Winssen is het daar-

naast belangrijk om – met mate - in nieuwbouw te 
voorzien. Lintbebouwing is daarvoor een hele ge-

schikte optie, zowel qua inverdiencapaciteit als qua 
dorpse uitstraling. PvdA Beuningen bepleit de aan-

leg van enkele lintstraatjes in het gebied tussen 
Kennedysingel en van Heemstraweg zoals beschre-

ven in de structuurvisie uit 2010.  

PvdA Beuningen staat achter het Generatiepark, het 
burgerinitiatief in Winssen. Dat moet wat ons be-

treft bij voorkeur gerealiseerd worden op de hoek 
Kerkpad en Leegstraat. 

  
Recreatief buitengebied 
Voor PvdA Beuningen is de aantrekkelijkheid van 

het buitengebied als stedelijk uitloopgebied een 
speerpunt. Wij zijn pleitbezorger van een vitaal lan-

delijk gebied voor iedereen. Jong en oud kunnen 
daar wonen, werken, recreëren en van voldoende 

basisvoorzieningen gebruikmaken. 

 
Bij het realiseren van de gewenste versterking van 

het leefklimaat willen we de mogelijkheden vergro-
ten om recreatief te wandelen en te fietsen in ons 

buitengebied.  

De gemeente neemt een activerende rol om te ko-
men tot het opnieuw openstellen van wandelpaden 

in het buitengebied. Met name de oude kweldam-
men en de restanten van oeverwallen zijn interes-

sante locaties.  

PvdA Beuningen steunt de initiatieven voor het te-
rugbrengen van eeuwenoude voetpaden langs cul-

tuurhistorische plekken in het gebied ten noorden 
van de van Heemstraweg. Zoals het weer begaan-

baar maken van ‘Het Weurtse Straatje’. 
 

Het beleid De Oeverwal als Landgoed kan terug op 

de agenda. Bij teruglopende bedrijvigheid in de 

fruitteelt is landschapsversterking door middel van 
een landgoederenbeleid de beste optie.  

 
Het kommengebied is dat deel van het buitengebied 

van Beuningen dat ligt ten zuiden van de A73 en 

verder westelijk ten zuiden van de Van Heemstra-
weg. Het kommengebied oostelijk van de A50 vormt 

onderdeel van het stedelijk uitloopgebied van de re-
gio met de dubbelfunctie agrarisch gebied en ste-

delijk uitloopgebied. In beide gebieden is de econo-
mische hoofdactiviteit agrarische bedrijvigheid. Die 

kan gecombineerd worden met recreatieve activitei-

ten, die uitgevoerd kunnen worden door de agrari-
ers zelf. Hierbij valt te denken aan kampeerterrein-

tjes, kleine koffie/thee terrassen en verkoop van 
kaas, fruit en andere streekproducten. Ook aanvul-

lende natuurelementen zoals paddenpoelen, bosjes 

waarin vogels een plek vinden en dergelijke zijn een 
goede mogelijkheid.  

De recreatieve bedrijvigheid kent enkele bedreigin-
gen. Wij noemen een sterke groei van de veestapel 

die wellicht ontstaat door het afschaffen van het 
melkquotum en het opheffen van beperkingen ten 

aanzien van het aantal te houden varkens. 

Deze groei zal samen kunnen gaan met meer emis-
sie van vervuilende stoffen in combinatie met gro-

tere stankoverlast. Verouderde milieuvergunningen 
met veel milieuruimte dienen tijdig gecontroleerd en 

gemoderniseerd  te worden ter voorkoming van on-

gewenste uitbreidingen.  
Wij zijn tegen uitbreiding van intensieve veehoude-

rij (megastallen) in het stedelijk uitloopgebied. 
 

Dit betekent voor de komende raadsperiode:  
 Opnieuw invoeren van het beleid “De  

Oeverwal als landgoed”. 
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Volkshuisvesting 
 
Bouwen en wonen 
In de visie van PvdA Beuningen zal het woning-

bouwbeleid van de gemeente Beuningen de ko-
mende jaren twee sporen kennen. Het ene spoor 

betreft de woonbehoefte vanuit de diverse groepen 

inwoners. Het tweede spoor heeft een financieel-
economisch karakter. De gemeente heeft veel po-

tentiële bouwgrond in eigendom en tegelijkertijd is 
de financiële positie van de gemeente zorgelijk. 

Dat vraagt om een strategische aanpak teneinde in-

komsten te verwerven uit het grondbezit: de aan-
trekkelijkheid van bouwen in Beuningen ver-groten 

door het teveel aan bouwgrond slim in te zetten. Te 
denken valt aan het werken met lage dichtheden en 

aan grotere, maar nog steeds betaalbare, kavels. 
 

De woningbehoefte in Beuningen bestrijkt het hele 

spectrum. Van vrijstaande woningen tot apparte-
menten en van particulier opdrachtgeverschap (col-

lectief of individueel) tot zorgwijken.  
Regionale afspraken beperken de nieuwbouwmoge-

lijkheden. De laatste jaren worden er gemiddeld 

zo’n tachtig nieuwe woningen per jaar opgeleverd. 
Dit zijn met name koopwoningen in de sectoren mo-

daal en duurder. Ook de nieuwgebouwde huur-wo-
ningen vallen vrijwel allemaal in de categorieën bo-

venmodaal en duur.  

PvdA Beuningen vindt dat de gemeente zich de ko-
mende gemeenteraadsperiode vooral moet richten 

op de doelgroepen senioren en starters. In Beunin-
gen is in alle kernen een tekort aan seniorenwonin-

gen. Binnen deze sector constateren wij een speci-
fieke behoefte: grondgebonden woningen, zowel in 

de koop- als in de huursector. Voor alle seniorenwo-

ningen geldt: nieuwbouw zo mogelijk in een vorm 
van zorg-setting.  

 
Ook voor starters zijn er dringend huizen nodig, zo-

wel eengezinswoningen als appartementen. In prin-

cipe in alle kernen, maar met name in de kern Beu-
ningen. Wij willen voor starters en senioren levens-

loopbestendige en betaalbare huur- en koopwonin-
gen.  

PvdA Beuningen wil financiële drempels bij koop- en 
bouwinitiatieven van inwoners verlagen. Dat zien 

wij ook als een taak voor de gemeentelijke over-

heid. De gemeente Beuningen heeft de komende ja-
ren financieel niet de armslag om hierin te subsidi-

eren. Maar er zijn vele wegen die naar Rome leiden. 
De gemeente kan een veel actievere  

 

 

 

 

rol spelen bij het ondersteunen van bouwinitiatieven 
van haar inwoners. 

 
 
Corporatie 
Regeringsmaatregelen zijn er de oorzaak van dat 
woningbouwcorporaties de huren meer verhogen 

dan de afgelopen jaren het geval was. Hierdoor zul-
len steeds minder huurwoningen betaalbaar zijn 

voor huurders die aangewezen zijn op sociale huis-
vesting. De PvdA ziet het als een taak voor de ge-

meente om Standvast Wonen te stimuleren het aan-

tal betaalbare woningen voor de doelgroep op peil 
te houden. Ook in dit verband zijn prestatieafspra-

ken tussen gemeente en lokale corporatie noodza-
kelijk.  

Daarnaast kan deze corporatie een belangrijke part-

ner zijn bij het uitvoeren van gemeentelijk nieuw-
bouwbeleid. Standvast Wonen is echter door maat-

regelen van de rijksoverheid genoodzaakt om haar 
ambities bij te stellen. Er moet gekozen worden 

welke projecten nog wel uitgevoerd gaan worden. 
De gemeente moet Standvast Wonen verleiden om 

prioriteit te geven aan Beuningse plannen. Een van 

de middelen die de gemeente daarvoor in kan zet-
ten is haar grondpositie. PvdA Beuningen denkt dat 

in dit verband erfpacht een adequaat instrument 
kan zijn.  

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
 Het benutten van landelijke stimuleringsmaatre-

gelen op het gebied van energiezuinige nieuw-

bouw.  
 Aanstelling van een gemeentelijke bouwcoach. 

 Ontwikkelen van erfpachtconstructies en andere 

drempelverlagende (steun) maatregelen.  

 Prestatieafspraken met woningcorporatie 

Standvast Wonen. 
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Verkeer 
 

De ontwikkeling van het Asdonckterrein lijkt op-
nieuw op de lange baan geschoven. Toch blijft een 

veilige verkeersafwikkeling rond het Beuningse eve-
nemententerrein belangrijk. De huidige toegang tot 

dit gebied is bijvoorbeeld voor rolstoelers en kinder-

wagens erg lastig, ondanks tijdelijke verkeerslich-
ten. 

PvdA Beuningen wil het gebied tussen de kerk en 
het evenemententerrein veranderen in één groot 

plein. Het plein beslaat het hele gebied tussen de 
Wilhelminalaan en de Schoolstraat. De ventweg en 

de groenstrook met de bushalte worden onderdeel 

van het plein. Het plein is bedoeld voor fietsers en 
voetgangers, automobilisten zijn er te gast. Het be-

langrijkste doel van deze verpleining is de veilige 
oversteek naar het evenemententerrein. Maar we 

willen ook het doorgaande verkeer richting Nijme-

gen ontmoedigen.   
Om het doorgaande verkeer vanuit Ewijk richting 

Nijmegen te verleiden via de A73 te rijden, ver-
dwijnt de rotonde op de van Heemstraweg ter 

hoogte van de Schoenaker. In plaats daarvan buigt 

de weg op die plaats rechtsaf en zo wordt de 
Schoenaker de doorgaande weg. Voor het doorrij-

den via de van Heemstraweg dient een afslag naar 
links genomen te worden. 

 
De nieuwbouw van de basisschool in Weurt wordt 

gerealiseerd samen met de verbouwing van de 

Kloosterhof bij de kruising Laan 1945-Jonkerstraat. 
Het halen en brengen van peuters en schoolkin-

deren naar peuterspeelzaal en school kan leiden tot 
ongewenste verkeerssituaties. PvdA Beuningen wil 

samen met de inwoners van Weurt zoeken naar de 

beste oplossing om het verkeer bij de Kloosterhof in 
goede banen te leiden.  

 
PvdA Beuningen wordt door bewoners van de ou-

dere wijken vaak gewezen op de hoge snelheid 
waarmee in 30 km gebieden gereden wordt. De we-

gen in veel woongebieden in de gemeente Beunin-

gen zijn nog lang niet allemaal ingericht op een 
maximum snelheid van 30 km per uur.  

Bij herinrichting van de oudere wijken zal dit mee-
genomen worden. Dat kan bij rioleringsprojecten of 

wanneer het straatwerk aan groot onderhoud toe is. 

Samen met de bewoners zal gezocht worden naar 
een optimale inrichting. 

 
 

 

 

 

 

De straatverlichting voldoet in onze gemeente over 
het algemeen goed. Op diverse plaatsen liggen 

oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers ge-
vaarlijk in het donker. Alle oversteekplaatsen zullen 

gecontroleerd worden op fysieke en sociale veilig-

heid. 
 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
 Verpleining van de van Heemstraweg ter hoogte 

van het evenemententerrein. 

 Verwijderen rotonde van Heemstraweg-Schoen-

aker en het verbeteren van de doorstroming 
richting A73. 

 Herinrichting 30 km gebieden. 

 Controle oversteekplaatsen op fysieke en soci-

ale veiligheid. 
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Duurzaamheid 
 

Initiatieven duurzame energie 
PvdA Beuningen wil inspelen op het “Energie ak-

koord voor duurzame groei”. In het energieakkoord 
krijgen burgers een aantrekkelijke prikkel om zelf 

lokaal hernieuwbare energie op te wekken in coöpe-

ratieve initiatieven. Dit gebeurt door middel van een 
belastingkorting.  

Wat ons betreft kan gemeentelijke grond benut 
worden als daar in de komende 10 jaar toch niet 

gebouwd gaat worden. 
Maar ook andere initiatieven van burgers in een 

energiecollectief zullen zoveel als mogelijk worden 

ondersteund en gefaciliteerd. Er zal een ambtenaar 
beschikbaar zijn met de benodigde kennis van za-

ken om burgers wegwijs te maken. Voor een initia-
tief met zonnepanelen stelt de ARN haar daken ter 

beschikking. 

 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

 Ondersteuning van initiatieven in het kader van 

het Energieakkoord voor duurzame groei. 
 Aanstelling van een ambtenaar ter ondersteu-

ning van dergelijke initiatieven. 

 
 
Bewaken luchtkwaliteit/ 
    voorkomen geluidsoverlast 
Op plaatsen waar de luchtkwaliteit beïnvloed wordt 

door verkeer en industrie zal regelmatig onderzoek 
naar luchtkwaliteit  en onderzoek naar geluidsover-

last plaatsvinden. Hierbij denken wij aan Weurt, de 

omgeving van industriegebied West Kanaaldijk – De 
Sluis, de omgeving van de A50 en de A73 en in 

Winssen aan de omgeving van de H1 Geertjesgolf 
en de Voorhaven. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fair trade 
In steeds meer supermarkten is het mogelijk le-

vensmiddelen te kopen die binnen eerlijke handels-
relaties zijn geproduceerd en verhandeld. 

Voorlopig nog alleen in de Wereldwinkel worden ge-

bruiks- en cadeauartikelen verkocht die via een eer-
lijke handel zijn verkregen en waarvan een zo groot 

mogelijk deel van de opbrengst ten goede komt aan 
de producenten.  

De werkzaamheden in de Wereldwinkel worden 
door vrijwilligers uitgevoerd. Behalve winkelverkoop 

vindt er ook verkoop en voorlichting plaats op an-

dere locaties zoals op scholen, verenigingen en 
markten. De omzet van de Wereldwinkel is onvol-

doende voor de dekking van de vaste lasten. PvdA 
Beuningen vindt het werk van de Wereldwinkel, tot-

dat de reguliere detailhandel het overneemt, be-

langrijk. 
 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
 De wereldwinkel wordt, zolang dat nodig is, fi-

nancieel ondersteund. 
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Economische Zaken  
 
 

Het winkelcentrum in het dorp Beuningen is een 
bron van zorg voor PvdA Beuningen. Er staan di-

verse winkelpanden (soms al lange tijd) leeg en het 

lijkt moeilijk om een volledige bezetting te krijgen. 
Naar verwachting zal dit de komende tijd niet ver-

beteren. Internet zorgt voor een andere manier van 
shoppen en lijkt de toekomst te hebben. Daarom wil 

PvdA Beuningen een actief wervingsbeleid voeren 

om internetwinkels binnen te halen in het winkel-
centrum. Dat kan met een zelfstandige showroom 

die ook als afhaalpunt kan fungeren volgens het 
look and feel concept. Maar het is ook mogelijk dat 

een bestaande winkel uitbreidt met een internetwin-
kel. Als het de bestaanszekerheid van een winkel 

vergroot, zijn wij er voorstander van. 

 
Verder wil PvdA Beuningen – in overleg met de cen-

trummanager – twee zaken onderzoeken.  
In de eerste plaats of het mogelijk is om het dorps-

huis met de bibliotheek in het winkelcentrum te 

huisvesten. In een aantal gekoppelde leegstaande 
winkelpanden.  

En daarnaast of in een dergelijke centraal gelegen 
voorziening, ook gemeentelijke functies een plaats 

kunnen krijgen.  

En PvdA Beuningen wil op zoek naar mogelijkheden 
om de uitstraling van het Julianaplein en de Juliana 

Passage te verbeteren. Een “echt” hart in het win-
kelcentrum wordt gemist en dat zou nou juist het 

genoemde gebied moeten zijn. 
 

Dit betekent voor de komende raadsperiode:  

 Internetwinkels de mogelijkheid bieden om een 

deel van hun bedrijvigheid in een echte winkel 
onder te brengen. 

 Onderzoeken of dorpshuis met bibliotheek in 

het winkelcentrum gehuisvest kunnen worden. 
 De uitstraling van het Julianaplein en de Juliana 

Passage verbeteren.  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Financiën 
 

 
In voorgaande hoofdstukken zijn de financiën van 

de gemeente Beuningen een aantal keren aan de 
orde geweest. Hieronder wordt samengevat wat de 

financiële speerpunten voor PvdA Beuningen in de 

komende raadsperiode zijn.  
 

 Algemeen kunnen we stellen dat PvdA Beu-

ningen er alles aan zal doen om de inkom-
sten van de gemeente te verhogen.  

 
 Daarnaast mogen de gemeentelijke lasten 

niet onevenredig hard stijgen.  

 

Deze beide zaken betekenen dat het sobere beleid 
van de afgelopen jaren zal worden voortgezet zo-

lang de vermogenspositie van de gemeente dat no-
dig maakt.  

Maar we kijken kritisch naar onomkeerbare bezuini-

gingen die reeds zijn ingeboekt. Waar mogelijk zul-
len we die bezuinigingen terugdraaien. 

 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

 Soberheid aan de ene kant en een verhoging 

van de inkomsten aan de andere kant door 

o verkoop stimulerende maatregelen bij het 
aanbieden van bouwkavels. 

o duurzaamheidinitiatieven stimuleren door 
gemeentelijke grond (tegen een kleine ver-

goeding) in bruikleen te geven 
 Verwerven van aanvullende subsidies. Er zijn re-

gionaal, provinciaal en ook Europees fondsen 

beschikbaar voor gemeentelijke initiatieven, bij-

voorbeeld om effecten van bevolkingskrimp op 
te vangen. 

 
 
 
 
 


