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Traditioneel en in staatsrechtelijke zin spreken we over het laagste bestuursorgaan vanuit 
de volgorde Rijk-Provincie-Gemeente. De gemeenteraadsverkiezing gaat dan over het 
kiezen van gemeenteraadsleden, die samen vorm geven aan het bestuur over de gemeente. 
Dat wat (landelijk) nog niet geregeld of ontwikkeld is kan het gemeentebestuur ter hand 
nemen. 
 
Tegelijkertijd kent een gemeente een (beleidsondersteunende en uitvoerende) organ isatie. 
De uitvoerende afdelingen van de gemeente als organisatie voeren voornamelijk de taken 
uit die de rijksoverheid via wet of andere regelgeving opdraagt. De gemeente neemt dan 
ofwel de taken zelf ter hand of laat deze uitvoeren door private ondernemi ngen of 
instellingen / stichtingen. Soms biedt die wet- of regelgeving nog wat ruimte om eigen lokaal 
gemeentelijk beleid toe te voegen. 
 
Kort samengevat kenmerkt het begrip ‘gemeente’:  

a. besturen vanuit eigen inzichten op onderwerpen die (nog) niet land elijk of 
provinciaal geregeld zijn en 
b. uitvoeren van rijkstaken en -opdrachten.  

 
In toenemende mate zie je dat het schuurt en wringt als het uitvoeren van rijkstaken 
gecombineerd moet worden met het eigen beleid van de gemeente. Ook merk je dat 
sommige rijkstaken niet vloeiend in elkaar overlopen. Onderdelen van de gemeentelijke 
organisatie of instellingen, die in opdracht van de gemeente met zo’n rijkstaak belast zijn, 
klemmen zich vast aan die eigen taak. Die taak of opdracht is of lijkt voor hen een d oel op 
zich.  
 
Wie van ons kent niet de ervaring ‘van het kastje naar de muur gestuurd te worden’? Of: als 
je van de ene afdeling groen licht krijgt op een vraag blijkt dat vanuit een ander oogpunt niet 
te mogen. Systematisch correct maar voor de goedwillende burger onbegrijpelijk. 
Stelselvermaling noemen we deze vorm van hokjes  denken en hokjes handelen. Het zal je 
maar treffen als je zo bejegend wordt. Als je op die wijze getroffen wordt door stelsel -
vermaling, dan is het een hele toer om te overleven. Di t kan niet de bedoeling van 
democratie zijn. 

(Ook) inwoners van Beuningen hebben het recht op een bestuur dat toeziet op en waakt bij 
zowel samenhang als bij wijze van bejegening bij alles wat voortvloeit uit de gemeentelijke 
taakstelling. En die taakstelling behoort te liggen in het verlengde waar een gemeente voor 
bedoeld is: namelijk de basiswaarden bewerkstelligen bij welzijn, identiteit, veiligheid, 
overleving en vrijheid van de burger. 
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Als verbindend element bij deze kernwaarden zien wij ‘solidariteit’. Dat wil zeggen, 
saamhorigheid bij het beginsel ‘allen voor één en één voor allen’.  

 

Concreet betekent dat 
 
 ‘Hokjes denken en -handelen ’ is uit den boze ; 

 
 Bestuurlijk lef wordt getoond door tijdig bij te sture n op de uitvoering als 

samenhang of menswaardige bejegening ontbreekt;  
 

 De basiswaarden welzijn, identiteit, veiligheid, overleving en vrijheid daarb ij een 
eerste overweging vormen; 
 

 De regievoering binnen en vanuit de gemeentelijke organisatie hier invull ing aan 
geeft. 
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De komende jaren staan de gemeenten in Nederland voor grote uitdagingen. De overheid 
hevelt steeds meer taken over naar de gemeenten, maar het benodigde geld voor een goede 
uitvoering krijgen die er niet bij. Dit betekent dat gemeenten naar andere oplossingen 
moeten zoeken. In dat verband moet de vraag worden ge steld of de gemeente Beuningen 
‘koste wat kost’  zelfstandig moet blijven.  
 
De PvdA is van mening dat zorgvuldig moet worden onderzocht wat de voor - en nadelen zijn 
van een intensieve samenwerking met de gemeenten Druten, West Maas en Waal en 
Wijchen. In dit opzicht een bestuurlijke solidariteit dus. Wij denken dat een zelfstandige 
gemeente van pakweg 100.000 inwoners aan de westkant van Nijmegen een goede 
oplossing is om alle nieuwe zaken die op ons af komen het hoofd te kunnen bieden en voor 
de inwoners een aantrekkelijk woonklimaat in de meest ruime zin te bieden. Zo’n gemeente 
kan een stevige samenwerkingspartner zijn voor het samen oplossen van regiona le 
vraagstukken en binnen zo’n gemeente kan het bewaken van de eigenheid en de 
leefbaarheid van de verschillende kernen de ‘rode draad’ voor het te voeren beleid zijn. 
 
Het op orde krijgen van de gemeentefinanciën van Beuningen blijft een grote uitdaging. Het 
huidige uitgavenpatroon blijft in stand, zolang de financiële reserves niet voldoende zijn. 
Dat betekent het handhaven van een sober uitgavenbeleid. Investeringen worden 
uitsluitend gedaan, als uitstel niet verantwoord is.  
 
De tweede uitdaging bestaat uit het verder in goede banen leiden van de in gang gezette 
grote decentralisatieoperaties. Het budget van de gemeente is bijna verdubbeld, maar dat 
budget moet wel voldoende zijn om de nieuwe taken te kunnen uitvoeren.  
De gemeente Beuningen voert de nieuwe taken samen met andere gemeenten in de regio 
uit. Er wordt samengewerkt met Nijmegen, Berg en Dal, Druten, Wijchen, Heumen, Mook en 
Middelaar en Wijchen. Deze schaalgrootte is nodig om expertise op te kunnen bouwen voor 
deze onderwerpen.  
 
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. In de praktijk is dat best lastig en daarom hebben wij ook regelmatig intensief overleg 
met de PvdA-fracties in de regio.  
 
De doelen van het beleid moeten 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. Uitvoerders moeten niet belast worden  met te veel bureaucratische rompslomp. 
 
Wat PvdA-Beuningen betreft, zal dit de komende jaren zeker zo blijven. Andere initiatieven, 
bijvoorbeeld regionale werkgroepen, bestaande uit raadsleden, die betrokken zijn bij 
voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid, zullen door PvdA-Beuningen van 
harte worden ondersteund. Indien nodig zullen wij eventueel zelf het initiatief nemen.  
 
Een volgende uitdaging voor de gemeente is de decentralisatie naar de gemeenten van 
beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Op dit moment worden de gelden hiervoor 
uitgegeven via de centrumgemeente Nijmegen. Vanaf 2020 zijn alle gemeentes 
verantwoordelijk voor huisvesting en begeleiding van eigen inwoners. Problemen zijn 
hierbij het tekort aan goedkope huurwoningen en de acceptatie in de dorpen en wijken. 
Hiervoor is 24 uursbeschikbaarheid van begeleiding nodig om draagvlak te behouden en 
overlast door verwarde mensen te voorkomen. 
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In 2021 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht, die meer dan 20 wetten en regelingen 
vervangt op het gebied van de ruimtelijke ordening, milieu en natuur. Deze wet wordt 
daarmee bepalend voor onze leefomgeving. Rijk, provincie en gemeenten dienen een 
omgevingsvisie op te stellen, die het kader vormt voor het omgevingsbeleid voor de lange 
termijn. In een omgevingsplan dienen de regels voor dit beleid vastgelegd te worden.   
 

Dit plan vervangt alle bestemmingsplannen. In programma’s wordt aangegeven hoe de 
gestelde doelen worden bereikt. De wet geeft gemeentes aanzienlijke ruimte bij het beleid 
ten aanzien van specifieke onderwerpen mits dat gestoeld is op een programma ten aanzien 
van het desbetreffende onderwerp. De nieuwe wet kan dus worden benut voor het 
behartigen van bijvoorbeeld belangen van achtergestelde groepen inwoners en niet 
economische belangen.  
 
De invoering van deze wet is een enorme klus en moet de komende raadsperiode zijn beslag 
krijgen. Dit betekent dat voor bepaalde onderwerpen programma’s moeten worden 
voorbereid. Een aansprekend voorbeeld is luchtkwaliteit en de invloed daar van op de 
volksgezondheid. Om die reden zijn in dit programma een aantal uitgangspunten 
geformuleerd die voor ons leidend zijn bij de voorbereiding van de invoering van de nieuwe 
Omgevingswet. Door de invoering ontstaat een duidelijke samenhang tussen beleid, 
besluitvorming en regelgeving waardoor een integrale afweging beter mogelijk wordt. Dit 
biedt aan burgers en bedrijven meer inzicht en maakt beter voorspelbaar wat wel en niet 
kan. 
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Solidariteit is wat ons betreft een tweezijdig begrip. Overheid en burgers zijn in gelijke mate 
solidair aan elkaar. Vanuit dat basisprincipe van solidariteit staan wij voor een samenleving 
waarin iedereen een bijdrage levert, waar de sterkste schouder s de zwaarste lasten dragen 
en waar mensen die ondersteuning nodig 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. Onze gemeente hoort geen ‘spookburgers’ te kennen. Kennen en gekend 
worden, betrokken en gehoord, erkend en gewaardeerd om wie je bent en wat je betekent 
voor de gemeenschap.  
 
Iedereen heeft recht op een fatsoenlijk bestaan. Iedereen heeft recht op een kans om i ets 
van zijn leven te maken. We leggen ons niet neer bij armoede en onrecht en accepteren geen 
samenleving waarin mensen langs elkaar heen leven. De werkwijze van de gemeentelijke 
organisatie zal dan ook dienstbaar moeten zijn aan deze uitgangspunten. De b etekenis van 
de gemeente ligt dan ook nadrukkelijk op Verbinding, Ontplooiing, Welzijn, Gezondheid.  
 
● PvdA-Beuningen ondersteunt en faciliteert initiatieven die bijdragen aan 

vergroting van de solidariteit ;  
 

● PvdA Beuningen bevordert een menswaardige bejegening en een goede 
afstemming in de hulpverlening.  

 
 
 

 
Daarin is iedereen naar eigen mogelijkheden actief en/of aan het werk. Wie niet  
zelfredzaam is of dit niet samen met de omgeving kan, wordt ge richt ondersteund.  
Die steun is bedoeld als (tijdelijk) vangnet en is zoveel mogelijk gericht op het herwinnen 
van de eigen kracht. Waar dit niet mogelijk is dient de samenleving waardige opvang en 
begeleiding te verzorgen. 
  
Wij verwachten van onze burgers dat zij bijdragen aan een respectvolle samenleving. 
Discriminatie in de vorm van uitsluiting vanwege religie, geslacht, leeftijd of seksuele 
geaardheid  
- en daarmee iemands identiteit - wordt niet geaccepteerd.  
 
● Actieve deelname in de samenleving wordt gestimuleerd. Voor iemand zonder 

werk zijn er stages, is er vrijwilligerswerk en/of werken met behoud van 
uitkering. 
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Daarin voelen we ons veilig in eigen huis en onze directe omgeving. Hierin zien we  een 
gemeenschappelijke 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 (handhaving) vergroot.  

 
 
 

 
Daarin is voor iedereen plaats, telt iedereen mee en zijn voorzieningen voor iedereen 
toegankelijk. Ongeacht inkomen, lichamelijke belemmering, verstandelijke 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 eigenheid en vormen mede het 
imago van Beuningen. Wij willen daarom samenwerken met onderwijsinstellingen, Mfa’s, 
dorpshuizen en sportverenigingen. En investeren in sport en beweging om de gezondheid en 
de participatie van zowel ouderen als jongeren te bevorderen.  
 
Wij hebben vertrouwen in de betrokkenheid van onze burgers. Voor ons is de participatie -
samenleving een samenleving waarin burgers elkaar willen kennen en ontmoeten. Waarin 
zorg voor elkaar een gegeven is. Ieder initiatief van inwoners dat zich voordoet wordt door 
PvdA-Beuningen serieus in behandeling genomen.  
 

● Samenwerking bevorderen van onderwijsinstellingen, Mfa’s, dorpshuizen en 
sportverenigingen; 
 

● Gelijke facilitering van Mfa’s, dorpshuizen en sportverenigingen;  
 

● Investeren in sport en beweging om de gezondheid, de participatie en soc iale 
samenhang van zowel ouderen als jongeren te bevorderen.  

 

 
 

 
Terecht maken veel mensen zich zorgen om hun baan. Het aantal “vrijwillig verplichte ZZP -
ers” neemt nog steeds toe. De arbeidsparticipatie van Vijftig Plussers toont hiaten. 
Jongeren starten vanuit een flexibele job-rotatie zonder dat dit zekerheid betekent. De WW 
voorkomt dat mensen te sterk in hun inkomen terugvallen wanneer ze hun baan verliezen. 
Inzetten op ‘van werk naar werk’ of  ‘van opleiding naar werk’ heeft wat ons betreft de 
hoogste prioriteit. De PvdA vraagt solidariteit. Dit is in ieders belang. Van schoolverlatende 
werkloze jongeren tot 26 jaar vinden ook wij dat zij geen uitkering krijgen maar de keus 
hebben om naar school te gaan of een opleiding volgen, ofwel te gaan werken of een aanbod 
voor een leer- en/of werkbaan te accepteren. 
 
Helaas lukt het niet alle mensen om aan het werk te komen. Vooral 50+’ers hebben het nog 
steeds moeilijk om weer aan de slag te komen. Na de WW is er (gelukkig) ook nog als 
vangnet de Wet Werk en Bijstand. Financiële bijstand is bedoeld voor diegene die niet of 
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niet afdoende in staat is om in zijn eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Een door de 
overheid verstrekte uitkering op minimumniveau  en absoluut geen vetpot lijkt voldoende. 
Hier geldt een waakzaam oog dat de burger niet in het stelsel vermalen wordt.  
 
Maar eenmaal 'in de bijstand' is het niet eenvoudig om er uit te komen en (weer) aan de slag 
te gaan. Ondanks de verbeterde economische omstandigheden liggen voor een deel van de 
werkzoekenden de banen niet voor het opscheppen. Maar ook meer in algemene zin komen 
mensen, naast langdurige werkloosheid, vaker in de bijstand omdat ze er na (bijvoorbeeld) 
een scheiding of overlijden er alleen voor komen te staan. Daarom is hulp krijgen  en geven 
om weer aan de slag proberen te komen erg belangrijk.  
 
Voor mensen in de bijstand die vanwege lichamelijke, psychische of gedragsmatige  
beperkingen niet in een werksituatie kunnen functioneren moeten vormen van 
dagbesteding of vrijwilligerswerk worden gecreëerd. 
 
Die hulp bieden we als gemeente Beuningen graag aan. Dat gaat heel vaak goed, maar soms 
ook niet. Het is af en toe puzzelen wat je als bijstandsgerechtigde en gemeente van elkaar 
mag verwachten. In de kern is elke stap richting  meedoen op de arbeidsmarkt er één. Ook 
als het niet direct de gedroomde baan (met dito salaris) oplevert, maar wel helpt om weer 
arbeidsritme of werkervaring op te doen. Essentieel hierbij is om weer structuur en 
vastigheid in het levensritme te krijgen. Allemaal zaken die in ieder geval van belang zijn en 
ook nog eens helpen om in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.  
 
Mensen die aangewezen zijn op een bijstandsuitkering mogen zulke hulp van de gemeente 
Beuningen verwachten. Maar van de bijstandsgerechtigde verwachten we ook dat die hulp 
wordt aangenomen en hij of zij er mee aan de slag gaat. Juist omdat het vooruitzicht biedt. 
 
● Maatwerk van re-integratieplannen voor alle uitkeringsgerechtigde cliënten;  

 
● Met betrokkenen wordt een individueel activeringspla n  opgesteld om sociaal 

isolement te voorkomen; 
 

● Inzet van vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd t.b.v. de gemeenschap indien 
betaald werk niet mogelijk blijkt, waarbij betaald werk uiteraard niet mag wijken 
voor de vrijwillige inzet;  
 

● Iedereen die niet zelfstandig in zijn inkomen kan voorzien, kan vertrouwen op 
een goed vangnet; 
 

● Controle op misbruik en rechtmatigheid van uitkeringen.  

 
 
 

 
Vanaf 2015 is de Participatiewet van kracht. Hierin is bepaald dat de Wajong alleen nog 
toegankelijk is voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten. Om te zorgen dat zo min 
mogelijk arbeidsgehandicapten tussen wal en schip raken, moeten werkgevers hun mede 
verantwoordelijkheid nemen door een aantal van hen in dienst te nemen.  
 
De groep ‘niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikten’ valt onder de nieuwe  
Participatiewet. Het werkbedrijf Breed is (samen met de afdelingen Werk van de 
deelnemende gemeenten) omgevormd naar ‘Het Werkbedrijf’: een professioneel 
arbeidsbemiddelings-bedrijf.  
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Zwaartepunt in de bemiddeling van deze groep is dat 85% in een (groeps)detachering in het 
bedrijfsleven kan werken en mogelijk zo kan doorstromen naar een vaste baan bij deze 
werkgevers. Voor de overige groep ‘beschut werk’ wordt samenwerking gezocht met 
zorginstellingen zoals Dichterbij, Driestroom en Pluryn. 
 
De Participatiewet moet ervoor zorgen dat alle mensen zo goed mogelijk kunnen meedoen 
op de arbeidsmarkt. Dit wil zeggen dat mensen met een Wsw en ‘niet volledige Wajong -
indicatie’  die door hun psychische of lichamelijke beperking ook de kans moeten krijgen om 
te werken in een regulier bedrijf. Wie een fatsoenlijk werkaanbod weigert, kan een korting 
krijgen op de uitkering. Dit kan ook gebeuren als iemand afspraken over het volgen van 
scholing, re-integratie of werk willens en wetens niet nakomt. 
 
Bijstandsfraude moet stevig worden aangepakt, want misbruik van sociale voorzieningen 
tast het draagvlak in de samenleving aan. Zo houden we de bijstand sterk en sociaal  en 
geven ook hiermee invulling aan solidariteit.  
 

● De arbeidsmarkt dient toegankelijk te worden gemaakt om mensen, met een 
afstand tot de arbeidsmarkt, in staat te stellen functioneel zelfstandig of zonder 
intensieve begeleiding te laten werken in een reguliere werkomgeving;  

 
● Alle mensen met een kwetsbare positie verdienen een steun in de rug en een kans 

te krijgen om hun talenten te kunnen ontplooien;  
 
● Meer arbeidsgehandicapten (mensen met een afstand tot de reguliere 

arbeidsmarkt) moeten bij een reguliere werkgever aan de slag worden geholpen;  
 
● Iedereen of -zoveel als mogelijk- via (vrijwilligers)werk, leer of stageplaatsen 

laten participeren in de samenleving.  

 
 
 

 
Het is onacceptabel dat kinderen in onze gemeente opgroeien in armoede. Kinderen 
verdienen daarom een speciale plek in de armoedeaanpak, zodat zij zich kunnen  
ontwikkelen en de armoede kunnen ontgroeien. Een actieve voorlichting over 
inkomensondersteuning door de gemeente heeft tot gevolg dat er gebruik wordt gemaakt  
van de regeling ‘Meedoen’.  
 
De PvdA is een voorstander van ondersteuning van initiatieven die het sporten van 
kinderen mogelijk maken of bijdragen aan sociale - en culturele ontspanningen. Zo zorgen 
we er ook voor dat deze jongeren niet vervallen in doelloos gehang, dat vaak tot slecht 
gedrag aanzet. Samen voorkomen we dat jongeren uitgesloten raken van de samenleving. 
 
Voor scholen zien we ook een signaalfunctie. Bij het constateren van financiële problemen 
in de thuissituatie of uitsluiting bij sport of andere sociale en buitenschoolse activiteiten 
kunnen zij de gemeente hierop attenderen 
 
Maar armoede is meer dan een financieel probleem. Armoede is een complex probleem dat 
onder meer samenhangt met opleidingsniveau, economische zelfstandigheid en gezondheid. 
En niet zelden blijkt een mate van analfabetisme aan de orde. In dit g eheel schuilt onze 
solidaire opdracht. We kunnen daarin iets betekenen. Vooral als het gaat om het niet op een 
volwaardige manier kunnen deelnemen aan de samenleving en geen of ongelijke toegang 
hebben tot belangrijke voorzieningen.  
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Het bestrijden van armoede vergt een multidisciplinaire aanpak. Voorop staat het 
voorkomen en verminderen van armoede en het vergroten van de zelfredzaamheid. Werk is 
nog altijd een van de belangrijkste manieren om armoede te voorkomen, toegang tot goed 
(taal)onderwijs en het bieden van (gezondheid)zorg verkleinen de kans op armoede.  
 
Armoede is vaak een veelkoppig monster en neemt toe in de regio. Hierbij is sprake is van 
veel (financiële) problemen en te weinig zelfvertrouwen en vaardigheden.  Steeds meer 
mensen moeten gebruikmaken van de voedselbank en schuldhulpverlening. Wij zetten ons 
in om deze mensen te helpen bij de integrale aanpak van de oorzaak en oorsprong, zodat ze 
geen gebruik meer hoeven te maken van de voedselbank.  
 
Wanneer opgelopen schulden het zicht op volwaardig participeren in de samenleving in de 
weg staat, mag een vraag tot hulp niet aan dovemans oren gericht zijn. Daarbij: voorkom dat 
ook kinderen meegezogen worden in een schulddilemma.  
 
Schuldhulpverlening vanuit de regie van de gemeente komt dan in bee ld. Ook dat is 
solidariteit. Mocht een beroep op de bijzondere bijstand in dit verband nodig zijn, dan 
meent de PvdA dat de gemeente dat niet mag negeren. Toekenning van een lening bij 
schuldhulpverlening op basis van bijzondere bijstand dient zoveel als m ogelijk rentevrij te 
zijn.  
 
De PvdA meent dat zowel burgers die zich wenden tot de Voedselbank, als zij die een 
beroep doen op schuldhulpverlening, op steun moeten kunnen rekenen. 
 
● Actieve benadering van mensen die op het sociaal minimum leven en hen van de 

bestaande inkomensondersteunende maatregelen op de hoogte te brengen zoals 
de regeling Meedoen;  

 
● De Stichting Leergeld maximaal facil iteren en ondersteunen;  
 
● Bewerkstelligen dat scholen en (sport)verenigingen vanuit hun signaalfunctie 

bijdragen om uitsluiting door armoede van jongeren te verhinderen;  
 
● Maatschappelijke participatie van minimahuishoudens bevorderen;  
 
● De inkomensgrens voor gemeentelijk minimabeleid op minimaal 1 20% van de 

bijstandsnorm handhaven; 
 
● Wij hechten veel waarde aan de voedselbank  als maatschappelijke initiatief. De 

gemeente moet de voedselbank/kledingbank blijven ondersteunen; 
 

● Mensen helpen met begrijpen van de ingewikkelde regelgeving . 

 
 
 

 
De PvdA maakt zich grote zorgen over het stijgende aantal huishoudens met schulden . Veel 
huishoudens lopen daarnaast het risico op grote schulden. We pleiten voo r een zorgplicht 
van overheden en dienstverleners. Allen moeten hun verantwoordelijkheid nemen en tijdig 
contact opnemen met de betrokkenen als er een betalingsachterstand ontstaat.  
 
De grootste schuldeisers -de overheid (belastingdienst), energieleveranciers,  

http://nos.nl/artikel/491443-veel-huishoudens-hebben-schulden.html
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zorgverzekeraars, woningbouwvereniging, telefoonmaatschappijen en ook 
postorderbedrijven- zouden bij een betalingsachterstand op tijd, binnen twee maanden, 
persoonlijk contact moeten opnemen met de betrokkene. Niet per brief want die wordt vaak 
niet gelezen. Op deze manier worden oplopende problemen op tijd gesignaleerd en voe len 
mensen zich gesteund bij het oplossen van hun schulden.  
 
De gemeente kan mensen met problematische schulden ondersteunen. Bijvoorbeeld door 
een schuldregeling met de schuldeisers te treffen of via een schuldsaneringstraject. Hierbij 
worden afspraken gemaakt over de afbetaling van de schuld en over het budget dat mensen 
overhouden voor de dagelijkse boodschappen en de huur. Daar is een minimumbedrag voor 
afgesproken, een bedrag waarop geen beslag gelegd kan worden. Dit is de zogenaamde 
beslagvrije voet, ofwel 90% van het sociaal minimum.  
 
Mensen komen in grote problemen door het gebrek aan overleg en communicatie tussen de 
schuldeisers. Samenwerking tussen schuldeisers over oplossingsplannen is belangrijk. Met 
het raadplegen van het Landelijk Beslagregi ster is voor alle schuldeisers in één oogopslag 
duidelijk of er nog iets (meer) te innen valt.  
 

● De gemeente handelt een verzoek voor  schuldhulpverlening binnen twee weken 
af en start een hulptraject op; 

 
● De hulpverlening is gericht op de financiële en/of ( psycho)sociale problematiek;  
 
● De gemeente maakt afspraken met andere overheden, energiebedrijven, 

zorginstellingen, corporaties e.d.  om bij betalingsachterstand direct contact op te 
nemen met betrokkenen;  

 

● Vooraf het Landelijke Beslagregister wordt geraad pleegd om de maximale 
schuldbeslaglegging te bepalen;  

 
● Wanneer vanuit de Bijzondere Bijstand een lening nodig is bij 

schuldhulpverlening, dan is de lening rentevrij.  

 
 
 

 
Vanuit ons basisprincipe van solidariteit staat PvdA-Beuningen voor een gemeente en een 
samenleving waarin iedereen meedoet, waar de sterkste schouders de zwaarste lasten 
dragen, waar mensen die ondersteuning nodig hebben deze ook krijgen, bij voor - en 
tegenspoed. We staan voor een aanpak waar plaats is voor iedereen en waar m ensen 
aangenaam kunnen leven, zich veilig en betrokken voelen en kansen krijgen om zich te 
ontplooien. 
 
Een gemeente dus waar we werken, wonen en samenleven in vrijheid, rechtvaardigheid 
duurzaamheid, democratie en solidariteit. Geheel volgens de idealen v an de PvdA waar het 
recht op een fatsoenlijk bestaan en wederzijds respect centraal staat en een volwaardig 
participatie in de samenleving mogelijk maakt en het liefst via werk.  
 
Wij willen mensen aan het werk helpen en bewegen om maatschappelijk actief te  zijn. 
Daarmee schep je vertrouwen, verbeter je de leefbaarheid en ontstaat er sociale cohesie.  
 
Wij staan voor sociale kernen en een veilige gemeente waar overlast wordt aangepakt.  
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Schone, mooie en goed ingerichte straten en wijken zijn de basis voor een goed leefklimaat. 
Het is een van de beste manieren om de burgers te laten zien dat de gemeente er voor de 
burger is. 
 
De herstructurering van wijken moet voortvarend worden voortgezet en kritisch worden 
gevolgd. De gemeente en Standvast werken intensief samen bij deze operatie. Ook de vraag 
naar en het bouwen van voldoende sociale woningbouw heeft de aandacht . Daarbij moet het 
aanbod aansluiten bij de vraag.  
 
Wij zijn ook voorstander van burgerparticipatie door middel van klankbordgroepen, wijk - of 
dorpsraden. Participatie die gericht is om bewoners mee te laten beslissen over hun 
leefomgeving, zodra bijvoorbeeld hun straat of speelveld opnieuw moet worden ingericht.  

 
We hebben een fraaie omgeving met grote water- en natuurgebieden. Deze moeten (beter) 
bereikbaar blijven door fiets- en wandelpaden zodat het genot van wandelen en fietsen in 
de natuur mogelijk blijft.  Hiervoor is samenwerking en ondersteuning van dijkmagazijn en 
vrijwillig landschapsbeheer van belang.  
 
Mensen moeten kunnen rekenen op een veilige en leefbare (woon)omgeving, waar snel 
wordt opgetreden als er problemen zijn of gehandhaafd dient te worden. Waar het groen 
goed wordt onderhouden en waar initiatieven van mensen voor een betere buurt ruimhartig 
worden ondersteund.  
 
De gemeente draagt actief bij aan het bevorderen van activiteiten waardoor mensen met 
verschillende achtergronden elkaar beter leren kennen. Het maakt niet uit welke kleur of 
achtergrond je hebt. Activiteiten en initiatieven uit de kernen worden ruimhartig 
ondersteund en gestimuleerd. 
 
Samen leven moet centraal staan en niet naast elkaar leven. Maar dat betekent ook dat wij 
van onze burgers mogen verwachten dat zij daaraan bijdragen. Dat niet geaccepteerd wordt 
dat nieuwe Nederlanders worden gediscrimineerd. Wij vinden het ook onacceptabel dat 
nieuwe Nederlanders homoseksuelen discrimineren of vrouwen gelijke rechten ontzeggen.  

 

● De dienstverlening aan burgers wordt verbeterd en procedures eenvoudiger;  
 

● Inzet van buurtbemiddelaars en mediators wordt verder ontwikkeld; 
 

● Nieuwe (wijk)activiteiten en initiatieven worden gestimuleerd en indien mogelijk 
gehonoreerd; 
 

● Burgerparticipatie en werken met klankbordgroepen, cliënten -, wijk- en 
dorpsraden wordt gestimuleerd en waar het advies serieus meeweegt bij 
besluitvorming; 
 

● Discriminatie tolereren wij niet.  Wij bevorderen respect; 
 

● In het kader van de nieuwe Omgevingswet wordt een programma Verbetering 
Leefomgeving opgesteld. 
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Vrijwilligerswerk wordt steeds belangrijker in de samenleving. Veel activiteiten op he t 
gebied van sociaal cultureel werk, sport enzovoorts zijn niet mogelijk zonder de inzet van 
vrijwilligers. Daarnaast kan het doen van vrijwilligerswerk een begin zijn van een terugkeer 
op de arbeidsmarkt. Vrijwilligerswerk moet daarom meer worden gestimul eerd. Dit kan 
zowel organisatorisch, door bijvoorbeeld scholing en advisering maar ook financieel.  
 

● Actieve ondersteuning van vrijwilligers en verenigingen die met vrijwill igers 
werken; 
 

● Bevorderen van een maatschappelijke stage door jongeren . 

 
 
 

 
In het streven van mensen om, ondanks beperkingen, zo lang mogelijk zelfstandig te blijven 
functioneren, is de rol van zorgende familie, vrienden en/of buren, van doorslaggevend 
belang. Mantelzorgers leveren onmisbare hulp aan hun omgeving. Zij verdie nen daarom, 
naast waardering, optimale ondersteuning!  
 
De gemeente kan dit onder meer doen door (bevorderen van) inzet van thuiszorg,  
dagopvang, maaltijdverstrekking enz. Ook zal de gemeente initiatieven, gericht op 
begeleiding en ondersteuning van mantelzorgers nadrukkelijk steunen. 
 

● Uitbreiding van ondersteuning van mantelzorgers, onder meer door meer 
bekendheid te geven aan de steunpunten mantelzorg en de vergroting van de 
bekendheid van respijtzorg;  
 

● De samenwerking tussen verschillende aanbieders bevorderen en de 
communicatie tussen de mantelzorgers en de profess ionele zorgverleners 
verbeteren.  

 
 
 

 
Voor jongeren is het belangrijk dat zij ruimte en aandacht krijgen voor hun ontwikkeling 
naar actieve en volwaardige deelnemers in onze samenleving. Jongeren moeten de ruimte 
krijgen om te spelen en om zich te ontplooien. De speelplekken voor jonge kinderen zijn in 
de gemeente Beuningen redelijk op orde. Voor de oudere jeugd is er nog steeds te weinig.  
 
PvdA-Beuningen is er voorstander van om enkele kunstgras trapveldjes (Cruyff-courts) aan 
te leggen. Uiteraard in nauw overleg met de jongeren. Daar waar mogelijk in combinatie met 
nieuwbouw of wijkrenovatie.  
 
De vorige raadsperiode heeft de decentralisatie van Jeugdzorg en Passend onderwijs naar 
de gemeente zijn beslag gekregen. Het is van belang dat problemen tijdig worden 
gesignaleerd en zoveel mogelijk voorkomen. 
 
Jongeren die soms al op erg jonge leeftijd in de knel komen, worden geholpen om hun leven 
op de rails te krijgen. In het geval van echte probleemgezinnen kan geen sprake zijn van 
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vrijblijvendheid. Jongeren met gedragsproblemen die niet naar school willen of niet willen 
werken, worden aangepakt. Verwaarlozing en kindermishandeling komen vaker voor dan we 
denken. Er is op zich een breed scala aan jeugdhulpverlening beschikbaar, maar de 
onderlinge samenwerking tussen alle betrokken instanties verloopt niet altijd optimaal.  
 
De gemeente is verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, 
jongeren en opvoeders. Dit geldt ook voor de geestelijke gezondheidszorg voor jongeren, de 
zorg voor licht verstandelijke beperkte jeugd, jeugdbescherming en jeugdreclassering. 
Kortom, de gemeente heeft een zeer belangrijke rol in het jeugdbeleid.  
 
Wanneer de gemeente bij de uitvoering van een wettelijke opdracht, bescherming moet 
bieden aan jeugd dan geldt een specifieke gemeentelijke verantwoordelijkheid  
(bijvoorbeeld binnen het zogeheten gedwongen kader).  
 
Immers, deze jeugdigen zijn onder direct toezicht van de overheid gebracht. Te d enken valt 
aan een kinderbeschermingsmaatregel opgelegd door de rechter. Wanneer nu blijkt dat de 
uitvoerende instelling er niet in slaagt om passende hulp bij derden te bewerkstelligen, dan 
zal de gemeente haar regiekracht moeten inzetten om de wenselijke  hulp tijdig geregeld te 
krijgen. Het voorkomen van hiaten in het zorg-/hulppakket moet uitgangspunt zijn. 
Bijvoorbeeld als gevolg van lange wachttijden, ingewikkelde aanmeldprocedures en/of het 
ontbreken van een specifieke voorziening binnen het contract enpallet van de gemeente. 
 
● Stichting Perspectief wordt ondersteund bij het leveren en het optimaliseren van 

kwalitatief goed jongerenwerk;  
 

● De aandacht dat de speelvoorzieningen voor (kleine) kinderen op de juiste 
plaatsen in woonwijken staan, blijft onverminderd; 
 

● Het realiseren van kunstgras trapveldjes voor ongeorganiseerde sportieve 
jongeren in de nieuwbouwwijken of de wijken die worden gerenoveerd. De 
uitvoering geschiedt zoveel mogelijk in nauw overleg met de betrokken jongeren;  
 

● De samenwerking tussen kinderopvang, peuterspeelzalen en basisonderwijs 
verder stimuleren en verbeteren; 
 

● Inzet van gemeentelijke regievoering ingeval van hiaten in het Zorg -/Hulppakket 
voor jongeren binnen het gedwongen kader.  

 
 
 

 
Beuningen is een vergrijzende en ontgroenende gemeente: er is minder aanwas “van 
onderop” en de mensen worden steeds ouder. Bij het in stand houden van een vitale 
samenleving zijn de seniorenbonden van groot belang. De activiteiten die zij organiseren om 
hun leden te ondersteunen, blijven ondersteund worden. De door Perspectief 
georganiseerde “eetpunten” verdienen ook onze steun.  
 

● Steun aan initiatieven die bijdragen aan “zorg voor elkaar”;  
 

● Ondersteuning van de activiteiten van de ouderenbonden.  
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Bewegen en sporten is goed voor iedereen. Voor jong en oud. Ook voor mensen met een 
beperking. In een tijd waarin steeds meer kinderen en volwassen en een overgewicht 
hebben, is bewegen een noodzaak. 
 
Sporten is niet alleen gezond voor het lichaam, maar ook voor de ‘geest’. Samen sporten kan  
functioneren als sociaal bindmiddel in een woongemeenschap. Het kan verbroederen en 
voor onderling begrip en respect zorgen. 
 
Bewegen moet aangemoedigd worden, sporten kan gefaciliteerd worden. Soms kost dat 
niets, vaak zijn er plaatselijke voorzieningen nodig, soms heeft een sport plaatselijk zo 
weinig deelnemers dat er regionaal of landelijk faciliteiten worden aangeboden. Hoe dan 
ook: investeren in sport is investeren in de samenleving.  
 
PvdA-Beuningen wil verenigingen die zich hiervoor extra inspannen ook extra  
ondersteunen en de samenwerking tussen sportverenigingen en organisaties, die zich bezig 
houden met jongeren- en seniorenwerk, stimuleren.  

 
● Sportverenigingen krijgen, opnieuw een financiële tegemoetkoming voor het 

aantal jongeren en ook subsidie voor leden met een beperking;  
 

● Er komt meer geld beschikbaar om in wijken voorzieningen voor 
ongeorganiseerde sportieve jongeren te realiseren;  
 

● Projectsubsidies voor samenwerkingsinitiatieven van jongerenwerk en 
seniorenverenigingen enerzijds en sportverenigingen anderzijds; 
 

● Jongeren uit de gemeente Beuningen onder de 16 jaar krijgen eenmalig een 
sportpas aangeboden; 
 

● Zwembad De Plons moet open blijven; 
 

● Schoolzwemmen wordt weer ingevoerd. 

 
 
 

 
Goed onderwijs is belangrijk om actief en volwaard ig deel te kunnen nemen in de  
samenleving. Daarvoor 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 ni et te snel apart gezet 
moeten worden, maar zo lang mogelijk opgevangen moeten 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 hier voor is het toerusten 
en ondersteunen van docenten met onderwijsassistenten en waar nodig aanpassing van de 
huisvesting. 
 
De PvdA vindt het belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen de gemeente en de 
scholen om vroegtijdig ontwikkelingsproblemen bij kinderen te signaleren, zodat er snel 
hulp geboden kan worden. Kinderen met complexe problematiek kunnen aangemeld worden 
bij het zorg-advies-team (ZAT).  
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Ook voor het verminderen van schoolverzuim is een goede samenwerking tussen de 
gemeente (leerplichtambtenaar) en de scholen van belang. De PvdA wil alles op alles zetten 
om ervoor te zorgen dat leerlingen hun opleiding afsluiten met een diploma.  
 
Scholen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de wijken. PvdA is 
voorstander van brede scholen, waarin verschillende wijkvoorzieningen gehuisvest zijn.  
 
● Een goede en actieve samenwerking tussen de gemeente en de scholen om in een 

vroeg stadium ontwikkelings- en/of gedragsproblemen bij kinderen te signaleren 
om snel hulp te kunnen bieden. Het zorg-advies-team moet blijvend worden 
ondersteund; 
 

● Een actieve houding van de leerplichtambtenaar om schoolverzuim tot een 
minimum te beperken; 
 

● Bij nieuw- of verbouw van scholen wordt gekozen voor brede scholen  (Integraal 
Kind Centrum), waarin verschillende wijkvoorzieningen gehuisvest kunnen zijn.  

 
 
 

 
Cultuur heeft een waarde in zichzelf, maar speelt ook een belangrijke rol bij participatie en 
emancipatie van burgers. Cultuur draagt ook bij aan het imago van een gemeente en aan de  
lokale identiteit. Cultuur maakt de gemeente aantrekkelijk voor bestaande en nieuwe 
bewoners. 
 
Door de opkomst van het Internet staat de Openbare Bibliotheek als publieke voorziening 
onder druk. Bibliotheken vervullen echter een belangrijke culturele rol.  Zij dienen dan ook 
te blijven als laagdrempelige ontmoetingsplaats, dicht bij de mensen in de buurt.  
 
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 niet bestaan. Daarom zal de gemeente, wat ons betreft, steun blijven bieden.  
 

● We willen actieve en passieve cultuurbeoefening stimuleren;  
 

● Bij nieuwbouw blijven we ruimte creëren voor kunst;  
 

● Initiatieven van kunst- en cultuurinstellingen zullen worden aangemoedigd;  
 

● We ondersteunen bibliotheken bij het aanbieden van cursussen, multimedia en 
leescafé-voorstellingen (o.a.  voor scholen);  
 

● Subsidie voor cultuur. 
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PvdA-Beuningen hecht zeer aan een goede ruimtelijke ordening, aan kwaliteit in de 
openbare ruimte, met als pijlers een representatieve gemeente en rechtsgelijkheid voor 
haar inwoners. Beuningen heeft een fraaie omgeving met grote water - en natuurgebieden. 
Deze moeten bereikbaar blijven c.q. gemaakt worden door (rollatortoegankelijke) fiets- en 
wandelpaden zodat iedereen van onze mooie omgeving kan genieten.  
 
Mensen moeten kunnen rekenen op een veilige en leefbare (woon)omgeving, waar snel 
wordt opgetreden als er problemen zijn. Waar het groen goed wordt  onderhouden en waar 
initiatieven van mensen voor een betere buurt ruimhartig wordt ondersteund. Waar 
mensen aangenaam kunnen leven, zich veilig en betrokken voelen en kansen krijgen om zich 
te ontplooien.  
 
Schone, mooie en goed ingerichte straten en wijk en vormen de basis voor een goed  
leefklimaat. Dit betekent dat een aantal wijken uit de 70er en 80er  jaren grondig moeten 
worden heringericht. Voor een deel is dit de verantwoordelijkheid van de gemeente.  
 
Voor een ander deel moet dit samen met de woning corporatie Standvast en eigenaren. Voor 
een deel kan dit ook heel goed aan de burgers van dorpen en wijken overgelaten worden. 
Meestal zal dit gebeuren samen met de gemeente. De bewoners moeten in ieder geval 
intensief worden betrokken bij de planvorming e n de uitvoering.  
 
PvdA-Beuningen kiest voor grote zeggenschap van bewoners bij de (her)inrichting van hun 
leefomgeving. Initiatieven van burgers die deze zeggenschap vorm geven zullen waar 
mogelijk worden ondersteund en gefaciliteerd.  
 

● De PvdA zal het initiatief nemen voor het tijdig opstellen van 
uitvoeringsprogramma’s in het kader van de nieuwe Omgevingswet met 
betrekking tot luchtkwaliteit, volksgezondheid, natuur/landschap, geluid en 
recreatie in het buitengebied; 
 

● Om de schaarse natuur in de gemeente te behouden ondersteunen we de 
activiteiten van het Vrijwillig Landschapsbeheer Beuningen;  
 

● Voor bijvoorbeeld de Vording in Ewijk en de Tinnegieter  in Beuningen worden 
complete herinrichtingsplannen opgesteld;  
 

● Nieuwe (wijk)activiteiten en initiatieven worden gestimuleerd en indien mogelijk 
gehonoreerd; 
 

● Burgerparticipatie is uitgangspunt.  

 
 
 

 
Beuningen 
In de kern Beuningen is de nieuwe wijk De Hutgraaf nagenoeg gereed. Ook het Waterdorp 
in de Beuningse Plas is voltooid. Daarmee zijn met uitzondering van De Asdonck alle 
aangewezen woningbouwlocaties ingevuld. Er dient zorgvuldig te worden onderzocht op 
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welke plekken in Beuningen nog huizen kunnen worden gebouwd die voldoen aan de 
woonwensen van de inwoners van Beuningen. Daarbij gaat het om alle s oorten woningen, 
goedkoop en duur, groot en klein, voor starters en senioren (levens loopbestendig). Wij 
vinden dat ook moet worden gezocht naar bouwlocaties in het kader van de herstruc-
turering van de oude wijken. 

 
Ewijk 
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? 
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 belangrijkste 
factoren hierbij betreft de ontsluiting van de verschillende Keizershoeve wijken richting 
Ewijk-centrum. De nu gerealiseerde verbindingen vinden wij onvoldoende. Onze insteek is: 
nog meer ontsluitingen van de Keizershoeve naar de rest van Ewijk.  

 
Weurt 
Met de realisatie van het MFA De Kloosterhof inclusief de gewenste nieuwe basisschool is 
Weurt voorzien van een prachtig nieuw onderkomen voor het verenigingsleven en de 
kinderen. Wij zijn van mening dat de vrijkomende locatie van De Ruyterschool moet worden 
ingezet 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 inwoners van Weurt.  

 
Winssen  
De PvdA omarmt de ontwikkelingen in het groene hart rond de kerk in Winssen. Daar waar 
het nodig is, wil de PvdA de ontwikkelingen in het groene hart vanuit de gemeente blijven 
ondersteunen. 
 
Voor het behoud van de functies van het dorp Winssen is het belangrijk om -met mate- in 
nieuwbouw te voorzien. De Fruithof moet zo snel mogelijk worden voltooid als inhaalslag 
voor de jaren stilgelegen woningbouw. Na de realisatie van de Fruithof vinden wij  
‘Lintbebouwing’ een hele geschikte optie, omdat een of meer nieuw te ontwikkelen linten 
beter past bij het karakter van Winssen en op de langere termijn meer 
uitbreidingsmogelijkheden biedt.  PvdA-Beuningen bepleit de aanleg van enkele lintstraatjes 
in het gebied tussen Kennedysingel en Van Heemstraweg, zoals beschreven in de 
structuurvisie uit 2010.  
 
Sinds de zomer van 2016 is de zandwinning Geertjesgolf/H1 in Winssen van start gegaan. 
De plannen worden anders uitgevoerd, dan dat ze in afgelopen tiental jaren gepresenteerd 
zijn. De PvdA wil de gewijzigde plannen kritisch volgen. Daarbij is het c ontract tussen 
gemeente en de zandwinner een belangrijk gegeven. In het geval de uitvoering van de 
plannen onvermijdelijk gevolgen gaat krijgen voor de looptijd of het resultaat van het 
project, wil de PvdA daarop actief reageren. Daarbij is een belangrijk  afweging of gezien de 
nieuwe ontwikkelingen de winning in de Oostplas maatschappelijk nog wel gewenst is.  

 
 
 



19 
 

 
Voor PvdA-Beuningen is de aantrekkelijkheid van het buitengebied als stedelijk 
uitloopgebied een speerpunt. Wij zijn pleitbezorger van een vitaal landelijk gebied voor 
iedereen. Jong en oud kunnen daar wonen, werken, recreëren en van voldoende 
basisvoorzieningen gebruik maken. 
 
Bij het realiseren van de gewenste versterking van het leefklimaat willen we de 
mogelijkheden vergroten om recreatief te wandelen en  fietsen in ons buitengebied. 
Initiatieven voor educatie en koffieverstrekking etc. aan passanten krijgen onze steun.  
 
De gemeente neemt een activerende rol om te komen tot het opnieuw openstellen van 
wandelpaden in het buitengebied. Vooral de oude kweldammen en de restanten van 
oeverwallen zijn interessante locaties.  
 
PvdA-Beuningen steunt de initiatieven voor het terugbrengen van eeuwenoude voetpaden 
langs cultuurhistorische plekken in het gebied ten noorden van de Van Heemstraweg. Een 
prachtig voorbeeld is het weer begaanbaar maken van ‘Het Weurtse Straatje’. De realisatie 
van de ‘Waalweeldeplannen’ juichen wij toe.  
 
Het beleid De Oeverwal als Landgoed kan, wat ons betreft, 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 Heemstraweg. Het kommengebied 
oostelijk van de A50 vormt onderdeel van het stedelijk uitloopgebied van de regio met de 
dubbelfunctie agrarisch gebied en stedelijk uitloopgebied.  
 
In beide gebieden is de economische hoofdactiviteit agrarische bedrijvigheid. Die kan  
gecombineerd worden met recreatieve activiteiten, die uitgevoerd kunnen worden door de 
agrariërs zelf. Hierbij valt te denken aan kampeerterreintjes, kleine koffie/thee terrassen en 
verkoop van kaas, fruit en andere streekproducten. Ook aanvullende natuur elementen zoals 
paddenpoelen, bosjes waarin vogels een plek vinden en dergelijke zijn een goede 
mogelijkheid.  
 
De recreatieve bedrijvigheid kent enkele bedreigingen. Wij noemen een sterke groei van de 
veestapel en het opheffen van beperkingen ten aanzien van het aantal te houden varkens.  
Deze groei zal samen kunnen gaan met meer emissies van vervuilende stoffen in combinatie 
met grotere stankoverlast. Verouderde milieuvergunningen met veel milieuruimte dienen 
tijdig gecontroleerd en gemoderniseerd te word en ter voorkoming van ongewenste 
uitbreidingen.  
 
Wij zijn tegen uitbreiding van intensieve veehouderij (megastallen) in het stedelijk 
uitloopgebied.  
 
● Zoeken naar bouwmogelijkheden in de kern Beuningen;  

 
● Herijken van de structuurvisie Ewijk;  

 
● Levensbestendige woningen in Weurt op terrein vm. Ruyterschool;  

 
● Realiseren van de 2e  fase van de Fruithof in Winssen; 

 
● Voorbereiden van bouwplannen nabij de Kennedysingel.   
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Bouwen en wonen  
In de visie van PvdA-Beuningen zal het woningbouwbeleid van de gemeente Beuningen de 
komende jaren veel aandacht moeten krijgen. Enerzijds hebben we te maken met de 
woonbehoefte vanuit de diverse groepen inwoners. Anderzijds kunnen we wellicht nog een 
regionale opvangtaak vervullen voor specifieke woonwensen. De gemeente heeft nog 
steeds veel potentiële bouwgrond in eigendom en tegelijkertijd blijft de financiële positie 
van de gemeente zorgelijk.  
 
Dat vraagt om een strategische aanpak teneinde inkomsten te verwerven uit het 
grondbezit: ofwel de aantrekkelijkheid  van bouwen in Beuningen vergroten 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 vrij staande woningen tot 
appartementen en van particulier opdrachtgeverschap (collectief of individueel) tot 
zorgwijken. Regionale afspraken beperken de nieuwbouwmogelijkheden. De laatste jaren 
worden er gemiddeld zo’n tachtig nieuwe woningen per jaar opgeleve rd. Dit zijn vooral  
koopwoningen in de sectoren modaal en duurder. Ook de nieuwgebouwde huurwoningen 
vallen vrijwel allemaal in de categorieën bovenmodaal en duurder.  
 
PvdA-Beuningen vindt dat de gemeente zich de komende gemeenteraadsperiode vooral 
moet richten op de doelgroepen senioren en starters. In Beuningen is in alle kernen een 
tekort aan levensbestendige woningen. Binnen deze sector constateren wij een specifieke 
behoefte: grondgebonden woningen, zowel in de koop - als in de huursector. Voor alle 
levensbestendige woningen geldt: nieuwbouw zoveel mogelijk in een vorm van zorgsetting.  
 
Ook voor starters zijn er dringend huizen nodig, zowel eengezinswoningen als 
appartementen in alle kernen. PvdA-Beuningen wil financiële drempels bij koop- en 
bouwinitiatieven van inwoners verlagen.  Dus het instrument starters- en blijvers-leningen 
moeten gehandhaafd blijven. De gemeente moet een veel actievere rol spelen bij het 
ondersteunen van bouwinitiatieven van haar inwoners.  

 
Rol Standvast  
De PvdA ziet het als een taak voor de gemeente om Standvast Wonen te stimuleren het 
aantal betaalbare woningen voor hun doelgroep op peil te houden en de woonlasten zo laag 
mogelijk o.a. door het treffen van energiebesparende maatregelen . Hiervoor is het maken 
van concrete prestatieafspraken tussen gemeente en Standvast noodzakelijk.  
 
Standvast is een belangrijke partner bij het uitvoeren van het gemeentelijk 
nieuwbouwbeleid. Standvast Wonen is echter door maatregelen 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 
zetten is haar grondpositie. PvdA-Beuningen denkt dat in dit verband erfpacht een 
adequaat instrument kan zijn.  
 
● Het benutten van stimuleringsmaatregelen op het gebied van energiezuinige 

(ver)nieuwbouw; 
 

● Aanstelling van een gemeentelijke bouwcoach ; 
 

● Ontwikkelen van erfpachtconstructies en andere drempelverlagende 
(steun)maatregelen.  
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Indien er woningen worden gebouwd op het Asdonckterrein moet het evenemententerrein 
gehandhaafd blijven zolang er geen alternatief voorhanden is. De onlangs uitgevoerde 
reconstructie van de Van Heemstraweg heeft nauwelijks een bijdrage geleverd aan een 
verbetering van de bereikbaarheid. De huidige toegang tot dit gebied is bijvoorbeeld voor 
rolstoelers en kinderwagens erg lastig, ondanks tijdelijke verkeerslichten.  
 
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 belangrijkste doel van deze “verpleining” is de veilige oversteek naar het evenementen -
terrein. Maar we willen ook het doorgaande verkeer richting Nijmegen ontmoedigen.  
 
PvdA-Beuningen wordt door bewoners van de oudere wijken vaak gewezen op de hoge 
snelheid waarmee in 30 km gebieden gereden wordt. De wegen in veel woongebieden in de 
gemeente Beuningen zijn nog lang niet allemaal ingericht op een maximum snelheid van 30 
km per uur.  
Bij herinrichting van de oudere wijken zal dit meegenomen 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 gevaarlijk in het donker. Alle 
oversteekplaatsen zullen gecontroleerd worden op fysieke en sociale veiligheid.  
 
De Schoenaker leidt vanaf de A73 naar onder meer d e Van Heemstraweg. Deze laatste weg 
kent bij de aansluiting met de Schoenaker een 50 km/u begrenzing. Terwijl de Schoenaker 
direct langs de bebouwing van de kern Beuningen is aangelegd en aan de andere zijde 
sportvelden met intensief gebruik door grote gro epen jongeren zijn gelegen, ontstaat een 
bijzondere situatie.  
 
De Schoenaker is een 80 km weg, waarbij enkele rotondes en een verkeerslicht moeten 
fungeren als obstakel om snelheid te dempen. Dat betekent niet alleen veel accelererend 
verkeer (met bijbehorende extra luchtvervuiling) maar ook een verhoogd ongeval risico als 
gevolg van overstekende jeugdige fietsers richting de sportvelden.  
 
Naar de mening van de PvdA zal een snelheidslimiet van 50 of 60 km op de Schoenaker – 
vanaf de A73 tot aan de Van Heemstraweg – zowel het milieu als de verkeersveiligheid ten 
goede komen.  
 

 Verpleining van de Van Heemstraweg ter hoogte van het evenemententerrein ;  
 

 Bij herinrichting van woonwijken de 30 km gebieden accentueren ; 
 

 Controle oversteekplaatsen op fysieke en s ociale veiligheid; 
 

 Verlagen van de snelheidslimiet op de Schoenaker tussen A73 en Van 
Heemstraweg.  
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Initiatieven duurzame energie  
PvdA-Beuningen wil inspelen op het “Energieakkoord voor duurzame groei”. Om die reden 
ondersteunen wij van harte de plannen die zijn vastgelegd in de nota “Energiek Beuningen”  
In het energieakkoord krijgen burgers een aantrekkelijke prikkel om zelf lokaal 
hernieuwbare energie op te wekken in coöperatieve initiatieven. Wat ons betreft kan 
gemeentelijke grond benut worden als daar in de komende 20 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 blijven met de 
benodigde kennis van zaken om burgers wegwijs te maken. De plannen voor windmolens en 
zonneparken zullen wij kritisch steunen. Wij vinden dat de gemeente uitsluitend haar 
medewerking moet verlenen indien plannen in coöperatief verband worden ontwikkeld en 
gerealiseerd. 

 
Verduurzaming openbare ruimte 
Wind- en zonne-energie zal beschikbaar moeten komen voor het gehele energieverbruik 
van de gemeente Beuningen. De PvdA streeft er naar dat op korte termijn een 
uitvoeringsprogramma wordt opgesteld en uitgevoerd. Daarbij kan worden gedacht aan het 
realiseren van een toereikend aantal zonnepanelen al dan niet in combinatie met 
(participatie in) windmolens.  

 

Bewaken luchtkwaliteit / voorkomen geluidsoverlast  
Op plaatsen waar de luchtkwaliteit beïnvloed wordt door v erkeer, industrie en de 
agrarische sector zal regelmatig onderzoek naar luchtkwaliteit en onderzoek naar 
geluidsoverlast plaatsvinden. Hierbij denken wij aan Weurt, de omgeving van het 
industriegebied West Kanaaldijk - De Sluis, de omgeving van de A50 en d e A73 en in 
Winssen in de omgeving van de H1 Geertjesgolf en de Voorhaven.  
 
Daarbij dringt zich de vraag op of bijvoorbeeld ‘luchtkwaliteit’ preventief of repressief 
benaderd moet worden. Met ‘repressieve benadering’ bedoelen we dat pas na vele malen 
meten en normeren een besluitprocedé start om tot aanpassen of ingrijpen te besluiten.  
Daar is de PvdA geen voorstander van. Dit lijkt te veel op bewijzen dat water nat is.  
 
Meten en bewaken is nuttig en gewenst. Niettemin menen wij dat in preventieve zin en o p 
korte termijn al enkele maatregelen bevorderd kunnen worden. Bijvoorbeeld het instellen 
van een 100km zone op de snelwegen ten westen (A50) en ten zuiden (A73) van Beuningen. 
Immers, een rustiger en gelijkmatiger rijgedrag op drukke wegen draagt bij aan minder 
uitstoot van schadelijke stoffen.  
 
De PvdA zal het initiatief nemen om in het kader van de nieuwe Omgevingswet te komen tot 
een programma “Volksgezondheid in relatie tot luchtkwaliteit en geluid”.  
 
De PvdA zal er naar streven dat voor de zandwinning onder Winssen (Geertjesgolf) de 
benodigde stroom uit de kabel komt en niet wordt geleverd door vervuilende 
dieselaggregaten. 
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Het winkelcentrum in het dorp Beuningen blijft een bron van zorg voor PvdA-Beuningen. Er 
staan diverse winkelpanden (soms al lange tijd) leeg en het lijkt moeilijk om een volledige 
bezetting te krijgen. Naar verwachting zal dit de komende tijd niet verbeteren. 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 winkelcentrum. 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 internetwinkel. Als het de bestaanszekerheid van een 
winkel vergroot, zijn wij er voorstander van.  
 
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 winkelcentrum wordt gemist en 
dat zou het Julianaplein kunnen worden als we daar een “horecaplein” van maken.   
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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.  
 

● In het algemeen kunnen we stellen dat PvdA-Beuningen er alles aan zal doen om 
de inkomsten 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 zolang de vermogenspositie van de gemeente dat nodig 
maakt. Maar we kijken krit isch naar onomkeerbare bezuinigingen die reeds zijn 
ingeboekt;  
 

● Soberheid aan de ene kant en een verhoging van de inkomsten aan de andere 
kant door verkoop stimulerende maatregelen bij het aanbieden van bouwkavels ; 
 

● Duurzaamheidsinitiatieven stimuleren door gemeentelijke grond (tegen een 
redelijke vergoeding) in bruikleen te geven ; 
 

● Verwerven van aanvullende subsidies. Er zijn regionaal, provinciaal en ook 
Europees fondsen beschikbaar voor gemeentelijke initiatieven, bijvoorbeeld om 
effecten van bevolkingskrimp op te vangen.  
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