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Het verkiezingsprogramma in het kort 

1. We bouwen aan een groene aantrekkelijke omgeving 

Berg en Dal staat voor een grote opgave. We willen verduurzamen, landschappen behouden 

en voldoende woningen erbij bouwen. Dit legt een grote druk op de ruimte. Wij willen dat de 

keuzes die hierin worden gemaakt goed zijn voor de toekomst, want ook onze kinderen 

hebben recht op een leefbaar en fijn Berg en Dal. Dat zijn moeilijke keuzes waar misschien niet 

iedereen zich in kan vinden, maar die van groot belang zijn voor een duurzamere wereld.  

 We laten in de komende 4 jaar 100 hectare zonnepanelen in combinatie met 

100 hectare ‘nieuwe natuur’ daadwerkelijk realiseren samen met het 

aanleggen van infrastructuur die nodig is om minimaal 1000 TJ duurzame 

elektriciteit (de opgave voor 2030) in het elektriciteitsnet te laten stromen. We 

stimuleren ook zonnepanelen op daken, want elk zonnepaneel op een dak of 

muur van een huis of bedrijf is er één minder in ons landschap.  

 Onze inwoners moeten hierbij direct, volwaardig en vroegtijdig 

gesprekspartner zijn; ze moeten kunnen participeren in discussies over 

energieprojecten en zien waar ze staan in het tijdpad. 

 Wijken gaan we klimaatbestendig maken en, waar dat nog niet het geval is, 

voorzien van hoogwaardig groen.  

 We sturen op het watergebruik door het aanbrengen van progressieve staffels 

in de rioolheffing. Momenteel wordt de rioolheffing naar verhouding lager 

naarmate je meer water verbruikt. Dat moet worden aangepast. 

 We inventariseren leegstaande woningen en beschikbare locaties om optimale 

benutting van de capaciteit te realiseren. 

 Vergeten of braakliggende terreinen maken we tijdelijk geschikt voor nieuwe 

woonconcepten zoals Tiny Houses: permanente volwaardige woningen met 

een flexibele standplaats.  

 We stimuleren elektrisch vervoer en het gebruik van deelauto’s en we 

investeren in plekken waar mensen gemakkelijk kunnen overstappen tussen 

fiets, auto en OV.  

 We steunen onderzoek in samenwerking met Duitsland naar een railverbinding 

tussen Nijmegen, Groesbeek, Kranenburg, Kleve en uiteindelijk Düsseldorf, 

met als doel het grensgebied beter te verbinden. 

 Bussen willen we door de dorpskernen laten (blijven) rijden. 

 We stellen paal en perk aan geluidshinder en onveilige situaties veroorzaakt 

door gemotoriseerd verkeer. 

 De gemeente moet samen met natuur- en landschapsbeheerders ervoor 

zorgen dat natuurwaarden behouden blijven en niet door recreatie in het 

gedrang komen. 

 We willen de toeristische infrastructuur in onze gemeente versterken, 

waaronder de daadwerkelijke realisatie van de TOPs (Toeristisch 

Overstappunt). 

 

2. We laten iedereen vrij, maar niemand vallen 

Wij staan voor een samenleving waarin gelijke gevallen gelijk worden behandeld, waarin mensen 

die er hard voor werken goed verdienen, maar ook waarin mensen die op achterstand staan 

extra kansen worden geboden. Een samenleving waarin we iedereen vrij laten, maar 

niemand laten vallen. Hoe het Berg en Dal van de toekomst er ook uit ziet, wij zorgen 

ervoor dat we mensen meenemen in die verandering. We bereiden iedereen erop 

voor. 

 Alle jongeren gaan met een diploma van school. 

 We willen brede scholen en we maken kinderopvang voor alle kinderen van 

twee tot vier jaar gratis voor twee dagen in de week. 

 Armoedebeleid moet zich vooral richten op maatschappelijke participatie en 

daarnaast op financiële ondersteuning. 

 De gemeente, als belangrijkste opdrachtgever in het sociaal domein, stuurt op 

maatschappelijk effect. Niet aantallen en activiteiten, maar daadwerkelijke 

effecten op de gezondheid en het welzijn van inwoners staan centraal en de 

financiering wordt daarop gebaseerd.  

 We vragen aandacht voor preventie om zoveel mogelijk gezondheids-

problemen te voorkomen. 

 We willen leerlingen goed en plezierig leren bewegen en stimuleren om zelf 

structureel te gaan sporten. 

 Voor ouderen moeten er voldoende mogelijkheden zijn om te blijven bewegen 

in hun naaste omgeving. 
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3. Transparante democratie waar verstandig met geld wordt 

omgegaan 

D66 Berg en Dal wil een gemeente die naast de inwoners staat – die via haar 

uitvoeringsorganisaties de burger een helpende hand reikt. Die niet alleen kijkt naar 

welvaart, maar ook naar welzijn. Daarnaast moet de gemeente zorgvuldig met 

belastinggeld omspringen en zorgen dat de begroting tegen een stootje kan. 

 De belastingen dienen niet verder verhoogd te worden ter dekking van 

tekorten. 

 We vinden dat burgerparticipatie actief onder de aandacht moet worden 

gebracht bij elk voorstel.  

 Bij investeringen willen wij het accent leggen op onderwijs (infrastructurele 

ondersteuning), zorg (flankerend beleid), duurzaamheid (energietransitie en 

klimaatadaptatie) en infrastructuur (onderhoud wegen en gebouwen). 

 We willen lokale bedrijven bij aanbestedingen betrekken, deze transparant 

laten verlopen en ondernemers altijd op tijd betalen. 

 Agrarische ondernemers ondersteunen we bij innovaties en ondernemen 

binnen de spelregels van duurzaamheid, volksgezondheid en dierenwelzijn. 

 

 

 

 

 

 

4. We doen het samen – in alle kernen van Berg en Dal 

Verantwoordelijk leiderschap betekent vooral ook: samenwerken. Samenwerken met 

inwoners, andere partijen en politici en in de regio met onze buurgemeenten en de 

provincie. We willen samen met elkaar het beste voor iedereen bereiken. Niet het 

recht van de sterkste, maar de kracht van de eenheid.  

 We willen een structurele vorm van samenwerking tussen bewoners en 

medewerkers van de gemeente stimuleren, waarbij zo veel mogelijk projecten 

in co-creatie worden gerealiseerd en de gemeente de samenwerkende 

inwoners standaard betrekt bij ontwikkelingen in en rond de kern.  

 Een mogelijkheid van ontmoeten in dorpshuizen is in alle kernen aanwezig en 

dient te blijven voortbestaan.  

 We willen een dorpshuis met theaterzaalfunctie, zoals de Mallemolen in 

Groesbeek, voor de hele gemeente behouden, zodat verenigingen en clubs er 

gebruik van kunnen blijven maken. 

 We hebben de regio hard nodig om energiedoelstellingen te halen en 

verkennen daarom de mogelijkheid om een regionaal expertiseteam op te 

zetten dat zich richt op het ondersteunen van bedrijven en inwoners bij de 

energietransitie. 

 De gemeente moet, samen met andere gemeentes in het Rijk van Nijmegen, 

regelmatig ‘ethische hackers’ gaan inschakelen om de veiligheid van onze 

gemeentelijke computersystemen te laten testen. We stellen beloningen 

beschikbaar voor personen die digitale veiligheidslekken vinden. De gegevens 

van onze inwoners zijn hun eigendom en we moeten ze goed beschermen. 

 D66 wil dat de gemeente ook qua werkgelegenheid over de grens kijkt. De 

gemeente Berg en Dal moet daarom vaker met de gemeenten uit het Duitse 

grensgebied en in Euregio-verband in gesprek gaan om vraag en aanbod van 

werknemers beter op elkaar aan te kunnen sluiten. 

 

 

Het volledige verkiezingsprogramma lezen? Scan de QR-code 

of ga naar https://d66.nl/berg-en-dal/verkiezingsprogramma/ . 


