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De gemeente Beuningen volgens D66 Beuningen.
Beuningen is een mooie en krachtige hoofdzakelijk woongemeente die haar taken zelfstandig goed
kan en zelfstandig blijft uitvoeren. Vanuit die zelfbewustheid werken we samen met onze
buurgemeenten in een groene regio waarin stedelijke functies, wonen, werken, natuur en landschap
nauw met elkaar verbonden zijn. Daarom is D66 Beuningen voor een zelfstandige gemeente met
samenwerking binnen de regio. Vanuit de kwaliteiten van onze gemeente Beuningen (goed wonen
en recreëren, uitstekende voorzieningen, ondernemingen in verschillende differentiaties,
verenigingen en bereikbaarheid) leveren wij bijdragen aan het sterker en beter maken van onze vier
dorpen en de regio.
In de raadsperiode 2014-2018 en na de val van het vorige college van B&W in maart 2020 was D66
Beuningen mede-vormgever van de coalitie. Ons nieuwe coalitieprogramma 2020-2022 werd vooral
gekenmerkt door het woord “doen”. Die nadruk is ons goed bevallen. Geen dikke nota’s maar vooral
concrete besluiten. Bijvoorbeeld over de realisering van het nieuwe zwembad De Plons aan de
Ooigraaf (nabij de sportvelden), nieuwe huisvesting voor IKC De Dromedaris, woningbouw in Ewijk
(D’n Elt en Keizershoeve), in Winssen (De Fruithof), in Beuningen (De Smederij) en in Weurt (sociale
huurwoningen De Ruyterpark Weurt). Daarnaast liggen er plannen voor versnelde groei inzake
woningbouw over de periode tot 2040 voor alle vier de dorpen met behoud van het dorpse karakter
waarbij realisatie in samenspraak met omwonenden moet plaatsvinden. De capaciteit van de
huisvesting van Kindcentrum De Wegwijzer in Winssen en bassischool De Reuzepas in Ewijk wordt
aangepast in verband met de extra woningbouw.
Maatschappelijke gebouwen zijn verduurzaamd, zonneparken worden aangelegd en
nieuwbouwwoningen worden gasloos opgeleverd. Voor het leefgenot wordt het onderhoud van de
groenvoorziening drastisch verbeterd en wordt de infrastructuur in onze dorpen vernieuwd zoals
onlangs de Vordering in Ewijk en de Burgemeester Geradtslaan en Houtduiflaan in Beuningen. Ook
willen we de bereikbaarheid van sportpark de Ooigraaf verbeteren zodat voetgangers en fietsers
veiliger de Schoenaker kunnen overstreken. Gezien de groei van het aantal woningen nabij het
sportpark, het toenemende aantal leden en verhuizing van het zwembad naar deze locatie is dit een
prioriteit.
Deze manier van werken past bij het karakter van onze gemeente en bij het karakter van D66
Beuningen. Deze lijn trekken we door. In dit verkiezingsprogramma kunt u lezen hoe wij dit willen
doen.
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Op weg naar een duurzaam Beuningen
Energie en duurzaamheid in de gemeente Beuningen
De aarde warmt op en dat heeft gevolgen, die we nu al in ons dagelijks leven wereldwijd kunnen
zien. Warme tot zelfs hete zomers, temperatuurrecords, extreme droogte, maar ook extreme
regenval in een zeer korte periode en bosbranden. Tijdens de klimaatconferentie in Parijs zijn
daarom afspraken gemaakt: we nemen maatregelen om de wereldwijde temperatuurstijging te
beperken tot 1,5 graad Celsius in 2050. Onze samenleving moet dan energieneutraal zijn, wat
betekent dat woonwijken dan van het aardgas af zijn en nieuwe auto’s niet meer op fossiele
brandstoffen rijden. De elektriciteitsopwekking vindt dan niet meer plaats met behulp van fossiele
brandstoffen.
Ook Beuningen dient een steentje bij te dragen. Op het gebied van de omschakeling naar duurzame
elektriciteitsopwekking zijn de afgelopen jaren al een aantal belangrijke stappen gezet. In de
komende jaren worden een aantal zonne-energieparken in onze gemeente aangelegd en ook op het
gebied van grootschalige opwekking van windenergie zijn de voorbereidingen vergevorderd.
D66 heeft de volgende ambities om de komende jaren verder invulling te geven aan de klimaat – en
verduurzamingsopgave binnen onze gemeente:
De gemeente gaat door op de ingeslagen weg op energiegebied
• In de volgende raadsperiode wordt zeer voortvarend voortgegaan met het invoeren van de
energievisie, zodat voldoende windturbines en zonnepanelen ervoor zullen zorgen dat fossiele
brandstoffen niet langer hoeven te voorzien in de energiebehoefte van onze burgers en
bedrijven. De opgave voor de opwekking van groene energie is helder en de eerste stappen zijn
gezet in de realisatie van grootschalige opwekking door middel van zon en wind. D66 streeft
ernaar de lusten en lasten zoveel mogelijk in balans te houden. De samenwerking met de lokale
energiecoöperaties is daarin cruciaal en een vast onderdeel van toekomstige plannen.
• D66 heeft de ambitie om optimaal gebruik te maken van daken op bedrijventerreinen voor het
plaatsen van zonnepanelen. D66 wil dan ook dat er in 2023 een plan komt om ook op daken van
bedrijfsgebouwen en in de zogenaamde grijze gebieden (bedrijventerreinen zoals de ARN,
rioolwaterzuivering en ontzandingsgebieden) op grote schaal zonnepanelen te installeren.
• Energiebesparing en het midden- en kleinbedrijf (MKB): D66 wil dat de gemeente samen met de
Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) en het MKB aan een plan maakt voor de uitvoering van
de Wet Milieubeheer. De wet verplicht (midden- en klein)bedrijven om alle energetische
maatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. De partijen werken aan een
verleidelijk instrumentarium dat MKB’ers technisch en financieel ontzorgt in het bereiken van
deze doelen.
In de begroting voor 2023 en verder geeft het college aan met welke investeringen (onder
andere samen met de ODRN) zij het lokale MKB zal stimuleren, verleiden én handhaven om zich
aan de Wet Milieubeheer te houden.
• De gemeente ondersteunt initiatieven van bewoners gericht op duurzaamheid zoals zonne- en
windcoöperaties. Deze ondersteuning bestaat hoofdzakelijk uit het uitwisselen van kennis en het
stimuleren van netwerken samen met andere duurzame initiatiefnemers.
• De gemeente stelt een plan op voor het plaatsen van voldoende openbare laadpalen. Hierbij
wordt gefocust op de behoefte, zowel qua aantallen als qua verdeling over de verschillende
woonkernen en wijken. In dit plan wordt ook aangegeven welke beperkingen er zijn om
voertuigen die zich op de openbare weg bevinden aan te sluiten op privé laadpalen, en in
hoeverre deze beperkingen op te heffen zijn.
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•

•

De gemeente stelt met partners uit de regio uiterlijk in 2023 een klimaatbegroting op. Dit is een
begroting, waarin per programmaonderdeel doelstellingen worden opgenomen over opwekking
van duurzame energie, energiebesparing, vermindering van schadelijke uitstoot en
afvalproductie. De gemeenteraad stelt deze begroting vast. Jaarlijks legt de betreffende
portefeuillehouder verantwoording af over het behalen van de doelstellingen uit deze
klimaatbegroting.
Beuningen loopt voor op gemeenten in de regio als het gaat om realisatie van de
klimaatdoelstellingen. D66 wil deze rol ook in de toekomst blijven vervullen en gaat daarom
actief het gesprek aan in de regio om, waar mogelijk, gezamenlijk beleid te formuleren.

De gemeente geeft ook zelf het goede voorbeeld
• De gemeente stimuleert medewerkers om gebruik te maken van openbaar vervoer, fiets en
elektrische auto. In de begroting van 2023 en verder zijn middelen opgenomen voor planvorming
en uitvoering van duurzaam vervoer, onder andere gericht op de eigen organisatie.
• Gemeentelijke voertuigen die vervangen moeten worden zullen in de toekomst elektrische
voertuigen zijn.
• De gemeente Beuningen zet in op energiebesparing en verduurzaming van gemeentehuis,
scholen en andere gebouwen in gemeentelijk bezit binnen een periode van 10 jaar. De gemeente
maakt daarvoor een investerings- en uitvoeringsplan. Ze publiceert jaarlijks de energetische
gegevens van haar vastgoed en brengt de voortgang van energiebesparing en duurzame
energieopwekking in beeld. In de begroting voor 2023 en verder geeft het college aan welke
maatregelen genomen worden om alle gebouwen in gemeentelijk eigendom energieneutraal of
zelfs energie-opwekkend te maken.
• Scholen en sportverenigingen stimuleren we om actief bezig te zijn met duurzaamheid. De
gemeente stimuleert initiatieven om de gebouwen zo duurzaam mogelijk te maken.
• Het Loket Duurzaam Wonen+ van de gemeente Beuningen blijft bestaan en gaat pro-actiever
inwoners benaderen. D66 wil dat in de begroting 2023 vastgelegd wordt hoe in dit loket
duurzaam samengewerkt wordt tussen het bedrijfsleven, de gemeente en lokale
energiecoöperaties van inwoners en/of bedrijven. Het Loket Duurzaam Wonen+ geeft integrale
adviezen en stimuleert dat inwoners een kosteneffectief en kwalitatief sterk aanbod krijgen,
bijvoorbeeld door zicht te houden op provinciale en landelijke ontwikkelingen.
Duurzaam wonen; woningen en andere gebouwen van het gas af
• De gemeente werkt met woningcorporaties, netbeheerders, buurtorganisaties,
energiecoöperaties en andere relevante partijen een plan uit waarmee álle wijken en buurten in
2040 energieneutraal zijn. Aardgas heeft geen plek in nieuw te bouwen wijken en verdwijnt
gefaseerd uit oudere wijken. Aardgas wordt vervangen door andere warmte- en energiebronnen.
In de komende collegeperiode volgt een concreet plan om dit te realiseren.
Bij nieuwbouwprojecten op ontwikkellocaties wordt nu al geen aardgasnetwerk meer aangelegd,
maar wordt gekeken welke optie het meest geschikt is voor de verwarming en koeling van
gebouwen. Bewoners worden vanaf de start betrokken in een open besluitvorming over deze
energietransitie.
• Met woningbouwcorporaties worden afspraken gemaakt met het doel de corporatiewoningen
door middel van isolatie energiezuiniger te maken (minimaal een B-label). Dezelfde doelstelling
geldt ten aanzien van andere huurwoningen en koopwoningen. De gemeente maakt beleid om
ook de eigenaren van deze woningen middels een stimuleringsbeleid te bereiken.
• De gemeente ondersteunt en stimuleert particuliere woningeigenaren en ondernemers in het
verduurzamen van hun onroerend goed door voorlichting, advies en financiële ondersteuning
vanuit een revolverend duurzaamheidsfonds.
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•

De gemeente doet onderzoek naar de haalbaarheid om een OZB-korting naar energieprestatie
van woningen te introduceren.

Maatschappelijk verantwoord inkopen
•

De gemeente koopt duurzaam in. Ze houdt rekening met vermindering van CO2, schending van
mensenrechten en social return. De gemeente formuleert een actieplan met concrete mijlpalen,
ook met percentage duurzame inkoop (bijvoorbeeld 100% wind/zonne-energie uit Nederland).
Voor eind 2023 is het actieplan maatschappelijk verantwoord inkopen klaar en koopt de
gemeente 100% duurzaam in.

Circulaire economie
• De gemeente onderschrijft de wens een omslag te maken naar een circulaire economie. In een
circulaire economie wordt de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen gemaximaliseerd.
Dit in tegenstelling tot het huidige systeem waarin nog te veel afval onnodig in de
verbrandingsovens eindigt. De gemeente gunt haar opdrachten bij voorkeur aan de meest
circulaire inschrijving.
Naar een afvalvrije gemeente
• De gemeente zet in op een afvalvrije gemeente in 2030. Het afvalbeleidsplan van het college
toont het concrete pad, inclusief de te nemen maatregelen, om in 2026 naar 25 kg per
huishouden restafval te gaan en in 2030 tot een afvalvrije gemeente te komen. Dit plan wordt
uiterlijk 2023 aan de raad voorgelegd.
Meer groen, bomen en meer biodiversiteit
Bomen kunnen een grote rol spelen om de gevolgen van de opwarming op te vangen. Bomen nemen
CO2 op en vangen fijnstof uit de lucht op, bomen zorgen door hun schaduw voor afkoeling van de
ondergrond. Biodiversiteit staat onder druk, doordat we als mensen steeds meer ruimte innemen,
maar ook door de intensieve landbouw en uitstoot van industrie en verkeer.
• De gemeente gaat de komende vier jaar op grote schaal bomen planten, zodat op het eind van
de volgende raadsperiode, in 2026, de gemeente 6.000 bomen rijker is, voor iedere bewoner is
er dan één boom.
• Bewoners worden door de gemeente gestimuleerd om ‘versteende’ tuinen aan te pakken en
daarin meer groen aan te leggen, om zodoende meer buffercapaciteit te hebben bij overvloedige
regenval. Met woningcorporaties worden afspraken gemaakt dat, zodra een huurwoning
leegkomt, de tuin opnieuw wordt ingericht als deze voor meer dan 50% uit steen bestaat.
• We willen bewoners meer invloed en mogelijkheden geven om extra groen in de buurt aan te
leggen en zelf te onderhouden (bijvoorbeeld buurttuintjes).
• Het kommengebied is een agrarisch gebied met een lage natuurwaarde. In de komende jaren
worden de landbouwsubsidies van de Europese Unie afhankelijk van de mate waarin boeren erin
slagen op een meer natuur- en milieuvriendelijke manier hun bedrijfsvoering in te richten. Dit
biedt ook voor het kommengebied en andere landbouwgebieden in onze gemeente
mogelijkheden om natuurwaarde te creëren en biodiversiteit te verhogen. De gemeente zal in
contact treden met agrarische ondernemers, landbouworganisaties en andere relevante partijen
om de kansen die hier zich gaan voordoen sterk te promoten en stimuleren.

Onze ambities voor de gemeente Beuningen:
•
•
•

Windmolens en zonnepanelen, Beuningen energieneutraal
Een plan voor aardgasvrije woningen en gebouwen
Meer natuur, in totaal 26.000 bomen en meer biodiversiteit
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Onderwijs en kinderopvang in de gemeente Beuningen
Koppeling van onderwijs en kinderopvang in kindcentra is van groot belang voor de ontwikkeling van
kinderen. Een gezamenlijk ontwikkeld opvoedkundig beleid per kindcentrum legt hiervoor de basis.
Kindcentra zorgen voor een doorgaande ontwikkelings- en leerlijn op maat voor alle kinderen tussen
nul en twaalf jaar.
Kwalitatief goed onderwijs is een investering in de toekomst van ons land, van onze gemeente en van
de kinderen van nu en straks. Ons land en onze jeugd moeten immers toegerust zijn voor de
uitdagingen van de toekomst. Daarbij hoort dat de basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen) op
orde zijn. Geen enkel kind mag het reguliere basisonderwijs laaggeletterd verlaten.
Iedereen die de basisschool verlaat gaat naar een middelbare school in onze regio, omdat er in onze
gemeente geen middelbare school is. D66 Beuningen vindt het belangrijk dat het niveau van de
scholen voor voortgezet onderwijs op het goede peil kan worden gehandhaafd in een omgeving met
afnemend aantal vo-leerlingen. Het is ons bekend dat er een initiatiefgroep bestaat die een nieuwe
VO-school wil stichten in Beuningen volgens een nieuw onderwijsconcept. Veel is nog onbekend. Als
dit initiatief voldoende wordt gesteund door ouders uit onze gemeente en het ministerie van
Onderwijs groen licht geeft (nodig voor financiering huisvesting) dan zullen we als D66 Beuningen
ons uiteraard inzetten voor de huisvesting van de VO-school.
‘Naschools zwemmen’
Onze gemeente ligt in een waterrijke regio. Schoolzwemmen is in het verleden afgeschaft omdat dit
ten koste ging van de lestijd. D66 Beuningen gaat in gesprek met de Plons en BSO’s om te kijken of er
behoefte is dat er na schooltijd in samenwerking met de BSO’s zwemlessen worden aangeboden.
Hierdoor kunnen kinderen in hun vrije uren zwemmen die ze anders op de BSO doorbrengen en
zwembad de Plons kan dan de beschikbare capaciteit hiervoor invullen en komen er plekken vrij voor
zwemlessen in het weekend waardoor kinderen minder lang op de wachtlijst staan. Voor kinderen
die buiten de BSO om willen leszwemmen bestaat de mogelijkheid al om dit direct na school te doen.
Onderwijshuisvesting
D66 Beuningen is tevreden dat het gelukt is om voor basisschool De Dromedaris een nieuw
onderkomen te realiseren voor het gehele IKC. Dit zal in 2022 worden opgeleverd. Echter hiermee
zijn we er nog niet. De huisvesting van SBO Klavervier is verouderd en is toe aan renovatie of aan een
nieuwe locatie. Deze locatie is naast onderwijs en andere (maatschappelijke voorzieningen) geschikt
voor enkele woonlagen. Op basis van het meest recente onderzoek naar onderwijshuisvesting in
Beuningen verdient ook Montessori-kindcentrum Montijn renovatie of nieuwbouw.
Door de onlangs gerealiseerde nieuwbouw in Ewijk en de verwachte nieuwbouw in de toekomst
vindt D66 Beuningen het belangrijk dat leslokalen worden toegevoegd bij BSO De Reuzepas. Het is
belangrijk dat de capaciteit van BSO De Reuzepas in lijn is met de ontwikkeling in Ewijk. Er zijn op dit
moment slechts enkele lokalen vrij. Ook de capaciteit van IKC De Wegwijzer in Winssen moet worden
uitgebreid. In het gebouw zit naast de basisschool ook een KDV en een peuterspeelzaal. De
basisschool groeit en ook in Winssen is onlangs nieuwbouw toegevoegd en er zijn nog
nieuwbouwplannen. Ter behoud van deze onderwijsvoorzieningen moet er capaciteit worden
toegevoegd, daarvoor zet D66 Beuningen zich in.
Voorschool
Wij brengen opvang en VVE-peuteropvang in de leeftijdsgroep van 0 tot 4 jaar samen (voor- en
vroegschoolse educatie), zodat alle kinderen recht hebben op voorschoolse educatie en samen
opgroeien.
De gemeente zorgt ervoor dat wij samen met peuteropvang/VVE organisaties overeenkomen dat alle
peutergroepen voldoen aan de VVE-eisen (deze zijn zwaarder dan voor reguliere peuteropvang).
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Hiermee faciliteer je dat alle (VVE en niet-VVE) kinderen in de groepen bij elkaar zitten in plaats van
VVE kinderen in aparte groepen (geen segregatie)
Primair onderwijs (scholen voor (speciaal) basisonderwijs)
Als D66 streven we naar gelijke kansen voor alle leerlingen, daarvoor is soms een ongelijke
behandeling noodzakelijk. Scholen met veel leerlingen met ontwikkelachterstanden vragen de
bijzondere aandacht. Doen wat nodig is moet centraal staan.
Lokale achterstandsmiddelen zetten wij gericht in op deze scholen.
D66 wil voor elk kind een Rijke Schooldag
Een Rijke Schooldag is een dagvullend programma waarbij kinderen in de eigen omgeving
kennismaken met onder andere sport, cultuur, natuur en huiswerkbegeleiding. Dit vereist een sterke
samenwerking tussen onderwijs, opvang en lokale verenigingen, instellingen en organisaties. Als
gemeente kan je deze partijen helpen en ondersteunen om dit te realiseren (versterken van de
bibliotheek op school, inzet van sportcoach, kennismaken met sport, muziek en cultuur, inzet van de
diensten van natuur- en milieueducatie van het Dijkmagazijn).
Versterking samenwerking onderwijs en jeugdhulp/zorg
Samenwerking richten op snelle inzet van ondersteuning in het belang van het kind en het gezin,
zodat een beroep op zwaardere zorg wordt voorkomen. Zorg wordt dichter bij de school
georganiseerd. Bijvoorbeeld door het instellen van een zorgteam per school of door orthopedagogen
een werkplek aan te bieden binnen een school. Samenwerking met jeugdgezondheidszorg. We zien
helaas kinderen met complexe situaties thuis maar zien we wel voldoende? We willen onze
schoolmaatschappelijk werkers trainen bijvoorbeeld middels themabijeenkomsten om deze
professionals bewuster te maken van het herkennen van deze situaties en de gevolgen voor het kind.
Door de inzet van schoolmaatschappelijk werk kunnen veel problemen op school worden
gesignaleerd en leerlingen worden toegeleid naar hulp.
Volwasseneneducatie
Leren stopt niet bij het laatste diploma, maar zet altijd door. Een leven lang leren begint met lang
leve leren!
Wij blijven investeren in de regionale aanpak van laaggeletterdheid en zorgen er voor dat de aanpak
van laaggeletterdheid integraal belegd is in het Sociaal Domein. Dit dient een plek te hebben bij
vroegsignalering van schulden, de preventieagenda en gezinsaanpak.
Onze ambities voor de gemeente Beuningen:
•
•
•

•

Onze school voor speciaal basisonderwijs, Klavervier, wordt opgeknapt waarbij tevens ruimte
wordt geschapen voor kinderopvang. Ook wordt de capaciteit van basisschool De Reuzepas in
Ewijk en De Wegwijzer in Winssen uitgebreid.
In samenwerking met BSO en zwembad de Plons onderzoeken of er behoefte is aan zwemlessen
na schooltijd.
De gemeente bevordert actief dat alle kindcentra tot de beste van Nederland gaan horen. De
gemeente gaat hierbij niet op de stoel van de school- en andere besturen zitten. Deze besturen
zijn en blijven autonoom. Wel gaat de gemeente in gesprek met de kindcentra, hun besturen en
oudervertegenwoordigers om deze uit te dagen te komen tot verbetering of innovatie van
opvoeding, educatie en onderwijs.
De gemeente gaat actief verder met het bestrijden van laaggeletterdheid onder volwassenen
binnen de gemeente.
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Levendigheid in de gemeente Beuningen
Inwoners van onze gemeente Beuningen werken vooral in de regio. Voorzieningen moeten daarom
afgestemd zijn op het dagelijkse leven en de activiteiten die daarbij horen. Een levendige omgeving
verhoogt het woongenot en maakt de gemeente Beuningen aantrekkelijk om te (blijven) wonen.
Sport
Verenigingen zijn een belangrijk onderdeel van een levendige gemeenschap. D66 wil in elke kern
voorzieningen, die zich richten op sport en beweging voor inwoners van alle leeftijden. Verenigingen
die breedtesport aanbieden worden actief ondersteund bij het ontwikkelen van dit aanbod. Dit geldt
ook voor aanbod wat gericht is op specifieke doelgroepen.
D66 wil:
• Een stimulerend beleid gericht op het ontstaan van omnisportverenigingen (een centraal bestuur
met meerdere sport- en bewegingsactiviteiten).
• Dat sport- en bewegingsactiviteiten voor specifieke doelgroepen worden bevorderd en waar
nodig door middel van stimuleringssubsidies ondersteund.
• Dat sport(accommodaties) voor alle inwoners toegankelijk zijn. Dat is mogelijk als fysieke en
financiële belemmeringen om te sporten worden weggenomen. Gezinnen van ouders met lage
inkomens worden ondersteund zodat de kinderen aan sportieve en culturele activiteiten deel
kunnen nemen. Als het nodig is, worden er aanvullende middelen beschikbaar gesteld.
• Dat aan de Ooigraaf een nieuw zwembad wordt gebouwd.
Kunst, cultuur en erfgoed
Cultuur, waar kunst een zichtbare uiting van is, is een veelomvattend begrip. Zonder uitputtend te
zijn, kunnen de volgende aspecten worden genoemd:
- media en letteren
- beeldende kunst en bouwkunst
- amateurkunst, podiumkunsten en kunsteducatie
- cultuureducatie
D66 vindt het belangrijk dat alle uitingen van cultuur een podium krijgen.
Erfgoed (zowel het materiële als het immateriële) zorgt voor verbindingen tussen onze inwoners en
verschillende generaties. Het staat voor datgene wat wij waardevol vinden om te behouden en
verdient daarom specifieke aandacht van de gemeente, of het nu gebouwen, voorwerpen of
gebruiken en tradities betreft. Verenigingen die erfgoed koesteren en uitdragen worden door de
gemeente gefaciliteerd. Bijvoorbeeld door kennis ter beschikking te stellen of door vlotte
vergunningverlening voor publieke activiteiten. Dit betekent concreet:
•

•

•

Het Molenhuis biedt een podium voor kleine voorstellingen, lezingen etc. Hier ligt de focus op
het faciliteren van lokale initiatieven. De verbinding tussen cultuur en welzijn (sociale cohesie)
zien wij als een waardevolle. Waar mogelijk zal medewerking verleend worden aan initiatieven
die dit verder versterken.
De culturele agenda wordt met de regio gemaakt. Het aanbod in de grote Nijmeegse culturele
instellingen en de kleinere accommodaties in de omliggende gemeentes worden op deze manier
op elkaar afgestemd. Hierbij kunnen verbindingen worden gelegd tussen de professionele
culturele instellingen in de stad en de amateurkunst in onze gemeente.
De gemeente Beuningen zet zich actief in om culturele projecten in Beuningen en de regio
mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan regionale tentoonstellingen en voorstellingen, waarbij
toeschouwers meerdere locaties in de regio kunnen bezoeken. De gemeente heeft een
faciliterende rol maar zet kennis, kunde en subsidie gericht in ten behoeve van initiatieven.
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•

•
•
•
•
•

Beeldende kunst krijgt meer aandacht in de openbare ruimte. Er wordt (provocatieve)
hedendaagse beeldende kunst geplaatst op verschillende plekken in de gemeente om
herkenbaarheid en leefbaarheid te verbeteren. Opdrachten voor het ontwerpen van objecten
worden in eerste instantie aan lokale kunstenaars gegund. Kunstenaars en culturele instellingen
worden betrokken bij het actualiseren van onze omgevingsvisie.
Het centrum van Beuningen kan levendig worden gehouden door culturele optredens en
manifestaties in de openlucht en in (leegstaande) winkelpanden. De gemeente stimuleert dat
door hiervoor jaarlijks een concreet programma te maken.
De gemeente Beuningen bevordert het onderhoud, beheer en ontwikkeling van zowel het
materiële als het immateriële erfgoed in onze gemeente. Wat dat erfgoed is wordt in
samenwerking met onze inwoners bepaald.
De gemeente blijft het cultuurknooppunt ondersteunen bij het uitvoeren van cultuureducatie op
onze basisscholen.
De gemeente stimuleert dat mensen met een smalle beurs gebruik maken van de Regeling
Meedoen om deel te nemen aan culturele activiteiten.
Voor jongeren met een laag inkomen willen wij een gemeentelijke bijdrage mogelijk maken in de
kosten van muziekles of een sportclub.

Winkelen en bedrijvigheid
Winkels (en horeca) zorgen voor levendigheid in de kernen. Tijdens het winkelen ontmoeten
inwoners elkaar. Voor veel mensen is dat een belangrijk sociaal moment. Ondernemen is een zaak
van ondernemers. De gemeente speelt een faciliterende rol door middel van soepele regelgeving om
creatieve initiatieven mogelijk te maken.
• D66 wil dat startende ondernemers de eerste twee jaar vrijgesteld worden van reclamebelasting
en OZB (gebruikersdeel). Voor de diversiteit van het aanbod is het belangrijk dat ook startende
ondernemers zich kunnen vestigen. Deze kosten moeten de eerste twee jaar dan geen
belemmering zijn.
• Het centrum van de kern Beuningen is verspreid over 5 pleinen en heeft te veel m2
winkeloppervlak. Vermindering van het winkeloppervlak (bijvoorbeeld Amaliaplein, Schoolstraat)
voorkomt leegstand en zorgt voor een compacter winkelcentrum en een positievere beleving bij
het winkelend publiek. De gemeente denkt mee om te komen tot oplossingen om dit te
realiseren. Eventuele bestemmingswijziging, denk aan de bestemming horeca, kan hier
onderdeel van uitmaken.
• De westkant van het Thorbeckeplein kan herontwikkeld worden met zorg- en andere publieke
voorzieningen in de ‘plint’ en appartementen daarboven. Ook op andere plekken in het centrum
kunnen (extra) appartementen worden gerealiseerd.
• De gemeente denkt mee met het in stand houden van basale winkel- en horecavoorzieningen in
de kernen Ewijk, Weurt en Winssen.
• Wij willen in het gebied tussen A73, Schoenaker en Wetering ruimte reserveren voor
toekomstige aanleg van bedrijventerreinen. Onze ambitie is om hier in de toekomst het meest
duurzame bedrijfsterrein van Gelderland te realiseren.
• Op het bedrijventerrein Schoenaker worden fiets- en wandelpaden gerealiseerd. Dit enerzijds
vanwege de verkeersveiligheid, anderzijds om de werknemers op dit bedrijventerrein in staat te
stellen buiten te bewegen.
Onze ambities voor de gemeente Beuningen:
•
•
•

Sport- en culturele accommodaties zijn voor alle inwoners toegankelijk.
Startende ondernemers worden de eerste twee jaar vrijgesteld van reclamebelasting en
gebruikersdeel OZB.
Een compacter winkelcentrum.
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Genieten van onze mooie omgeving
In het Beuningse landschap zijn groene en blauwe (water)elementen nauw met elkaar verweven. Wij
willen dit mooie bezit van onze gemeente behouden en op onderdelen versterken. Dat is van belang
voor het welzijn van onze inwoners, maar ook voor mensen van buiten onze gemeente die van ons
landschap willen genieten. In het oeverwallen- en kommengebied gaan agrarische functies samen
met recreatie en natuur.
Onze nieuwe woningen zullen daarom ook zorgvuldig in ons landschap worden ingepast. Mede om
dat te kunnen doen planten wij in vier jaar tijd 6.000 extra bomen zodat iedere inwoner één boom
heeft. Het Dijkmagazijn verbindt onze inwoners met onze natuur. D66 vindt de activiteiten van het
Dijkmagazijn belangrijk en wil die graag versterken met activiteiten gericht op educatie en recreatie.
Recreatie
Mensen recreëren het meest in hun dagelijkse leefomgeving. Dat geldt ook voor de inwoners van de
gemeente Beuningen en de regio.
De afgelopen coronaperiode hebben we gezien dat veel mensen van de natuur willen genieten. We
hopen dat ze dit ook blijven doen. Belangrijk is hierbij dat de belangen van natuur/recreatie en
bewoner/bezoeker in balans blijven. Wij willen dat honden in het buitengebied, en zeker tijdens het
broedseizoen, alleen toegang hebben indien aangelijnd. Meer mensen betekent meer afval en meer
overlast. D66 vindt dat er meer plekken moeten worden gerealiseerd waar men het afval kwijt kan,
dat er nog meer voorlichting over wordt gegeven en dat het afval sneller wordt opgeruimd in de
oeverwallen. Een aandachtspunt is ook uitbreiden van parkeergelegenheid in de kernen ten behoeve
van recreatief gebruik van het uiterwaardengebied en een veilig fiets- en wandelpad vanuit de kern
Beuningen naar de Dijk.
Het uiterwaarden- en oeverwallengebied draagt bij aan zingeving, wij zien hier een mogelijkheid om
aanbod te ontwikkelen met meer betekenisvolle ervaringen zodat bezoekers zich los kunnen maken
van een stressvolle levensstijl. Een mooi voorbeeld hiervan is de Walk of Wisdom.
Wat D66 betreft blijft de horeca en het toerisme kleinschalig en passend bij het karakter van
Beuningen als woongemeente. Voor meer grootschalige recreatie is alleen plek in het gebied ‘Het
Broeck’ waar de Groene Heuvels de kern van is.
In het oeverwallen- en kommengebied is ruimte voor nieuwe kleinschalige recreatie zoals
bijvoorbeeld:
• Twee locaties voor Foodtrucks en/of horecavoorziening(en) op de Dijk;
• Ruimte voor overnachtingen bij Slot Doddendael;
• Verblijfsrecreatie op een aantal zorgvuldig gekozen plekken zoals boerderijcampings in het
buitengebied.
• De combinatie agrarische functie en recreatie in deze gebieden biedt mogelijkheid om in te
spelen op de toenemende belangstelling voor ecodiensten - producten (streekproducten/
milieuvriendelijke accommodaties). Combineren met kleinschalige (horeca)voorzieningen in
oeverwallengebied.
De uiterwaarden
De uiterwaarden zien wij primair als ruige natuur. Hier moet ruimte zijn om te struinen en je hoofd
leeg te maken. Struinroutes zijn prima, keurig aangeharkte wandelpaden horen niet in de ruige
natuur. De klompenpaden (een voorbeeld van de struinroutes) houden de bezoekers op ‘het pad’
waardoor de dieren zo min mogelijk worden verstoord. Er zijn zo min mogelijk gecultiveerde
recreatieve elementen in dit gebied. De natuur zelf biedt al genoeg recreatiemogelijkheden. Wel
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moet het mogelijk zijn om niet belastende sport- en culturele activiteiten in dit gebied te ontplooien.
D66 vindt dat de gemeente de initiatieven hiertoe moet bevorderen en ondersteunen.
Het oeverwallengebied
Het oeverwallengebied is door de eeuwen heen geschapen door de mens. Kleinschalig, soms met
verrassende doorkijkjes, en op loopafstand van de dorpskernen. De infrastructuur tussen de
dorpskernen en het oeverwallengebied moet goed zijn. De uitbreiding van het netwerk van klompenen andere wandelpaden is een onderdeel daarvan.
Wij willen dat er nagedacht wordt over de mogelijkheid om in de toekomst, als de ontzanding in
Winssen is afgerond, wonen aan het water te combineren met de ontwikkeling van natuur en
extensieve recreatie.
Bebouwd gebied
Het bebouwde gebied mag niet verder verstenen. Met het oog op leefbaarheid worden groene
elementen versterkt. Er wordt niet meer ingebreid op nu nog groene locaties, maar er wordt gezocht
naar andere mogelijkheden voor woningbouw: mooie gestapelde bouw kan ook erg aantrekkelijk
zijn.
Het kommengebied
Wij maken ons zorgen over het kommengebied: het gebied wordt nu bijna helemaal gebruikt door
melkveehouders, maar de (gedicteerde) schaalvergroting van deze bedrijven zorgt ervoor dat er
uiteindelijk maar een handvol bedrijven overblijft in dit gebied. Het is daarom noodzakelijk om ons te
bezinnen op de toekomst van dit gebied waarbij een groot aantal elementen met elkaar moeten
worden gecombineerd.
Het kommengebied biedt echter ook veel kansen voor toekomstige ontwikkelingen. Dit alleen al
omdat juist hier fysieke ruimte is voor die nieuwe ontwikkelingen.
We hebben het dan over ruimte voor een aantal grote agrarische bedrijven, ruimte voor toerisme en
recreatie in ‘Het Broeck’, ruimte voor een nieuw bedrijventerrein nabij het bedrijventerrein
Bijsterhuizen (het meest duurzame bedrijventerrein van Nederland!) en ruimte voor
energieopwekking. Dit alles gecombineerd met het herstel van natuurwaarden. Een verborgen en
rustig gebied wat kansen biedt voor experience (belevings-) en slow (authenticiteit, lokale producten,
belevenis en duurzaam) toerisme. D66 wil dat de bereikbaarheid wordt verbeterd met een fietspad
langs de Ficarystraat (veilig en verlicht).
Het is een enorme opgave om al deze ruimtelijke ontwikkelingen op een goede manier te laten
plaatsvinden. Daarom willen we de komende raadsperiode gebruiken om voor dit gebied een plan te
maken dat uiteindelijk door de gemeenteraad wordt vastgesteld.
Onze ambities voor de gemeente Beuningen:
• Aan de Dijk in de gemeente Beuningen komt een horecavoorziening en ruimte voor twee foodtrucks.
• De groene plekken in onze dorpskernen blijven groen.
• Veilig fiets- en wandelpad vanuit de kern Beuningen naar de Dijk en een fietspad langs
Ficarystraat richting Bergharen.
• In het kommengebied worden natuurgebieden met elkaar verbonden door middel van wandelen fietsroutes.
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Wonen in de gemeente Beuningen
Bouwen, Bouwen & Bouwen. Dat is wat er de komende periode moet gaan gebeuren in onze
gemeente om ervoor te zorgen dat er voor elke inwoner een woning is. Van starter tot doorstromer
voor elke prijsklasse in huur of koop en voor elke type woning is er een tekort. Kortom, er moet meer
én gevarieerd gebouwd worden voor elke portemonnee. Het aantal woningen dat we gaan realiseren
is zodanig dat we ook een bijdrage leveren voor de regio. De afgelopen jaren heeft D66 Beuningen
zich ingezet voor woningbouw met als voorbeeld de recente bouw tussen Beuningen en Ewijk.
De gemeente Beuningen is een woongemeente met een bruisend verenigingsleven met ruimte voor
ondernemen en dat willen we zo houden. Onze demografie is dat er veelal in onze gemeente wordt
gewoond en buiten onze gemeente wordt gewerkt en ondernomen. Daarom zien we wonen en
welzijn als één beleidsterrein. Daarom bieden we ruimte voor welbevinden jongeren, ouderen,
mensen die niet meer in een instelling maar zelfstandig wonen. In het kader van het woongenot gaat
het onderhoudsniveau in de woonwijken op de schop. Hierin willen investeren.
Voor elke portemonnee betaalbare woningen
Waar Woonwaarts in het verleden aangaf nauwelijks woningen te gaan toevoegen in onze gemeente
is onze coalitie erin geslaagd Woonwaarts van standpunt te laten veranderen. We hebben nu locaties
op het oog waar Woonwaarts wil ontwikkelen. De eerste is onlangs gerealiseerd in Beuningen (de
Smederij) en in Weurt worden in 2022 op het Ruyterpark 16 appartementen gebouwd. Ook in
nieuwbouwwijken is er ruimte voor sociale huur en wordt er verder gekeken dan enkel Woonwaarts
als aanbieder. Voor doorstroming zetten we het project ‘van groter naar beter’ voort waarin een
inwoner die in onze gemeente een gezinswoning verlaat voorrang krijgt op een appartement.
Voor nieuwbouw koopwoningen geldt dat inwoners uit onze gemeente eerste keus hebben op een
deel van deze woningen. Hierbij is het van belang dat er zowel voor starters als voor senioren op de
woningmarkt voldoende woningaanbod is in de gemeente Beuningen voor sociale- en middel dure
huur en betaalbare koopwoningen. Gezien de samenstelling van de bevolking (meer
eenpersoonshuishoudens) komt er met name een grote vraag naar ‘kleinere’ woningen. Verder geldt
er zelfbewoningsplicht. In onze gemeente kopen is in onze gemeente wonen!
Diverse woningtypen
Op dit moment is 40% van onze inwoners ouder dan 50 jaar. Het totaal aantal levensloopbestendige
woningen, denk aan appartementen en eenlaagswoningen, is op dit moment 15% van de totale
woningvoorraad. Daarom gaan we extra inzetten op het bouwen van levensloopbestendige
woningen zodat deze achterstand wordt ingehaald en waardoor er doorstroming, voor wie dat wil,
gecreëerd wordt. Naast inzetten op doorstroming voor senioren komen er ook meer woningen voor
starters, eenpersoonswoningen en doorstroming naar een volgend huis. Ook moet er meer ruimte
komen voor initiatieven van inwoners. Dus niet alleen grote ontwikkelaars de ruimte geven maar ook
CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) promoten. Ook andere initiatieven zoals
aanleunwoningen en woningsplitsen verdienen aandacht. Voordeel hiervan is dat ouderen in hun
voorheen ruime woning kunnen blijven wonen en het creëert woningaanbod. We willen ervoor
waken dat kwetsbare mensen niet allemaal bij elkaar komen te wonen. Woningen voor deze
doelgroep dienen gespreid over de gehele gemeente te worden toegewezen. D66 Beuningen staat
voor vitale wijken met verschillende type woningen. Voor iedere inwoner een woning naar behoefte
en portemonnee.
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Participatie en inspraak tussen inwoners, ontwikkelaars, woningbouwvereniging en de gemeente
Het bouwen van woningen is nu veelal aanbodgericht. D66 Beuningen vindt dat er hierdoor te weinig
woningen in het betaalbare segment zijn gebouwd. Wij vinden dat er op basis van de
woonmarktbehoefte moet worden gebouwd. De laatste jaren wordt er door ontwikkelaars veelal
gebouwd in het hogere segment. Onze gemeente moet het initiatief terugpakken en
randvoorwaarden stellen zodat er meer naar de wens van onze inwoners wordt gebouwd. Dit vraagt
om het maken van afspraken met de ontwikkelaar. Hierbij moet meer worden geluisterd naar onze
inwoners en realisatie moet in samenspraak met omwonenden, initiatiefnemer en de gemeente
worden gedaan.
Duurzaam en circulair bouwen
D66 Beuningen zet in op woonkwaliteit. Hiervoor worden randvoorwaarden gesteld zoals voldoende
speel- en beweeggelegenheid met voldoende goed kwalitatief openbaar groen. Zoals bijvoorbeeld de
wijken de Hutgraaf en Keizershoeve. Voor bestaande woonwijken proberen we middels operatie
Steenbreek inwoners te stimuleren een deel van hun betegelde tuin te vervangen door groen.
Bestaande woningen proberen we, mits betaalbaar en voldoende draagvlak, versneld mee te nemen
in de warmtevisie. Dit geldt voor zowel particuliere woningen als voor woningen in eigendom van
woningbouwcoöperaties. Tevens gaan we inzetten op circulair bouwen. Ook bouw met zoveel
mogelijk hout is een mogelijkheid. Corporatiewoningen moeten minimaal voldoen aan energielabel B
en we gaan door met de duurzaamheidslening.
Onze ambities voor woningbouw per kern
Winssen
Voor het behoud van de leefbaarheid en voorzieningen in Winssen, zoals supermarkt Jumbo en
dorpshuis De Paulus, dat Winssen zo bijzonder en krachtig maakt, gaan we verder met nieuwbouw in
Winssen. De capaciteit van IKC De Wegwijzer groeit mee. Het herinrichten van het hart van Winssen
bestaande uit het Van Ghentplein, de muziekkoepel en de boomgaard en een nieuwe bestemming
van de kerk doen we samen met de werkgroep bestaande uit Winssenaren. Door met gepaste
dichtheid rondom Winssen te bouwen, kunnen we het landschappelijk karakter dat Winssen zo
bijzonder maakt behouden en blijft Winssen met deze toevoeging vitaal.
Weurt
In Weurt zijn de laatste jaren weinig woningen toegevoegd. We vinden dat Weurt nieuwbouw
verdient. Belangrijk hierbij is dat we het gebied rondom de dijk beschermen. Dit is een mooi landelijk
stukje Weurt. Hierdoor behouden we een mooie overgang van stad Nijmegen naar het dorp Weurt.
Nieuwbouw in Weurt is belangrijk voor behoud van de leefbaarheid, het onderwijs en verenigingen.
Laan 1945 zal in samenspraak met omwonenden worden vernieuwd, wij denken hierbij aan meer
bomen die er meer een laan van maken. De parkeerplaats willen wij groener maken door een
afscheiding met heggen.
Ewijk
De afgelopen decennia is Ewijk flink gegroeid. Onze partij is van mening dat er een grens aan deze
groei zit. In het gebied rond Slot Doddendael wordt niet gebouwd. We streven naar een gefaseerde
groei. Tegenover deze groei staat dat een deel van de opbrengst moet worden besteed om de
infrastructuur en het groen in de bestaande wijken op te knappen waarbij de Julianastraat en Klef
een facelift verdienen.
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Beuningen
De vraag naar woningen in Beuningen is groot met name in de centrum van Beuningen. D66
Beuningen is van mening dat er gezocht moet worden naar inbreidingslocatie in het centrum en
enkele uitbreidingslocaties aan de rand van Beuningen. Inbreiding kan onder andere in het centrum
door appartementen te bouwen in de Schoolstraat. Winkelcentrum Aalsterveld met de nabij gelegen
school wordt gerenoveerd. Verder willen we het landschappelijk karakter behouden door bebouwing
nabij de dijk en ten zuiden van de snelweg A73 te beperken en door lage dichtheid te hanteren in
uitbreidingsgebieden.

Onze ambities voor de gemeente Beuningen:
• Er wordt in alle kernen gebouwd
• 50% van de nieuw te bouwen woningen zijn betaalbaar
• Alle nieuw te bouwen woningen worden duurzaam gebouwd
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Vervoer in de gemeente Beuningen
Kunnen kiezen waar je heen gaat en daarbij de keuze hebben tussen verschillende vervoersmiddelen
levert een belangrijke bijdrage aan onze individuele vrijheid. Hoe makkelijker en sneller we ons van
huis naar werk, sport of familie kunnen verplaatsen, hoe groter de mogelijkheden om ons leven in te
richten zoals we willen. De ontsluiting van de gemeente op het landelijke wegennet is uitstekend. De
ov- en fietsverbindingen naar Nijmegen en de fietsverbinding naar Wijchen zijn van hoge kwaliteit.
Veilige fietsroutes naar scholen en voor het woon-werkverkeer zijn speerpunten van ons
verkeersveiligheidsbeleid. De bestaande blauwe zone in het centrum van Beuningen werkt goed om
het parkeren daar te reguleren. Het is daarom niet nodig om daar betaald parkeren in te voeren.
Het busvervoer tussen Beuningen en Wijchen moet verbeterd worden. Doordeweeks rijdt de bus tot
half 6 en in het weekend één keer per uur, dit willen we uitbreiden naar half 10 ’s avonds zodat de
inwoners uit onze gemeente die werken in Wijchen ook gebruik kunnen maken van de bus. In het
weekend zijn we er voorstander van dat de bus twee keer per uur rijdt tot half zes. Ook zijn we voor
behoud van het busvervoer tussen Beuningen en Nijmegen zoals dit nu is.
Voor lijn 5 wil D66 een bushalte op de Ooigraaf en doortrekking van deze lijn naar Ewijk. Dit laatste in
samenhang met het realiseren van nieuwe woonwijken in Ewijk.
Onze ambities voor de gemeente Beuningen:
• Verbeteren busvervoer tussen Beuningen en Wijchen.
• Een bushalte voor lijn 5 op de Ooigraaf en doortrekken van deze lijn naar Ewijk.
• Lijn 11 rijdt ook ’s avonds en in het weekend naar station Nijmegen-Dukenburg.
• Toekomstige nieuwbouwwijken worden goed aangesloten op het openbaar (bus)vervoer.
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Zorg en inkomen in de gemeente Beuningen
Zorg
D66 wil zorg van goede kwaliteit, die voor iedereen toegankelijk blijft. De hulp en ondersteuning die
iemand nodig heeft, is leidend.
De mensen die zorg nodig hebben staan centraal, niet de zorgaanbieders. Binnen de jeugdzorg willen
we dat problemen bij jongeren niet op voorhand gemedicaliseerd worden, maar dat wellicht nietmedische hulpverlening een uitkomst kan bieden. Wij willen voorkomen dat jongeren al vroeg een
stempel krijgen. Wij gaan uit van de menselijke maat. We kijken naar wat haalbaar is en wat we voor
elkaar kunnen doen. Iedereen telt, ook als we niet allemaal hetzelfde zijn.
Zorg op basis van behoefte door professionals samen met hulp uit omgeving en vrijwilligers
Zorg moet, wanneer het echt nodig is, voor al onze inwoners beschikbaar zijn en moet georganiseerd
worden rondom de wens of behoefte van de inwoners. Maakt niet uit waar je vandaan komt, of hoe
rijk je bent, of je een handicap hebt, wat je leeftijd is. Het sociaal team is hiervoor in de gemeente
Beuningen het aanspreekpunt. De klanttevredenheid is hoog, ook vergeleken met landelijk
gemiddelden. Het geeft aan dat inwoners die het sociaal team weten te vinden zeer tevreden zijn.
Via het sociaal team moet er toegang zijn tot een ruim aanbod van professionals. Wij willen bouwen
aan een sociaal sterke samenleving, waarin professionals kunnen samenwerken met hulp uit de
eigen omgeving en vrijwilligers.
Bereikbaarheid
Zorg moet voor iedereen bereikbaar zijn. Inwoners moeten weten waar ze zorg kunnen aanvragen en
wat er mogelijk is. De communicatie daarover moet aansluiten op eventueel beperkte taalbeheersing
van inwoners. Een beperking van welke aard dan ook mag een inwoner niet belemmeren om een
dagopvang of eetpunt te bezoeken. Kinderen die vast dreigen te lopen, moeten snel en op de eigen
school of in het eigen gezin geholpen worden zodat hun ontwikkeling niet stagneert.
Betaalbaarheid
Het betalen van een eigen bijdrage naar inkomen vinden wij vanzelfsprekend, ook bij de lichte
vormen van jeugdzorg.
Brievenbrigade
De brievenbrigade is hulp bij administratie en formulieren zoals in onze gemeente gegeven wordt
door vrijwilligers bij de stichting Perspectief. Deze brievenbrigade moet worden uitgebreid. Nog lang
niet alle mensen voor wie de hulp een uitkomst is worden bereikt. Goed informatie kunnen lezen en
zelf goed informatie kunnen verstrekken zal helpen bij het voorkomen van schulden en bij het vinden
van de juiste hulp. De brieven die de gemeente stuurt worden qua leesbaarheid en verstaanbaarheid
door veel mensen niet begrepen. Deze brieven kan de gemeente zelf verbeteren.

Inkomen
Het is erg belangrijk dat mensen kunnen voorzien in hun eigen bestaan: dit geeft voldoening, het
geeft structuur, het geeft mogelijkheden anderen te helpen. Wij vinden dit belangrijk voor iedereen.
De meeste volwassen inwoners hebben een (parttime) baan of zijn ondernemer. Circa 3,5% van onze
inwoners heeft een werkloosheidsuitkering en ruim 1% heeft een bijstandsuitkering.
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Werk
Wij willen nog meer inzetten op het helpen van mensen bij het vinden van werk, waarbij de inzet
gericht is op werk voor de lange termijn. Dit kan best via een traject van vrijwilligerswerk – werken
met behoud van uitkering – jaarcontract – contract voor langere termijn. Maar we willen niet dat
uitzendbureaus verdienen aan onze regelingen terwijl de persoon die wij helpen na korte tijd weer
terug bij af is. Dit vraagt een intensieve persoonlijke begeleiding. Wij willen inzetten op ambtenaren
die voldoende tijd kunnen besteden aan deze begeleiding. Wij zijn voor een gemeentehuis met korte
lijntjes naar en tussen alle zorg- en welzijn-professionals.
Voorkomen van terugbetalen van toeslagen
Bij werktrajecten en korte contracten is het ook belangrijk om de mensen te steunen in het correct
doorgeven van inkomstenwijzigingen en voorkomen van problemen met terugbetalen van toeslagen
Hierbij is maatwerk belangrijk.
Inburgering en onderwijs
Wij zijn voor een ruime uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering, met voldoende tijd en geld,
waarbij de gemeente Vluchtelingenwerk met hun kennis en ervaring betrekt. Vraag ook mensen die
vanuit het buitenland naar Nederland zijn gekomen als ervaringsdeskundigen bij het ontwikkelen en
evalueren van het beleid.
Eerste prioriteit is werk vinden en deelnemen aan de samenleving. Hiervoor is het belangrijk om te
investeren in mensen door toegang te geven en te blijven geven tot onderwijs. Ook tijdens het werk
of tijdens het traject hiernaar toe moet er voldoende tijd ingebouwd worden voor het leren van
Nederlands. Dit moet een belangrijk selectiecriterium zijn voor werkgevers om samen te werken met
de gemeente via het Werkbedrijf.
Omgaan met schulden
Ons stelsel van sociale zekerheid is complex en vangt helaas niet iedereen op tijd en voldoende op.
Schulden ontstaan snel en het overzicht houden is een uitdaging die velen boven het hoofd groeit.
Vertrouwen op je eigen kracht als je een laag inkomen en veel schulden hebt is bijna onmogelijk. In
plaats van mensen te verwijzen naar een geldlening bij de gemeentelijke kredietbank zetten wij in op
uitbreiden van de mogelijkheden voor leenbijstand.
Bij de uitvoering van inkomensregelingen en schuldhulpverlening moeten altijd de bijzondere
omstandigheden van het individuele geval in ogenschouw worden genomen. De gemeentelijke
dienstverlening aan onze inwoners die afhankelijk zijn van inkomensondersteuning of
schuldhulpverlening is daarop ingericht. Schulphulpverlening moet ook beschikbaar zijn voor
ondernemers in onze gemeente, zeker voor ZZP’ers.
D66 is voor een experiment in Beuningen waarbij schulden onder voorwaarden worden
overgenomen door de gemeente.
Voedselbank
Het aantal inwoners dat noodgedwongen gebruik maakt van de voedselbank in de gemeente
Beuningen is stijgende. De voedselbank krijgt hulp bij huisvesting, energiekosten en vervoer. Wij
willen dat de gemeente ook met de voedselbank meedenkt over hun wens om een gezonde
voedselbank te worden door meer verse groente en fruit aan te bieden
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Onze ambities voor de gemeente Beuningen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inzetten op preventie, signaleren en bereikbare zorg voor ieder die dit nodig heeft.
De mensen die zorg nodig hebben staan centraal.
Zorg en ondersteuning ook voor mensen die dit altijd nodig zullen blijven hebben.
Realiseren van een brede samenwerking van professionals met vrijwilligers en betrokkene zelf.
Korte lijntjes op het gemeentehuis met en tussen professionals in zorg en ondersteuning.
Uitbreiden van de brievenbrigade.
Investeer in mensen, of het nu gaat om opleiding, ervaring opdoen of de Nederlandse taal. Dit
ongeacht leeftijd, handicap, zelfstandigheid, land van herkomst of gezondheid.
Mensen vanuit het buitenland moeten zo snel mogelijk hulp krijgen bij het vinden van werk en
het leren van de taal.
Meewerken aan een gezonde voedselbank.
Schuldhulpverlening: help meer mensen, eerder en daarmee ook beter.
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Bestuur en regionale samenwerking
Het karakter van de gemeente Beuningen wordt bepaald door de mensen die hier wonen, door hoe
onze ruimtelijke omgeving in elkaar zit, maar vooral door de manier waarop wij met elkaar omgaan.
Wij wonen in een prachtige omgeving met mooie natuur en aantrekkelijke dorpen en wijken. Door
de wijze waarop de gemeente participeert in onze kleinschalige maatschappelijke netwerken, zijn wij
in staat om mensen in hun eigen omgeving op te vangen en te helpen.
Relatie inwoner - gemeente
Inwoners mogen van de gemeente verwachten dat ze vriendelijk, efficiënt en correct geholpen
worden. Wij willen een goede relatie tussen onze inwoners en het gemeentebestuur. Dit wil zeggen
dat de gemeente haar inwoners serieus neemt, vroegtijdig betrekt bij gemeentelijke plannen en
ruimte geeft aan initiatieven. Bijvoorbeeld door het wegnemen van wettelijke belemmeringen, het
leggen van verbindingen of het beschikbaar stellen van deskundigheid. Wij vinden het belangrijk dat
alle inwoners gelijkwaardig worden behandeld en dat inwoners die zich niet kunnen vinden in
initiatieven, niet monddood worden gemaakt. Van inwoners verwachten wij dat ze inhoudelijk
beslagen ten ijs komen en zich baseren op feiten.
D66 bestrijdt elke vorm van discriminatie. Alle mensen zijn gelijkwaardig ongeacht hun beperking,
leeftijd, afkomst, land van geboorte, geslacht, seksuele geaardheid of geloof.
Samenwerking met andere gemeenten
De gemeente Beuningen ligt in een mooie regio die inwoners uit de hele regio veel kansen biedt. We
gaan wandelen in de bossen van buurgemeenten, we gaan naar een concert op de Goffertweide,
bezoeken musea in Arnhem en vinden vaak een baan over de gemeentegrenzen. Dat betekent dat
wij met de regiogemeenten afspraken maken over alles wat de regio aangaat: wonen, werken,
ondernemen, onderwijs, zorg, verkeer, cultuur, duurzaamheid, toerisme of recreatie. Onze gemeente
maakt er deel van uit en heeft belang bij een vitale regio.
Wel moeten wij er op letten dat deze vormen van samenwerking democratisch controleerbaar zijn.
De manier waarop dit binnen de groene metropoolregio Arnhem Nijmegen is vormgegeven, met een
agendacommissie van raadsleden en apart ‘intekenen’ op specifieke onderwerpen van
samenwerking, is hierbij een goed voorbeeld.
Gezien de grote opgaven waar wij als gemeente voor staan, is D66 van mening dat de samenwerking
met onze buurgemeenten versterkt moet worden. Daarbij kiezen wij nadrukkelijk voor bestuurlijke
zelfstandigheid, om zo dicht bij onze kiezers te kunnen blijven staan en maximaal toegankelijk,
benaderbaar en transparant te zijn naar alle inwoners. Maar voor het versterken van de kwaliteit van
onze ambtelijke dienst kiezen wij voor verregaande samenwerking waarbij fusie van
werkorganisaties niet wordt uitgesloten.

Onze ambities voor de gemeente Beuningen:
•
•
•

Bestuurlijke zelfstandigheid maar verregaande samenwerking met buurgemeentes, waarbij
ambtelijke fusie niet wordt uitgesloten.
Dienstverlening en voorzieningen blijven op lokaal niveau.
De gemeente spreekt en schrijft in verstaanbare taal.
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