Voorwoord van de lijsttrekkers
Beste kiezer,
We staan aan de vooravond van speciale verkiezingen. Verkiezingen om te komen tot de eerste
gemeenteraad voor onze nieuwe gemeente. Vaak is in het verleden over herindeling gesproken
en dan, wanneer je het niet verwacht op basis van verkiezingsprogramma’s, is toch opeens de
kogel door de kerk. Wellicht was het met alle taken waar we als kleine gemeente voor staan
uiteindelijk wel een goed moment maar ook dit herindelingsproces is een flinke extra taak
geweest.
Waar u tegelijk met de verkiezingen om gevraagd wordt is een keuze te maken voor onze
nieuwe gemeentenaam. Wat is hier al veel over gezegd! Alsof er geen belangrijker zaken waren
waar het over moest gaan! C’90 kon en kan zich goed vinden in het als eerste voorgestelde
“Berg en Dal”. Nu echter besloten is dat de inwoners via een referendum de keuze kunnen
bepalen zullen wij hierover geen stemadvies geven. U bent als kiezer aan zet, ù laat weten of
het Berg en Dal of Groesbeek wordt. Dat heeft dus niets te maken met de partij waarop u
stemt al wil een aantal partijen dit wel zo laten lijken.
C’90 Ubbergen heeft samenwerking gezocht met GVP Groesbeek en GJS Millingen. We hebben
daarmee partijen gevonden die, zoals ook bij C’90, veel mensen uit het verenigingsleven als
vertegenwoordigers hebben. Mensen die geworteld zijn in de samenleving van de verschillende
dorpen. Ons uitgangspunt is dat onze nieuwe gemeente zich nog moet vormen en dat vertegenwoordigers uit Groesbeek en Millingen te weinig weten van Ubbergen en uiteraard geldt dat
voor ons omgekeerd ook. “Samen Sterk” stond altijd al in ons logo en nu zullen we het helemaal
samen moeten gaan doen. “Samen nog sterker”!
Ons stemadvies: Stem lokaal! Stem C’90! Mensen met ervaring die u al langer kent, die midden
in de samenleving staan en zorg zo voor een goede vertegenwoordiging van de oude gemeente
Ubbergen in de raad van onze nieuwe gemeente.
En wat betreft de naam: stem met uw hoofd en met uw hart, wij respecteren uw keuze.
Omdat het groeien naar een nieuwe gemeente een best wel ingewikkeld proces is heeft C’90
besloten om met twee lijstrekkers te werken. Beide lijstrekkers willen u bedanken voor het vertrouwen in de afgelopen twee periodes. Wij zullen onze ervaring van acht jaar fractievoorzitter
(Robert) en acht jaar wethouder (Ria) inzetten om te kunnen groeien tot één gemeente! Wij
roepen u op om op woensdag 19 november zeker te komen stemmen en hopen dat dit een
stem voor Lokaal dus C’90 is.
Ria Barber en Robert Houkes
Lijsttrekkers C’90.
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C’90 een onafhankelijke lokale partij die dicht bij de burger staat
Op 19 november 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In dit jaar, voor U en voor
ons allen, extra belangrijk i.v.m. het samenvoegen van de gemeenten Millingen, Ubbergen en Groesbeek.
Een nieuwe kans om uw vertegenwoordiging in het gemeentebestuur te kiezen en …
om invloed uit te oefenen op het beleid van de komende jaren.
In dit verkiezingsprogramma vindt U terug waar C’90 voor staat en wat ons streven
voor de komende jaren is. Echter, niet alles waar we naar streven is haalbaar. Geld, coalitie en oppositie spelen een grote rol bij het al- of niet bereiken van de gestelde doelen.
Soms moeten er prioriteiten worden gesteld waarbij, om maar eens een voorbeeld te
noemen, het groen slecht verzorgd gaat worden om geld vrij te maken voor het onderhoud van de trottoirs. Eerst wat moet, dan wat we graag willen.
Combinatie’90 is een onafhankelijke lokale politieke partij die zich door de jaren heen
gericht heeft op de belangen van alle inwoners van de gemeente Ubbergen.
Als partij zijn we al meer dan 27 jaar in de gemeenteraad actief en hebben altijd gestaan
voor zaken die voor u als inwoner van belang zijn.
Door de samenvoeging van de genoemde gemeenten wordt het werkterrein van de
gemeenteraad echter een stuk groter. Belangrijk is in de ogen van C’90 de kennis van
dit werkterrein en wel op alle gebied. De inwoners van de MUG-gemeenten hebben
in hun kernen allemaal hun eigen verenigingen, hun eigen bedrijven, hun eigen cultuur,
hun eigen monumenten en allerlei andere zaken. Om de belangen van al deze inwoners
beter te kunnen behartigen heeft C’90 de samenwerking gezocht van lokale partijen
uit de gemeenten Millingen en Groesbeek. Wat van belang was bij de keuze was het
lokale aspect en de gelijke gestemdheid op zo veel mogelijk gebieden. We hebben onze
partners gevonden in de Groesbeekse Volkspartij en de Gemeentelijke Jeugd en Sportbelangen uit Millingen.
C’90 is er voor iedereen uit onze gemeente die de democratische beginselen aanhangt,
ongeacht zijn of haar nationaliteit, godsdienst of politieke kleur. Wij streven er naar om
besluiten te laten dragen door een zo breed mogelijke achterban. De betrokkenheid
met de inwoners van onze gemeente is dan ook van groot belang. Laat daarom Uw
stem niet verloren gaan.
Stem Lokaal. Deze kreet is voor alle hiervoor genoemde partijen van belang. We willen niet in het keurslijf van de landelijke politieke partijen zitten die, mogen we aannemen, allen in het landsbelang werken maar daarbij de lokale belangen als ondergeschikt
zouden kunnen zien. Wij werken vanuit onze bestuurslaag voor de belangen van de
inwoners van onze gemeente.
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Wat wil C’90 voor 2015-2018
Behoud van leefbaarheid in de kernen
•

Leefbare, veilige woonkernen in samenwerking met de bewoners, wijkagent.
Ondersteunen en faciliteren van bewonersinitiatieven door de gemeente (denk
aan o.a. groene leefruimtes, dierenweitje, initiatieven vanuit de KBO zoals langer
zelfstandig blijven wonen e.d)

•

Sociale voorzieningen waar mogelijk, gespreid houden over de dorpen, aansluitend
bij de Totaalvisie Wonen, werken en Voorzieningen en de totaalvisie Welzijn en Zorg

•

Bibliotheek in de Kulturhusen in stand houden zodat deze voorziening bereikbaar
blijft voor met name de basisscholen en senioren

•

Het Dorpshuis en de Kulturhusen moeten het sociale middelpunt worden van
de dorpsgemeenschap, toegankelijk voor jong en oud.Verenigingen stimuleren
gebruik te maken van deze voorzieningen.

•

Steun voor de vrijwilligers die de verenigingen en de KBO draaiende houden,
minder regeltjes voor vergunningen e.d.

•

Verstrekken van informatie inzake de Wet Maatschappelijke Ondersteuning,
duidelijk en eenvoudig vanuit de gemeente door middel van Gemeenteblad en
website, ouderenadviseurs en ambtenaren. Inwoners die er voor in aanmerking
komen moeten eenvoudig de weg weten te vinden.

•

Bevorderen van muziekonderwijs voor de jeugd, in samenwerking met de plaatselijke muziekverenigingen.

•

Het openbaar vervoer moet intact blijven.

•

De ontwikkeling van peuterspeelzalen en/of kinderdagverblijven kritisch blijven
volgen.
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Huisvesting en woningbouw
•

•
•
•

•

•

•

C’90 wil graag duidelijk krijgen wat de behoefte vanuit de lokale bevolking is. Hoe
kun je “bouwen voor eigen behoefte” terwijl de woningmarkt geheel open is. Naar
ons idee is er nog steeds, ondanks allerlei rapporten, geen duidelijk beeld over
hoeveel jongeren bijvoorbeeld in hun eigen dorp willen blijven wonen. Hierbij
geen mensen van buiten uitsluiten, maar we willen zeker onze eigen inwoners niet
wegjagen.
Als er gebouwd wordt moeten we inzetten op levensloopbestendige (aanpasbare)
woningen.
Onderzoeken of er in de nieuwe gemeente mogelijkheden zijn voor startersleningen.
De woningtoewijzingsregeling moet op de schop! In een maatschappij waar van
familieleden verwacht wordt mantelzorg te verlenen zal ook de mogelijkheid geboden moeten worden dat familie/mantelzorgers bij elkaar in de buurt kunnen wonen. Hierover zal lokaal met de woningbouwcorporaties in overleg gegaan moeten
worden zodat het daarna gezamenlijk uitgedragen kan worden in de Stadsregio die
de regeling vaststelt.
Oplossingen zoeken binnen de wet voor het probleem dat ontstaan is door de
inkomensgrens voor sociale huurwoningen waarmee het zogenaamde “scheefwonen” aangepakt moest worden. Waar eerder een aardige mix van bewoners was
beginnen er in de dorpen “probleemstraatjes” te ontstaan.
Oplossing voor groepen die tussen wal en schip vallen omdat ze teveel verdienen
om voor een sociale huurwoningen in aanmerking te komen maar te weinig om
financiering voor een koophuis te kunnen krijgen. Woningverkoop door Oosterpoort tegen lage prijzen lijkt ons niet de oplossing zolang er nog behoefte is aan
huurwoningen en bovendien vertroebelt ook de woningmarkt.
Woning/boerderijsplitsing, zeker in het kader van de eerder genoemde mantelzorg,
moet mogelijk zijn met behoud van oorspronkelijk karakter.
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Wet Maatschappelijke Ondersteuning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van hun burgers.
Een groot deel van de persoonlijke verzorging gaat over naar de Zorgverzekeringswet en de A.W.B.Z. wordt omgevormd tot een landelijke voorziening voor de
intramurale ouderen en gehandicaptenzorg.
C’90 staat pal voor duidelijke informatieverstrekking via de zogenaamde sociale
teams verdeeld over vier sectoren binnen de nieuwe gemeente.
In principe moeten de W.M.O. voorzieningen voor ieder bereikbaar zijn, niet de
zorgvrager nog langer zien als groep, maar als individu.
Terug naar de menselijke maat, de burger is zelfredzaam, staat zelf aan het roer en
de rol van de gemeente zal daar een vorm van regie in moeten zijn.
Lokale bestuurders moeten inzetten op de vraag vanuit de behoefte aan maatschappelijke ondersteuning.
Voor ieder bereikbaar, maar wel primair zelf verantwoordelijk en bij een voorzieningenverstrekking vanuit de gemeente wordt een eigen bijdrage gevraagd naar
draagkracht op basis van inkomen .
Ook moet de mogelijkheid open gehouden worden tot het P.G.B. (persoonsgebonden budget)
Per 2015 zal de A.W.B.Z. ingrijpend worden hervormd.
Doel is om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Zo nodig met ondersteuning van de gemeente of zorg via de zorgverzekering.
In de nieuw te vormen gemeente zal men zich meer bezig moeten gaan houden
met het gegeven dat ouderen langer zelfstandig zullen blijven wonen, daar komt nu
de ontkoppeling van wonen en zorg bij.
Er moet een fundamenteel debat ontstaan (ook binnen de raad) over hoe de
woonvisie eruit gaat zien gerelateerd aan de decentralisaties.
De burger is aan zet en geeft aan wat hij of zij nodig heeft.
Informatie over de W.M.O. moet duidelijk te vinden zijn in de gemeentegids en één
loket voor alle zorgvragen.
C’90 zal zich binnen de nieuw te vormen gemeente ook blijvend inzetten om, wanneer dat nodig is en men zelf niet in staat is om bv. te reizen, de ambtenaar naar
de inwoner toe komt.
Bij een indicatiestelling, het z.g. keukentafelgesprek, zal er naast de ambtenaar altijd
een direct betrokkene van de aanvrager aanwezig zijn en bij ondertekening van
een zorgaanvraag moet er binnen zes weken een besluit vallen over de aanvraag.
In noodgevallen moet er met spoed hulp geregeld kunnen worden.
Aansluitend op de kanteling in de W.M.O. zullen cliënten, vrijwilligers- en burgerorganisaties een steeds belangrijker rol spelen.
C’90 zal zich er sterk voor maken dat de mantelzorg en andere organisaties een
stimulerende en begeleidende rol in blijven vervullen, waarbij de gemeente de
regie in handen zal moeten houden.
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Natuur, Landschap en Milieu
•

•
•
•

Ook in de nieuwe gemeente doorgaan met de uitvoering van het Landschaps
Ontwikkelingsplan met respect voor het agrarisch gebied. Hierbij hoort ook het in
stand houden , herstel en terugbrengen van natuurwaarden in overleg met de eigenaren, geen gedwongen natuurontwikkeling. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
mogen geen belemmering vormen voor bestaande bedrijven. Toekomstige uitbreidingsmogelijkheden moeten gewaarborgd blijven.
Geen verdere ontzandingen in de polder.
De bezoeker van onze groene leefgebieden bewust maken van het feit, dat men
zijn afval mee moet nemen en niet in de natuur moet dumpen d.m.v. borden op
diverse invalswegen. Zorgen voor meer afvalbakken.
Ons gebied is rijk aan monumenten. Het monumentenbeleid moet in stand
blijven, ook om de eigenaar in staat te stellen zijn eigendom te kunnen onderhouden en behouden.

Huishoudelijk afval
•

•

Geen terugkeer van de grote grijze vuilniszakken. Goede service verlenen op alle
te scheiden (herbruikbare) afvalstromen zodat er nog maar weinig restafval overblijft en de kosten zoals de laatste jaren gebeurd is omlaag kunnen blijven gaan. De
ontwikkelingen over afval als grondstof (hergebruik) gaan erg snel en we zullen dit
goed blijven volgen en er met de afvalinzameling op inspelen.
Blijvende toegang tot de milieustraat bij Daamen in Millingen.

Recreatie en Toerisme
•

•
•
•

Ook in de nieuwe gemeente doorgaan met de uitvoering van het Landschaps
Ontwikkelingsplan met respect voor het agrarisch gebied. Hierbij hoort ook het in
stand houden , herstel en terugbrengen van natuurwaarden in overleg met de eigenaren, geen gedwongen natuurontwikkeling. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
mogen geen belemmering vormen voor bestaande bedrijven. Toekomstige uitbreidingsmogelijkheden moeten gewaarborgd blijven.
Geen verdere ontzandingen in de polder.
De bezoeker van onze groene leefgebieden bewust maken van het feit, dat men
zijn afval mee moet nemen en niet in de natuur moet dumpen d.m.v. borden op
diverse invalswegen. Zorgen voor meer afvalbakken.
Ons gebied is rijk aan monumenten. Het monumentenbeleid moet in stand blijven,
ook om de eigenaar in staat te stellen zijn eigendom te kunnen onderhouden en
behouden.
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Hoogwaterproblematiek
•
•

Alert blijven op plannen om de Ooijpolder als retentiegebied in te zetten.
De goede contacten met het Hoogwaterplatform blijven onderhouden om
samen te kunnen nadenken en overleggen welke maatregelen, indien nodig, dan
wel ingezet kunnen worden.
Economie

•
•
•
•

Ruimhartiger beleid inzake het faciliteren van initiatieven vanuit de ondernemer
om economische activiteiten te stimuleren.
In samenwerking met de ondernemersverenigingen stimuleren van werkgelegenheid.
Waar mogelijk werk gunnen aan de lokale ondernemers.
Waar mogelijk mensen zonder werk inzetten bij projecten die door de gemeente aangestuurd worden.
Veiligheid en verkeer

•
•
•
•
•
•
•
•

Intensievere aandacht voor openbare orde en veiligheid: meer zichtbare aanwezigheid in de kernen van de wijkagent.
Meer inzet van de Buitengewoon Opsporingsambtenaar.
Bewoners betrekken bij het veiliger maken van de woonomgeving.
Geen afsluiting van de dijken.
Uitvoering geven aan het VerkeersCirculatiePlan.
Veilige looproutes in de kernen, goed onderhoud van de trottoirs
Bij plannen inzake verkeer de bewoners blijvend vroegtijdig bij overleg betrekken.
Groenonderhoud op zodanig niveau dat er geen verkeersonveilige situaties
kunnen ontstaan voornamelijk op de kruisingen, maar ook langs de wegen en
de fietspaden.
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Bestuurlijke zaken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een goed en toegankelijk werkend ambtenarenapparaat, duidelijk naar de inwoners, goede bereikbaarheid.
C’90 wil een ambtenarenapparaat dat dienstverlenend is naar de inwoner. Met
name ouderen en minder validen moeten thuis geholpen worden met gemeentelijke zaken.
Bij de openingstijden van de gemeenteloketten moet meer rekening gehouden
worden met de werkende bevolking.
Probeer, indien mogelijk, te vergaderen op de locatie waar het te bespreken
onderwerp speelt.
Nieuwe initiatieven die ontwikkeld worden moeten positief benaderd worden.
Meer meedenken in oplossingen in plaats van alleen maar aangeven wat niet kan.
Een goede bedrijfscontactfunctionaris die weet wat ver in ondernemend “Berg
en Dal” speelt.
Digitale dienstverlening met eenvoudige formulieren.
Verenigingen en andere organisaties van vrijwilligers die jaarlijks dezelfde activiteit organiseren, niet iedere keer alle formulieren laten invullen maar alleen de
wijzigingen laten aangeven.
Bestuurders moeten makkelijk benaderbaar zijn.
C’90 wil geen externe wethouders.
Wij vinden het belangrijk dat er in de nieuwe gemeente een toegankelijke
Burgemeester komt die weet wat het betekent om in een dorpskern te wonen
die onderdeel uitmaakt van een grotere gemeente.

Financiën
•

Werken binnen de begroting!

C90 wil werken binnen de begroting en budgetten die daadwerkelijk aanwezig zijn. Geen geld
uitgeven dat eerst nog verdiend moet worden. Daarom geen actief grondbeleid en speculeren
op mogelijke winsten en deze al bestemmen voor ze behaald zijn. Daarom willen we ook de lijn
voortzetten zoals we dat de laatste 9 jaar hebben gedaan het zgn nieuw voor oud. Dus geen
nieuw beleid als er geen structurele dekking voor is. Incidentele meevallers niet voor structurele
zaken gebruiken. Verder willen we, voor zover deze er nog niet zijn, beheersplannen opstellen
voor de nieuwe gemeente Berg en Dal voor al de kapitaalgoederen zoals gebouwen, sportvelden wegen rioleringen openbaar groen en dergelijke. Aan de hand van deze plannen zal een
meerjaren perspectief voor wat betreft de te reserveren gelden moeten worden opgesteld.
Contactgegevens:
Gemeentehuis Millingen / C90
Postbus 3
6566 ZG Millingen a/d Rijn

www.c-90.nl
info@c-90.nl
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