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Stem Groesbeek, stem Groesbeekse Volkspartij

Wat kenmerkt Groesbeekse Volkspartij?
- Sterke, lokale partij
- Partij, die al tientallen jaren bijdrage levert aan gemeentebestuur
- Daardoor mede verantwoordelijk voor goed voorzieningenniveau en lage
belastingdruk
- Kandidaten, die zich op verschillende fronten inzetten voor de Groesbeekse
gemeenschap
- Realiteitszin, verantwoordelijkheid willen dragen, keuzes durven maken
- Constructief, oplossingsgericht
- Versterking invloed in nieuwe gemeente door samenwerking met andere lokale
partijen (C90 in Ubbergen en GJS in Millingen)
- Inzet voor behoud gemeentenaam Groesbeek
Woonkwaliteit
- Voldoende betaalbare en levensloopbestendige woningen
Acties: samen met Oosterpoort inzetten op aanpassing bestaande woningvoorraad
(woonlastenbenadering), startersleningen verstrekken voor aankoop van bestaande
woningen (behoud jongeren binnen de gemeente)
- Zorgen voor veilige en leefbare woonomgeving
Acties: goed onderhoud trottoirs en, fietspaden, kwaliteit in de openbare ruimte,
rollator- en rolstoelvriendelijke ommetjes rond seniorencomplexen mogelijk maken,
bankjes plaatsen, bezien in hoeverre bewoners zelf verantwoordelijkheid willen
dragen voor onderhoud in de wijk, overleg met sociale verhuurders over bij
woningtoewijzing te stellen eisen (gedrag huurders, differentiatie), aandacht voor
veiligheid en toezicht in de wijk/buurt
Werkklimaat
- Plaatselijke werkgelegenheid bevorderen
Acties: inkoop- en aanbestedingsbeleid, dat reële kansen biedt aan lokale bedrijven
(beperking eisen, beperking aantal uit te nodigen bedrijven), bij aanbesteding bezien
in hoeverre inschakeling van mensen zonder werk kan plaatsvinden
- Ontlasting bedrijfsleven
Acties: integrale benadering t.a.v. vergunningverlening/controles (afstemming milieu,
bouwen, brandveiligheid, etc.), tijdige betaling facturen, beperkt aantal eisen bij
aanbesteding
- Ruimte voor toekomstbestendige landbouw
Acties: ruimte bieden voor initiatieven van ondernemers voor verduurzaming (milieu,
energie, diervriendelijkheid) en verbreding (dagopvang, recreatieve activiteiten, niet
zijnde verblijfsrecreatie)
Recreatie/toerisme
- Promotie
Acties: gerichte promotiecampagnes (tevens promotie als woon-/werkgemeente),
stimulering totstandkoming combi-arrangementen voor de toerist
- Kwaliteit toeristisch aanbod
Acties: toeristisch aanbod zo veel mogelijk ook voor eigen inwoners, activiteiten voor
toerist/recreant bevorderen (beleving), die aansluiten bij de identiteit van de
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verschillende kernen, geen verdere versnippering kampeermogelijkheden maar
inzetten op versterking kwaliteit bestaande bedrijven, inzet richten op vestiging WOIImuseum op huidige locatie bevrijdingsmuseum, ontbrekende schakels in recreatief
fietsroutenetwerk realiseren (onverhard fietspad van Biesseltsebaan via St. Jansberg
richting Milsbeek, fietspad van golfbaan naar Afrikamuseum, ontbrekende schakel
fietsroute Dennenkamp/Wylerbaan)
Landschapsbeleid
Acties: in gang gezette projecten (beekherstel, natuurontwikkeling) afronden, geen
nieuwe grootschalige projecten maar inzetten op behoud en versterking van
bestaande kwaliteiten landschap, herstel zichtlijnen, sloop/opknappen oude schuren
in buitengebied bevorderen door herbestemmingsregeling, meer bankjes in
buitengebied

Duurzaamheid
- Geringere afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, groter gebruik van schone
energie; gemeente heeft voorbeeldfunctie
Acties: zonnepanelen op meer gemeentelijke gebouwen, regeling voor vervanging
asbest op agrarische bedrijfsgebouwen door zonnepanelen, stimulering fietsgebruik
(zie recreatie/toerisme), combinaties tot stand brengen tussen plaatselijk bedrijfsleven
en bewoners t.b.v. verduurzaming bestaande woningvoorraad (lagere energielasten),
bij nieuwbouw is duurzaamheid uitgangspunt, vanwege aantasting landschap geen
voorstander van plaatsing windmolens in Groesbeek en/of directe omgeving
- Meer inzetten op scheiding en hergebruik van afval
Acties: realisering volwaardige milieustraat bij Van Kesteren tegen aantrekkelijke
tarieven, huis-aan-huisinzameling uitbreiden naar textiel en drankkartons, restafval
inzamelen in centrale ondergrondse afvalcontainers in iedere wijk/buurt (omgekeerde
inzameling na gedegen voorlichting invoeren vanwege kostenbesparing en ter
bevordering van verdere scheiding van afval), wekelijkse inzameling gft uitbreiden tot
de maand mei

Zorg en ondersteuning
- Zorgvraag beperken door preventieve programma’s ter bevordering van gezondheid
Acties: campagnes voor gezond voedsel en alcoholmatiging, stimulering beweging en
sportactiviteiten voor jong en oud (bv. door plaatsing beweegtoestellen op geëigende
plekken)
- Mensen zorg zo lang mogelijk in eigen omgeving bieden
Acties: ondersteuning mantelzorgers (laagdrempelig adviespunt en behoud
mogelijkheden dagopvang en respijtzorg, mogelijk in andere, meer collectieve vorm),
vergroting mogelijkheden mantelzorgwoningen, stimulering vrijwilligersactiviteiten,
aandacht voor goede toegankelijkheid gemeenschapsvoorzieningen, snelle en
adequate ondersteuning bij behoefte aan hulpmiddelen WMO (verantwoordelijkheid
voor afwikkeling aanvragen zo veel mogelijk delegeren, mogelijkheden voor
indicering achteraf onderzoeken)
- WMO-voorzieningen beschikbaar stellen op basis van het principe, dat men primair
zelf verantwoordelijk is mede ter wille van de betaalbaarheid van het beleid
Acties: mogelijkheid openhouden van persoonsgebonden budget (pgb),
maximalisering eigen bijdragen (draagkracht naar inkomen), bezien welke
voorzieningen sowieso niet meer voor bekostiging in aanmerking behoeven te
komen, bekijken of subsidiëring maaltijdvoorziening nog van deze tijd is (middelen
mogelijk anders inzetten), meervoudig gebruik en hergebruik van voorzieningen,
sneller verwijzen naar reeds aangepaste woningen, wijzen op mogelijkheden
bijzondere bijstand

2

-

-

-

Integrale aanpak van problemen gezondheid, werkloosheid, onderwijsachterstand
Acties: uitbreiding pilot-project Stekkenberg naar hele gemeente, afstemming
activiteiten welzijnswerk, maatschappelijk werk, wijkverpleging, sociale zaken
Voorrang voor algemeen toegankelijke voorzieningen
Acties: behoud buurtbus, alert op kwaliteit regiotaxi, behoud netwerk bus (geen
concurrentie door trein)
Tegengaan van alcohol- en drugsmisbruik
Acties: huidige aanpak voortzetten en uitdragen, streng optreden, goede voorlichting
op scholen, ouders ondersteunen in hun primaire verantwoordelijkheid (o.m. door
mee te helpen aan organisatie bijeenkomsten ouders voor ouders,
opvoedingsondersteuning), streven naar vervroeging uitgaanstijdstippen (regionaal),
controle en zicht op hangplekken, afspraken maken en nakoming afdwingen t.a.v.
opruimen rommel op hangplekken, strengere aanpak overmatig alcoholgebruik bij
evenementen en optochten, geen subsidiëring van feesten

Gemeenschapsvoorzieningen
- In iedere kern gemeenschapsaccommodatie behouden
Acties: activiteiten in de kleinere kernen zo veel mogelijk concentreren in één
accommodatie (bij voorkeur in school dan wel verenigingsaccommodatie),
bibliotheekvoorziening koppelen aan scholen, niet streven naar overal dezelfde
voorzieningen maar afstemming op identiteit kern
- Voorzieningen en winkels in de hoofdkern concentreren, zodat deze voor Groesbeek
behouden kunnen blijven
Acties: afronding centrumplan Groesbeek door verplaatsing Jan Linders/Aldi naar
marktplein, blijven werken aan belevingswaarde centrum als winkelhart, verplaatsing
van winkels naar centrumgebied stimuleren door mee te denken en te werken aan
herbestemming van vrijkomende winkelruimte, behoud grote zaalruimte in combinatie
met nieuwe functies in Mallemolen
- Leefbare kernen door rijk verenigingsleven
Acties: vrijwilligerswerk ondersteunen, meer mogelijkheden inzet mensen met behoud
van uitkering, samenwerking verenigingen stimuleren
- Toekomstperspectief zwembad
Acties: blijven streven naar privatisering om sluiting te voorkomen
Jeugdbeleid
- Samenhangend jeugdbeleid formuleren
Acties: stringente controle op leerplicht, school combineren met kinderopvang,
peuterspeelzaalwerk en welzijnsactiviteiten, blijvende aandacht voor aanpak alcoholen drugsgebruik, ondersteuning (sport)verenigingen bij activiteiten voor de
schooljeugd (combinaties school/sportvereniging)
Bereikbaarheid
- Verbetering verkeersafwikkeling
Acties: vasthouden aan goede verbinding via Mook, blijven inzetten op aanpassing
grensovergang Wyler, openstelling Altena/Hettsteeg op korte termijn
- Stimulering fietsgebruik, vergroting veiligheid
Acties: in het dorpscentrum rood gemarkeerde fietssuggestiestroken aanbrengen,
rotonde Nijmeegsebaan/Nieuweweg ter hoogte van Stekkenberg ter verbetering van
de oversteekbaarheid voor o.m. schoolgaande jeugd
- Stimulering fietsgebruik, vergroting mogelijkheden
Acties: snelle aanleg fietspad Heumensebaan/Rijlaan en langs spoorlijn, bewaakte
fietsenstalling in centrum van Groesbeek
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Eisen aan gemeente als organisatie
- Aansturing
Acties: waar mogelijk taken privatiseren en uitvoering van beleid uitbesteden aan
(lokaal) bedrijfsleven
- Toegankelijkheid
Acties: publieksbalie waar bezoekers snel en goed geholpen worden, persoonlijk
contact, medewerkers op bezoek om samen te werken aan oplossingen (geen
advisering van achter het bureau), uitbreiding digitale dienstverlening,
vereenvoudiging aanvraagformulieren, meedenken in alternatieven als door
aanvragers gewenste oplossingen onverhoopt niet mogelijk zijn
- Transparantie
Acties: vroegtijdige betrokkenheid van inwoners bij gemeentelijke maatregelen,
behoud periodiek overleg met belangenorganisaties, duidelijk zijn (ook en vooral als
wensen niet gehonoreerd kunnen worden), aangeven waarom bepaalde keuzes
gemaakt worden,
- Wijkgericht werken
Acties: initiatieven vanuit de wijk stimuleren, zichtbaar aanspreekpunt in de wijk, niet
iedere wijk hetzelfde benaderen
- Knopen doorhakken, besluitvorming en uitvoering daarvan versnellen
Acties: minder aandacht voor formuleren van telkens weer nieuwe visies, prioriteit
geven aan uitvoering, schrappen van gedetailleerde regelgeving, duidelijke regels,
sturen op doelstellingen (mensen zijn zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop zij
deze bereiken), administratieve rompslomp beperken (niet vragen naar reeds
bekende informatie), vraaggericht werken
Financiering
- Tering naar de nering zetten
Acties: mogelijkheden zoeken voor beperking exploitatietekorten zwembad en
Mallemolen (zie bovenstaand), ruimte creëren voor evt. nieuw beleid door oud beleid
te schrappen, versobering landschapsbeleid, opschoning gemeentelijke
monumentenlijst, versobering bibliotheek, uitgaan van werkelijke uitgaven in het
verleden (grote rekeningoverschotten voorkomen), nieuwe taken vanuit het rijk
(WMO, Jeugdzorg) uitvoeren binnen beschikbaar gestelde budgetten
- Belastingverhoging pas als andere mogelijkheden zijn uitgeput
Acties: bij evt. tekort eerst zoeken naar oplossing binnen de begroting
- Profijtbeginsel toepassen
Acties: specifieke diensten zo veel mogelijk in rekening brengen bij degenen, die van
deze diensten gebruik maken
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