Kies voor Groesbeek.
Stem Sociaal Groesbeek!
Verkiezingsprogramma 2015-2018
1. ER VALT WAT TE KIEZEN!
Op 19 november 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen van Groesbeek, Beek-Ubbergen en
Millingen a/d Rijn. Het zijn verkiezingen die vooral in het teken staan van het samenvoegen van onze
drie gemeenten per 1 januari 2015. Op de verkiezingsdag zal ook het raadgevend referendum over de
nieuwe gemeentenaam gehouden worden. U mag daarmee dus op twee onderwerpen stemmen.
Wordt de nieuwe gemeentenaam volgens de meerderheid van de kiezers Groesbeek of Berg en Dal?
De discussies over de nieuwe gemeentenaam, de gevolgen van de gemeentelijke herindeling
voor ons allen, de inhoud van de verkiezingsprogramma’s en ervaringen van de afgelopen jaren zullen
de politieke discussies voor de gemeenteraadsverkiezingen gaan kleuren in de aanloop naar 19
november 2014. De uitvoering van Zorgtaken volgens de nieuwe Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) door de gemeente zal ook een belangrijk onderwerp zijn voor veel inwoners.
Sociaal Groesbeek is al acht jaar vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Groesbeek met
een kritisch geluid, vaak ook als luis in de pels. Naar de kiezers toe en binnen de gemeenteraad zijn
twee kerngedragingen voor ons belangrijk; duidelijk zijn en eerlijk zijn.
Als lokale politieke partij met een sterke sociale inslag zijn wij trouw aan de kiezers. Wij zeggen
wat wij doen en doen wat wij zeggen. Uiteraard zijn wij er na de herindeling voor alle inwoners.
Ons verkiezingsprogramma is een houvast voor uw keuze op 19 november 2014. Ook na de
verkiezingen zijn wij gericht op een intensief contact met onze inwoners. Wij zijn er voor de kiezer,
niet andersom!
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2. DE GEMEENTELIJKE HERINDELING
Sociaal Groesbeek heeft nooit de noodzaak gezien van de door de landelijke overheid opgelegde
gemeentelijke herindeling. Nu de herindeling een feit is, wil Sociaal Groesbeek kansen benutten, maar
ook risico’s beperken voor de inwoners van de nieuwe gemeente.
a) De nieuwe gemeentenaam zal wat ons betreft Groesbeek worden! Daar zijn wij sinds het
begin van de procedure over de herindeling als enige partij duidelijk over geweest. Ons
standpunt is dat u met het raadgevend referendum op 19 november mag kiezen tussen de
nieuwe gemeentenaam Groesbeek of Berg en Dal. De meerderheid (50% + één stem) van de
kiezers in het referendum bepaalt de nieuwe gemeentenaam! De nieuwe gemeenteraad zal
vervolgens in de eerste raadsvergadering van 2015 de wens van de kiezer dienen te
respecteren. Dat is democratie ten top; u gaat stemmen en de meerderheid van de kiezers
krijgt zijn zin. Sociaal Groesbeek stelt zich op het standpunt dat, naast respect voor een
democratisch meerderheidsbesluit, ook de naamsbekendheid van Groesbeek recht wordt
aangedaan als enige relevante naam voor de nieuwe gemeente. Wij denken dan aan tal van
argumenten; de donderdag van de Vierdaagse, de Zevenheuvelenloop, de Wijnfeesten, de
Luchtlandingen Market Garden van 1944 en Jasper Cillessen als doelman van ons nationale
voetbal elftal tijdens het WK van 2014. Deze zaken zijn qua naamsbekendheid allemaal gelinkt
aan Groesbeek. Sociaal Groesbeek zal dan ook zeer standvastig strijden voor de nieuwe
gemeentenaam Groesbeek.
b) Door de gemeentelijke herindeling zullen de onderlinge afstanden tussen de dorpskernen
groot worden. Van Groesbeek naar Millingen, Leuth, Kekerdom en Ooij is al snel een klein half
uur rijden met de auto. Met het openbaarvervoer is de reistijd nog langer. Om die reden zal
Sociaal Groesbeek zich inzetten voor het behoud van de identiteit en de leefbaarheid van de
dorpskernen.
c) De loketfuncties van het gemeentehuis voor de dorpskernen Millingen a/d Rijn en BeekUbbergen moeten behouden blijven. Die service naar de burger toe mag niet verloren gaan
door de herindeling. Loketfuncties kunnen op vaste tijden en volgens afspraak in vaste
tijdsblokken beschikbaar zijn. De loketfunctie mag zeker ook georganiseerd worden in
buurthuizen of grote zorgcentra.
d) Naast de mogelijkheid van digitale verzoeken of aanvragen moet ook de mogelijkheid blijven
bestaan om dat op de oude en vertrouwde manier via de balie / loketfunctie te organiseren.
Lang niet alle inwoners zijn aan al deze digitale veranderingen toe.
e) De nieuwe gemeente heeft een unieke parel van natuurschoon en monumentaal erfgoed, juist
dat kunnen wij uitbuiten in onze naamsbekendheid.
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f) Sociaal Groesbeek zal zich inzetten voor het behouden van het Groesbeeks Weekblad en de
Rozet als gratis gemeenteweekbladen met ook de gemeentelijke publicaties en mededelingen.
Het wegbezuinigen van de huidige twee weekbladen heeft geen draagvlak bij de meerderheid
van de inwoners.
g) Door de herindeling ontstaan er ook kansen om als grotere grensgemeente met Duitsland
beter overleg te houden dan nu.
h) De herindeling mag niet leiden tot een lastenverzwaring voor de inwoners. Mogelijk nadelige
effecten van de herindeling voor inwoners dienen opgevangen te worden binnen de
gemeentelijke begroting zonder lasten verzwaring. Als eerste mogelijkheid door het verkleinen
van het huidige ambtenarenbestand van de drie gemeenten, als tweede mogelijkheid door een
meer doelmatige besteding van de gemeentelijke uitgaven en voor het overige door extra
kosten op te vangen binnen de gemeentelijke begroting.
i) Vertraging in de besluitvorming van de nieuwe gemeenteraad is een ervaring die al is
opgedaan in andere gemeenten met een herindelingstraject. Sociaal Groesbeek zal zich
inzetten om die negatieve ervaring niet te laten herhalen in de nieuwe gemeente.
j) Sociaal Groesbeek zal een nieuw herindelingstraject met nog meer gemeenten niet steunen.

3. VOOR IEDEREEN
Onze kernstandpunten: Iedereen telt mee in onze samenleving, iedereen is waardevol. Als partij die
tussen de mensen staat, vechten wij daarvoor. Werkgevers, werknemers, werkzoekenden,
verenigingen en vrijwilligers verdienen actief ondersteuning, waardering en respect. Zij hebben een
onmisbare inbreng in onze samenleving. Ook vinden wij dat iedereen het verdient om te mogen
werken. Sociaal Groesbeek streeft naar meer werkgelegenheid. Verder vinden wij dat er grote
aandacht moet komen voor het uitvoeren van zorgtaken door de gemeente en de rol van vrijwilligers.
Sociaal Groesbeek wil dit op de volgende manier bereiken:
a) In de gemeente bestaat al een stevig netwerk van verenigingen, vrijwilligers en mantelzorgers.
De onderlinge betrokkenheid bij het welzijn van mensen is bij ons al sterk ontwikkeld. Sociaal
Groesbeek ziet echter ook dat steeds meer mensen zich zorgen maken over hun inkomen,
woonlasten, zorgvragen en zich afvragen; ‘hoe moet ik dat straks allemaal regelen?’. De vraag
‘Val ik buiten de boot?’ of het gevoel er niet meer bij te horen, zijn indringende twijfels.
Nieuw overheidsbeleid (Wet Maatschappelijke Ondersteuning (W.M.O.)) legt per 1 januari
2015 veel zorgtaken neer bij de gemeente. Mensen met een zorgvraag zijn meer op zich zelf
aangewezen en op ondersteuning vanuit de omgeving.
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De onderlinge betrokkenheid bij het welzijn van mensen (participatiesamenleving) kan
echter nog wel een stuk verbeterd worden. Dat zal ook nodig zijn om de nadelige gevolgen
van al het nieuwe beleid te verzachten. Onzekerheden en onduidelijkheden dienen voor de
mensen tot het absolute minimum beperkt te worden. De gemeente heeft daarin naar onze
mening een grote ondersteunende verantwoordelijkheid. Sociaal Groesbeek zal die
verantwoordelijke rol van de gemeente waar mogelijk met voorstellen verbeteren.
b) De invoering van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) per 1 januari 2015
zorgt nu al voor veel onduidelijkheden en onrust. Sociaal Groesbeek ziet het als haar kerntaak
om onduidelijkheden, onrust en pijnpunten bij de invoering van dit landelijke beleid zo veel als
mogelijk is, weg te nemen voor alle inwoners.
c) Sociaal Groesbeek zal op korte termijn voorstellen formuleren voor het inzetten van Sociale
Raadslieden (met specifieke kennis van de WMO) om vragen over de uitvoering van de WMO
bij ambtenaren en mensen met een zorgvraag snel en zorgvuldig te beantwoorden.
d) Als eigen bijdragen bij de uitvoering van de WMO noodzakelijk zijn, dan wil Sociaal Groesbeek
dat deze naar draagkracht van het inkomen worden vastgesteld.
e) Er moet nog meer werk worden gemaakt tot het werven van vrijwilligers. De gemeente kan
dat verder ondersteunen door het organiseren van vrijwilligersbijeenkomsten.
f) Sociaal Groesbeek is tegenstander van een verplichte tegenprestatie voor
bijstandsgerechtigden in de participatiesamenleving.
g) Er moet meer werk worden gemaakt van het ondersteunen van mantelzorgers. Soms zijn de
zorgtaken te zwaar of kan het beter georganiseerd worden. Om die zorg bij mantelzorgers
tijdig weg te nemen moet professionele hulp eenvoudig benaderbaar zijn.
h) Er is pas sprake van een jongerenprobleem als er geen echt jongerenbeleid komt. Echt
jongerenbeleid heeft pas zin als er niet langer over, maar mét de jongeren wordt bekeken
waar hun behoeften liggen. Zo is een urenlange raadsvergadering met presentaties van
hulpverleners en filmbeelden van de wijkagenten zonder dat er een jongere aanwezig was is
een gemiste kans. Sociaal Groesbeek maakt zich dan ook hard voor een vernieuwde
jeugdgemeenteraad, meer ontmoetingsmomenten met jongeren en de politiek en ook
nauwere contacten met jongerenwerkers.
i) Met veruit de meeste jongeren gaat het goed in de gemeente, slechts een kleine minderheid
trekt aandacht door alcohol- of drugsproblemen of overlastgevend gedrag, vaak omdat ze nu
eenmaal in die lastige levensfase zitten. De meeste aandacht en middelen gaan naar die kleine
groep. Dat mag wat betreft Sociaal Groesbeek veranderen. Ook jongeren die zich prima
ontwikkelen hebben wensen, daar wordt nu te weinig naar geluisterd.
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j) De rol van buurthuizen kan verder versterkt worden. Buurthuizen zijn de ontmoetingsplekken
waar veel mensen elkaar kennen en knelpunten bespreekbaar kunnen en durven maken. Daar
mag nog meer werk worden gemaakt van gezellige samenkomsten. Gemeentelijke regels
mogen dat niet beperken.
k) De huidige gebruikers van de Mallemolen in het centrum van Groesbeek moeten behouden
blijven voor deze locatie.
l) Sociaal Groesbeek wil dat ouders met een inkomen op bijstandsniveau voor hun kinderen 50%
korting krijgen op zwemlessen voor het diploma A. Sportverenigingen zullen gevraagd worden
dit voorbeeld in de contributiebijdragen te volgen. Gemeentelijk subsidiebeleid voor
sportverenigingen kan hier afhankelijk van worden gesteld.
m) Verenigingen vervullen een belangrijke rol in onze gemeente. Na het sporten en voor
activiteiten is de kantine vaak de ontmoetingsplek. Sociaal Groesbeek wil minder beperkingen
in activiteiten en openingstijden mogelijk maken voor verenigingen die dat wensen en ook
verantwoordelijkheid nemen voor voldoende toezicht.
n) Sociaal Groesbeek wil meer bedrijven een kans geven om zich juist in onze gemeente te
vestigen. Liever afschrijven op de waarde van gemeentelijke bouwgronden en meer
werkgelegenheid, dan lege kavels (zie ook onderwerp 4f).
o) Sociaal Groesbeek heeft door gesprekken met leidinggevenden van basisscholen begrepen dat
er knelpunten zijn met leerlingen met een extra vraag om begeleiding die tevens in Duitsland
wonen. Door afwijkende regelgeving in Duitsland (Jugendambt) en Nederland vindt er geen
overdracht van informatie plaats waardoor er van samenwerking geen sprake is tussen
vormen van jeugdzorg en onderwijs. Wij zullen dit onderwerp nader onderzoeken en
bespreekbaar maken.

4. UW WIJK IS BELANGRIJK
Onze kernstandpunten: Buurten en dorpskernen moeten een leefbare en bereikbare woonomgeving
zijn. Scholen en kinderen verdienen een veilige omgeving. Er moet meer aandacht komen voor
geschikte en dus ook betaalbare huisvesting voor iedereen. Waar mogelijk moet er meer flexibiliteit in
bestemmingsplannen voor iedereen komen.
Sociaal Groesbeek wil dit op de volgende manier bereiken:
a) Iedere inwoner van de gemeente moet kans maken op goede en betaalbare huisvesting. Voor
Sociaal Groesbeek is dit een belangrijk speerpunt. De huidige situatie op de woningmarkt
vraagt om veranderingen. Zo is er veel te weinig aanbod van betaalbare huur- of
koopwoningen in de gemeente. Jongeren en alleenstaanden vinden buiten de gemeente wel
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betaalbare woonruimte. Stacaravans op campings en moeilijk verhuurbare recreatie woningen
vullen veelal de behoefte voor mensen met een tijdelijke of permanente woonruimtevraag,
handhavingstrajecten zijn soms het frustrerende gevolg.

Ouderen die juist kleiner

willen gaan wonen kunnen door de crisis op de woningmarkt hun huis niet verkopen. Ouderen
met zorgvragen hebben vaak geen of te laat een passende woning voor die fase van hun leven.
Kinderen en ouders die aanleunwoningen willen bouwen om straks voor elkaar te kunnen
zorgen, zien aanvragen tot verbouwen afgewezen worden. Het is belangrijk om de
doorstroming op de woningmarkt te bevorderen en meer flexibiliteit bij
gebruiksmogelijkheden te betrachten om deze zo weer vlot te trekken. Sociaal Groesbeek
vindt dat initiatieven hierin gesteund moeten worden.
b) De visie op nieuwe woonvormen moeten dan ook snel worden bijgesteld naar de behoefte
van nu en straks. Vertrekkende inwoners, jong en oud, zijn niet goed voor de economische
ontwikkeling (en dus ook de leefbaarheid) van onze dorpskernen.
c) Levensloopbestendig wonen verdient meer aandacht, waarbij wij denken aan huizen met een
bredere ingang en een natte cel beneden.
d) Sociaal Groesbeek wil het huidige handhavingsbeleid voor recreatiewoningen herzien. Het
huidige gebruik van recreatiewoningen door niet-recreanten en het handhavingsbeleid zijn toe
aan vernieuwing; er zit een laag stof op sinds 1996. Beleid en werkelijkheid staan te ver van
elkaar af. Permanente bewoning van oude gevallen kunnen gelegaliseerd worden door
persoonsgebonden beschikkingen.
e) De bouw van nog meer koop- of sociale huurappartementen in het centrum van Groesbeek
voldoet volgens Sociaal Groesbeek niet aan de behoefte van mensen. Nog meer sociale
huurappartementen tegen de maximale huurprijs van bijna € 700, - en steunend op
huurtoeslagen vinden wij onverantwoord beleid.
f) Leegstand van winkelpanden kan opgelost worden door deze panden te verbouwen tot
goedkopere studio’s of appartementen voor jongeren.
g) Leegstand in het buitengebied kan opgelost worden door het opsplitsen van woningen of het
verruimen van de gebruiksregels volgens het bestemmingsplan. Liever een kleine ondernemer
in het buitengebied dan leegstand. Bestaande rechten van agrariërs mogen niet worden
beperkt door incidentele ontheffingen.
h) De gemeente kan vergunningsprocedures vereenvoudigen en kosten daarvan verlagen om zo
een bijdrage te leveren aan het vlottrekken van de woningmarkt.
i) Het gaat niet alleen om de woning, het gaat ook om de wijk die net als het centrumgebied van
de dorpskernen hét visitekaartje van uw woonomgeving behoort te zijn. Klachten vanuit uw
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buurt en woonomgeving moeten bij ambtenaren en de politiek gehoor vinden. Sociale
wijkteams / buurtpreventieteams en een nog beter benaderbare wijkagent kunnen de
drempels verlagen om klachten of geschillen bespreekbaar te maken en op te lossen.
j) Winkels hoeven niet allemaal naar het centrum van de dorpskern. Daar moet meer ruimte
voor komen in bestemmingsplannen en gemeentelijk beleid. De kleinere dorpskernen /
buurten zoals Ooij, Leuth, de Bredeweg en de Stekkenberg mogen beschermd worden tegen
nog meer lege winkelpanden.
k) Verkeersveiligheid in uw wijk en bij scholen zijn belangrijk. Als daar iets niet in orde is moet
dat opgelost worden door verkeerstechnische verbeteringen of handhaving.
l) Niet onderhouden groen in de wijk en gebrekkige gladheidbestrijding in straten met veel
ouderen en heuvelachtig terrein zijn zaken die opgelost moeten worden.
m) Sociaal Groesbeek zal zich inspannen voor het nog verder beperken van geluidsoverlast bij
evenementen tot maximaal 80 dB en zal zich inzetten voor een gelijkwaardige norm voor lage
tonen.
n) Sociaal Groesbeek wil meewerken om te onderzoeken of een autopont bij Millingen a/d Rijn
haalbaar is. Wij zien wel kansen dat door een autopont Millingen voor de inwoners, bezoekers
en recreanten beter bereikbaar is.
o) Hulpdiensten moeten op een dusdanige plek geïnstalleerd worden, dat zij binnen de wettelijke
aanrijtijd ter plaatse kunnen zijn.
p) Op zoveel mogelijk, bij voorkeur strategische plekken, moeten AED’s (defibrillatoren) dag en
nacht bereikbaar zijn.
q) In sommige verzorgingshuizen wordt nu nog gewerkt met verouderde analoge semafoons
(oproeppieper) waardoor de bereikbaarheid niet voldoende verzekerd is. Deze installaties
dienen vervangen te worden door een digitaal systeem met de juiste zorg(hulp) als
achtervang.
r) Een maaltijdsysteem zoals Tafeltje Dekje dient in stand te worden gehouden voor onze
senioren.

5. OPEN EN EERLIJK
Onze kernstandpunten: Politiek moet openstaan voor de inbreng van iedereen, ook na de
verkiezingen. Besloten raadsvergaderingen mogen alleen plaatsvinden als dat strikt noodzakelijk is. Er
moet meer ruimte komen voor het uiten van initiatieven of bezwaren bij gemeenteraadsleden.
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Ambtenaren dienen zich objectief en dienstverlenend op te stellen naar iedereen. Wij zijn voor
minder regels en meer mogelijkheden.
Sociaal Groesbeek wil dit op de volgende manier bereiken:
a) De carrouselvergadering wordt qua datum losgekoppeld van de besluitvormende
raadsvergadering. Tijdens de carrouselvergadering moet er meer ruimte komen voor
insprekers en discussie met hen. Besluitvorming binnen fracties dient bij voorkeur pas plaats
te vinden na de carrouselvergadering. Een burger die zijn verhaal afgekapt ziet binnen de
carrousel- of raadsvergadering en het negeren van handtekeningenacties zijn zaken die veelal
het vertrouwen in de politiek beschadigen.
b) Inspraakavonden en wijkbezoeken zijn door de herindeling nu nog noodzakelijker geworden
om de kloof tussen burgers en de politiek te verkleinen. In informele bijeenkomsten kunnen
mensen nog beter vertellen wat er speelt.
c) De gemeenteraad moet zijn toezichthoudende taak op het college van B&W intensiever
invullen. Informatie over de voortgang van plannen en bestedingen van
budgetoverschrijdingen moeten ongevraagd aan de gemeenteraad gerapporteerd worden. Zo
mag er ook vaker worden doorgevraagd op het handelen van het college van B&W en
ambtenaren om zo ook de integriteit van het bestuur te toetsen.
Er moet zorgvuldig met ons belastinggeld worden omgegaan.
Belangenafwegingen moeten transparanter zijn, volstrekt objectief zijn en niet ingegeven zijn
door partijdigheid met een ondernemer of vereniging. Als onhandige voorbeelden noemt
Sociaal Groesbeek de discussie over de locatie van de Lidl en de parkeerplaats, de
toekomstplannen van ons zwembad de Lubert in combinatie met het nadien afgeketste CPHplan en handhaving op permanente bewoning van recreatiewoningen.
d) De gemeente heeft behoefte aan minder regels en meer ruimte voor plannen, ook als die
botsen met de huidige bestemmingsplannen of eerdere besluiten. De vraag moet niet zijn
waarom een voorstel niet kan, maar hoe dat het voorstel wél kan. Er zijn te veel verhalen van
mensen die menen dat zij zijn tegengewerkt door ambtenaren of het college van B&W.
e) De gemeente mag dus vernieuwen (innoveren) in een beter contact met haar burgers en de
zoektocht starten naar minder regels en betutteling van haar inwoners.
f) De gemeenteraadsleden moeten continu op zoek zijn naar een breed draagvlak en vertrouwen
bij de inwoners. Afgetimmerde coalitieafspraken en een gebrek aan dualisme binnen de
gemeenteraad verhinderen dit.
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6. ONZE GEMEENTE IS STRAKS VOOR ONZE KINDEREN
Onze kernstandpunten: Niet alleen nu is belangrijk. Wij willen ook dat onze kinderen straks een fijne
en betaalbare leefomgeving hebben. Duurzaamheid, zuinig omgaan met onze energiebronnen en zorg
voor het milieu zijn niet alleen vraagstukken voor de landelijke politiek, ook daar zet Sociaal
Groesbeek zijn tanden in. De nieuwe gemeente heeft een unieke parel van natuurschoon en erfgoed,
dat moeten wij in stand houden. Wij vinden dat afvalinzameling en het voorkomen van illegaal
dumpen een betere aanpak verdient.
Sociaal Groesbeek wil dit op de volgende manier bereiken:
a) Sociaal Groesbeek is voor zonne-energie, tegen windturbines, tegen boren naar schaliegas
en tegen mega farmen. Wat ons betreft mag zonne-energie op nagenoeg iedere locatie
gebruikt worden en niet hoofdzakelijk in het buitengebied.
b) De afvalinzameling van grof huisvuil in de gemeente moet laagdrempeliger gemaakt worden
door de kosten deels op te nemen in de afvalstoffenheffing.
c) Groesbeek is een bosrijke gemeente, wij willen dat niet veranderd zien. Staatsbosbeheer
maakt sinds enkele jaren weer meer gebruik van massale bomenkap om inkomen te
genereren. Door dit kapbeleid worden de bossen rondom Groesbeek extra hard getroffen. Wij
vinden dat niet meer van deze tijd. Sociaal Groesbeek zal alles in het werk stellen om bij
Staatsbosbeheer aan te dringen op een stop van de massale bomenkap.
d) Er moet meer en adequaat gehandeld worden om zwerfvuil in ons natuurschoon te
voorkomen. We creëren een grotere pakkans door meer toezicht in te zetten. Meer publieke
aandacht voor wantoestanden kan helpen om het gedrag van de overtreders te verbeteren.
e) Het zwembad De Lubert moet behouden blijven voor Groesbeek. Deze voorziening is van
steeds grotere waarde voor jongeren maar zeker ook voor de ouderen die gezellig met elkaar
een baantje willen trekken. Sociaal Groesbeek is geen enthousiast voorstander van plannen
om het zwembad te privatiseren.
f) Door de snelle ontwikkelingen van elektrische fietsen voor jong en oud en betere
scootmobiels voorziet Sociaal Groesbeek al op korte termijn de behoefte ontstaan voor de
aanleg / het verbeteren van fietspaden. Door het beter bereikbaar maken voor snelle fietsen
van station Molenhoek, station Heijendaal en Kranenburg / Kleef zal het milieu door
afnemend autogebruik minder belast worden.
g) Sociaal Groesbeek zal de inzet en politieke inbreng van verenigingen en haar vrijwilligers die
zich richten op het behouden of verbeteren van ons mooie buitengebied een warm hart
toedragen. Geschillen mogen geen afbreuk doen aan de grote meerwaarde voor ons van hun
vrijwillige inspanningen en bijzondere kennis.
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h) Een fatsoenlijke grensovergang in de buurt van Wyler is wat ons betreft een must.
i) De westelijke randweg is volgens Sociaal Groesbeek nog steeds de meest voor de hand
liggende oplossing om de dorpskern van Groesbeek te ontsluiten.
j) Toerismebelasting behoort wat ons betreft op het landelijke niveau te liggen.

7. NAWOORD
Wij willen graag iedereen bedanken die ons heeft geholpen bij het proces rond de totstandkoming van
ons verkiezingsprogramma. Gesprekken met verschillende ervaringsdeskundigen en specialisten
hebben ons waardevolle inzichten gegeven. Ook de gesprekken met bezoekers van de Jaarmarkt en
gesprekken met mensen tijdens andere gelegenheden zijn voor ons zeer waardevol geweest. Wij zijn
alle mensen dankbaar voor de getoonde betrokkenheid en ook de tijd die zij hebben vrijgemaakt om
te praten met ons campagneteam.
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