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WAT IS DE VVD?
De VVD is een liberale partij voor alle burgers, ongeacht leeftijd, religie,
huidskleur, rang of stand. De principes van de VVD zijn: vrijheid,
individuele verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en sociale
gerechtigheid.

Nieuwe gemeente, nieuwe kansen
Per 1 januari 2015 ontstaat door de samenvoeging van Millingen aan de Rijn,
Ubbergen en Groesbeek één grote gemeente.

De kiezer kan op 19 november in een raadgevend referendum kiezen tussen
de gemeentenaam Groesbeek of Berg en Dal. De nieuwe gemeenteraad zal,
rekening houdend met de uitslag van het referendum, bepalen welke
gemeentenaam het wordt.

De VVD heeft de voorkeur voor de naam Berg en Dal. Deze gemeentenaam
is neutraal, voor iedere inwoner nieuw en geeft goed weer wat er te zien en te
beleven is: heuvels en dalen en een prachtig rivierengebied. De namen van
alle dorpskernen blijven behouden.

De VVD vindt dat de burgers zich in hun nieuwe gemeente moeten gaan
herkennen; voor iedereen zal het wennen zijn!
In dit verkiezingsprogramma zoomen wij in op een aantal belangrijke thema’s:
1. Werk, toerisme en recreatie
2. Wonen
3. Veiligheid, verkeer en vervoer/bereikbaarheid
4. Zorg
5. Gezonde financiën
Onze VVD’ers, die allen met beide benen in de maatschappij staan, gaan hun
uiterste best doen om in deze nieuwe gemeente het VVD geluid te laten
horen!
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VVD RIJK VAN NIJMEGEN
In 2010 zijn de VVD-afdeling Groesbeek en de VVD-afdeling
Ubbergen/Millingen gefuseerd tot een nieuwe VVD-afdeling.

Omdat op dat moment de fusie mogelijk uitgebreid zou worden met
andere VVD-afdelingen is gekozen voor de naam Rijk van Nijmegen.

Tot een fusie met andere lokale VVD-afdelingen is het nog niet gekomen.
De VVD Rijk van Nijmegen bestaat tot dusver uit de afdelingen VVD
Groesbeek en VVD Ubbergen/Millingen.

SOCIALE MEDIA EN INTERNET.

facebook.com/VVDRvN

@VVDRvN

rijkvannijmegen.vvd.nl
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ONZE KANDIDATEN
1.

Mechteld ten Doesschate- Barones van Hardenbroek van Ammerstol

♀

(Groesbeek)

2.

Marc Looschilder

♂

(Millingen)

3.

Marie-José Verbeeten

♀

(Groesbeek)

4.

Eijte Jansma

♂

(Berg en Dal)

5.

Henriëtte Driesen-Joanknecht

♀

(Millingen)

6.

Sander Joosten

♂

(Beek)

7.

Zeger Stappershoef

♂

(Erlecom)

8.

Evert Vos

♂

(Groesbeek)

9.

Bert Honkoop

♂

(Millingen)

10.

Raymond Heijmink

♂

(Millingen)

11.

Dennis Heijmink♂

♂

(Millingen)

12.

Cecile van Berkesteijn

♀

(Berg en Dal)

13.

Hans Groothuijze

♂

(Beek)

1. WERK, TOERISME EN RECREATIE
Werk
Werk is meer dan inkomen. Werk zorgt voor zelfstandigheid,
eigenwaarde en sociale contacten. Werk is iets om trots op te zijn.


Werkgelegenheid wordt het beste bevorderd door het stimuleren van
bedrijvigheid, met name het midden- en kleinbedrijf . Samenwerking met
buurgemeenten, waaronder ook Kranenburg, is noodzakelijk om de
lokale arbeidsmarkt te stimuleren. Kennis van de Duitse taal en
gewoontes is daarbij onontbeerlijk. Euregionale samenwerking biedt grote
kansen op het gebied van projecten, veiligheid en subsidies. De VVD wil
deze kansen maximaal benutten.
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Vergunningen en regels moeten, waar mogelijk, geschrapt worden en
dienstverlening dient snel en correct plaats te vinden.



VVD staat er voor om de detailhandel in de dorpskernen te behouden en
te stimuleren.



Er dient voldoende en adequate bedrijfshuisvesting te zijn, de
bedrijventerreinen moeten goed toegankelijk zijn en mogen niet
verloederen. Nieuwe locaties moeten mogelijk blijven en aansluiten bij de
behoefte uit de markt. Denk daarbij ook aan herstructurering van
bestaande bedrijventerreinen, aan huis gebonden beroepen en aan niethinderlijke bedrijven in vrijkomende agrarische bebouwing.



De agrarische sector is van grote betekenis voor de werkgelegenheid, de
economie, het landschap en het in balans houden van de natuur. De
agrarische sector is onze voorraadkast. De sector zorgt voor
werkgelegenheid. en beheert het landschap en de natuur.
Landbouwbeleid is merendeels een Europese aangelegenheid. Daar waar
wij als landelijke partij onze invloed kunnen aanwenden zullen wij dat ook
zeker doen.
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Toerisme en recreatie
Toerisme en recreatie zijn belangrijke bronnen van inkomsten voor onze
gemeente. Waar mogelijk is een verdere ontwikkeling in deze sector
geboden.


In onze nieuwe gemeente hebben wij alles: bergen en dalen, bossen en
een prachtig rivierengebied. Toeristen moeten zich welkom voelen en
graag terugkomen om hier te wandelen in de bossen, te fietsen, te
zwemmen in het Wylerbergmeer, te genieten van het water van de Rijn,
een boottocht maken, met de draisinen naar Duitsland gaan en onze
musea bezoeken.



De VVD wil dat het aantal parkeerplaatsen rondom de recreatiegebieden.
worden uitgebreid. Bestaande recreatiegebieden zoals de Bisonbaai of
Moskou kunnen attractiever worden. Waarom naar de kust rijden als de
zandstranden bij de rivier ook verkoeling kunnen bieden? De VVD wil dat
de gemeente toestaat dat er ontwikkelingen komen die zouden kunnen
leiden tot een Waal/Rijn dijkboulevard, met stranden en
zwemmogelijkheden in de uiterwaarden.



Wij zijn trots op ons Afrikamuseum, het Bevrijdingsmuseum en museum
Orientalis. Deze fantastische musea verdienen onze steun.



Ruim baan voor verblijfsmogelijkheden, zoals hotels, bed & breakfast,
pensions, campings en het kamperen bij de boer.



De VVD streeft naar neutrale exploitatie van zwembad de Lubert.



Integrale promotie van alle mogelijkheden in onze gemeente, met het
aanbod van alle activiteiten en faciliteiten is van groot belang.



De VVD vindt dat in het kader van het bevorderen van het toerisme de
toeristenbelasting afgeschaft moet worden.
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2. WONEN
De VVD is voor een vrije woningmarkt, maar wel met steun voor hen die
het echt nodig hebben.


Er dient een goed evenwicht te zijn tussen vraag en aanbod, rekening
houdend met starters, mensen met een beperking, het toenemend aantal
ouderen en de individualisering van de samenleving. Het voorzieningenniveau
dient op peil te blijven.



De VVD is van mening dat plekjes, vergezichten en mooie gebouwen in onze
gemeente, die van natuur- en cultuurhistorische waarde zijn, behouden
dienen te blijven omdat zij bijdragen aan een aantrekkelijke gemeente.

3. VEILIGHEID, VERKEER EN BEREIKBAARHEID
Veiligheid en verkeer
Veiligheid en verkeer zijn voor de VVD van groot belang.


Door onder meer intensievere politiesurveillance dient de criminaliteit te
worden teruggebracht. De aanrijdtijden van politie en ambulance zijn
onderwerp van blijvende zorg. Met name in Millingen wordt in slechts 37%
van alle gevallen de norm-aanrijtijd van 15 minuten behaald. Dit is voor de
VVD onacceptabel. Alle kernen moeten de norm-aanrijtijden krijgen. De VVD
gaat er op toezien dat dit wordt gerealiseerd.



Inwoners en bezoekers moeten zich veilig voelen. Verkeer, verlichting en
inrichting van de openbare ruimte dienen daartoe te zijn ingericht.



De verkeersveiligheid moet steeds weer worden verbeterd, door het scheiden
van voetgangers, fietsers en snelverkeer, veilige voetgangersoversteekplaatsen en een duidelijke bebording. De aanleg van vrij liggende fietspaden
en rotondes heeft onze prioriteit.
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Bereikbaarheid
Vervoer en bereikbaarheid vormen de basis voor welvaart en zijn van
doorslaggevende betekenis voor onze inwoners, bezoekers en lokale
economie.


Voor onze inwoners, in het bijzonder onze scholieren, is intensivering van
het openbaar vervoer van groot belang. Zo moeten al onze scholen en
ons gemeentehuis in de dorpskern Groesbeek en Gemeenteloket
Millingen goed bereikbaar zijn. De VVD stelt voor de Euregio te verzoeken
een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren naar een
ringbusverbinding in onze regio (Millingen-Kranenburg-GroesbeekUbbergen-Millingen).



Het verbeteren van de grensovergang Wyler moet met spoed worden
aangepakt. Met een goede lobby en bijdragen van de provincie, de
gemeente Kranenburg en van Euregio kan dit uitgevoerd worden.



De VVD wil dat alle voormalige grensovergangen worden opengesteld;
Europa kent geen grenzen.



De rotonde Nieuweweg/Zevenheuvelenweg dient opgepakt te worden om
de toegang tot de dorpskern Groesbeek veiliger te maken.



De dijken moeten toegankelijk blijven. Bij de discussie over meer ‘ruimte
voor de rivier’ dienen burgers en bedrijven voldoende te worden
betrokken.
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4. ZORG
De VVD wil de zorg kleinschalig, dichtbij huis en persoonsgericht
inrichten. Dat betekent dat we uitgaan van wat iemand nodig heeft en dat
organiseren. Met zo min mogelijk rompslomp en door zoveel mogelijk
aan te sluiten bij de persoonlijke situatie en behoefte van mensen.
Daardoor zullen mensen langer thuis kunnen wonen.


De wijkverpleegkundige keert terug in de buurt.



De VVD wil dat Jeugdzorg een vangnet is en zich concentreert op die
groep jeugdigen waar het niet goed gaat. Gelukkig gaat het met het
overgrote deel van onze jeugd wel goed. Ouders zijn zelf verantwoordelijk
voor de opvoeding van hun kind. De aandacht van de hulpverleners moet
er op gericht zijn dat het gezin zo snel mogelijk weer hun eigen zaakjes
kan regelen. Effectief jeugdopbouwwerk voorkomt overlast en dient
gestimuleerd te worden.



De VVD stelt zelfredzaamheid en de zelfstandigheid van ouderen voorop.
Zij dienen zo lang en zo prettig mogelijk zelfstandig te kunnen blijven
wonen.



Mantelzorg gaat verder dan even hulp bieden aan een zieke buurvrouw.
Het gaat meestal om intensieve zorg voor een partner, familielid of kind,
die niet aan een ander kan worden overgelaten. De Wet Maatschappelijke
Ondersteuning WMO is bedoeld om de ‘mantelzorger’ meer houvast te
geven en het past in de liberale traditie om de mantelzorger maximaal te
ondersteunen. In het kader van de nieuwe zorgtaken per 1 januari 2015
moet worden vastgelegd wie toegang heeft tot de persoonsdossiers ter
waarborging van de privacy.



De Gemeente heeft een belangrijke regietaak bij het creëren van
voorzieningen ten behoeve van ouderen en hulpbehoevenden.
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5. GEZONDE FINANCIËN
De VVD vindt dat onze gemeente een solide en behoudend financieel
beleid dient te voeren. Daarbij moeten risico’s zoveel mogelijk worden
vermeden. De begroting en exploitatie moeten in evenwicht zijn. Kortom:
noodzaak gaat voor franje.


Leges en andere belastingen (zoals OZB) dienen geen sluitpost voor de
begroting te vormen. De VVD wil voorlopig dat het laagste OZB-tarief in
onze gemeente wordt ingevoerd.



De nieuwe gemeenteraad zal straks moeilijke beslissingen moeten nemen
nu de nieuwe gemeente begint met een aanzienlijk tekort. Dus de tering
naar de nering zetten.



Subsidies zijn wat de VVD betreft geen automatisme. Alleen subsidies als
de leefbaarheid van de kernen er door wordt verbeterd.



Risicomanagement is een belangrijk onderdeel van de Planning- en
Control-cyclus
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