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Verkiezingsprogramma 2018-2022

Voorwoord
GJS gaat, als oorspronkelijk Millingse partij, de komende vier jaar graag
tussen de mensen in onze gemeente Berg & Dal staan. Om daadwerkelijk
te horen wat er speelt en daar zo goed mogelijk en transparant op in te
haken.
Het doel is de komende vier jaren weer mee te besturen in onze Gemeente.
Met GJS, voor hoog en laag, Millingen, Kekerdom, Leuth, Ooij, Persingen,
Beek, Ubbergen, Berg en Dal, Heilige Landstichting, De Horst, Breedeweg
tot en met Groesbeek.
De eerste periode van ruim 3 jaar Gemeente Berg en Dal zit er bijna op. U
mag weer naar de stembus en de verdere koers voor onze gemeente
bepalen. Een belangrijke stem die u gaat uitbrengen. Elke stem doet ertoe
en bepaalt de toekomst van onze gemeente.
GJS heeft vanaf januari 2015 zich in de coalitie ingezet om er een mooie
gemeente van te maken. Sinds juli 2016 heeft GJS een wethouder mogen
leveren.
Alex ten Westeneind heeft zich deze relatief korte periode ingezet om
zichtbaar, betrokken en daadkrachtig te zijn. GJS wil daarmee door in de
volgende periode 2018-2022
Dat kan met uw stem, en graag leggen wij u middels de volgende punten uit
waarom.
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•

Ruimtelijke ordening

Onze Gemeente heeft een woonvisie vastgesteld. We moeten de komende periode
blijven luisteren naar de behoefte en wensen van onze inwoners. Geen slaapkernen
ontwikkelen maar ervoor blijven zorgen dat alle dorpen actief blijven. Hiervoor is een
goede balans in woning (toewijzing) van groot belang. De regionale (entree)
woningtoewijzing heeft daar een negatieve invloed op. GJS gaat voor samenwerking
met de woningcorporaties om een duidelijke kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen.
Geef de jeugd een kans, gelegenheid en een reden om te huren of te kopen in hun
eigen gemeente.
Ook moeten we beter inspelen op de veranderende vraag van ouderen. We leven
gemiddeld langer, blijven langer thuis wonen. Dat vergt een andere invulling van
woningen en appartementen. GJS ondersteunt het ontwikkelen van plannen om hierop
in te spelen.
Ook moeten we creatief om durven gaan met vrijkomende (agrarische) bedrijven.
Herbestemmen naar meerdere woningen, diverse woonvormen of recreatieve
initiatieven moeten bespreekbaar zijn.
•

Grondzaken

De gemeente heeft een passief grondbeleid. GJS is van mening dat reststroken die al
jarenlang door bewoners in gebruik zijn tegen een redelijke prijs overgedragen moeten
kunnen worden.
•

Vergunningen

Een vergunning krijgen is niet altijd eenvoudig. Dit moet sneller, beter en eenvoudiger.
De eerste stap is gezet met een loket in het gemeentehuis waar u uw (ver)bouwplannen
kunt bespreken. Ook voor ondernemers is deze beschikbaar. Er komt een nieuwe
omgevingswet met als kern dat de omgeving met elkaar in gesprek gaat over nieuwe
plannen. Samen eruit komen, dan ligt er de juiste basis. Wat ons betreft komt daarmee
de rol van welstand op een beduidend lager pitje te staan. Wellicht zelfs overbodig.
GJS is van mening dat vergunning aangevraagd door verenigingen vrij van leges dienen
te zijn.
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•

Openbare werken, wegen en groenbeheer

GJS blijft voorstander van een eigen buitendienst. Herkenbaar en inzetbaar. Klachten en
snelle inzet in eigen beheer is pré. Telefoon, de gemeente app, en de website moeten
snel en goed toegankelijk zijn. Elke klacht of melding dient snel opgevolgd te worden.
Ons wegennet onderhouden we op een ruime voldoende. Wat ons betreft is dit het
minimale niveau wat gehaald moet worden. Wel wil GJS versneld slechte straten
aanpakken en verbeteren. Hier is nog een inhaalslag nodig.
Trottoirs moeten in een goede staat verkeren, goed achtergelaten worden en een veilige
plek zijn om je op voort te bewegen.
Ons groenbeheer is van een behoorlijke kwaliteit. Het verbod op chemische
bestrijdingsmiddelen maakt het onkruidbeheer op verhardingen wel een stuk moeilijker.
GJS blijft meezoeken naar trends en mogelijkheden en zorgt ervoor dat het beheersbaar
blijft.
Hondenpoep overlast blijft de nummer één ergernis. Ondanks het beperkte budget
willen wij verder kijken hoe wij de overlast tegen kunnen gaan. Hondenpoep achterlaten
in het openbaar, vergeet het maar!
•

Verkeer, vervoer en mobiliteit

Openbaar vervoer
Onze uitgestrekte gemeente verdient een goed netwerk van openbare
vervoersvoorzieningen, wegen, fiets en wandelpaden. De vastgestelde mobiliteitsvisie is
de basis om verder plannen en projecten aan te pakken.
De huidige buslijnen is wat wij minimaal willen behouden. Nieuwe ontwikkelingen en
vragen zoals vervoer op afroep, of een bus route door onze gemeente (rondje Berg en
Dal) zijn trends die GJS graag ondersteunt.
Doelgroepenvervoer
Regionaal aanbesteden doelgroepen vervoer is niet naar wens verlopen. De regionale
samenwerking staat onder druk. Kwaliteit en kosten moeten in de pas lopen. Blijven
monitoren en de deur openhouden om uit de samenwerking te stappen.
Gezocht dient te worden naar optimale vervoersmogelijkheden waarbij
vrijwilligersorganisaties een belangrijke rol zouden kunnen spelen.
Mobiliteit vergt inzicht in toekomstige ontwikkelingen. Met elkaar in gesprek blijven en
blijven kijken naar de juiste oplossingen. Vooral ook doen!
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Infra
GJS vraagt aandacht voor drukke uitvalswegen en veilige (verlichte) fietspaden voor de
schoolgaande jeugd.
•

Waterbeheer

Maatregelen voor hoogwater zijn volop in uitvoering bij Rijkswaterstaat en de Provincie.
De teruglegging van de dijk bij Ooij is in de ijskast tot na 2050. We blijven de
ontwikkelingen volgen en blijven kritisch.
Wateroverlast in de kernen (met name Beek en Breedeweg) verder in kaart brengen,
korte en langere termijn acties uitzetten. Project is al gestart.
•

Duurzaamheid

Nieuwe woningbouwprojecten worden niet meer aangesloten op het gas. Dat is een
regionale afspraak. Samen zijn wij met u aan het kijken hoe wij in 2050 als gemeente
energieneutraal kunnen zijn. Met andere woorden: wij gaan evenveel energie opwekken
als wij met elkaar verbruiken. Geen makkelijke doelstelling, maar wel haalbaar.
Innovatie gaat snel momenteel en levert nieuwe technieken en kansen om samen deze
doelstelling te gaan halen. De kunst is om dit samen vast te stellen met oog voor onze
omgeving.
Een extra impuls om de straatverlichting in onze gemeente versneld om te zetten in
ledverlichting.
•

Subsidie en accommodatiebeleid

De harmonisatie heeft plaatsgevonden. Er is gezocht naar een evenwichtige verdeling
van de beschikbare middelen. De een is erop vooruitgegaan de ander iets op achteruit.
We moeten blijven monitoren, in oplossingen denken en in gesprek blijven.
Verenigingen verdienen allemaal een kans. Niemand moet in de problemen komen.
Meer duidelijkheid over ons accommodatiebeleid. Kulturhusen en sportaccommodaties
mogen best wat kosten. Medebepalend voor leefbaarheid en actief divers aanbod voor
alle kernen. Een ruimhartig beleid wat ons betreft.
•

Onderwijs

Meerdere scholen hebben te maken met krimp. Dat is jammer, en geeft gelijk aan dat wij
te maken hebben met minder aanwas van jeugd en meer vergrijzing. Deze ontwikkeling
vergt een andere kijk op de toekomst. We moeten meer jeugd aan ons blijven binden en
mogelijkheden scheppen hier te blijven of komen wonen. De leefbaarheid,
voorzieningen spelen daarbij een cruciale rol. Wij hebben een ruime keus aan scholen,
er komt er zelfs een bij. De rol van de scholen is groot en bepalen mede de toekomst
van onze kinderen.
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•

BSO en kinderopvang

Onze gemeente kent meerdere instanties die hier hun steentje aan bijdragen en
subsidie hiervoor krijgen. Een basisvoorziening die noodzakelijk is in de huidige
maatschappij.
•

Sociale zaken, WMO, welzijn, volksgezondheid, ouderenzorg en vergrijzing

Onze zorg blijft de zorg. Taken vanuit het rijk zijn overgedragen en de
gemeente. Continue stijgende kosten, lagere inkomsten en dus fors toenemende
tekorten binnen het sociaal domein. Om iedereen de juiste zorg te kunnen blijven bieden
zullen we op onze uitgaven kritisch moeten blijven, keuzes moeten durven maken. In de
regio blijven investeren in samenwerkingsverbanden. Deze zijn nodig om de zorg
betaalbaar te houden. Nog te veel openeindregelingen en overschrijdingen. Hier moet
een betere controle op. Lokale welzijn en ouderorganisaties blijven ondersteunen.
Problematiek seniorenzorg (heden - 2025)
1. Zorg: effectief, afgestemd en integraal
Goed beleid en een daaruit voortvloeiend uitvoeringsprogramma start met cijfermatig
inzicht. Doordat veel cijfers, modellen vanuit verschillende organisaties binnen
veranderende zorgwetgeving in omloop zijn ontbreekt het veelal aan een goed in- en
overzicht.
Belangrijk:
• Monitoren met effectieve ‘meet’ instrumenten en heldere kaders
• Integraal inzichtelijk maken wie inwoners met beperkingen zijn (geografisch)
• Kennis en inzicht over het zelfstandig kunnen (blijven) wonen. (Bijvoorbeeld:
‘keukentafelgesprekken (met goede voorlichting over ZiN en PGB)’ koppelen aan
‘Woonzorgwijzer’, zelfredzaamheidmatrix, participatiewiel.
2. (Noodzakelijk) langer thuis wonen mét zorgondersteuning
Door de hervorming van de (langdurige) zorg, wonen steeds meer senioren met een
beperking (bijvoorbeeld dementie) langer thuis. De gemeente is de regisseur
geworden om de afstemming van voorzieningen die nodig zijn om deze groepen
zelfstandig te laten wonen. De gemeente heeft hierdoor meer druk maar dit geldt ook
voor huisartsen, zorgorganisaties (bv. ziekenhuizen) én de lokale woningmarkt die
meer relatie krijgt met (zorg)ondersteuning van (oudere) bewoners.
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Belangrijk:
•
•
•
•

Woonmarkt moet voorzien in zorgbestendige woningen (kennis)
Meer aandacht preventieve zorg (ontlasten zorgprofessionals)
Zelfredzaamheid vergroten van burgers (eigen regie en netwerk)
(Zorg)netwerken vormen en integraal ondersteunen

3. Toenemende kwetsbaarheid senioren: seniorvriendelijk Berg en Dal!
Inwoners die ouder worden krijgen veelal te maken met een toenemende
kwetsbaarheid (afnemende gezondheid, toename vereenzaming en complexiteit van
gedigitaliseerde maatschappij (37% van inwoners van gemeente Berg en Dal is
digitaal onvolwassen!).
Belangrijk:
•
•
•
•
•
•

Zelfredzaamheid vergroten (eigen regie en netwerk)
Preventieve ouderengezondheidszorg (valpreventie, leefstijl & vitaliteit)
Gezondheid bevorderen (beweging & ontmoeting i.s.m. verenigingsleven)
Speerpunten seniorvriendelijke gemeente “Manifest KBO’
Vereenzaming
Veilig ouder worden (Lokale Alliantie Berg en Dal ‘Veilig Financieel Ouder worden’)

4. Werk, opleiding, economie en zorg
Werknemers ouderenzorg is landelijk 30% maar de vraag naar goed en
gekwalificeerd personeel zal snel toenemen! Ook binnen gemeente Berg en Dal. We
moeten daarom inwoners ondersteunen en faciliteren in opleiding & werk, goed en
innovatief ondernemerschap, organisatie en samenwerking binnen (preventieve)
seniorenzorg.
Belangrijk:
•
•
•
•
•

Investeren & faciliteren in het verenigingsleven (verbinden gemeente)
Faciliteren goed ondernemerschap (economie en kwaliteit)
Werk & wijk seniorenzorg (verbinding, economie en zorg)
Speerpunten seniorvriendelijke gemeente “Manifest KBO’
Zorginstellingen

Onze gemeente kent een groot aantal zorginstellingen. Dat maakt onze gemeente
uniek. Niet alleen ons landschap maar zeker de zorg die binnen onze gemeente
beschikbaar is veelzijdig. Alle zorginstellingen zijn afgelopen jaar op brandveiligheid
gecontroleerd. Dat heeft veel opgeleverd. Er wordt nog steeds hard gewerkt om alle
instellingen veilig te maken.
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•

Brandweer

De brandweerzorg is geregionaliseerd. De veiligheidsregio Gelderland zuid organiseert
dit. GJS is tevreden over het recent aangeboden brandweerzorgplan. Wel zijn er zorgen
over de brandbestrijding op de rivier. Dagelijks passeren vele schepen met gevaarlijke
stoffen onze gemeente. Daarover volgt binnenkort een plan.
In onze gemeente zijn drie vrijwillige korpsen. Onze oprechte dank aan de vele
vrijwilligers die met hart en ziel zich inspannen voor onze gemeente. GJS staat voor
maximale ondersteuning van onze korpsen. Ook de inzet voor AED is een enorme
geruststelling voor onze inwoners. Wellicht dat de brandweer zich nog verder kan
bekwamen als medisch ondersteuningsteam, het MOT. Zeker omdat aanrijtijden de
polder in nogal kritisch zijn voor de ambulances. Een eerste interventie of hulp door de
brandweer kan daarbij levensreddend zijn, dat is al bewezen.
•

Economie

De economie trekt weer aan. Dat is mooi en direct te merken in onze gemeente. Het
aantal werkzoekenden neemt af. Lokaal zien wij meer behoefte aan industrieterrein. Een
signaal dat het weer beter gaat. De bedrijvigheid en deze ontwikkelingen geven een
boost aan de werkgelegenheid voor onze gemeente. Wij zullen nieuwe initiatieven
zoveel mogelijk ondersteunen en zorgen voor een goed ondernemersklimaat in onze
gemeente. U onderneemt, de Gemeente faciliteert.
Lokale ondernemers moeten in beeld zijn bij de gemeente en serieus kans maken op
opdrachten. Vaak zijn wij gebonden aan aanbestedingsregels. GJS maakt er werk van
om de kansen voor lokaal te optimaliseren.
De terugloop aan winkels is zichtbaar en baart GJS zorgen.
Glasvezel voor iedereen bereikbaar en toegankelijk!
•

Jeugd

Wij moeten vooral inzetten om de jeugd een toekomst te bieden door ze onderdeel te
maken van onze gemeente:
Zorgen voor maximale kansen op huisvesting.
Zorgen voor goede voorzieningen op het gebied van sport en ontspanning.
Zorgen voor goede voorlichting over het misbruik en de gevolgen van drank & drugs.
Zorgen voor goede zorg indien nodig en noodzakelijk.
Zorgen voor goed en toegankelijk onderwijs
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•

Afvalinzameling

De manier van gescheiden afvalinzameling wordt door u als relatief goed beoordeeld.
Het volledig omgekeerd inzamelen, wegbrengen van uw restafval zak, blijven wij als
klantonvriendelijke beschouwen.
Inzamelen huis aan huis blijft de voorkeur van GJS.
De milieustraten in Groesbeek en Millingen aan de Rijn zijn succesvol.
•

Toerisme

Toerisme blijft voor ons een belangrijke sector waar veel banen te vinden zijn. We
moeten met elkaar ook blijven zorgen dat aal toeristische trekpleisters beter op de kaart
komen te staan. Als kernen moeten we ook iets te bieden hebben, een toegevoegde
waarde, waardoor toeristen ook graag komen en hier verblijven. Wandelen en fietsen
door onze gemeente is bijvoorbeeld een van de vele mogelijkheden die wij te bieden
hebben. Een uniek landschap!
GJS zet in op een betere afstemming en een gezamenlijke aanpak tussen onze
toeristische ondernemers. Ook hier geldt ons motto: samen zijn we meer!
•

Financiën

De gemeente heeft een huishoudboekje wat goed op orde is. GJS zet in op juiste
keuzes en blijft kritisch op uitgaven om zodoende de lokale belastingen laag te houden.
De toenemende kosten binnen het sociaal domein zijn een niet te onderschatten risico.
Mede door inzet van GJS heeft u nu een eenmalige korting op uw aanslag over 2018.
Rioolbelasting wordt jaarlijks verhoogd met 5%. De komende periode willen wij een
evaluatie of dit daadwerkelijk nog noodzakelijk is. Zijn er andere inzichten op basis van
uitgevoerde controles en moeten we bijsturen?
•

Tot slot

GJS heeft prettig samengewerkt in de coalitie en in het college. Natuurlijk alles kan beter
en dat is ook de bedoeling. Verder bouwen aan onze gemeente Berg en Dal waar u als
inwoner centraal staat.
Samen vormen en maken wij de Gemeente Berg en Dal. Door een goede
samenwerking tussen alle partijen moeten we naar meer eenheid groeien.
GJS wil graag toewerken naar een brede Berg en Dalse partij. Daar gaan wij de
komende 4 jaar op inzetten door actief in gesprek te blijven met collega partijen en u de
inwoner.
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Ons programma is geen blauwdruk voor de komende vier jaar. De huidige
maatschappij vraagt om betrokkenheid. Daarom is het van belang om juist met
elkaar het gesprek te voeren. Dat moet steeds het uitgangspunt zijn om besluiten
te nemen. Niet van achter een bureau maar in overleg met u.
GJS zet in op gespreksavonden in elke kern. Daarnaast willen wij dat u ons goed
weet te vinden voor kleine en grote zaken. U kunt ons bereiken via de mail en
Facebook
Wordt FB-volger, informeer ons, en deel met ons. Zo blijven wij de komende jaren
in contact met u.

Mail:

info@gjsmillingen.nl

FB:

GJSMILLINGEN

Twitter:

@GJSMILLINGEN

Site

WWW.GJSMILLINGEN.NL

Wij willen u meer betrekken bij het reilen en zeilen van onze gemeente. Niet alleen
21 maart doet ertoe, maar vooral de 1461 dagen die daarna volgen!

Samen voor kwaliteit met behoud van identiteit.
GJS, de partij voor en van allemaal, is uw stem meer dan waard!

