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Inleiding  
 
LBL is in 2001 ontstaan naar aanleiding van de gemeentelijke herindeling van de 

gemeenten Gendt, Huissen en Bemmel. 
 
De nieuwe Gemeente Lingewaard bestaat uit de grotere kernen Huissen, Gendt en 

Bemmel en de kleinere Doornenburg, Angeren, Haalderen en Ressen. Zeven kernen 
met elk hun eigen karakter. Zeven kernen die LBL na aan het hart liggen! 

 
LBL is een partij met enthousiaste leden. Een partij die werkt volgens haar eigen 
ABC: Actief, Betrokken en Correct. Een partij met zorg voor alle inwoners van 

Lingewaard! Een partij met niet alleen een sociaal gezicht, maar vooral een sociaal 
hart! Een partij die graag bijdraagt aan een gemeente waar u trots op kunt zijn en 

daarom graag met u in gesprek is. Want de inwoners van Lingewaard zijn onze bron 
van inspiratie! 
 

‘Voor een sociaal en veilig Lingewaard’ 
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Leefbaarheid 
 
Openbare Ruimte 

De omgeving waarin onze inwoners actief zijn, wonen en recreëren moet afgestemd 
zijn op hun behoeften en bijdragen aan het plezier om hier te wonen en te werken.  

 
Dit houdt ook in dat de openbare ruimte schoon en veilig is, dat wegen en fietspaden 
goed zijn onderhouden en dat de straatverlichting functioneert. 

 
In een samenleving die steeds meer ouderen telt, is het belangrijk dat de openbare 

ruimte ook voor hen toegankelijk en bewegingsvriendelijk is.  
 
Groenvoorziening is een beeldbepalend onderdeel van onze openbare ruimte en dient 

goed te worden onderhouden. De verkoop van reststroken mag het bestaande 
straatbeeld niet aantasten. Met beeldbepalende bomen dient zorgvuldig te worden 

omgegaan. Zieke bomen worden vervangen. 
 
Naast het stimuleren van wijkplannen voor de hele gemeente, maakt LBL zich sterk 

voor het samen met de bewoners opwaarderen van de oudere wijken.  
 

Speerpunten: 
 Het openbare gebied is veilig en toegankelijk voor elke inwoner. 
 De gemeente oogt gastvrij door een groene en schone omgeving. 

 Veilige fiets- en voetpaden met bewegwijzering, nodigen mensen uit om de 
kernen en onze natuur te bezoeken. 

 Oudere wijken worden in overleg met de bewoners opgewaardeerd. 
 
Veiligheid 

De inrichting van de openbare ruimte en betrokkenheid van de inwoners bij hun 
eigen omgeving spelen een belangrijke rol in het gevoel van veiligheid. LBL vindt een 

veilige woon- en werkomgeving voor iedereen belangrijk. Gemeente, politie en 
inwoners zijn daar samen voor verantwoordelijk. 
 

LBL zet in op korte aanrijtijden van hulpdiensten als ambulance en brandweer. 
Daarom streven wij naar de vestiging van de ambulancepost in Lingewaard. Hierdoor 

kunnen ook de normen voor de aanrijtijden richting Gendt en Doornenburg gehaald 
worden.  
 

Een goede toerusting en adequate huisvesting in Lingewaard voor de brandweer 
blijven in de komende jaren een belangrijk aandachtspunt. 

 
Speerpunten: 

 Een veilige woon- en werkomgeving is voor iedereen belangrijk. 
 Er wordt ingezet op de vestiging van een ambulancepost in Lingewaard. 
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Bereikbaarheid 
Lingewaard moet goed bereikbaar blijven per auto, fiets en Openbaar Vervoer. 
Vooral voor het toenemend aantal fietsers moeten routes veilig en toegankelijk zijn. 

Dijken zijn open voor gezamenlijk en veilig gebruik van de verkeersdeelnemers, op 
basis van een fietsvriendelijke dijk.  

 
LBL wil zich inzetten voor een ontsluitingsweg langs de Betuweroute. Deze weg 
maakt het mogelijk voor inwoners uit Angeren, Doornenburg en Gendt om sneller op 

de nieuwe A15 te komen en zal het aantal verkeersbewegingen in hun woonplaatsen 
verminderen. 

 
LBL wil dat omleidingsroutes duidelijk worden aangegeven d.m.v. matrixborden voor 
het geval dat er calamiteiten op de snelwegen rond Lingewaard optreden. Hiermee 

wordt voorkomen dat de Karstraat en de Ingenieur Molsweg in Huissen als sluiproute 
gebruikt worden en het verkeer in Huissen vastloopt. 

 
Mede als gevolg van de ontwikkeling van de Huissense wijk Loovelden is de 
verkeersdrukte van Huissen naar en van Arnhem flink toegenomen. Ook zuidwaarts 

richting A15 is sprake van forse verkeersdrukte. Extra ontsluiting van Huissen is 
daardoor dringend noodzakelijk. LBL wil via het Agropark aansluiting zoeken op de 

A325. 
 

LBL pleit voor voldoende maatregelen die verkeersoverlast in Lingewaard 
voorkomen, als in 2019 tegelijk aan de Waalbrug in Nijmegen en de Pleyroute in 
Arnhem wordt gewerkt. 

 
 

 Speerpunten: 
 Lingewaard moet goed bereikbaar blijven per auto, fiets en openbaar vervoer. 
 Fietsvriendelijk maken van alle dijkvakken in Lingewaard. 

 Ontsluitingsweg Angeren, Doornenburg, Gendt langs Betuweroute. 
 Omleidingsroutes worden duidelijk aangegeven om het vastlopen van het 

verkeer in Huissen te bestrijden.  
 Extra ontsluiting A325 vanaf Huissen via het Agropark. 
 Digitale bereikbaarheid door glasvezel in het buitengebied.  

 Daar waar blauwe zones zijn deze handhaven, LBL is geen voorstander van 
betaald parkeren.  

 Goede ontsluiting richting Nijmegen door middel van de Dorpensingel. 
 

 

Kernen 
LBL hecht veel waarde aan het eigen karakter van iedere kern. Uitgangspunt daarbij 

is dat ook inwoners participeren in het behouden en verbeteren van de leefbaarheid 
in hun kern en zelfredzaam zijn. Samenwerking op het gebied van onderwijs, sport 
en welzijn rondom de voorzieningen zoals scholen, dorpshuizen, bibliotheken en 
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sportaccommodaties is daarbij een logisch gevolg. Handhaven van bestaande 
voorzieningen is belangrijk. 
 

Speerpunten per kern: 
Huissen 

 Inzetten op de opwaardering van de leefbaarheid in de Zilverkamp. 
 Ondergronds parkeren op Aloysiuslocatie. 
 Extra aansluiting op de A325. 

 Doorgaand vrachtverkeer over de Stadswal beperken. 
 

Gendt 
 Inzetten op woningbouw, met name Vleumingen-West, omgeving 

Martinuskerk, Markt.  

 Opwaardering openbaar gebied wijk Lootakkers. 
 Verbreding dijkvak Gendt (Vahali) naar Doornenburg (Sterrenschans) als 

dijken worden aangepakt.  
 

Bemmel 

 Voortzetten uitvoering Kinkelvisie, onder andere verbetering omgeving 
gemeentehuis en de Kinkel. 

 Goede ontsluiting richting Nijmegen door middel van de Dorpensingel. 
 

Doornenburg 
 Inzetten op woningbouw vooral gericht op senioren en starters. 
 Aansluiten op het door de inwoners gemaakte dorpsontwikkelplan (DOP). 

 Inzetten op verbreding dijkvak Gendt (Vahali) naar Doornenburg. 
(Sterrenschans) als dijken worden aangepakt.  

 
Haalderen 

 Aansluiten op het door de inwoners gemaakte dorpsontwikkelplan (DOP). 

 Veilige oversteek van de Van der Mondeweg. 
 

Angeren 
 Inzetten op fietsaansluiting nieuw aan te leggen brug over de A15 bij Angeren.  
 Woningbouw vooral gericht op (senioren) doorstromers en starters. 

 
Wonen 
In het leven van alledag heeft iedere generatie in de woonwijk zijn eigen inbreng.   
Wonen is meer dan verblijven. In een ideale situatie is er sprake van een goede mix 
tussen generaties, leefstijlen en culturen. 
Waar mogelijk zal de leefbaarheid in de kernen en wijken bevorderd worden door 
verbetering van bestaande woningen en met aandacht voor de fysieke en sociale 

woonomgeving. Dat doen we samen met de bewoners, de corporaties en de 
welzijnsinstellingen. Inwonersinitiatieven worden hierbij breed ondersteund.   
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Zowel particulieren als woningcorporaties worden gestimuleerd om energie 
beperkende maatregelen door te voeren. Bij nieuwbouw wordt gestreefd naar 
energie neutraliteit. 
Bij nieuwbouw en aanleg van wegen wordt geanticipeerd op ontwikkelingen die 
plaatsvinden op het gebied van de transitie naar duurzame energie.  
  
LBL zet in op woningbouw voor starters en ouderen in de kleine kernen.  
Daarnaast blijft LBL aandringen op aandacht voor sociale woningbouw in alle kernen. 
LBL zet zich in voor een toewijzingsbeleid dat meer recht doet aan de lokale 
behoefte.  

Er moet ruimte komen in de gemeente voor tijdelijke woningen voor studenten en 
statushouders. Hierdoor ontstaat meer kans voor starters op de woningmarkt op een 
permanente woning.  
  
De locatie van de Aloysiusschool in Huissen wordt verder ontwikkeld voor 

woningbouw die past binnen de architectuur van het centrum van Huissen. De 
mogelijkheden van ondergronds parkeren door bezoekers van het centrum, worden 
onderzocht. 
  
Speerpunten: 

 Bouw van tijdelijke woningen voor studenten en statushouders wordt 
gerealiseerd. 

 De mogelijkheden van ondergronds parkeren op locatie Aloysiusschool in 
Huissen ten behoeve van bezoekers van het centrum van Huissen worden 
onderzocht. 

 Er is eenvoudigere regelgeving voor renovatie, verbouw en nieuwbouw. 
 Bij bedrijfsbeëindiging in buitengebied ruimte voor terugbouwen woningen.  

 In elke kern voldoende woningen voor starters en ouderen. 
 Het toewijzingsbeleid doet meer recht aan de lokale behoefte. 

 

Toerisme, een gastvrij Lingewaard 
Naast Kasteel Doornenburg en Fort Pannerden biedt de Lingewaard nog veel meer! 

Immers, wij zijn trots op onze historie, ons dijkenlandschap, onze rivieren en 
uiterwaarden, onze steden Huissen en Gendt, de struinpaden en fietsroutes. Dat 
moeten we nog meer uitdragen en we moeten er ook met trots over kunnen 

vertellen! 
 

Toerisme is een belangrijk onderdeel van onze gemeentelijke economie. Toeristische 
ondernemers, horecabedrijven en winkeliersverenigingen worden blijvend betrokken 
bij het ontwikkelen van ideeën en plannen rondom toerisme en zij bundelen hun 

krachten. Hierbij is het logisch dat ook de historische kringen en natuur- en 
milieuorganisaties een rol hebben. Door de bundeling van krachten ontstaat een 

aantrekkelijk aanbod. Niet alleen voor onze eigen inwoners, maar ook voor de vele 
bezoekers van onze gemeente.  
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Speerpunten: 
 Er is een goed functionerend toeristisch overlegplatform van ondernemers, 

stichtingen en betrokkenen om toerisme te bevorderen. 

 Er komen meer en betere recreatieve fiets- en wandelroutes door de 
uiterwaarden en struinpaden in de buitengebieden zijn verbeterd. 

 Goede verwijsborden naar de kernen en hun bezienswaardigheden zijn op 
prominente plaatsen aangebracht. 
 

Evenementen 
LBL koestert de eigenheid van onze kernen met hun bijzondere tradities en 

evenementen. Evenementen die dankzij vrijwilligers en de door de gemeente 
verstrekte faciliteiten ieder jaar weer opnieuw bijdragen aan de leefbaarheid in 
Lingewaard. Evenementen die vaak regionaal (en soms landelijk) de aandacht 

trekken. 
 

Speerpunten: 
 Het belang van evenementen voor de leefbaarheid wordt uitgedragen.  
 De gemeentelijke ondersteuning van evenementen blijft gehandhaafd. 

 
Sport 
Sport vervult voor jong en oud een belangrijke rol in het dagelijks leven. Sport is 
welzijn, bewegen, je fit en gezond voelen, mensen ontmoeten en meedoen in de 

samenleving. Sport heeft daarmee een integrale functie.   
LBL streeft naar samenwerking tussen verenigingen, Lingewaard Sport en Stichting 
Welzijn Lingewaard met als doel een multifunctioneel aanbod binnen de 

sportaccommodaties te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan kinderopvang voor 
kinderen van sportende ouders. Met integraal sportbeleid zijn we in staat om op 

uitvoeringsniveau stappen vooruit te maken. 
 
Omdat Lingewaard een waterrijke gemeente is, wil LBL zwemonderwijs weer 

invoeren als onderdeel van het lespakket van de basisscholen.  
LBL streeft naar de realisatie van een nieuwe turnhal voor SGS. 
  
Speerpunten: 

 Multifunctioneel gebruik van de faciliteiten, zowel in de binnen- als ook 

buitensport, wordt een speerpunt voor de sportverenigingen.  
 De gemeente werkt actief mee aan de realisatie van een turnhal.  

 Daar waar kunstgrasveld een belangrijke maatschappelijke voorziening is, 
wordt daarin geïnvesteerd. 

 Er komt onderzoek naar haalbaarheid om zwemonderwijs weer onderdeel van 
het lespakket van de basisscholen te maken. 

 

Kunst en cultuur 
Gemeenten spelen een belangrijke rol in het mogelijk maken van de cultuurbeleving. 

Daarbij moet er vroegtijdig aandacht worden gegeven aan deelname en beleving.  
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Ons culturele erfgoed bestaat uit een rijk verenigingsleven en vele monumenten met 
historie. Dat bepaalt wie we zijn en dat moet behouden blijven.  
  
LBL hecht aan de inzet van de Open Academie. De Open Academie Lingewaard is en 
blijft een partner voor de samenwerking tussen de culturele verenigingen. 

Het Cultureel Platform is een belangrijke schakel tussen culturele organisaties en 
basisscholen. Daarvoor is subsidie voor de Open Academie een belangrijke 
voorwaarde. LBL wil dat samenwerking met het cultureel platform en de 

verenigingen wordt gefaciliteerd en dat projecten worden ondersteund. 
   
Speerpunten: 

 De Open Academie en culturele organisaties worden gefaciliteerd.  
 Er komt onderzoek hoe cultuur en WMO elkaar versterken en daarop wordt 

ingezet en geïnvesteerd. 
 Er wordt stimuleringssubsidie(s) beschikbaar gesteld ten behoeve van 

evenementen met een cultuurhistorisch perspectief. 
 

Zorg en ondersteuning 
 
LBL gaat uit van een solidaire samenleving. Zo’n samenleving vergt van mensen veel 

inspanningen. In LBL vindt u een partner die zorg heeft voor alle levensfasen waarin 
mensen verkeren. Als kind, als ouder als grootouder. Maar ook als mantelzorger, 

vrijwilliger, buurman of buurvrouw. 
 
Zorg voor ouderen 

Door het stijgen van de gemiddelde leeftijd zullen steeds meer mensen in 
Lingewaard in aanmerking komen voor zorg en ondersteuning waardoor ze zo lang 

mogelijk, al dan niet met de hulp van een mantelzorger, thuishulp of 
verpleegkundige, zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De hulpmiddelen die nodig 
zijn om het zelfstandig wonen mogelijk te maken, waaronder het eventueel 

aanpassen van de woning, dienen naar behoefte verstrekt te worden.  
 

Speerpunten: 
 Er komt een goed functionerend platform van huisartsen, thuisorganisatie, 

wijkverpleging en organisaties die actief zijn voor ouderen zoals Stichting 

Welzijn Lingewaard (SWL) en Senioren Netwerk Lingewaard (SNL) waarmee 
intensief wordt samengewerkt. 

 Ouderen weten de weg te vinden en kennen de mogelijkheden die de 
gemeente biedt om langer zelfstandig wonen mogelijk te maken.  

 Iedere kern of wijk beschikt over een laagdrempelig ontmoetingspunt, zoals 

een Participatiepunt, waar inwoners met al hun vragen over zorg en welzijn 
terecht kunnen.  

 Alle activiteiten, voorzieningen en mogelijkheden worden goed onder de 
aandacht gebracht. 
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Zorg voor gezinnen 
Gezinnen vormen een cruciale factor in de samenleving. Jonge gezinnen hebben de 
belangrijke taak kinderen op te voeden en klaar te maken voor de toekomst. Een 

taak die een solide financiële basis vereist.  
 

Helaas bestaat onder een deel van de Lingewaardse gezinnen een vorm van 
armoede. LBL vindt dat de ontwikkeling van kinderen uit die gezinnen daar niet 
onder mag lijden. LBL wil dat kinderen in alle leeftijdsfasen moeten kunnen meedoen 

met hun leeftijdsgenoten. Daarvoor moet de ‘meedoen-regeling’ in stand worden 
gehouden.  

Daar waar sprake is van problematische schuldsituaties, dient schuldhulpverlening 
ingezet te worden om huishoudens de kans te bieden hun financiële situatie op orde 
te krijgen. 

 
Speerpunten: 

 Alle kinderen in Lingewaard hebben gelijke kansen en 
ontwikkelingsmogelijkheden. 

 De meedoen-regeling wordt nog beter onder de aandacht van de doelgroep 

gebracht. Scholen, welzijnsorganisaties, sportverenigingen maar ook de 
woningcorporaties zijn hierin belangrijke partners. 

 Er is een goede toegankelijke schuldhulpverlening.   
 Het maatwerkfonds wordt op het huidige niveau behouden. 

 Een tekort aan basisvaardigheden (zoals bijvoorbeeld laaggeletterdheid, 
digitale vaardigheden) wordt vroegtijdig opgespoord en er worden 
mogelijkheden geboden deze te ontwikkelen. 

 
Zorg voor jongeren 

Waar het over jongeren gaat, gaat het eigenlijk meestal uitsluitend over 
‘probleemjongeren’. LBL stelt met plezier vast dat het overgrote deel van de 
jongeren niet bestaat uit probleemjongeren maar zich juist inzet om een solide 

toekomst voor zichzelf te realiseren. Dit neemt niet weg dat er wel degelijk jongeren 
zijn die problemen hebben. 

 
LBL vindt het van belang dat de problemen van individuele jongeren zo snel mogelijk 
herkend worden. LBL is daarom van mening dat in samenwerking met ouders ingezet 

moet worden op preventief jongerenbeleid in de jeugdzorg. Welzijnsorganisaties, 
sportverenigingen en het onderwijs zijn daarbij een belangrijke partner. Een 

jongerenwerker kan een belangrijke schakel zijn tussen deze organisaties om snel te 
handelen om een probleem te voorkomen, in te dammen of op te lossen.  
De aanstelling van een kinderburgermeester is bijvoorbeeld een goed voorbeeld hoe 

we jongeren meer inzicht willen geven in het werk van de gemeentelijke politiek. 
 

Voor ouders zijn ook de participatiepunten een belangrijke plaats om vragen te 
stellen en eventueel doorverwezen te worden. 
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Speerpunten: 
 De jongerenwerker blijft actief in de gemeente. 
 Er wordt actief jongerenbeleid gevoerd, waarbij preventie als uitgangspunt 

dient. 
 Er wordt blijvend geïnvesteerd in het netwerk van partners binnen het 

jongerenbeleid. 
 
Zorg voor vrijwilligers  

In vrijwel alle maatschappelijke organisaties, verenigingen, stichtingen en de zorg 
zijn vrijwilligers actief; zij zijn de motor van onze maatschappij. Zij verdienen onze 

waardering. Daar waar vrijwilligers de behoefte hebben aan (bij)scholing moet dit 
worden ondersteund.  
 

Speerpunt: 
 Ondersteuning en (bij)scholing voor vrijwilligers wordt actief aangeboden.  

 
Zorg voor mantelzorgers 
Om aan de toenemende zorgvraag te kunnen blijven voldoen worden familie, 

vrienden en bekenden steeds meer ingezet. Deze mantelzorgers verdienen niet 
alleen onze waardering (mantelzorgcompliment) maar ook ondersteuning in de vorm 

van trainingen en begeleiding. Begeleiding waarbinnen voorkomen wordt dat 
mantelzorgers overbelast raken. Het regelen van periodieke vervanging is daarbij 

een belangrijk hulpmiddel. 
 
Speerpunten: 

 Het mantelzorgcompliment vormt een vast onderdeel van het beleid. 
 Er wordt ingezet op maximale ondersteuning en begeleiding van 

mantelzorgers, met als uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur. 
 Ter voorkoming van overbelasting wordt periodieke vervanging ingezet. 

 

 
Voorzieningen 

Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe. Niet iedere inwoner heeft de mogelijkheid 
om de ondersteuning te organiseren die men nodig heeft. We vinden het belangrijk 
dat we als gemeente deze mensen helpen wanneer zij daar onvoldoende toe in staat 

zijn. Participatiepunten spelen hierbij een belangrijke rol. Eigen bijdragen worden 
naar draagkracht berekend ongeacht het aantal voorzieningen waarop een beroep 

wordt gedaan. 
  
Speerpunten: 

 Voorzieningen zijn erop gericht dat inwoners langer zelfstandig en 
verantwoord thuis kunnen blijven wonen. 

 Ontmoetingsplekken zoals de participatiepunten worden optimaal gefaciliteerd. 
Daar wordt advies en doorverwijzing ten behoeve van voorzieningen gegeven. 

 Voor de Zilverkamp en Loovelden zet LBL zich in voor het realiseren van een 

ontmoetingsplek voor de wijkbewoners.  



 
 

Verkiezingsprogramma LBL 2018-2022 

10 

 

 De inwoner mag erop rekenen dat de afhandeling van (aan)vragen zorgvuldig 
en binnen de gestelde termijnen verloopt. 

 

 

Educatie 
 
LBL zet zich in voor gelijke kansen en ontwikkelingsmogelijkheden voor alle inwoners 
van Lingewaard. Dat geldt niet alleen voor kinderen maar ook voor jongeren en 

volwassenen.   
 

Ieder kind heeft recht op voorschoolse educatie. Binnen de kinderopvang kan al in 
een vroegtijdig stadium worden onderkend dat er sprake is van 
ontwikkelingsachterstand en zijn er mogelijkheden om deze achterstand te 

verkleinen of te voorkomen. Ouders van peuters die niet in aanmerking komen voor 
kinderopvangtoeslag, kunnen een beroep doen op de gemeente.  

 
Ontwikkelingsmogelijkheden van jongeren kunnen bevorderd worden door onder 
andere het aanbieden van muziekonderwijs, sport en spel, maar ook bijvoorbeeld 

door een scooterwerkplaats en/of een timmerwerkplaats en creatieve cursussen. 
Stages en leerplekken dienen vanuit het onderwijs in samenwerking met het 

bedrijfsleven te worden gerealiseerd.  
 
Voor volwassenen is een goede beheersing van de Nederlandse taal een 

basisvoorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. Wie Nederlands kan 
spreken en schrijven, kan zich beter redden in scholing, in werk, in de opvoeding en 

in sociale of formele contacten. Bibliotheken, vrijwilligersorganisaties en 
maatschappelijke instellingen spelen hierbij een belangrijke rol.  
 

Er dient actief ingezet te worden op bij- en omscholingsmogelijkheden voor kansrijke 
beroepen waardoor gemotiveerde werkzoekenden een perspectief krijgen. 

 
Speerpunten: 

 Ieder kind heeft recht op voorschoolse educatie. Ouders van peuters die niet in 

aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, kunnen een beroep op de 
gemeente doen.  

 Er is een goed en actueel Integraal Huisvestingsplan voor de scholen. 
 Ontwikkelingsmogelijkheden van jongeren worden bevorderd door het 

aanbieden van gevarieerd cursusaanbod.  

 Stages en leerplekken worden vanuit het onderwijs in samenwerking met het 
bedrijfsleven gerealiseerd.  

 Bibliotheken, vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen worden 
gefaciliteerd bij het verder ontwikkelen van basisvaardigheden. 

 Er wordt actief ingezet op bij- en omscholingsmogelijkheden voor kansrijke 
beroepen waardoor gemotiveerde werkzoekenden een perspectief krijgen. 
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Duurzame gemeente 
 
Energie 
LBL vindt dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft als het gaat om de eigen 
gebouwen energieneutraal te maken. Sportvoorzieningen kunnen sinds 2017 al een 

beroep doen op een revolverend energiefonds. 
LBL wil dat scholen en welzijnsorganisaties werk maken van het verduurzamen van 
de huisvesting. Voor de financiering hiervan worden door de gemeente gelden 

vrijgemaakt. Aflossing van verstrekte leningen vindt plaats uit de besparingen op de 
energienota. Deze aflossingen worden vervolgens opnieuw gebruikt om leningen in 

het kader van duurzaamheid te verstrekken 
Ook Lingewaard moet CO2-neutraal worden. LBL ondersteunt het burgerinitiatief 
‘Lingewaard Energie’ als een van de partners om dat doel te bereiken. Bij de 

Lingewaardse energietransitie denkt LBL allereerst aan zonne-energie, aardwarmte 
en warmtewisselaars. Windenergie komt voor LBL pas als laatste in beeld en dan 

alleen als dit geen nadelige gevolgen heeft voor de open gebieden.  
 
Speerpunten 

 In 2030 is Lingewaard CO2-neutraal. 
 De gemeente heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om energieneutraal te 

worden. 
 Scholen en welzijnsorganisaties, kunnen, indien zij werk maken van het 

verduurzamen van de huisvesting, een beroep kunnen doen op een door de 

gemeente in te stellen fonds.  

 Het burgerinitiatief ‘Lingewaard Energie’ wordt gezien als één van de partners 

om de klimaatdoelstellingen te bereiken. 

Natuur 
Voor inwoners en bezoekers nemen onze natuurgebieden een belangrijke plaats in. 

Park Lingezegen als blijvende groene buffer tussen Arnhem en Nijmegen, de Gendtse 
polder, de Huissense en Bemmelse uiterwaarden en Park Holthuysen zijn voor ieder 

toegankelijke gebieden. 
 
Voor bezoekers is een goede bewegwijzering naar en in deze gebieden belangrijk.    

Voor kinderen is het belangrijk dat zij zo jong mogelijk kennis maken met de natuur. 
Stichting Lingewaard Natuurlijk vervult hierin met ondersteuning van de gemeente 

een belangrijke rol. 
 
Speerpunten 

 Onze natuurgebieden zijn via een goede bewegwijzering vindbaar. 
 Stichting Lingewaard Natuurlijk blijft een belangrijke partner voor de 

gemeente om de jeugd bij de natuur te betrekken. 
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Economie 

LBL staat voor het behouden en waar mogelijk versterken van de bedrijvigheid en 

werkgelegenheid in Lingewaard. Regionale samenwerking geeft daarnaast extra 
kansen voor Lingewaarders om aan het werk te komen.  
  

Een van de belangrijkste voorwaarden om bedrijvigheid te stimuleren, is de zorg 
voor een positieve ‘beleving’ van Lingewaard. Daarbij gaat het onder andere om 

economische functies zoals winkels, horeca, cultuur, sport, vrije tijd, evenementen, 
groenvoorzieningen en de woonomgeving. Het samenspel bepaalt uiteindelijk hoe 
Lingewaard wordt beleefd door zijn gebruikers. 

  
Waar mogelijk dient de versterking van de Lingewaardse economie gekoppeld te 

worden aan de realisatie van maatschappelijke opgaven. Dat kan door vanuit het 
economisch domein verbindingen te leggen met domeinen als duurzaamheid, 
gezondheid, zorg, sport, mobiliteit, veiligheid en energie.  

  
Actuele ontwikkelingen op de retailmarkt hebben daarbij aandacht, bijvoorbeeld 

omdat door toename van het internetwinkelen een verschraling optreedt binnen onze 
lokale winkelcentra. 

  
Ondernemen in Lingewaard.  
Zowel voor bestaande als nieuwe ondernemers moet het aantrekkelijk zijn en blijven 

om in Lingewaard gevestigd te zijn. Onze bedrijventerreinen Pannenhuis 2, Agropark 
2 en Houtakker dienen concurrerend in de markt gezet te worden. Het doortrekken 

van de A15 is hierbij een belangrijke voorwaarde.  
Verder dient kritisch gekeken te worden naar regelgeving en snelle afwikkeling van 
vragen. De bedrijvencontactfunctionaris en het bedrijvenloket vervullen hierin een 

belangrijke rol.  
  

Glastuinbouwgebied Next Garden (Bergerden) zal zich de komende jaren moeten 
bewijzen als aantrekkelijk vestigingsgebied.  
LBL is van mening dat opnieuw gekeken moet worden naar het realiteitsgehalte van 

de herstructurering glastuinbouw aan de Rietkamp en Leutse Leigraaf.  
  

Speerpunten 
 Bedrijven uit alle sectoren doelgericht faciliteren zodat zij kunnen functioneren 

en blijven groeien.  

 De verkoop van bedrijfskavels op de terreinen Pannenhuis 2, Agropark 2 en 
Houtakker 2 krijgt extra aandacht.  

 Ondernemers kunnen rekenen op vermindering van regelgeving en snelle 
afwikkeling van hun vragen.  

 Het ondernemersloket blijft gehandhaafd. 

 In overleg met de provincie wordt opnieuw gekeken naar de 
herstructureringsnoodzaak van het glastuinbouw Rietkamp en Leutse Leigraaf.  
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Winkelcentra Huissen, Bemmel, Gendt 

Autovrije winkelstraten, gratis parkeren, zichtbaar respect voor de aanwezige 
historische panden en een gevarieerd aanbod van detailhandel en horeca, dragen bij 

aan de positieve beleving van de winkelcentra in onze kernen. Deze centra richten 
zich niet alleen op de eigen inwoners maar ook in toenemende mate op dagtoerisme 
in samenwerking met de in deze sector werkende bedrijven.  

  
Speerpunten: 

 Bij renovatie-verbouw van historische panden, zoals in het centrum van 
Huissen, wordt gekeken naar herstel van de oude gevels.  

 De gemeente neemt het voortouw in de samenwerking tussen detailhandel, 

horeca en de toeristische sector om de aantrekkelijkheid van de 
winkelgebieden te versterken. 

 
Werken in Lingewaard 
Een gezonde economie en een gezond bedrijfsklimaat zijn voorwaarden voor behoud 

en waar mogelijk versterken van de werkgelegenheid in Lingewaard en de regio. 
   

Er wordt ingezet op blijvende ondersteuning voor werkzoekenden waarbij beleid en 
uitvoering zijn afgestemd op onze lokale omstandigheden.   

Speciale aandacht gaat hierbij naar de oudere werkzoekenden. Mensen met een 
arbeidsbeperking worden zoveel mogelijk begeleid naar werk bij een reguliere 
werkgever. Lingewaard besteedt aan op kwaliteit en vanuit een sociaal perspectief. 

 
Speerpunten:  

 Aantrekken van nieuwe (arbeidsintensieve) bedrijvigheid door de verkoop van 
bedrijfskavels op onze bedrijventerreinen. 

 Vergroten van de slaagkansen van startende ondernemers en ZZP’ers. 

 Bevorderen van arbeidsparticipatie, vooral van mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt. 

 
 

Financiën 

 
LBL staat voor een evenwichtige begroting met dekkende meerjarenramingen. Wij 
streven naar voldoende reserves waardoor tegenvallers kunnen worden opgevangen. 

Er wordt geen geld uitgeven dat er niet is. Schulden en leningen worden zoveel als 
mogelijk afgebouwd. Inkomsten en uitgaven van Lingewaard zijn transparant en 

toegankelijk voor iedere inwoner. 

Speerpunt: 

 Lingewaard voert een gezond en solide financieel beleid. 
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Dienstbare overheid 
 

Participatie 
Met het “ja, tenzij” in plaats van een “nee, maar” heeft LBL zich ingezet voor het 
bieden van ruimte voor inwonerinitiatieven. Daar verandert voor LBL ook niets in.  

Maar is dat voldoende? Onze samenleving verandert in een snel tempo. Beslissingen 
die wij nu nemen, hebben verstrekkende gevolgen voor onze en toekomstige 

generaties. Daarom wil LBL dat inwoners, maatschappelijke instellingen en 
professionals veel meer en dan van het begin af aan, betrokken worden bij het tot 
stand brengen van beleid.  

 
LBL hanteert al jaren haar eigen ABC: Actief, Betrokken en Correct. We zoeken actief 

naar verbeteringen en nieuwe plannen voor Lingewaard, we zijn betrokken bij de 
mensen die in Lingewaard wonen en werken en we zijn correct omdat die mensen 
van ons een eerlijke en open houding mogen verwachten. 

We werken voor u en dat doen we het liefst samen met u door u regelmatig te 
betrekken bij onze politieke meningsvorming.  

 
Speerpunten: 

 De gebiedscoördinator blijft het aanspreekpunt op het gemeentehuis voor alle 

initiatieven uit de wijk.  
 Wijkinitiatieven, een initiatief van een enkele inwoner of een initiatief van een 

vereniging wordt serieus genomen en behandeld.  
 Inwoners, maatschappelijke instellingen en professionals worden nadrukkelijk 

betrokken bij het tot stand brengen van beleid.   
 
Integriteit 

LBL eist integriteit van allen die bij het gemeentelijk bestuur en de gemeentelijke 
organisatie betrokken zijn: bestuurders, raadsleden en medewerkers binnen de 

gemeentelijke organisatie.. Want integriteit is een onmisbare voorwaarde voor een 
goede relatie tussen de burgers en de gemeente. 
 

Bedreigingen voor die integriteit zijn cliëntelisme (een bestuurder of raadslid verleent 
diensten aan inwoners in ruil voor politiek mandaat) en ondermijning (het onder druk 

zetten of omkopen van politieke functionarissen en gemeentelijke medewerkers door 
criminelen). LBL zal zich ervoor inzetten dat cliëntelisme en ondermijning geen kans 
krijgen in Lingewaard.  

 
Speerpunt: 

 De maatschappij, dus ook de politiek, verhardt en verandert. Inwoners mogen 
van politieke ambtsdragers een eerlijke en open houding verwachten. Geen 
vooringenomen standpunten en geen cliëntelisme. 
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Communicatie 
De kwaliteit van de communicatie tussen burger en overheid is een belangrijke 
graadmeter voor de kwaliteit van de relatie tussen burger en overheid. 

In de huidige (digitale) samenleving zijn er legio mogelijkheden om contact te 
zoeken met inwoners. 

Zowel burger als overheid mogen van elkaar verwachten dat juiste gegevens aan 
elkaar verstrekt worden. Van de overheid mag verwacht worden dat zij correct en 
onbevooroordeeld en binnen de door haar zelf gestelde termijnen reageert. De 

inwoners moeten er zonder meer van uit kunnen gaan dat hun gegevens in goede 
handen zijn. Dat geldt in het bijzonder bij zorg, jeugdzorg en jeugdbescherming 

maar ook bij andere gegevens in de persoonlijke levenssfeer. 
 
Speerpunten: 

 De gemeente Lingewaard heeft een open en transparante communicatie met 
haar inwoners. 

 Alle middelen worden hiervoor ingezet. 
 Inwoners krijgen binnen de gestelde termijnen antwoord op vragen en 

voorzieningen. 

 Inwoners die onvoldoende digitaal zijn worden blijvend anders geïnformeerd. 
 De gemeente heeft de inspanningsverplichting er zorg voor te dragen dat de 

bescherming van de privacy van de burgers aan de hoogste eisen voldoet. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons verkiezingsprogramma is tot stand gekomen in samenwerking met inwoners, 

verenigingen, instanties en leden. Dank aan allen die hun bijdrage hebben geleverd. 


