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WONEN. 
LEREN & WERKEN
Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners kunnen wonen
én werken in een fijne, gezonde leefomgeving. “Het is fijn om in  
Lingewaard te zijn!” Er moeten meer huizen gebouwd worden voor  
veel doelgroepen waarbij we onze eigen inwoners voorrang geven  
op bewoning. Wij vinden dat er in alle kernen goede scholen horen te 
staan die kinderen goed kunnen voorbereiden op hun toekomst. Ten slotte 
moeten we een gemeente blijven waar ondernemers en agrariërs willen én 
kunnen blijven ondernemen.

LEEFBAARHEID 
& VEILIGHEID

Onze inwoners moeten en willen vaak langer zelfstandig blijven 
 wonen. Leefbaarheid is meer dan alleen het hebben van 

 voorzieningen. Daarom is het enorm belangrijk dat we meer  
aandacht hebben voor bijvoorbeeld de mantelzorg en het  

ondersteunen van de talloze vrijwilligersorganisaties.  
De menselijke maat moet weer centraal komen te staan!  

Onze verenigingen en sportclubs verdienen meer 
ondersteuning bij het werven van vrijwilligers. Ook hebben  

al onze inwoners recht op tijdige, acute medische zorg. Wij  
blijven ons daarom inzetten om de ambulances in onze hele 

gemeente op tijd te laten zijn.

BELEVING 
& BEWEGING

Lingewaard heeft enorm veel te bieden! Hier liggen dus kansen 
voor onze recreatieve instellingen, musea en campings. Wij 

vinden dat meer aandacht voor toerisme ook een enorme 
impuls kan geven aan onze lokale horeca, middenstand
en detailhandel. Daarom moet de toeristenbelasting
absoluut niet verhoogd  worden. Onze sportclubs

 zijn veel meer dan een sportpark. Het zijn sociale
 ontmoetingsplekken waar de hele gemeenschap  

van moet kunnen profiteren. Dat moeten we 
blijven stimuleren en ondersteunen. Wij missen 

dus een mooie ruimte in hartje Huissen voor 
Huissense verenigingen en willen ons 

hard maken om deze te realiseren.

MOBILITEIT & 
BEREIKBAARHEID
De bereikbaarheid van onze mooie gemeente staat helaas al langer onder 
druk. Wij vinden het belangrijk dat deze verkeersdruk zal afnemen. Onze 
fietspaden én de andere fietsverbindingen moeten meegroeien met de 
vraag van onze inwoners. Het openbaar vervoer moet één kan beter 
aansluiten op de behoeftes van Lingewaard. Wij willen een parallelweg 
langs de huidige Betuweroute realiseren én een rondweg rondom 
Haalderen.

KLIMAAT & MILIEU
Onze mooie gemeente vormt de groene buffer tussen de twee 
stedelijke gebieden Arnhem en Nijmegen. Dat is iets waar we echt 
zuinig op moeten zijn. We zien allemaal dat het klimaat de aandacht 
hoort te krijgen die nodig is. Wij kiezen voor haalbaar één betaalbaar. 
De daken van onze particulieren en ondernemers moeten eerst vol gelegd 
worden met zonnepanelen, niet onze mooie weilanden en weidse 
landschappen. Alleen mét draagvlak van onze inwoners kunnen 
windmolens gerealiseerd worden.

MET ELKAAR, VOOR ELKAAR!



1. Johan Sluiter 2. Margareth Bouwmeister 3. René Derksen

MET ELKAAR, VOOR ELKAAR!

MEER WETEN? 
SCAN MIJ!
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Voor alle zeven kernen die onderdeel uitmaken van de gemeente Lingewaard koesteren wij het eigen 
karakter van deze kernen. ‘Eenheid in verscheidenheid’ is voor ons als partij belangrijk. 

We snappen dat elke kern zijn of haar specifieke problemen of vraagstukken heeft en daar moet ruimte 
voor zijn. Tegelijkertijd zijn er ook grote uitdagingen die we gemeentebreed aan zullen moeten pakken. 
Wij stropen onze mouwen op, trots op wat we al bereikt hebben, maar ons ook realiserend dat we nog 

lang niet klaar zijn: we gaan samen op weg naar 2026!
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