
Lingewaard

Partij
van de
ArbeidSamen

werkt!

VERKIEZINGSMANIFEST 2014-2008





Verkiezingsmanifest PvdA Lingewaard
2014 - 2018

Samen werkt!  Voor een nieuw begin in de Lingewaardse politiek. De PvdA 
wil de komende vier jaar politiek bedrijven op basis van drie uitgangspunten:  beide 
benen op de grond (realisme), staan voor alle burgers (solidariteit) én een nieuw 
begin (inventiviteit). We werken dat in dit manifest uit in vier hoofdpunten: een 
stevig sociaal beleid, vernieuwing in werk en economie, alle burgers centraal en een 
solide financieel beleid. Voor een nieuw begin in de Lingewaardse politiek. 
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• Realisme: 
Gemeenten krijgen er de komende jaren verschillende taken bij. Tegelijkertijd wordt er  
stevig bezuinigd. In die omstandigheden heeft niemand iets aan loze beloften. 
Daarom kiezen wij voor een realistisch programma. De komende jaren groeien de 
bomen niet tot in de hemel. Dat vaststellen voorkomt teleurstellingen. 

Een nieuwe start: Realisme, Inventiviteit en Solidariteit

Lingewaard heeft een nieuw begin nodig. Sinds het ontstaan van deze gemeente 
in 2001 heeft het politieke bestel niet optimaal gefunctioneerd. Simpelweg  
doorgaan op die ingeslagen weg is geen optie meer. 

Daarom moet de gemeenteraad zichzelf opnieuw uitvinden. Door te kijken naar 
hoofdlijnen en te zoeken naar overeenkomsten maken we het debat weer doel-
gericht. Door fatsoenlijk met elkaar om te gaan zijn we weer een voorbeeld voor 
burgers. Door een streep te zetten onder het verleden doorbreken we de negatieve 
spiraal van de afgelopen twaalf jaar. 

Alleen op die manier kunnen we de burger opnieuw bij de politiek betrekken. Want 
mensen zijn graag betrokken bij hun eigen buurt, hun eigen wijk, hun eigen kern en 
hun eigen gemeente. Mensen willen graag meepraten en meedenken, als ze maar 
het gevoel hebben serieus genomen te worden. Niet door mensen naar de mond te 
praten, maar door écht in gesprek te gaan. Zo betrekken we burgers bij de politiek 
en brengen we de politiek weer bij de burger. Omdat: Samen werkt!  

Daarom wil de PvdA de komende vier jaar politiek bedrijven vanuit drie  
uitganspunten: realisme, inventiviteit en solidariteit. Omdat wij er, ondanks alle 
onenigheid van de afgelopen jaren van overtuigd zijn dat Lingewaard meer is 
dan een verzameling kernen en meer kan dan we tot nu toe gezien hebben. 
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Nu van alles beloven klinkt leuk maar doet het vertrouwen in de politiek 
geen goed. Het zijn moeilijke tijden en die vragen om moeilijke keuzes. 
Niet om loze beloftes.

• Inventiviteit: 
We mogen niet bij de pakken neerzitten. In tijden van financiële krapte worden de 
mooiste ideeën geboren. Wanneer de politiek ruimte maakt voor goede initiatieven 
van burgers en ondernemers, wanneer de politiek durft na te denken over  alterna-
tieve oplossingen, wanneer de politiek geen taboes legt maar kansen ziet, kunnen 
we de toekomst hoopvol tegemoet treden. 

• Solidariteit: 
We mogen nooit vergeten dat armoede en onrecht onacceptabel zijn in een van de 
rijkste landen ter wereld. Wij staan voor een samenleving waarin iedereen gelijke 
kansen krijgt, waarin we mét elkaar leven in plaats van naast elkaar en waa in we 
voor elkaar zorgen in plaats van alleen voor onszelf. Dat vraagt om een gemeente 
die duidelijk is in wat zij van burgers verwacht en die ruimhartig is voor wie dat 
nodig heeft. Want wij laten niemand los. 

Op basis van de drie uitgangspunten realisme, inventiviteit en solidariteit willen 
wij de komende vier jaar politiek bedrijven. In dit manifest werken we dat uit 
in vier hoofdpunten: stevig sociaal beleid, innovatieve economische politiek, 
burgerschap centraal en solide financieel beleid. Voor een nieuw begin in de 
Lingewaardse politiek. En dan met als rode draad:  Samen werkt! 

5

Dat betekent o.a. dat zorg straks in de kern of de buurt georganiseerd 
wordt en dichter bij de mensen staat. Dit moet worden afgestemd met 
wat de omgeving kan regelen en wat verder nodig is.



Er zijn achterstanden in het onderhoud van groen en gebouwen. Laten 
we die samen wegwerken.  Een mooie gemeente is winst voor iedereen.



Stevig sociaal beleid

Er staan de komende jaren een aantal grote veranderingen aan te komen die 
worden samengevat als de decentralisaties in het sociale domein. Dat is een 
wat dure omschrijving voor een aantal taken die de gemeente de komende 
jaren gaat over nemen van rijksoverheid en provincie. 

Waar gaat het om? De gemeente is straks onder meer verantwoordelijk voor de 
jeugdzorg en de zorg voor thuiswonende ouderen. Een aantal taken die nu nog 
door de landelijke en provinciale overheden gedaan worden, worden straks door de  
gemeenten uitgevoerd. Wij zijn daar voorstander van. Omdat het beter is deze zorg 
dichter bij de burger te organiseren. En omdat het efficiënter en goedkoper moet. 

De gemeente staat dicht bij inwoners. Toch maken wij ons, net als veel burgers, 
ook grote zorgen. Ten eerste omdat de veranderingen gekoppeld zijn aan een grote 
bezuiniging. Er is simpelweg minder geld voor het uitvoeren van die taken. En dat 
wringt. Want het gaat hier wel om mensen. Mensen met een zorgvraag. Dan mag het 
niet zo zijn dat we steken laten vallen omdat we alleen maar hebben gekeken hoe 
het goedkoper kan om maar te zorgen dat we de bezuinigingsdoelstellingen halen. 

Wij maken ons zorgen omdat er nog zo veel onduidelijk is. Dat heeft te maken met 
de landelijke politiek, waar is afgesproken dát taken aan de gemeenten worden 
overgedragen. Terwijl  onvoldoende is uitgewerkt hoe dat moet. Dat heeft ook te 
maken met de lokale politiek waar nog niet iedereen beseft dat er een immense  
uitdaging op de gemeente afkomt. Daarom: als deze verkiezingen ergens over gaan, 
dan is het wel over dit vraagstuk. 

Als burger heeft u er recht op te weten hoe wij die uitdagingen aangaan. In de 
eerste plaats moeten we ervoor waken dat bezuinigingen eenzijdig neerkomen bij 
mensen die het toch al krap hebben. Dat vraagt van de gemeente dat we staan voor 
een beleid waarbinnen er bij tegenslag of ongeluk een vangnet is. Het vraagt echter 
ook iets van burgers. Meer dan voorheen zullen we kijken naar de persoonlijke situatie 
van iedereen die zorg of hulp nodig heeft. 
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Wat is hier precies nodig? Dat mensen zich eenvoudig kunnen melden bij één  
loket, dat ze in de gemeente een open gesprekspartner vinden en dat er vervolgens 
samen gezocht wordt naar een passende oplossing. In dat maatwerk vinden we 
onze besparingen.

Verder geven we het begrip verantwoordelijkheid opnieuw inhoud. Nu wordt  
gezegd dat de burger zijn ‘eigen verantwoordelijkheid’ moet nemen. Vaak wordt 
gedacht dat dat betekent dat de burger het zelf moet gaan betalen. Maar het gaat 
er om dat we samen na gaan hoe iemand door zijn eigen omgeving ondersteund 
kan worden, of dat ondersteuning van de gemeente nodig is. Van iemand met een 
uitkering verwachten wij dat hij bijvoorbeeld een opleiding volgt, actief werk zoekt 
of zich voor de samenleving inzet. Daarnaast  kiezen we voor lokale oplossingen. 
Overal in het land worden op dit moment samenwerkingsverbanden opgericht om 
de nieuwe taken die de gemeenten krijgen uit te voeren. Dat kan goed zijn, maar 
het is geen doel op zichzelf. Daarom willen wij zo veel als maar kan binnen de eigen 
gemeente doen. Dan hebben we het zelf voor het zeggen en weten we precies wat 
er gebeurt, wat goed gaat en wat verbeterd moet worden. 

De tijd voor beloftes en mooie praatjes is over. We krijgen te maken met een 
fors aantal nieuwe taken die we met minder geld moeten uitvoeren en dat 
wordt niet gemakkelijk. Maar samen komen we er. En mochten gemeente en 
burger het niet eens kunnen worden, dan zorgen we voor een goede klach-
tenregeling. Daarom zullen we zorgen voor een gemeentelijke ombudsman en 
geven we als PvdA  het goede voorbeeld met de oprichting van een eigen om-
budsteam  (zie www.pvda.nl). Samen werkt!
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Heel vaak doen mensen met een uitkering vrijwilligerswerk. Dat is goed en 
de gemeente moet dat meer stimuleren én waarderen.



Inventieve economische politiek

Het zijn economisch moeilijke tijden, dat merken we ook in Lingewaard. De  
woningbouw is teruggelopen, de verkoop van grond op bedrijventerreinen  
nagenoeg stilgevallen, in de kernen komen winkelpanden leeg te staan, verschil-
lende bedrijven gaan failliet en inwoners worden werkloos. Nu is het onrealistisch 
te verwachten dat de gemeente Lingewaard de economische problemen van heel 
Nederland kan oplossen, maar er zijn een aantal dingen die we wel kunnen doen. 

Ten eerste moeten we ons afvragen of er eigenlijk wel sprake is van een tekort aan 
woningen. Niet zelden wordt vooral in kleine kernen aangegeven dat er voor de 
jeugd daar geen plaats meer is. Jongeren trekken weg omdat er geen betaalbare 
woningen zouden zijn. Daar zetten wij onze vraagtekens bij, er staat genoeg te 
koop. Maar toch wil het niet goed lukken koper en verkoper bij elkaar te brengen. 
Daarom pleiten wij voor een actief woningbeleid: door startersleningen en steun 
aan kleinschalige zelfbouwprojecten kunnen we het de jeugd mogelijk maken in 
hun eigen dorp of stad te blijven wonen en gaan we krimp en vergrijzing tegen. 

Een probleem in Lingewaard is de huursector. Want terwijl er bijna 
geen huurwoning te krijgen is verkopen woningcorporaties voortdurend  
huizen. Dat moet stoppen. Daarom pleitten wij voor een overeenkomst 
met de corporaties. Huizen niet verkopen maar opknappen. Zodat ook 
voor mensen met een smalle beurs wonen in Lingewaard mogelijk blijft. 

De tweede vraag is wat we doen met verschillende bedrijventerreinen. Lingewaard 
heeft vier nieuwe locaties in de aanbieding en het is voor de lokale economie én 
de gemeentekas cruciaal dat zich daar zo snel mogelijk nieuwe bedrijven vestigen. 
Daarom moeten we in gesprek met de provincie om het vestigingsklimaat in  
Lingewaard te verbeteren. Nu mogen zich daar alleen lokale bedrijven vestigen. 
Maar wij willen voor alle ondernemingen interessant zijn. Met het doortrekken van 
de snelweg A15 krijgen we immers een AAA-locatie voor bedrijven en de overlast 
van die weg. Daarom willen wij naast de lasten ook wel de lusten in de vorm van 
werkgelegenheid.
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Duurzame en innovatieve landbouw biedt kansen voor de verkoop van 
grond ‘op’ Bergerden. Meer werk, minder schulden en nieuwe kansen 
pakken. Dat is inventieve economische politiek.  

Daarnaast hebben we glastuinbouwgebied Bergerden. De glastuinbouw was ooit 
de trots van deze streek. Maar nu verdwijnen steeds meer kassen uit het landschap 
en wordt grond voor nieuwe kassencomplexen niet verkocht. Het project Berger-
den heeft geen toekomst, maar kost ons jaarlijks wel 900.000 euro aan rente! Daar 
moeten we dus wat aan doen. En dat kan. 

Door heel het land zoeken ondernemers naar locaties voor duurzame ketens van 
agrarische bedrijven. Dat is een ingewikkelde omschrijving voor verschillende be-
drijven,  die samen op een plaats zitten en elkaar aanvullen door dat ze gebruik 
maken van elkaars (rest-)producten. Als we afwachten wordt het straks kiezen tus-
sen een miljoenenschuld of een project dat we helemaal niet zien zitten. Ook hier: 
gemeente, aan het werk. Door hier actief op in te spelen kunnen we eisen stellen 
aan overlast, dierenwelzijn en duurzaamheid.

Ten slotte moeten we veel beter gaan samenwerken met lokale en regionale onder-
nemers om de economische kansen die er zijn te benutten. Zo heeft Lingewaard 
kansen als het gaat om de ontwikkeling van recreatie en toerisme. Daarnaast heeft 
Huissen een historisch centrum, wat door leegstand futloos wordt. Door stevig in 
te zetten op samenwerking met ondernemers, winkeliers en bewoners moeten  we 
onze economische positie kunnen versterken.

Economische tegenslag is lastig maar daagt ons ook uit. Werkeloosheid, 
problemen in de woningbouw, onbenutte bouwgrond en bedrijven- 
terreinen, winkelleegstand, faillissementen, etc. vragen om een actief 
beleid en inventiviteit: Een actief woning  beleid, innovatieve oplossing 
voor ‘Bergerden’ en om samenwerking met lokale en regionale onder-
nemers. Samen werkt!   
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Inwoners centraal

Door de economische crisis en de bezuinigingen van de landelijke overheid 
wordt de financiële ruimte van de gemeente voor eigen beleid stevig ingeperkt. 
Daarom moeten we meer ruimte geven aan burgers en ondernemers om  
initiatieven te nemen en betrokken te zijn. Dat is natuurlijk niets nieuws, want 
verenigingsleven, mantelzorg, vriendendiensten en onderlinge saamhorigheid 
zijn al lange tijd kenmerkend voor onze zeven kernen. 

Maar we zijn er de voorbije decennia ook aan gewend geraakt dat de overheid al 
onze problemen oplost. Die tijd is voorbij. Daarom moeten we op zoek naar een 
nieuwe verhouding tussen overheid en inwoners. Naar een beleid dat ruimte biedt 
voor een aanpak  waarin de kennis en kunde van inwoners gemobiliseerd wordt. 
Niet om de overheid stukje bij beetje kleiner te maken, maar om ruimte te geven 
aan de betrokkenheid van burgers: Voor, met en door inwoners! Samen werkt! 

Hier kunnen we veel leren van andere gemeenten. Neem nu Oude- 
IJssel-streek. Daar gaan ambtenaren in teams werken, buiten het  
gemeentehuis zoeken ze burgers op, kijken ze samen naar zorgen en 
problemen en komen ze in overleg met oplossingen.

Een goed voorbeeld is de centrum-ontwikkeling in Huissen. Daar wil  
iedereen een aantrekkelijk en gezellig winkelhart, maar het wil niet lukken 
dat ook voor elkaar te krijgen. Steeds nieuwe plannen maken leidt nergens 
toe en is zonde van tijd en geld. Daarom hebben we een gemeente 
nodig die hier gaat doorpakken. Niet door van bovenaf nieuwe ideeën 
op te leggen, maar door actief te zoeken naar wat burgers en bedrijven 
kunnen. En door daar vervolgens snel en goed op in te spelen.
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Betrokkenheid van burgers en ondernemers wordt steeds belangrijker. Dit 
vraagt om een andere overheid. Een overheid die mensen vertrouwen en ruimte 
geeft in plaats van voortdurend nieuwe regels op te leggen. Een overheid die 
mensen serieus neemt en burgerparticipatie niet het eind- maar het beginpunt 
van beleidsontwikkeling laat zijn. Maar bovenal een overheid die zich realiseert 
dat zij de wijsheid niet in pacht heeft en dat we samen slimmer zijn en sterker 
staan. Samen werkt! 

Lingewaard Energie is een voorbeeld  waarin actieve burgers met veel 
kennis het voortouw nemen. Van deze betrokkenheid van burgers kunnen  
we ook op andere gebieden meer gebruik maken.

Zo zoeken we samenwerking. Want in economisch moeilijke tijden moet je inventief 
durven zijn en actief zoeken naar kansen. Naast burgers en bedrijven gaan staan in 
plaats van er tegenover. 

Meedenken bij plannen voor interessante en innovatieve projecten. Versterking van 
wijkbudgetten en wijkplatforms, zodat ideeën van burgers voor hun eigen straat of 
wijk ook echt vorm kunnen krijgen. Het gaat ook om het promoten van maatschap-
pelijke stages van scholieren en werkzoekenden in eigen wijk, dorp of stad. Zodat 
we Lingewaard samen sterker, mooier en socialer maken. 

Een ander goed voorbeeld is groenonderhoud. De gemeente heeft daar 
steeds minder geld voor. En burgers willen graag wat doen. Om hun wijk 
mooier en veiliger te maken. Om hun straat schoon en aantrekkelijk te 
houden. Daarom steunen wij mensen die een stukje gemeentelijk groen 
willen adopteren. En leidt dat er uiteindelijk toe dat zij daarvan eigenaar 
worden, dan gaan wij daarover niet moeilijk doen. In samenspraak is er 
veel mogelijk.  
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Nieuwe Multifunctionele Culturele Centra in Gendt Huissen en Bemmel 
zijn goede voorbeelden. Ze versterken en verlevendigen het centrum, 
goed voor leefbaarheid én economie, voor, door en samen met inwoners. 
Zo hoort het. 



Solide financieel beleid

In economisch moeilijke tijden moeten we goed op de centen letten. De  
komende raadsperiode zullen we zorgvuldig moeten omgaan met de begroting 
en is er weinig ruimte voor grote uitgaven. Daar moeten we eerlijk in zijn. Maar 
daar moeten we ook niet bang voor zijn. Want innovatieve, inventieve politiek 
gericht op samenwerking maakt veel mogelijk. 

Daarbij weet niemand hoe de economische toekomst eruitziet. Zien we de komen-
de jaren de eerste tekenen van economisch herstel of blijven die uit? We kunnen 
natuurlijk uitgaan van het meest optimistische scenario, maar dat zou onverstandig 
zijn. Daarom is er geen ruimte voor grote beloften. Want elke euro die we uitgeven 
moet eerst verdiend worden. 

Bovendien zijn in het verleden grote projecten gestart die even grote uitgaven met 
zich mee gebracht hebben. In verhouding met buurgemeenten zijn onze schulden 
niet buitensporig hoog, maar dat wil nog niet zeggen dat we klaar zijn met het op 
orde brengen van onze financiële huishouding. 

Daarbij mogen we de rekening niet eenzijdig bij de burger leggen. Niemand kan 
op dit moment garanderen dat de lokale belastingen de komende periode niet 
(opnieuw) zullen stijgen. Maar wij willen wel vastleggen dat dit voor ons betekent 

Lingewaard betaalt in 2014 een rente van 3,4 miljoen over haar schulden. 
Daarom moeten we de komende jaren inzetten op het afbouwen van de 
schuld door inventief beleid. 

Lingewaard heeft in 2014 een schuld van 93 miljoen. Bovendien zijn 
er projecten met forse risico’s als het glastuinbouw project Bergerden. 
Verder hebben we achterstanden in onderhoud en beheer. Er is dus 
geen reden de vlag uit te steken omdat we er financieel zo goed voor 
zouden staan. 
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dat een verhoging van de lokale lasten samen opgaat met bezuinigingen op de  
organisatie  en taken van de gemeente.

Dat betekent ook dat we een evenredige bijdrage vragen van iedereen. Nu garanderen 
dat er groepen zijn die de komende jaren niets zullen merken van noodzakelijke 
bezuinigingen is niet eerlijk. Nu aangeven dat de sterkste schouders de zwaarste 
lasten zullen dragen is dat wel. Want duurzaam solide financieel beleid betekent 
niet alleen dat het gemeentelijke kasboekje klopt, maar ook dat de rekening niet 
eenzijdig bij de inwoners wordt gelegd en dat mensen met een smalle beurs of broze 
gezondheid nooit het kind van de rekening mogen worden. Daar staan wij voor.

Het is gemakkelijk de schulden verder te laten oplopen door nu de kop in het 
zand te steken. Het is nog gemakkelijker te zoeken naar schuldigen. Wat hebben 
we er aan als politici elkaar verwijten maken en zelf de handen wassen in  
onschuld. Daarom onze rode draad: Samen werkt! 
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Wij kiezen hier niet voor een verkiezingsprogramma vol plannen en beloften. Daar 
is de tijd ook niet naar. De ruimte zal de komende jaren beperkt zijn. Dat vraagt een 
nieuwe manier van politiek bedrijven. De raad heeft daarin de centrale rol door op 
hoofdlijnen te werken en kaders te stellen. In plaats van alles dicht te willen timme-
ren gaat het erom vertrouwen te geven aan burgers en bedrijven, aan ambtenaren 
en bestuurders. Dat geeft een basis om samenwerking te zoeken. 

Bovendien mag het zoeken van samenwerking niet beperkt blijven tot de Linge-
waardse politiek alleen. Goede verhoudingen met andere overheden zijn in deze 
tijden cruciaal, al was het maar omdat we in de regio een aantal problemen beter 
gezamenlijk kunnen oplossen. Want hoewel wij staan voor lokaal beleid waar dat 
mogelijk is, mogen we onze ogen niet sluiten voor de voordelen die samenwerking 
kan bieden. Bijvoorbeeld met buurgemeente Overbetuwe. Twee gemeenten die 
veel op elkaar lijken en veel aan elkaar kunnen hebben. 

Nu hoeven we in Lingewaard het wiel niet uit te vinden. De Partij van de Arbeid is 
een landelijke partij. Wij kunnen leren van andere gemeenten en hebben contacten 
met onze vertegenwoordigers in het provinciehuis in Arnhem en het parlement 
in Den Haag. Mede daarom kunnen wij in deze ingewikkelde tijden het verschil 
maken. 

Natuurlijk is politiek voor een gedeelte ook strijd. Dat hoort erbij. Verschil van  
inzicht is goed, dan valt er iets te kiezen. Maar wanneer verschillen van inzicht  
verworden tot ruzie en wanneer onderling gedoe de plaats inneemt van construc-

Ten slotte

In dit verkiezingsmanifest werkt de Partij van de Arbeid Lingewaard verschillende 
terreinen uit waarop Lingewaard een nieuw begin kan maken: sociaal beleid,  
economie, burgerschap en financiën. Dat nieuwe begin maken we met drie 
uitgangspunten: realisme, inventiviteit en solidariteit. Daar staan wij voor en 
daar mag u ons op afrekenen. 
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tieve discussie zijn we op de verkeerde weg. Een weg die bovendien de komende 
jaren door de financiële, economische en sociale uitdagingen waar we voor staan 
nog heillozer zal blijken dan voorheen. 

Daarom staan wij voor een nieuw begin in de Lingewaardse politiek. Dat is waar-
voor we uw steun hard nodig hebben, op 19 maart en daarna. Want dan begint 
het werk pas echt. Dus heeft u ideeën, ziet u kansen, heeft u twijfels of zorgen, 
bent u het met ons eens of oneens. Neem vooral contact op. Denk mee. Doe mee.  
In aanloop naar de verkiezingen en in de jaren daarop. Want: Samen werkt!
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