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Ontwikkelen in huidig perspectief 
Druten is een prachtige kernengemeente. Samen vormen Afferden, Deest, Horssen, 

Puiflijk en Druten een leefbare gemeenschap in het unieke landschap van Maas en Waal. 

Een gemeenschap waarin iedereen mee mag doen, waar het voorzieningenniveau hoog is 

en waar er volop kansen liggen voor wonen, recreëren, werken en ondernemen. We zijn 

onderdeel van een wereld waar dat niet overal vanzelfsprekend is. 

Wij, als nieuwe coalitie, presenteren onze toekomstplannen onder een nieuw gesternte. 

De wereld is in de afgelopen jaren veranderd en dat is voor veel mensen moeilijk. Twee 

jaar corona met een grote impact en overal in de wereld vluchtelingenstromen. En ook 

dat laatste is al jaren geen “ver van ons bed” gebeuren meer. De gevolgen van de oorlog 

in Oekraïne komen met de huidige en geplande opvang in Druten heel dichtbij.  

De impact op alles wat er gebeurt is groot, een enorm beroep op het gemeentelijk 

apparaat, grote prijsstijgingen en verlaging van de koopkracht. Daar staat tegenover dat 

de economie nog steeds op volle toeren draait. Druten heeft zich in de afgelopen jaren 

verder ontwikkeld. Er wordt volop gebouwd en het voorzieningenniveau neemt nog 

steeds toe. 

Een coalitie vormen is altijd een uitdaging. Deze wordt alleen maar groter als er een 

verschil bestaat tussen ambitie en middelen. Hoe groter het verschil, des te lastiger om 

alle plannen en wensen te realiseren. Realiteitsbesef is noodzakelijk om met elkaar tot 

een goed akkoord te komen.  

In deze tijden past de Drutense aanpak. Een gezamenlijke aanpak voor de college- en 

niet collegepartijen. Niet alleen nagaan wat er niet kan, maar vooral kijken wat er wel 

gerealiseerd kan worden. Tussen wensen en mogelijkheden zit zeker nog wel een 

spanningsveld. Dat vraagt om een constructieve grondhouding om het 

kortetermijndenken om te zetten naar een langere termijnvisie. 
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Bestuur en ondersteuning 

Ambitie 
Wij willen onze dienstverlening verder verbeteren, nog dichterbij brengen en onze 

professionaliteit verder vergroten zodat we kunnen doen wat nodig is. We willen 

strategisch denken over de gemeente als geheel, haar kernen en wijken én de regio. Dit 

doen we zowel voor en met de werkorganisatie Druten Wijchen, de politiek en de lokale 

gemeenschappen, met initiatieven die toekomstbestendig zijn en die breed gedragen 

zijn. Het geeft de komende jaren sturing en focus aan het Drutense beleid en de inzet op 

de diverse thema’s. 

We moeten blijven werken aan een goede vertrouwensrelatie tussen inwoners en 

overheid.  De afstand tussen de inwoners en het bestuur wordt soms als groot ervaren. 

Onze inwoners moeten trots zijn om in de gemeente Druten te wonen, te werken en te 

recreëren. 

Speerpunten 
Dienstverlening verder verbeteren 

De gemeente is er voor de inwoners en een goede dienstverlening staat voorop. Dit 

betekent een goede bereikbaarheid met een kwalitatief goede dienstverlening binnen de 

gestelde termijnen. In de regel is de reactietijd op vragen van inwoners en organisaties 

vijf werkdagen.  

Het optimaliseren van de dienstverlening aan inwoners en bedrijven is één van onze 

kernpunten en daarin moet verder worden geïnvesteerd. Het is belangrijk voor ons dat 

onze gemeente dienstbaar en modern is. We blijven kritisch op de dienstverlening en de 

bereikbaarheid van het ambtelijk apparaat. Ambtenaren zijn er voor inwoners en 

bedrijven, niet andersom.  

De gemeentelijke dienstverlening moet daarom dusdanig zijn ingericht dat zij voor 

speciale doelgroepen, zoals bijvoorbeeld onze senioren, laaggeletterden en migranten die 

onze taal niet machtig zijn, laagdrempelig en toegankelijk is. Het moet voor iedereen 

mogelijk zijn om mondeling contact met de gemeente op te nemen en hulp te krijgen bij 

het regelen van zaken. Niet iedereen is digitaal vaardig.  

Betrek de inwoners in een vroeg stadium bij de besluitvorming van zaken die onze 

inwoners raken. De mate en de vorm van burgerparticipatie past bij de maatschappelijke 

relevantie en impact van de plannen. Betrek de ideeën van de inwoners daadwerkelijk in 

het te vormen beleid, zeker bij de nieuwe omgevingswet die in 2023 van kracht is. We 

kijken hierbij naar de mogelijkheden, niet alleen naar de beperkingen. We onderzoeken 

of bijvoorbeeld de inzet van Kernenwethouders die structureel overleg hebben met 

inwoners, verenigingen of hun vertegenwoordiging in hun kern, hier een toegevoegde 

waarde in kan hebben.   

Regionale samenwerking versterken 

De gemeente Druten blijft een zelfstandige gemeente. In het kader van kostenefficiëntie 

en effectiviteit kunnen enkele gemeentelijke taken worden uitbesteed of kan op thema’s 

worden samengewerkt. Daarom zoekt de gemeente Druten de samenwerking op met 

haar buurgemeenten in de regio: West Maas en Waal, Beuningen en Wijchen. We zullen 

de nauwe samenwerking met deze gemeenten verder onderzoeken. Bij grote thema’s in 

de zorg, werk en inkomen, volksgezondheid, milieu en woningbouw, werken we regionaal 

samen of stemmen we met elkaar af. Dit vergroot onze regionale bestuurskracht. 
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Daarnaast is het belangrijk om de samenwerking binnen de Groene Metropoolregio vorm 

te geven.   

Werkorganisatie Druten Wijchen verder door ontwikkelen 

In 2018 zijn de ambtelijke organisaties van Druten en Wijchen officieel samengevoegd. 

Door deze samenwerking is er meer efficiëntie, kostenbesparing en een hogere kwaliteit 

van dienstverlening bereikt. In de komende collegeperiode moet de Werkorganisatie 

Druten Wijchen nog wel op vlieghoogte komen. In 2020 is de fusietrein tussen Druten en 

Wijchen gestrand. Druten blijft Druten: een aantrekkelijke, financieel gezonde 

centrumgemeente in het Land van Maas en Waal, met een hoog voorzieningenniveau en 

een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Er is goed onderwijs, er zijn 

dorpshuizen, sportvelden, een theater, diverse horecagelegenheden, rijke natuur en zorg 

voor jong en oud.  Wij geloven in de werkorganisatie met Wijchen, maar we blijven 

scherp, we stellen vragen over klachten en dragen zorg voor de continue verbetering van 

de organisatie. We zetten in op een verdere doorontwikkeling van onze werkorganisatie, 

tegen acceptabele kosten, en investeren in deze periode niet in het gemeentelijk 

herindelingsvraagstuk.  

 

Wat gaan we doen?   
 Doorontwikkelen van de Werkorganisatie Druten Wijchen. 

 Aanstellen van Kernenwethouders die structureel overleg hebben met inwoners, 

dorpsraden en verenigingen. Hiervoor wordt budget beschikbaar gesteld.  

 Tweejaarlijks moet er onder inwoners, instellingen en ondernemers een 

tevredenheidsonderzoek worden uitgevoerd over de dienstverlening van onze 

gemeente en ambtenaren. 

 Bij grote thema’s in de zorg, werk en inkomen, volksgezondheid, milieu, 

duurzaamheid en woningbouw, werken we regionaal samen.  

 Blijven werken aan een goede vertrouwensrelatie tussen inwoners en overheid.  
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Veiligheid 

Ambitie 
Samen zorgen wij voor een veilige samenleving. We zorgen ervoor dat we onveilige 

situaties meteen aanpakken. Preventie, signaleren, integraal samenwerken en informatie 

stroomlijnen zijn de sleutelwoorden die centraal staan in de te volgen strategie. 

Belangrijk flankerende beleidsdomeinen zijn Wmo, jeugdzorg, participatie, horeca en 

evenementen, toerisme en recreatie, verkeer en milieu, wonen en openbare ruimte. We 

leggen consequent de verbinding met deze domeinen. We streven naar een integrale en 

taakgerichte aanpak. We investeren in preventie, maar hebben ook repressie op orde. 

Speerpunten 
Sociale veiligheid vergroten 

Veiligheid is een gevoel dat iedereen moet ervaren. We nemen dit altijd serieus door te 

luisteren en kijken wat we aan specifieke situaties kunnen doen. Inwoners voelen zich 

vaak niet veilig, terwijl uit statistische gegevens niet altijd blijkt dat hun omgeving 

onveiliger is geworden. Wij willen het veiligheidsgevoel van de inwoners zoveel mogelijk 

verhogen. Dit doen wij met goede verlichting op kwetsbare plaatsen, veilige fiets- en 

wandelroutes, wijze van bebouwing en beplanting en indien noodzakelijk en 

realiseerbaar, camerabewaking bij vandalismegevoelige locaties. Ook moet sneller en 

met gezag worden ingegrepen bij drugsoverlast. Wij zijn voorstander van een lik-op-

stukbeleid om verdere overlast te voorkomen. Ondermijning en drugshandel moeten met 

harde hand worden aangepakt en verdienen prioriteit. 

Verkeersveiligheid vergroten 

Het gedrag van de weggebruiker is bepalend voor de veiligheid op straat, de coalitie wil 

de snelheidsovertreders vaker aanpakken. We pakken daarnaast onveilige situaties aan 

door met de inwoners te kijken naar de problemen en mogelijke oplossingen.  

Overlast aanpakken 

Overlast in de ruimste zin van het woord moet worden voorkomen en anders moet er 

handhavend worden opgetreden. Wij zijn voorstander van lokaal geborgde BOA’s , als 

aanvulling op de taken van de politie. Ook de mogelijke inzet van straatcoaches in de 

weekenden om jeugdoverlast tegen te gaan, jongerenwerk en andere preventieve 

middelen willen wij blijven continueren. 

Tegen de overlast van hanggroepen moet worden opgetreden. De ouders van de 

hangjeugd zien we in eerste instantie als partner om de overlast van hun kinderen te 

beperken. Maar in het geval van schade en vandalisme, zullen de kosten voor het herstel 

samen met een fikse boete worden verhaald op diegenen die dit veroorzaken of hun 

verantwoordelijken. We zijn alert op signalen van ondermijning en wijzen inwoners op de 

gevaren van ondermijning. Ondermijning en drugshandel moeten worden verbannen. Een 

coffeeshop past niet in Druten. 

 

Wat gaan we doen?  
 Jongerenaanpak – preventie, zoals het jongerenproject “Doe mee en zeg NEE”. 

 Aanpak snelheidsduivels. 

 Veiligheid op rotondes vergroten. 

 Maatregelen om vandalisme op en rond het Trefpuntplein Deest tegen te gaan 

(bijvoorbeeld cameratoezicht). 

 Meer zichtbaarheid van de wijkagenten in de wijken.  
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2 Verkeer en vervoer 

Ambitie 
Druten wordt nog beter bereikbaar. De gemeente Druten staat de komende jaren (2022-

2030) voor een aantal grote opgaven als gevolg van diverse ruimtelijke en 

maatschappelijke ontwikkelingen. Zo is in de gemeente sprake van een woningtekort, 

vergrijst de bevolking, worden wensen/ambities op het gebied van duurzaamheid steeds 

belangrijker en staat de bereikbaarheid onder druk. Ontwikkelingen die samenhangen 

met dergelijke opgaven zijn sterk van invloed op de mobiliteitsbehoefte en het gebruik 

van de infrastructuur. Denk daarbij bijvoorbeeld aan meer inwoners en extra 

verkeersbewegingen. Ook recreatieve behoeften (wandelen, fietsen, etc.) beïnvloeden de 

mobiliteitsbehoefte en het gebruik van de infrastructuur.  

Speerpunten 
Kwaliteitsniveau op peil houden 

Om dit op een goed niveau te houden zijn onderhoud en vernieuwing een continu proces. 

Een proces dat over raadsperiodes heen gaat. Er moet een voortdurende monitoring zijn 

op het gewenste kwaliteitsniveau. Infrastructurele knelpunten dienen te worden opgelost. 

We zullen moeten investeren om te komen tot verbetering van de veiligheid. 

Fietsvriendelijke(r) gemeente  

Fietsen is gezond en het ontlast het milieu. Door het gebruik van elektrische fietsen 

hebben steeds meer mensen de mogelijkheid om grotere afstanden af te leggen. Omdat 

deze fietsen sneller gaan dan normaal, leidt dit tot gevaarlijke situaties op de fietspaden, 

zeker voor ouderen. In lijn met de landelijke trend zien we een toename van het aantal 

ongelukken met fietsers. In tegenstelling tot andere gemeenten zien we dat in Druten de 

fietsers geen voorkeursbehandeling krijgen en is Druten niet erg fietsvriendelijk. Daarom 

willen we onderzoeken hoe Druten fietsvriendelijker te maken is, bijvoorbeeld door het 

instellen van fietsvriendelijke gebieden (auto te gast) en vaker voorrang voor fietsers. 

Gestreefd moet worden naar uniformiteit van verkeersregels, met name op de rotondes. 

Onderzocht moet worden of een aangepaste voorrangsregeling leidt tot een verhoogde 

veiligheid. 

De gemeente verder verbinden 

Druten is onlosmakelijk verbonden met de regio. Dat vereist goede verbindingen. Fiets 

en openbaar vervoer hebben prioriteit. Ook in het buitengebied. De coalitie wil zich 

inzetten voor lijnbusdiensten naar de Nijmeegse ziekenhuizen en het treinstation van 

Wijchen, dit in het bijzonder ten behoeve van schoolgaande/studerende jongeren. Met 

betrekking tot bereikbaarheid via de weg, willen we medewerking verlenen aan het 

verbeteren van de doorstroming  op de Maas en Waalweg wanneer de provincie hiertoe 

actie onderneemt. 

 

Wat gaan we doen?  
 Verharding bermen buitengebied, waaronder de Broerstraat in Horssen. 

 Continueren en intensiveren aanpak N322 / busverbinding Nijmegen en 

treinstation Wijchen. 

 Mogelijkheid voor verlicht fietspad tussen Tichellande en Gelenberg onderzoeken. 

 Onderzoek naar extra ontsluiting Tichellande. 

 De rondweg bij Deest wordt dit jaar nog afgerond. 

 De Vriezeweg wordt ingericht als woonontsluiting. 
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 Veiligheid vergroten op de Koekkoek door dubbele oversteek met middengeleider. 

 Aanpak de Rijdt (Horssen) (waaronder sfeerverlichting). 

 Aanpassing Kerkstraat / ‘t Geerke (Puiflijk). Onderzoeken mogelijkheden 

fietsstraat / auto te gast.  

 Aanpak gedeelte Koningstraat (in het centrum van Afferden). Onderzoeken en in 

het kader van burgerparticipatie, samen met de inwoners van Afferden kijken 

naar mogelijkheden voor een veilige, groene en aantrekkelijke fietsstraat / auto te 

gast. 

 Mogelijkheid onderzoeken van het doortrekken van het trottoir aan de 

Koningstraat tot aan de ‘Van Heemstraweg-oversteekplaats Afferden/Deest’. 

 Tevens is het van belang een aantal oversteekplaatsen in de gemeente onder de 

loep te nemen en aan te passen (bijvoorbeeld oversteekplaatsen Van 

Heemstraweg met name in Deest en Afferden).  

 Nader onderzoek verkeersontsluiting Raadhuisstraat tot Piet Verslootstraat. 
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Economie 

Ambitie 
Onze ambitie is een levendige, innovatieve en duurzame economie. We investeren in een 

excellent ondernemers- en vestigingsklimaat, waar samenwerking én duurzaam 

ondernemerschap centraal staan. Hiermee leveren we een bijdrage aan het prettig 

ondernemen, werken, wonen en recreëren voor ondernemers, inwoners en bezoekers 

van gemeente Druten. Een goede samenwerking tussen gemeente en ondernemers is 

van groot belang.  

De economie valt niet los te zien van andere sectoren en ontwikkelingen. De 

woningmarkt, de leefomgeving, de bereikbaarheid en ontwikkelingen op het gebied van 

duurzaamheid zijn allemaal in meer of mindere mate van belang voor het functioneren 

van de economie. Daarbij is een goede (digitale) infrastructuur en bereikbaarheid 

belangrijk. De N322 dient hiervoor aangepakt te worden. 

Speerpunten 
Oog voor een divers MKB 

Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente. Als het goed gaat met 

de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente en de gemeenschap. Zij 

zorgen voor werkgelegenheid en met hun maatschappelijke betrokkenheid voor 

ondersteuning van maatschappelijke initiatieven. De gemeente dient hier oog voor te 

hebben. Dit betekent dat de gemeente deze ondernemers dient te faciliteren daar waar 

nodig. Een aantrekkelijk winkelcentrum en de ondernemers in de gemeente Druten zijn 

van grote betekenis voor de gemeenschap en trekken mensen aan van buitenaf. Voor de 

aantrekkelijkheid van Druten als eigenzinnig hart van Maas en Waal is het belangrijk dat 

er een gevarieerd winkelaanbod is. Evenementen in het centrum en de kernen worden 

dan ook zoveel mogelijk ondersteund.  

Zelfredzaamheid vergroten  

Het is de verantwoordelijkheid van eenieder om zoveel mogelijk zelfredzaam te zijn en 

geboden kansen zo goed mogelijk te benutten. Iedereen die kan werken moet dit vooral 

ook doen, want alleen structureel werk biedt echt toekomstperspectief. Het hebben van 

werk is van groot belang voor mens en samenleving. Werk zorgt voor sociale contacten 

en verbinding. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wij willen daarom ook de 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpen. De beste sociale 

voorziening is een betaalde baan. Wie in een uitkeringssituatie belandt, moet daarom zo 

snel mogelijk weer aan het werk. Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een 

vangnet. Ook mensen die hun baan kwijtraken, verdienen een tijdelijk steuntje in de rug 

om snel weer aan de slag te kunnen. Het verliezen van je baan is al ingrijpend genoeg. 

Waar nodig zorgt de gemeente Druten voor inkomensondersteuning en ondersteuning bij 

re-integratie. Re-integratie dient maatwerk te zijn, efficiënt en effectief. 

Informatievoorziening verbeteren 

Nog te vaak zijn bedrijven niet op de hoogte van het bestaan van het ‘Werkbedrijf” en 

met de mogelijkheid om subsidie te krijgen voor het in dienst nemen van mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt. Hieraan moet meer publiciteit worden gegeven via 

kanalen die geschikt zijn om bedrijven in onze gemeente te bereiken. We attenderen 

ondernemers op subsidiemogelijkheden om kennis te verrijken, diensten en producten uit 

te breiden en medewerkers (langer) te binden. 
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Ondernemers hebben een belangrijke rol in het verduurzamen van hun panden. Wij 

helpen ondernemers met het verkennen van de mogelijkheden en het realiseren van 

aanpassingen aan de bedrijfspanden. Westerhout-Zuid is vol en dat betekent dat we op 

zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden voor uitbereiding. 

Ontwikkelingsmogelijkheden agrariërs bieden 

Wij vinden dat de belangen van agrariërs en omwonenden in balans met elkaar moeten 

worden zijn. Het zijn ingewikkelde tijden voor vooral de intensieve veehouderij. We 

hebben veel waardering voor de boeren, zij vormen één van de belangrijkste pijlers in 

ons rivierenland. Voor de boeren moet er ruimte zijn voor nevenactiviteiten op het gebied 

van recreatie, toerisme, natuurbeheer of andere bedrijvigheid, waaronder schone 

energieopwekking. Zonnepanelen horen hierbij, asbest van het dak af en de 

zonnepanelen erop.  

Boeren en tuinders zijn de belangrijkste vormgevers van het platteland. Zij zorgen in het 

landschap voor biodiversiteit en duurzaamheid. Bij beleidsmatige keuzes die het beheer 

van het buitengebied betreffen (bijvoorbeeld op het gebied van maaibeleid en 

onkruidbestrijding) vindt er overleg met de boeren plaats. 

Toerisme versterken 

Toerisme is een belangrijke drager van onze lokale economie. We investeren in toerisme, 

waarbij we samenwerken met onze buurgemeentes om Maas en Waal als streek “op de 

kaart te zetten”. Onze streek kenmerkt zich natuurlijk door de twee grote rivieren, haar 

rivierplassen en de uiterwaarden. Deze lenen zich bij uitstek voor toerisme. Fietsers, 

wandelaars, hondenbezitters, vogelaars, waterrecreanten en vissers zijn van harte 

welkom op en rond onze wateren!  

Met betrekking tot toerisme willen we ook kijken naar eventuele invoering van 

toeristenbelasting, waarbij opbrengst opnieuw geïnvesteerd wordt in toerisme. 

 

Wat gaan we doen?  
 Zoekgebieden voor uitbreiding bedrijventerrein. 

 Verregaande samenwerking met de regiogemeenten. 

 Bestaande contacten met het bedrijfsleven onderhouden of uitbreiden. 

 Zorgen voor een goede infrastructuur en bereikbaarheid.  

 Winkelgebied Druten versterken door het aantrekkelijk maken van het centrum, 

via het uitwerken van de vastgestelde detailhandelsvisie.  

 Het uitwerken van de economische visie en de toeristische visie.  

 Ondersteunen van startende ondernemers. 

 Extra camperplaatsen aan de Veerdam onderzoeken  

 Het economisch gezond houden van het platteland. 

 De trailerhelling voor boten in Deest moet verder worden ontplooid en beter 

worden beheerd.  

 De haalbaarheid van toeristenbelasting onderzoeken en de eventuele opbrengsten 

herinvesteren in recreatie en toerisme.  
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Onderwijs 

Ambitie 
Wij vinden het van belang dat onze scholen op de eerste plaats kwalitatief goed 

onderwijs bieden. Voor een vitaal platteland en de sociale cohesie in de dorpen is het 

voortbestaan van een school van groot belang. Het is goed dat een kind in de buurt naar 

school kan. Deze coalitie staat voor het behoud van een basisschool in ieder dorp. Voor 

een goede leefbaarheid in en aantrekkelijkheid van onze gemeente zijn goede 

kinderopvang- en onderwijsvoorzieningen en educatieve activiteiten een noodzaak voor 

(toekomstige) inwoners.  

Speerpunten  
Anticiperen op de bevolkingssamenstelling 

Door de veranderende samenstelling van de bevolking daalde het aantal leerlingen 

geleidelijk. Tegelijkertijd is er een enorme behoefte aan extra woningen in de Regio 

Arnhem-Nijmegen (in de top 3 van Nederland) en ook voor Druten. In de komende jaren 

zullen er veel woningen bijkomen. Dit zorgt ervoor dat op de middellange termijn het 

aantal leerlingen in de prognoses alweer toe zal nemen. Dit hangt nauw samen met de 

woningbouwontwikkelingen, vooral op grote locaties zoals Deest-Zuid en Tichellande. 

Daarbij kijkt de coalitie vooruit en houdt rekening met mogelijke herprioritering in het 

IHP. 

Technisch onderwijs blijft in Druten 

Technisch onderwijs in Druten is van groot belang voor de zowel de jeugd als voor onze 

ondernemers. Technisch onderwijs op de Pax Christi moet daarom mogelijk blijven. Om 

de jeugd enthousiast te maken voor techniek is 6 jaar geleden het Tech-Lokaal opgericht. 

Wij vinden het belangrijk dat het Tech-Lokaal zijn werkzaamheden kan voortzetten. Dit 

laatste dient in samenspraak met het regionale bedrijfsleven gestalte te krijgen. Dit 

waarborgt ook dat er een goede afstemming plaatsvindt met de vraag uit de 

arbeidsmarkt (ook grensoverschrijdend). We juichen de initiatieven van de ‘Vrienden van 

de techniek’ in hun samenwerking met de Pax Christi toe.   

Stimuleren maatschappelijke educatie  

We stimuleren educatie op het gebied van maatschappelijke terreinen. Hieronder valt 

extra aandacht voor cultuureducatie, educatie in relatie tot gezond eetgedrag of de jeugd 

kennis laten maken met natuur. We willen respect voor de natuur ontwikkelen en wijzen 

op de risico’s van bijvoorbeeld zwerfafval door praktijklessen. De gemeente moet het 

overleg tussen scholen en bedrijven blijven stimuleren om het onderwijs optimaal aan te 

laten sluiten bij het bedrijfsleven en regionaal verbonden te blijven.  

 

Wat gaat we doen?  
 De gemeente moet in het Tech-Lokaal Maas & Waal blijven investeren. 

 Natuur- en cultuureducatie stimuleren. 

 Activiteiten van scholen samen met andere partijen (zoals de IVN en de 

hengelsportvereniging) gericht op het kennis laten maken van jeugd met de 

natuur willen we ondersteunen.  

 Ontwikkeling ’t Geerke meenemen in de Integrale visie Puiflijk. 

 Realiseren jeugdraad. 
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Sport, cultuur en recreatie 

Ambitie 
Alle inwoners van onze gemeente moeten gezond en vitaal kunnen leven. Een sterk 

lokaal verenigingsleven is van het grootste belang. We vinden het belangrijk dat er in alle 

kernen goede sport-, culturele- en recreatieve voorzieningen zijn voor jong en oud. Dit 

draagt ook bij aan de leefbaarheid en het imago van de gemeente. We stimuleren de 

kennismaking met en beoefening van sport, kunst & cultuur en recreatieve bezigheden. 

Speerpunten 
Verenigingsleven behouden en versterken  

De activiteiten in de dorpshuizen zijn van groot belang voor de leefbaarheid. Dorpshuizen 

en wijkcentra moeten een gezonde exploitatie kunnen realiseren. Er moet een goede 

balans zijn tussen maatschappelijke kosten van realisatie en het gewenste 

voorzieningenniveau. De toekomst van dorpshuis de Lier wordt meegenomen in de 

Integrale visie Puiflijk, omdat de komst van een nieuwbouwwijk in Puiflijk kansen biedt 

voor de ontwikkeling en faciliteiten van het dorpshuis. Daarnaast zetten we in op de 

verduurzaming van de dorpshuizen.  

Sporten promoten 

Een goed sport- en accommodatiebeleid beïnvloedt de leefbaarheid van Druten op 

positieve wijze. Investeren in sport is een investering in de toekomst. Sporten draagt bij 

aan een gezonde levensstijl en helpt bij het leggen van sociale contacten.  

De coalitie hecht grote waarde aan de (sport)voorzieningen in alle kernen. We maken ons 

sterk voor het behoud van de bestaande sportvoorzieningen in alle kernen en op gelijke 

wijze. Ondanks dat een groot deel van de verenigingen geprivatiseerd is, staat de coalitie 

open voor ondersteuning van verenigingen als deze met een legitieme (hulp)vraag 

komen en de noodzaak van ondersteuning aan kunnen tonen.  

Meer recreatiemogelijkheden ontwikkelingen 

De gemeente stimuleert recreatieve ondernemers en zet zich in voor een ruime 

recreatieve openstelling van de natuur in de uiterwaarden en de binnendijkse 

natuurgebieden. Daarbij hebben we ook oog voor de belangen van het beschermen van 

de natuur en recreatie. Er is aandacht voor sporten zoals de hengelsport. De 

mogelijkheden om op en rond het water te komen moeten daarom beter worden 

ontplooid. In Druten ontbreekt een groot losloopgebied voor honden, we gaan 

onderzoeken waar we dit kunnen realiseren. 

Groen en openbare ruimte verder uitbreiden 

De kwaliteit van het openbaar gebied bepaalt in grote mate het leef- en woongenot. We 

willen geen verdere vermindering van kwaliteitsniveau van de openbare ruimte. We 

moeten goed zorgen voor ons groen, de fietspaden en wegen, de kernen en ons mooie 

buitengebied. Dit moet er goed onderhouden, opgeruimd en netjes uitzien. Via 

burgerparticipatie willen we waar mogelijk nog een extra kwaliteitsslag stimuleren en 

faciliteren. Tevens stimuleren we groene schoolpleinen.  
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Wat gaan we doen?  

 Ondersteunen cruciale evenementen. 

 Extra oversteek vanuit Deest naar de Uivermeertjes wordt onderdeel van het 

nieuwe plan Deest-Zuid. 

 Kernen voorzien van meer bankjes, daarbij startend bij De Waalbanddijk.  

 (Wandel)toegankelijkheid van de Afferdense en Deestse waarden verbeteren 

(meer kleine ommetjes en de mogelijkheid van extra bruggetjes over de 

nevengeul verkennen). 

 Kleigoed wandelingen voor nieuwe inwoners stimuleren.  

 Plan voor verduurzaming en renovatie dorpshuis De Horst opstellen en waar 

mogelijk uitvoeren. 

 Toekomst de Lier als onderdeel van de Integrale visie Puiflijk. 

 LTC Horssen verduurzamen en toekomstbestendig maken. 

 In gesprek gaan met AAC Olympia over de voorgenomen verhuizing naar één 

accommodatie. 

 1000 bomen planten verdeeld over alle kernen, waaronder het terugbrengen van 

de bomen op de Rogberg en de Heersweg. 

 Facelift Oranjebuurt en lopende projecten zoals Druten-Zuid samen oppakken met 

de woningcorporatie.  
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Sociaal domein 

Ambitie 
In de gemeente Druten streven we ernaar dat iedereen goed mee kan doen in de 

samenleving. Dit betekent mee kunnen doen op het gebied van samenleven, werken, 

leren, sporten en andere vormen van vrijetijdsbesteding zoals cultuur en recreatie. Dit 

geldt voor jong en oud. Dit geldt voor mensen met een ziekte of beperking. En dit geldt 

voor de mensen die weinig geld te besteden hebben of die nieuw in Nederland zijn en 

moeten integreren. Daar werken we samen aan. Met onze inwoners en onze partners. 

We kijken naar elkaar om en helpen elkaar. En als dat nodig is, staan hulpverleners van 

onze partners en de gemeente klaar om mee te denken en oplossingen te bieden. Ook 

helpen we als mensen zorg mijden, maar wel geholpen moeten worden omdat ze een 

gevaar zijn voor zichzelf of anderen. Wij maken gebruik van de gevraagde en 

ongevraagde adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein. 

Belangrijk is een dorps- en wijkgerichte zorgaanpak. Mede door de vergrijzing doen 

straks meer mensen een beroep op de zorg en het sociale vangnet van de gemeente 

Druten dan ooit tevoren. Vanuit de gemeente zetten we veel in op preventie om zo 

duurdere zorg te voorkomen. Zo zorgen we er o.a. voor dat inwoners eenvoudig de weg 

weten te vinden naar laagdrempelige hulp dichtbij.  

Speerpunten 
Aandacht voor jeugd 

De jeugd is onze toekomst en soms is hun situatie kwetsbaar. Wij streven ernaar dat alle 

jeugdigen in gemeente Druten opgroeien in een veilig klimaat en een omgeving waarin 

zij kansen hebben om zich optimaal te ontwikkelen. Jeugdoverlast en drugsproblematiek 

zijn in beeld en pakken we aan. Het is zaak dat jongeren die hulp of jeugdzorg nodig 

hebben in een vroeg stadium worden gesignaleerd en vervolgens zoveel mogelijk in de 

thuissituatie worden begeleid. Door grote groeiende gezondheidsverschillen, raken 

kwetsbare kinderen en jongeren op achterstand. We zetten ons in voor een gezonde 

jeugd, door middel van een actief preventiebeleid en blijven investeren in het jeugdwerk. 

De oudere jeugd moet gelegenheid hebben om elkaar te ontmoeten. Reguleer het 

hangen, door het realiseren van jongeren ontmoetingsplaatsen (JOP’s). In overleg met 

de jongeren zou bijvoorbeeld in Druten-zuid een dergelijke plek gezocht kunnen worden.  

Anticiperen op de dubbele vergrijzing 

Het aandeel senioren in de bevolking neemt toe én door de toegenomen 

levensverwachting hebben we te maken met een dubbelle vergrijzing. Veel senioren 

kunnen nog een belangrijke rol in de maatschappij vervullen als zij hierbij geholpen 

worden en gestimuleerd worden. Het is van groot belang dat onze senioren blijven 

participeren in onze dorpsgemeenschappen en zo lang mogelijk in hun kernen kunnen 

blijven wonen.  

Eenzaamheid en armoede vroegtijdig signalen en aanpakken 

Eenzaamheid is een ontwikkeling die niet onderschat mag worden. Seniorenverenigingen 

vervullen een belangrijke rol in het actief blijven van senioren. Zij zijn van toegevoegde 

waarde voor het activeren van een sociaal netwerk. Deze verenigingen moeten 

structureel financieel worden ondersteund. Ook de dorpshuizen en wijkcentra spelen een 

belangrijke rol in de bestrijding van eenzaamheid.  

 

Steeds meer mensen geraken in armoede en krijgen met schulden te maken. Dit is door 

de coronacrisis toegenomen. De gemeente gaat actief op zoek (vroegsignalering) naar 
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mensen die in de schulden dreigen te raken. Wij pleiten voor een tijdige en tijdelijke 

financiële hulp om de schuld snel weg te werken. Doel daarbij is in eerste instantie 

preventie en daarna het voorkomen van herhaling. 

 

Wat gaan we doen?  
 Senioren-Project "Het goede Gesprek". 

 Seniorenverenigingen en ouderenactiviteiten ondersteunen. 

 Voortzetten van de huurbijdrage Dronio. 

 We volgen het landelijke beleid ‘eigen bijdrage huishoudelijke hulp’. 

 Financiële tegemoetkoming van mantelzorgers met een ‘mantelzorgwaardering’. 

 Inwoners van de gemeente die een beroep doen op zorg moeten worden 

ondersteund.  

 Het Sociaal Team hanteert een dorps- en wijkgerichte aanpak.  

 Een inclusieagenda opstellen. 
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Volksgezondheid en milieu 

Ambitie 
Wij vinden het belangrijk dat je je ook met een ziekte of beperking gezond en vitaal kunt 

voelen. We stimuleren en ondersteunen initiatieven die zorgen voor een meer gezonde 

leefstijl. Hierbij is extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen waardoor we 

gezondheidsverschillen verkleinen. Gezondheid en preventie staan, mede door het 

coronavirus, hoog op de (politieke) agenda. Alleen wie gezond is en goed in z’n vel zit, 

kan voluit meedoen in de samenleving. In de gemeente Druten werken we aan een 

gezonde en vitale samenleving voor alle leeftijden.  

Duurzaamheid, milieu en klimaatverandering zijn items waar we in ons huidige leven 

dagelijks mee te maken hebben. Dat moet ook, we moeten bewust en verantwoord 

omgaan met ‘moeder aarde’’ voor onze kinderen en de volgende generaties. Druten moet 

zich voorbereiden op de risico's van het veranderende klimaat en hierop de omgeving 

aanpassen. 

Speerpunten 
Samenkomen en bewegen stimuleren 

Wij vinden het belangrijk dat jongeren en ouderen kunnen samenkomen en dat bewegen 

wordt gestimuleerd. De coalitie wil zich dan ook inzetten voor initiatieven die hieraan 

bijdragen. Te denken valt hierbij aan een pumptrack voor jongeren en een muziekkiosk 

voor muziek- en amateurtoneelverenigingen in Afferden. 

Vol op zonne-energie inzetten 

Ons klimaat verandert drastisch en ook in Druten moeten we nú ingrijpen. Niet pas in 

2040 willen we dat onze gemeente energieneutraal is (bestaand beleid), maar zoveel 

eerder als dat kan. Daarom zetten we vol in op het opwekken van zonne-energie. 

Gemeenten die het goed doen op het gebied van duurzaamheid, zijn vaak hechte 

gemeenschappen. Daarom willen we inzetten op participatie en voornamelijk co-creatie 

met de wijken en buurten. Zodat duurzame oplossingen zoals een buurtbatterij en 

alternatieven tot de mogelijkheden kunnen gaan behoren. Geen windmolens de komende 

vier jaar.  

Energiebesparing naast energieopwekking 

Naast de grootschalige opwekking van energie, is er meer nodig om de 

klimaatverandering te doen stoppen. Onze inwoners en bedrijven spelen hierbij een 

cruciale rol. Daarom zetten we in op  energiebesparing; want wat we niet verbruiken, 

hoeven we ook niet op te wekken. Besparen komt nog te weinig aan bod in het huidige 

duurzaamheidsdebat en in het gemeentelijk beleid. We zetten  stevig in op 

duurzaamheidsaanpak door inwoners, gericht op zowel besparen als kleinschalig 

opwekken. Moderne ontwikkelingen zoals elektrisch rijden moeten we faciliteren. Er 

moeten meer laadpalen komen en ook het gebruik van deelauto’s moeten worden 

verkend. 

Het duurzaamheidsloket krijgt een prominente plek in de uitvoering van het gemeentelijk 

beleid. Het loket werkt samen met het bedrijfsleven en lokale energiecoöperaties. 

Kerntaak van het loket is om onafhankelijke informatie te geven aan inwoners en actief 

te stimuleren op energiebesparing en energieopwekking voor woningen. De gemeente 

ondersteunt het energieloket met een locatie, communicatiemiddelen en aanvullende 

vakkennis en middelen.  
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Meer aandacht voor een klimaat adaptieve, toekomstgerichte leefomgeving 

Naar aanleiding van enkele zomers met extreme temperaturen, moet er een lokaal 

hitteplan komen waarbij onder andere de bescherming van ouderen centraal staat. De 

gemeente gaat op het gebied van biodiversiteit een omschakeling inzetten door 

stimuleren, faciliteren en vooral zelf het goede voorbeeld te geven. Zo wil de gemeente 

werken aan een gezonde en evenwichtige leefomgeving. We zetten in op beperking en 

voorkoming van afvalstromen. Het doelmatig scheiden, inzamelen en afvoeren van de 

afvalstromen. Druten is al koploper in het scheiden van afval, maar doel is om ook de 

hoeveelheid afval te verminderen. Er wordt een oplossing gezocht voor bijzetafval en 

illegale afvaldumpingen.  

 

Wat gaan we doen?  
 Een 100% AED dekking in de gemeente Druten. 

 Doorgaan met stimuleren reanimatiecursus en/of EHBO-avonden voor inwoners.  

 Inzetten op openbare ontmoetingsplaatsen. 

 De regeling ‘sponsor een bankje’ verder onder de aandacht brengen.  

 Onderzoeken mogelijkheid van een fiets/ skate pumptrack. 

 Onderzoeken mogelijkheden verduurzamen dorpshuizen en ander maatschappelijk 

vastgoed (subsidie provincie). 

 We stellen een hitteplan op.  

 We maken een visie op biodiversiteit. 

 Er komt een nota dierenwelzijn.  

 Pilot met slimme afvalcontainers. 

 Pilot containertuintjes tegen bijzetafval.  

 Stimuleren vergroenen daken en tuinen en realiseren eigen water opvang 

(operatie Steenbreek).  



 
 
 
 

17 
 

Wonen en bouwen   

Ambitie 
Er komen flink meer huizen in Druten in de komende coalitieperiode, waarbij we goed 

kijken naar de behoefte. De gemeente Druten staat voor een grote (versnellings)opgave 

in de woningbouw. De gemeente streeft ernaar in de periode 2020 tot 2030, 970 

woningen te bouwen. De versnelling zit in het realiseren van ongeveer 70% van dit 

aantal in de periode tot 2025. We zetten ons in voor een woningbouwprogramma dat 

aansluit bij de woningbouwbehoefte. Om hierop te kunnen sturen stellen we kaders op. 

Daarnaast zorgen we voor focus op de ontwikkeling van Druten als gemeente. De 

versnelling van de woningbouw pakken we aan door het vergroten van ons inzicht en we 

zorgen ervoor dat we kunnen sturen om de versnelling zowel kwantitatief als kwalitatief 

aan te kunnen en richting te geven.  

Speerpunten 
Prioriteren woningbouwprojecten 

Aan het eind van deze coalitieperiode heeft het college de versnellingsopgave 

woningbouw 2020-2025 gehaald. In totaal gaat het in deze periode om de realisatie van 

70% van de in totaal 970 woningen in Druten uit de woningbouwopgave tot 2030. 

Prioriteit ligt hierbij op de realisatie van harde plannen en te prioriteren op plannen 

waarbij snel gestart kan worden met bouwen. De komende jaren wordt gestart met 

bouwen in Druten-West (’t Erf en Hooiwal), Hemelrijk en Portier. 

Speciale doelgroepen meenemen in het programma 

Een aantal doelgroepen heeft daarbij specifieke aandacht: jongeren die graag in het dorp 

waar ze zijn opgegroeid willen blijven wonen, senioren die behoefte hebben aan 

passende, levensloopbestendige huisvesting dicht bij winkel- en 

gezondheidsvoorzieningen, en jonge gezinnen die in de gemeente Druten willen blijven 

wonen of zich willen vestigen. Het vastgestelde toetsingskader en instrumentarium voor 

goedkope en betaalbare woningen zijn hiervoor de kaders.  

Er komt gemeentelijk beleid op de huisvesting van arbeidsmigranten. Bestaande 

woonlocaties voor arbeidsmigranten zijn vaak ongeschikt, gelet op de veiligheidssituatie, 

leefbaarheid of regelgeving. De gemeente moet met werkgevers betere afspraken maken 

en hierop toezien. 

Sturing op de kwalitatieve behoefte 

De gemeente heeft een belangrijke taak op het gebied van volkshuisvesting, in het 

bijzonder op het terrein van de sociale woningbouw. Deze “sociale” afspraken moeten 

vastgelegd worden in de prestatieafspraken met de woningcoöperaties. Er is grote 

behoefte aan sociale huurwoningen, maar ook aan goedkope koopwoningen 

(grondgebonden en appartementen). Met het toetsingskader sturen wij op de 

ontwikkeling van deze woningen.  

Goede verdeling over de kernen 

Er is in 2021 uitgebreid onderzoek gedaan naar de woningbouwbehoefte in Druten, in 

totaal en per kern. Deze cijfers geeft richting aan de verdeling van de 

woningbouwontwikkeling over de kernen. In deze analyse is tevens de behoefte 

meegenomen per doelgroep en daarmee per type woning. We prioriteren de 

woningbouwopgave op basis van een goede verdeling over de kernen en daarbinnen 

pakken we eerst het laaghangend fruit op. Welke plannen kunnen snel ontwikkeld 
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worden én voldoen daarbij aan het toetsingskader? En sluiten daarbij dus goed aan bij de 

versnellingsopgave waar de gemeente voor staat. In elke kern wordt de komende vier 

jaar gebouwd!  

Deest-Zuid 

De gemeente Druten heeft een grondpositie in Deest-Zuid, deze willen wij inzetten voor 

nieuwbouw voor onder andere jeugd en senioren. Grond voor sociale woningbouw moet 

betaalbaar blijven. Daarom gaat de gemeente voor deze grond bezien of één en ander in 

erfpacht kan worden uitgegeven. Daardoor dalen de huur- en koopprijzen en dat geeft 

starters en senioren nieuwe kansen. De ontwikkelingen passen in de gebiedsvisie zoals 

deze voor Deest is opgesteld. Dit krijgt de komende jaren steeds meer een fysieke 

uitwerking, zoals een herkenbare dorpsentree. 

Horssen 

In Horssen is er al zo’n 10 jaar niet op grote schaal gebouwd.  Door diverse redenen 

komt woningbouw niet van de grond. Per jaar worden er gemiddeld één tot twee 

woningen gebouwd. 

Voor de leefbaarheid is het belangrijk dat de woningbouw vlot wordt getrokken. Door een 

recentelijke gerechtelijke uitspraak lijkt een groot aantal woningbouwprojecten langdurig 

te worden geblokkeerd.  Daar waar gebouwd kan worden, moet zo snel mogelijk 

woningbouw mogelijk worden gemaakt en wanneer het met gemeentelijke bemoeienis 

niet mogelijk is om de milieucirkel er vanaf te krijgen, dan moet gezocht worden naar 

een uitbreidingslocatie.  

Afferden 

In Afferden ontwikkelen we projecten conform de woningbouwbehoefte om zo ook de 

doorstroom van senioren naar kleinere woningen op gang te brengen.  Door 

aantrekkelijke en betaalbare woningen voor hen te realiseren, kunnen ze in Afferden 

blijven wonen en komt er plek voor starters en jonge gezinnen. Bij onvoldoende 

particuliere initiatieven kan de gemeente een actieve grondpolitiek voeren om 

woningbouw binnen sociale huur- en koopsector mogelijk te maken. 

 

Integrale visie Puiflijk 

 

Leefbaarheid – onderwijs – wonen  

In de kern Puiflijk gaat een aantal grote ontwikkelingen in korte tijd spelen. Met de visie 

van de collegevormende partijen om in de komende coalitieperiode te starten met de 

planontwikkeling van de locatie Van der Zandt, komen deze ontwikkelingen in een nieuw 

perspectief te staan. Dit biedt kansen, door onder andere meer inwoners en de 

mogelijkheid om het integraal goed aan te pakken. Deze kans wil de gemeente grijpen. 

De ontwikkeling van het dorpshuis De Lier, de ontwikkeling van het onderwijs, zoals ’t 

Geerke, de gymzaal en een mogelijke peutergroep, houden hiermee verband. Daarom 

wordt direct gestart met het opstellen van een Integrale visie Puiflijk. De integrale visie 

wordt opgesteld samen met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen 

van Puiflijk en Druten breed. Op basis van de integrale visie kan een plan van aanpak 

uitgerold worden voor alle ontwikkelingen.  

De coalitie heeft de intentie: 
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1. Om in 2023/2024 de integrale visie op Puiflijk vast te stellen en het proces om te 

komen tot die visie z.s.m. op te starten; 

2. Tussentijdse investeringen in het huidige pand van de Lier en eventueel Zaal 

Mulders, door middel van tijdelijke oplossingen mogelijk te maken, om het 

verenigingsleven van Puiflijk in stand te houden, totdat er een structurele 

oplossing is gevonden;  

3. De noodzakelijke onderhoudsinvesteringen voor rekening van de gemeente te 

nemen; 

4. In deze coalitieperiode 2022-2026 een besluit te nemen over de toekomst van de 

Lier, ook als de ontwikkeling Van der Zandt niet door gaat; 

5. In de komende begrotingen ruimte te zoeken voor de ontwikkeling van de Lier.   

6. De huidige uitgewerkte scenario’s als optie mee te nemen in de integrale visie. 

Prioriteit: Visie op dorpshuis De Lier (start 2022) 

De toekomst van het dorpshuis De Lier is een essentieel onderdeel van de integrale visie 

Puiflijk. Finale besluitvorming over een nieuw dorpshuis zal dan ook volgordelijk eerst na 

de visievorming kunnen plaatsvinden. Ook de tijdelijke oplossing voor de behoefte van 

het wijkgebouw, mogelijk in relatie tot Zaal Mulders, wordt meegenomen.  

 

Prioriteit: Onderwijs (start 2022) 

De mogelijke nieuwbouwontwikkeling Van der Zandt zorgt voor een aanpassing in de 

leerlingenprognoses. De effecten hiervan op ’t Geerke moeten daarom aan de voorkant al 

meegenomen worden. Dit biedt mogelijkheden om te kijken naar de ontwikkeling van de 

school op langere termijn en het toevoegen van eventuele extra faciliteiten en functies 

(zoals een gymzaal of een  peutergroep). 

 

Ontwikkeling Van der Zandt (vanaf 2024) 

Verdere planuitwerking van de ontwikkeling Van der Zandt (waaronder 

stedenbouwkundigplan en bestemmingsplan) zal starten vanaf 2024. Hierbij denken we 

voor nu aan een combinatie van  nieuwbouw (300+ woningen) en uitbreiding van 

bedrijventerrein Westerhout-Zuid. De nieuwbouw van de woningen valt buiten de 

versnellingsopgave tot 2025 en richt zich op de periode hierna.   

 

Financieel 

Een financieel haalbaar plan is onderdeel van de integrale visie. Hierin wordt ook de 

nieuwbouw van dorpshuis De Lier meegenomen. Daarnaast stelt de coalitie budget 

beschikbaar voor tijdelijke maatregelen en de projectontwikkeling (het opstellen van de 

Integrale visie Puiflijk). Deze tijdelijke maatregelen zijn nodig voor het behoud van de 

leefbaarheid en het verenigingsleven van Puiflijk.  

 

 

 

Wat gaan we doen? 
 Aandacht voor speciale doelgroepen in het woningbouwprogramma. 

 Inzetten van de instrumenten om betaalbare woningen betaalbaar te houden. 

 Aandacht voor hofjeswoningen en andere innovatieve woonvormen (bijvoorbeeld 

woningsplitsing) in het woningbouwprogramma. 

 Mogelijkheden voor tijdelijke woningen voor jongeren onderzoeken. 

 Aanstellen dorpsbouwmeester voor de borging van stedenbouwkundige kwaliteit.  

 Opstellen van een woon-zorgvisie. 
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 Starterslening verhogen. 

 De markt aantrekkelijker maken. 

 Versterken dorpsentree Deest. 

 Opstellen visie over circulair bouwen en dit inzetten waar de kansen zich 

voordoen. 

 Blijvende aandacht om de locatie van Woezik te ontwikkelen. 
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Gemeentelijke lasten en financiën 
Er voltrekken zich grote veranderingen in onze samenleving. Veel nieuwe taken en 

verantwoordelijkheden op het gebied van zorg en welzijn zijn overgedragen van het Rijk 

aan de gemeenten. Deze overheveling van nieuwe taken naar de lokale overheid gaat 

gepaard met grote bezuinigingen, opgelegd door de Rijksoverheid. Dit is feitelijk een 

winstwaarschuwing voor onze inwoners. Daarom zal de gemeente Druten meer prioriteit 

moeten leggen bij de daadwerkelijke vraag en behoeften van de inwoners. We willen 

zuinig omgaan met overheidsgeld, niet meer uitgeven dan er binnenkomt en geen lasten 

van nu doorschuiven naar volgende generaties. Daarom staan we voor een gezond en 

solide financieel beleid met een structureel sluitende begroting.  

 

Wat gaan we doen?  
 Het streven blijft om de gemeentelijke lasten alleen te verhogen met de jaarlijkse 

inflatiecorrectie en de komende jaren naar het regionaal gemiddelde. Alleen indien 

nodig mag de gemeente hiervan afwijken. 

 Bij noodzakelijke bezuinigen moet niet alleen naar de voorzieningen en inwoners 

worden gekeken maar ook naar de ambtelijke organisatie. 

 We willen de mogelijkheid verkennen bij de bepaling van de WOZ-waarde van 

woningen om de gerealiseerde duurzaamheidsmaatregelen van de woning buiten 

beschouwing te laten. 

 

Deze hoofdlijnen van beleid zijn geformuleerd op basis van de financiële situatie inclusief 

meerjaren perspectief mei 2022. De coalitiepartijen realiseren zich dat het mogelijk is dat 

door de financiële onzekerheid de aankomende jaren deze hoofdlijnen niet geheel of 

getemporiseerd kunnen worden uitgevoerd.   
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Proces op hoofdlijnen 
 

 

Reflectie 

verkiezingen 

 

Openbare vergadering om reflectie te 

geven op de verkiezingsuitslag 

 

 

21 maart 

 

Informatiefase 

 

Met elke partij afzonderlijk twee 

gesprekken met als resultaat een beoogde 

coalitie 

 

 

31 maart, 8 

april en 11 

april. 

 

Formatiefase  

 

Heidag met verdiepende gesprekken op 

vier thema's  

- Woningbouw 

- Financiële situatie gemeente 

- Doorontwikkeling WDW 

- Duurzaamheid 

Vervolgoverleg 

 

 

21 april 

 

 

 

 

 

3 mei 

 

Hoofdlijnen van 

beleid 

 

Concept bespreking  

Definitief concept ondertekend 

 

 

11 mei 

18 mei 

 Aangeboden aan de gemeenteraad 2 juni  

 

  

 

Beoogde wethouders 
 

Vanuit Kernachtig Druten: Willy Brink 

Vanuit Dorpslijst Horssen: Gérard de Wildt 

Vanuit Dorpslijst Puiflijk-Druten-Zuid: Ronald Thoonen   
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Ondertekening fractievoorzitters 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Kees Arts       Ramon Postulart 

Kernachtig Druten      Dorpslijst Puiflijk-Druten-Zuid 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ben van Ooijen      Thye van Dinteren 

Dorpslijst Horssen     Dorpslijst Afferden 

       

 

 


