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Voorwoord

Solide basis voor 
een duurzame toekomst

Trots op Druten. Dat mogen we met z’n allen zijn. We wonen en werken in een 

prachtige gemeente. Vijf unieke dorpen, met voorzieningen dichtbij, midden 

in het groene Maas en Waal. We zijn goed verbonden met de buurgemeenten 

en de regio. Letterlijk, maar ook in het samen denken en doen.

Deze verbondenheid typeert Druten. Veel  

mensen in onze gemeente voelen zich 

betrokken bij elkaar en hun woonomgeving. 

Dit uit zich bijvoorbeeld in een levendig 

verenigingsleven en allerlei activiteiten, waar 

veel vrijwilligers aan bijdragen en mensen elkaar 

ontmoeten.

Dat is niet alleen gezellig, maar ook heel 

belangrijk. We willen een gemeente zijn waar 

iedereen mee kan doen en niemand langs de 

kant hoeft te staan. In Nederland noemen we 

dat het bevorderen van de ‘maatschappelijke 

participatie’ of ‘sociale cohesie’. En hoe mooi 

het ook heet, in Druten gebeurt het al gewoon. 

Denk aan de Leste Mert, het Carnaval, de 

Dickens Dag, de Dag van Druten, de toernooien 

van de sportverenigingen, het zomerprogramma 

Samen 1, het Oogcafé, de buurt/coronahulp en 

nog veel meer…

32

Dat maakt Druten een fijne en veilige plek waar 

iedereen meetelt. Met respect en aandacht voor 

elkaar en onze leefomgeving. De coronacrisis en 

de oorlog in Oekraïne benadrukten dit nog eens 

extra. Een goede vertrouwensrelatie tussen 

inwoners en overheid is hierbij van belang. 

Helaas zien we in Nederland dat dit vertrouwen 

laag is. In Druten gaan we ons de komende jaren 

dan ook extra inspannen om dit vertrouwen 

te versterken. Door naar u te luisteren, u nog 

meer te betrekken en eerlijk te zijn over wat 

niet, maar vooral wat wél kan. Dat doen we niet 

alleen door samen mooie plannen te maken, we 

gaan vooral samen concrete zaken oppakken.

Daar mag u ons op aanspreken. En daar hebben 

we u dus bij nodig. 

De aankomende jaren bouwen we verder 

op wat afgelopen jaren bereikt is. Er ligt een 

solide basis. Met vertrouwen kijken we naar de 

toekomst en we gaan graag met en voor u aan 

de slag. 

Het college van burgemeester en wethouders
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Inleiding en leeswijzer

Ambities en acties
In dit collegeprogramma ‘Samen duurzaam 

vooruit’ geven we invulling aan het coalitie-

akkoord 2022-2026. Het coalitieakkoord is 

gesloten tussen Kernachtig Druten en de 

Dorpslijsten Puiflijk-Druten-Zuid, Horssen en 

Afferden na de gemeenteraadsverkiezingen 

in maart 2022. 

Dit programma geeft aan waar we ons als 

college, samen met de raad, de Werkorganisatie  

Druten Wijchen, onze samenwerkingspartners 

en inwoners, de aankomende jaren hard voor 

gaan maken. De titel ‘Samen duurzaam vooruit’ 

is de rode draad door dit hele programma. 

Duurzaam gaat hierbij veel verder dan alleen 

het milieu. Het gaat bijvoorbeeld ook over 

vitale buurten en wijken, een financieel gezonde 

organisatie, toekomstbestendige plannen en 

het varen van een stabiele koers. Duurzaamheid 

loopt dwars door alle thema’s, tot aan duurzame 

inzetbaarheid van onze medewerkers. 

We hebben hoge ambities. En flinke uitdagingen 

en vraagstukken, zoals de energietransitie, 

betaalbaarheid van zorg, krapte op de 

woning- en arbeidsmarkt, stijgende prijzen, 

corona, de toenemende stroom vluchtelingen. 

Tegelijkertijd liggen er volop kansen voor 

Druten. Die willen we vooral benutten!
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Beuningen

Wijchen

Nijmegen

Heumen

Berg
en Dal

Mook
en

Middelaar

Arcering: Rijk van Nijmegen
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Het collegeprogramma is een uitwerking van 

het document “Hoofdlijnen van beleid 2022- 

2026”. Het collegeprogramma is opgebouwd uit 

tien herkenbare thema’s. Per thema leest u wat 

onze ambities, speerpunten en acties zijn.

Bestaand beleid gaat gewoon door en noemen 

we niet apart. Dit leest u terug in de jaarlijkse 

begroting, samen met de acties die volgen 

uit dit collegeprogramma. De financiële 

uitwerking van het collegeprogramma wordt in 

verschillende fases in de meerjarenbegroting 

verwerkt.

De thema’s

 1. Bestuur en dienstverlening

 2. Veiligheid

 3. Verkeer, vervoer en bereikbaarheid

 4. Economie, werk en toerisme

 5. Onderwijs

 6. Sport, kunst, cultuur en recreatie 

 7. Welzijn, zorg en volksgezondheid

 8. Duurzaamheid en milieu

 9. Wonen en bouwen  

 10. Gemeentelijk lasten en financiën

In dit collegeprogramma spreken we over 

inwoners. We bedoelen dat breder, namelijk 

ook de ondernemers, organisaties, instellin-

gen en verenigingen die actief zijn in Druten.

Samen duurzaam vooruit

Een toekomstvisie  
voor Druten
Om in deze roerige tijden - met steeds wisse-

lende uitdagingen - koersvast te blijven, willen 

wij samen met u nadenken over de toekomst 

van onze mooie gemeente. Een visie op de 

toekomst van Druten die verder reikt dan de 

looptijd van dit programma. Een visie voor 2035, 

of misschien wel 2040, waarin we samen met u 

bepalen hoe we ons op de hier eerdergenoemde 

thema’s verder willen ontwikkelen. 

In de komende periode gaan we, naast onze 

inspanningen om dit collegeprogramma te 

realiseren, ook het proces starten om samen na 

te denken over onze toekomst. 

Samen duurzaam vooruit!
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Bestuur en dienstverlening

Betrouwbaar  
en toegankelijk
Ambitie
Gemeente Druten is er voor haar inwoners. We 

zijn dichtbij, toegankelijk en voor iedereen. We 

weten wat er speelt en leeft in onze gemeente, 

in ieder dorp. Inwoners spreken ons aan en kun-

nen op ons rekenen. Afspraak is afspraak, we 

doen wat we beloven. Alle inwoners hebben een 

stem. We benutten de denk- en daadkracht door 

inwoners tijdig te betrekken bij onze plannen en 

initiatieven te stimuleren. Uitgaan van mogelijk-

heden in plaats van beperkingen kenmerkt onze 

dienstverlening. We stimuleren zelfredzaam-

heid, maar stellen de menselijk maat voorop. 

Plannen voor de toekomst bekijken we niet 

alleen vanuit Druten. Ook vanuit onze gemeen-

te als onderdeel van de regio. 

Onze inwoners zijn trots om in hun gemeente 

Druten te wonen, werken en recreëren.

In Druten voel je je thuis en ben je welkom.

Onze speerpunten
Dienstverlening op 1

Onze dienstverlening is servicegericht, klant-

vriendelijk en toegankelijk voor iedereen. We 

blijven voortdurend werken aan het verbeteren 

hiervan. Inwoners moeten goed en snel gehol-

pen worden met al hun (aan-)vragen. Het is 

duidelijk waar wij als gemeente, inclusief het 

bestuur, van en voor zijn en hoe wij kunnen 

helpen.
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Samenwerken in regio

Steeds meer opgaven gaan verder dan onze 

gemeentegrenzen of zijn té groot en com-

plex om alleen op te lossen. We hebben onze 

buurgemeenten en de regio nodig om kennis 

en expertise te bundelen en samen vraagstuk-

ken op te pakken. Dit doen we steeds meer in 

verschillende samenwerkingsverbanden. Meer 

samenwerken is geen doel op zichzelf. Het moet 

toegevoegde waarde bieden voor de toekomst 

van onze inwoners. 

Investeren in de uitvoeringskracht

Samen met de gemeente Wijchen zijn we 

in 2018 de Werkorganisatie Druten Wijchen 

gestart. Met als doel om de kwaliteit van de 

dienstverlening te optimaliseren, efficiënter te 

werken en kosten te besparen. Onze investering 

in de werkorganisatie werpt zijn vruchten af.  

Er staat een mooie organisatie met meer kennis 

en slagkracht. We dragen zorg voor en zijn 

scherp op een blijvende ontwikkeling van de 

werkorganisatie. De mensen zijn de kracht van 

de werkorganisatie, hierin blijven we investeren.

Dit gaan we doen 
•  We reageren binnen twee werkdagen op 

vragen van inwoners.

•  Iedere twee jaar vragen we inwoners naar 

hun mening over de kwaliteit van onze 

dienstverlening, zodat deze blijft aansluiten 

bij wat inwoners verwachten.

•  We blijven werken aan een goede vertrou-

wensrelatie tussen inwoners en de gemeen-

te. Afspraak is afspraak is ons uitgangspunt.

•  Elke wethouder wordt ook kernenwethouder 

en is aanspreekpunt voor een dorp in onze 

gemeente. Zo horen en weten we nog beter 

wat er leeft. 

•  Op grote thema’s in zorg en welzijn, werk en 

inkomen, duurzaamheid en wonen, werken 

we nog meer samen in de regio om echt 

samen stappen te zetten. 

•  We zetten in op een verdere professionalise-

ring en uitvoeringskracht van de werkorgani-

satie. We zijn een aantrekkelijke werkgever, 

maar in de huidige krappe arbeidsmarkt 

moeten we ons extra inspannen om onze 

ambtelijke organisatie kwalitatief en kwanti-

tatief op peil te houden. 

Veiligheid

Basis voor  
leefbare dorpen
Ambitie
Druten is een gemeente waar iedereen veilig 

kan wonen, werken, reizen en recreëren. 

Samen met politie, handhaving, woningcor-

poraties, ondernemers én de inwoners zelf 

zorgen we hiervoor. We werken zoveel mogelijk 

preventief, maar bestraffen ook zeker. Onveilige 

situaties pakken we direct aan.

Onze speerpunten
Veiligheidsgevoel versterken

Je ergens thuis voelen begint met je ergens vei-

lig voelen. We willen daarom het veiligheidsge-

voel van inwoners versterken, door situaties die 

onveilig zijn of voelen aan te pakken. Bijvoor-

beeld door goede verlichting, veilige fiets- en 

looproutes, openbare ruimte op orde en als het 

echt nodig is door camerabewaking. We grijpen 

in bij drugsoverlast met lik-op-stukbeleid om 

verdere problemen te voorkomen. Ondermij-

ning en drugshandel pakken we met harde hand 

aan en krijgen prioriteit.

Verkeersveiligheid vergroten

Het gedrag van de weggebruikers bepaalt voor 

een groot deel de veiligheid op straat. Samen 

met inwoners onderzoeken we onveilige situa-

ties en de mogelijke oplossingen. 
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Overlast aanpakken

Samen leven gaat over respect, rekening 

houden met elkaar en tolerantie. Overlast in 

de ruimste zin van het woord willen we zoveel 

mogelijk voorkomen. Als het zich voordoet, 

treden we op. Onze jongerenaanpak is hierop 

afgestemd. Preventief zetten we straatcoaches 

en jongerenwerk in en betrekken we de ouders. 

Dit gaan we doen
• We vergroten de zichtbaarheid van

wijkagenten.

• Het middelengebruik onder jongeren willen

we terugdringen. Daarbij gaan we preventief

en creatief te werk en omarmen we

nieuwe initiatieven.

•  We onderzoeken hoe we het vandalisme

rond het Trefpuntplein in Deest tegen

kunnen gaan.

•  We gaan de veiligheid op rotondes

vergroten, vooral met betrekking tot de

voorrangsregels.

•  We zetten extra in op de aanpak van

snelheids overtreders.
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Verkeer, vervoer en bereikbaarheid

Druten nog dichterbij 
Ambitie
Druten is goed en veilig bereikbaar. Reizen van 

en naar Druten kan makkelijk op verschillende 

manieren. Het nieuwe Hoogwaardig Openbaar 

Vervoerknooppunt (HOV) op de plaats van het 

huidig busstation vormt hierbij een belangrijke 

schakel. Het verkeer is veilig voor alle wegge-

bruikers en veroorzaakt geen overlast. Ont-

wikkelingen als vergrijzing, verduurzaming en 

groei van het aantal woningen beïnvloeden de 

mobiliteitsbehoefte. Hier spelen we op in met 

bijvoorbeeld meer oplaadpunten voor elektri-

sche auto’s en meer fiets- en wandelmogelijk-

heden. 

Onze speerpunten
Kwaliteit op orde 

We blijven de verkeerssituaties monitoren en 

zorgen dat de kwaliteit op orde blijft.  

Gevaar lijke situaties lossen we zo snel mogelijk 

op. We luisteren hierbij goed naar onze inwo-

ners als dagelijkse gebruikers.  

Fietsvriendelijk

Druten moet fietsvriendelijker worden. Fietsen 

is gezond en het ontlast het milieu. De groei 

van het aantal elektrische fietsen zorgt landelijk 

voor meer ongelukken. In Druten gaan we ver-

keerssituaties onderzoeken en zo nodig veiliger 

maken. 

Verbinden met de regio

We willen Druten nog beter verbinden met de 

regio. De fiets en het openbaar vervoer hebben 

hierbij prioriteit, ook in het buitengebied. Als de 

provincie Gelderland de doorstroming van de 

Maas en Waalweg gaat verbeteren, werken we 

hieraan mee. 
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We blijven aan-
dringen bij de  
provincie op de 
aanpak van de 
N322. De door- 
stroming moet  
beter.

Dit gaan we doen
•  In het buitengebied verharden we

-waar nodig- de bermen.

•  Een aantal verkeerssituaties wordt als

onveilig ervaren. Deze gaan we aan-

passen. Hiervoor is een apart overzicht

bijgevoegd van infrastructurele werken.

•  Voor de wijk Tichellande onderzoeken

we een extra ontsluiting van de wijk en

een veilig fietspad naar de Gelenberg.

•  In Deest maken we de Rondweg af en

wordt de Vriezeweg de ontsluitingsweg

voor de woonwijk.

•  We blijven aandringen bij de provincie

op de aanpak van de N322. De doorstro-

ming moet beter.

•  We onderzoeken de inzet van lijnbus-

diensten naar de Nijmeegse ziekenhui-

zen en het treinstation van Wijchen.
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Economie, werk en toerisme  

Eigenzinnig Druten
Ambitie
We hebben een aantrekkelijk ondernemers-

klimaat, waar samenwerking en duurzaam 

ondernemerschap centraal staan. In Druten en 

de regio zijn er goede relaties tussen gemeente, 

bedrijfsleven en onderwijs. We bieden lokale 

ondernemers ruimte om te groeien en blijven 

ook aantrekkelijk voor ondernemers van buiten. 

Een goede bereikbaarheid en informatievoorzie-

ning zijn hiervoor van groot belang. Samen met 

de regio zetten we Druten en Maas en Waal als 

toeristische trekpleister beter op de kaart. 

Onze speerpunten
Oog voor een divers MKB

Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor 

voor Druten. Onze lokale ondernemers zorgen 

voor werkgelegenheid en zijn ook sterk betrok-

ken bij de Drutense samenleving. Ze ondersteu-

nen maatschappelijke initiatieven, organiseren 

activiteiten en ondersteunen het verenigings-

leven. Een divers en aantrekkelijk winkelaanbod 

is van groot belang voor onze eigen inwoners. 

Het vergroot de aantrekkelijkheid van Druten 

als eigenzinnig hart van Maas en Waal. We heb-

ben daarom extra oog voor onze ondernemers 

en ondersteunen hen. We gaan nog intensiever 

samenwerken met de verschillende onderne-

mersverenigingen. Met de economische visie 

voor Druten als leidraad, werken we samen aan 

het verbeteren van het ondernemersklimaat in 

Druten en het versterken van ons winkelcen-

trum.

Onze lokale onder nemers 
zorgen voor werkgelegen-
heid en zijn ook sterk  
betrokken bij de Drutense 
samenleving
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Zelfredzaamheid vergroten

Werk is meer dan alleen een inkomen. Werk 

zorgt voor sociale contacten en verbinding en 

leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. We 

stimuleren en ondersteunen mensen die  

(tijdelijk) geen betaald werk of een afstand 

tot de arbeidsmarkt hebben. Zodat ze zoveel 

mogelijk zelfredzaam zijn en kansen kunnen 

benutten. We bieden een vangnet voor hen  

die (tijdelijk) niet kunnen werken. 

Informatievoorziening verbeteren

We ondersteunen onze ondernemers nog beter 

door ze goed te informeren. Ze merken dat ze 

niet altijd op de hoogte zijn van regelingen en 

subsidies. Zoals voor het in dienst nemen van 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

of het verduurzamen van bedrijfspanden. 

Aandacht voor de boeren

Voor de boeren en tuinders in onze gemeente 

zijn het ingewikkelde tijden. We ondersteunen 

hen in het ontwikkelen van nevenactiviteiten 

op gebied van recreatie, toerisme, natuurbe-

heer of bijvoorbeeld schone energieopwekking. 

Versterken toerisme

We gaan, samen met onze buurgemeenten,  

investeren in het unieke Land van Maas en 

Waal. We hebben bijzondere monumenten, 

opgravingen, een uniek rivierlandschap -met 

fiets en wandelroutes- en interessant cultureel 

erfgoed die we beter onder de aandacht gaan 

brengen.

Dit gaan we doen
•  We werken de economische en toeristische

visie verder uit.

•  We onderzoeken de noodzaak en mogelijke

locatie voor een nieuw bedrijventerrein.

•  Samen met de ondernemers gaan we het

winkelcentrum nog aantrekkelijker maken.

•  Startende ondernemers bieden we een

steun in de rug.

•  We onderzoeken de haalbaarheid van

toeristenbelasting. De opbrengst willen we

investeren in recreatie en toerisme.

•  We onderzoeken de uitbreiding van de

camperplaatsen aan de Veerdam.

•  We gaan de Steengoedroute en QR-routes

beter promoten.
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Onderwijs

Op maat voor iedereen
Ambitie
Iedereen kan lezen en schrijven en heeft de kans 

om zich te ontwikkelen. We bieden onderwijs 

op maat voor iedereen. Kinderen nemen al heel 

vroeg deel aan het onderwijs. De basisschool is 

daarom dichtbij, in ieder dorp. Dit draagt ook bij 

aan een vitaal platteland. Druten is een veilige 

en aantrekkelijke omgeving voor kinderen en 

jongeren om op te groeien, te leren en zich te 

ontwikkelen.

Onze speerpunten
Anticiperen op groei

Afgelopen jaren daalde het aantal leerlingen. 

Met de enorme behoefte aan nieuwe woningen 

in de regio en de bestaande nieuwbouwplan-

nen, weten we dat het aantal leerlingen weer 

gaat stijgen. We kijken nu vooruit naar wat dit 

betekent voor het aanbod van onderwijs en 

huisvesting daarvan.

Hoogwaardig technisch/praktijkgericht 

onderwijs

Voor de toekomst van de economie, is tech - 

nisch onderwijs belangrijk. Het bedrijfsleven 

heeft een tekort aan goed opgeleide vakmen-

sen. In de driehoek onderwijs, bedrijfsleven 

en gemeente zorgen we ervoor dat meer 

jeugd kiest voor technische opleidingen. Het 

is belangrijk dat het technisch onderwijs goed 

aansluit op de vraag van de arbeidsmarkt. 

Stimuleren maatschappelijke educatie

Naast techniek willen we in het onderwijs 

ook meer aandacht voor maatschappelijke 

vraagstukken. Zoals een gezond eetgedrag en 

respect voor natuur en cultuur. Om goed aan te 

sluiten op de praktijk, stimuleren we de lokale 

en regionale verbinding tussen scholen en het 

bedrijfsleven.
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Sport, kunst, cultuur en recreatie

Samen actief

6
Ambitie
Onze gemeente heeft goede sport-, culturele 

en recreatieve voorzieningen voor jong en 

oud. Ze dragen bij aan persoonlijke ontwik-

keling, plezier en ontmoeten en hiermee aan 

een vitale gemeente. In alle kernen is een rijk 

verenigingsleven met veel actieve vrijwilligers. 

Kunst en cultuur zijn breed toegankelijk en 

dichtbij. Dit geldt ook voor het industrieel/

cultureel erfgoed, de steenindustrie, in onze 

eigen gemeente. Vanaf jonge leeftijd kunnen 

alle kinderen in onze gemeente kennismaken 

en meedoen met met sport, kunst en cultuur 

en hieraan deelnemen.

Onze speerpunten
Verenigingsleven behouden en versterken

We zijn trots op het verengingsleven in Druten. 

Dit draagt bij aan het welzijn van onze inwo-

ners en de leefbaarheid in de dorpen. Dit willen 

we behouden én versterken. Dorpshuizen en 

wijkcentra vervullen hierbij een belangrijke rol. 

Voorwaarde is dat ze toekomstbestendig zijn  

op gebied van exploitatie en duurzaamheid.

Sporten en bewegen stimuleren

In Druten sporten gemiddeld minder mensen 

dan in de regio en zijn er meer mensen met 

overgewicht. We willen dat meer mensen 

sporten en bewegen. Investeren in sporten en 

bewegen zien we als investeren in welzijn en 

gezondheid. Daar horen goede sportfaciliteiten 

bij in alle kernen. 
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Dit gaan we doen
•  We blijven investeren in het technisch  

onderwijs.

•  We stimuleren muziekonderwijs en cultuur-

educatie in het primair onderwijs.

•  Groeisaam, IVN, GGD en eventuele andere 

partners ondersteunen we bij het aanbieden 

van praktijklessen, gericht op respect voor 

de natuur, gezonde voeding en zwerfafval.

•  De toekomst van basisschool ’t Geerke 

nemen we mee in de Integrale visie Puiflijk. 



Meer recreatiemogelijkheden

We wonen in onze gemeente midden in de 

natuur. We stimuleren recreatieve ondernemers 

en sporters om daar nog meer gebruik van te 

maken. Zoals in de uiterwaarden. En altijd in 

goede balans met het beschermen van en  

respect voor de natuur. 

Groen en openbare ruimte verder uitbreiden

De kwaliteit van de openbare ruimte is  

belangrijk voor een fijn woon- en leefklimaat. 

Die kwaliteit willen we minimaal op niveau  

houden. Schoon, heel en veilig zijn de uitgangs-

punten. Via burgerparticipatie willen we een 

extra kwaliteitsslag behalen.  

Dit gaan we doen
•  We blijven belangrijke evenementen die 

bijdragen aan de leefbaarheid ondersteunen. 

•  We onderzoeken de toekomst van dorpshuis 

De Lier als onderdeel van de Integrale visie 

Puiflijk en nemen hierover een besluit.

•  We maken een plan voor de verduurzaming 

van dorpshuis De Horst in Horssen, waar 

mogelijk voeren we dat uit. 

•  We maken uiterwaarden toegankelijker, 

vooral voor wandelaars en sportvissers.

•  Er komt een extra oversteek van Deest naar 

recreatiegebied De Uivermeertjes.

•  In alle kernen plaatsen we meer bankjes. 

•  We zoeken naar ruimte voor een groot los-

loopgebied voor honden. 

• We planten 1000 nieuwe bomen, verdeeld 

over alle kernen. 

•  De Oranjebuurt krijgt een facelift en samen 

met de woningcorporatie blijven we werken 

aan een fijne leefomgeving in Druten-Zuid.

•  Met sportverenigingen bespreken we hun 

toekomstplannen.

• We gaan aan de slag met het verduurzamen 

van het clubhuis van LTC Horssen.

•  We werken samen met Stichting KLeiGoed 

om onze rijke steenfabriekhistorie breder 

bekend te maken. 7
Welzijn, zorg en volksgezondheid 

Iedereen doet ertoe  
en telt mee!
Ambitie
Alle inwoners moeten kunnen meedoen, leren, 

rondkomen en zich thuis voelen in Druten. We 

hebben extra aandacht en ondersteuning voor 

mensen die dit niet op eigen kracht kunnen. 

Dit organiseren we samen met onze inwoners 

en partners. Onze uitgangspunten zijn ‘voor-

komen is beter dan genezen’ en ‘collectief waar 

het kan, op maat waar nodig’. De zorg en hulp 

is laagdrempelig en dichtbij. De groeiende 

groep ouderen kan zo langer zelfstandig thuis 

wonen in hun eigen wijk of dorp. Gezondheid 

en preventie staan hoog op onze agenda om 

duurdere zorg te voorkomen. We geven meer 

aandacht aan leefstijl, vitaliteit en gezonde 

keuzes.

In Druten kijken we naar elkaar om en helpen 

we elkaar. Dat is de kracht van Druten. Ont-

moeten staat hierbij centraal. 

Speerpunten
Aandacht voor de jeugd

Kinderen en jongeren moeten hier veilig en ge-

zond kunnen opgroeien en zich optimaal kun-

nen ontwikkelen. Dit willen we vooral bereiken 

door een preventieve aanpak, waarbij we focus 

hebben op kwetsbare groepen. We investeren 

in jeugdwerk en ontmoetingsplaatsen voor 

jongeren. We willen sport- en cultuurverenigin-

gen betrekken bij de jeugdhulp. Jeugdoverlast 

en drugsproblematiek zijn in beeld en pakken 

we aan. 
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Anticiperen op dubbele vergrijzing

Mensen worden steeds ouder en ook het aan-

deel ouderen neemt toe; de dubbele vergrijzing. 

Veel ouderen kunnen en willen nog een belang-

rijke bijdrage leveren aan onze samenleving.  

We zorgen ervoor dat ze hierbij gestimuleerd  

en geholpen worden. Zo kunnen ze zo lang  

mogelijk vitaal blijven en zelfstandig in hun 

eigen dorp wonen. 

Dementie

Dementie komt met de dubbel vergrijzende 

samenleving steeds meer voor. We willen een 

dementievriendelijke gemeente zijn. Daarom 

kijken we naar geschikte huisvesting (passen-

de woonvormen) en dagbesteding. We willen 

initiatieven ontwikkelen om meer aandacht 

voor deze ziekte te krijgen door voorlichting, 

vroegsignalering en het begeleiden van mensen 

die hiermee te maken krijgen.  

Eenzaamheid 

Eenzaamheid komt steeds meer voor. Lid zijn 

van een vereniging helpt om een sociaal net-

werk te krijgen en houden. Dit is voor iedereen 

belangrijk, maar vooral voor ouderen. Senioren-

verenigingen, dorpshuizen en wijkcentra spelen 

hier een belangrijke rol in. 

Armoedebestrijding

Door de coronacrisis en stijgende prijzen heb-

ben meer mensen te maken met armoede en 

schulden. Door dit vroegtijdig te signaleren en 

tijdig hulp te bieden willen we dit aanpakken.
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Dit gaan we doen
•  We stellen een inclusieagenda op.

•  We blijven seniorenverenigingen en  

ouderenactiviteiten ondersteunen. 

•  We zetten ons actief in om de eenzaamheid 

onder ouderen te bestrijden.

•  De huurbijdrage voor Dronio zetten we 

voort.

•  Mantelzorgers ontvangen een (financiële) 

mantelzorgwaardering.

•  We volgen het landelijk beleid ‘eigen bijdra-

ge huishoudelijke hulp’.

•  We gaan voor 100% AED-dekking in onze 

gemeente.

•  We blijven inwoners stimuleren om een 

reanimatie- of EHBO-cursus te volgen.

•  We maken meer openbare ontmoetings-

plaatsen en promoten ‘sponsor een bankje’. 

•  We onderzoeken de mogelijkheid voor een 

pumptrackbaan. 8
Duurzaamheid en milieu

Slim, bewust  
en betaalbaar
Ambitie
Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit 

onze samenleving. Om gezond te leven is ook 

een gezonde leefomgeving van belang.  

Wereldwijd, en dus ook in Druten, staan we 

voor grote vraagstukken als het gaat om ons 

milieu en de toekomst hiervan. Zoals de ener-

gietransitie, CO₂-neutraal, circulariteit en het 

klimaat. Gemeente Druten wil in 2040 ener-

gieneutraal zijn. Daar zijn we nu al volop mee 

bezig. Ook bereiden we ons voor op de risico’s 

van het veranderend klimaat. Kernwoorden 

die centraal staan in onze aanpak zijn slim 

samenwerken, kansen benutten, bewust en 

betaalbaar.  

Speerpunten
Vol op zonne-energie

We zetten onze koers op zonne-energie door. 

We maken stappen door via participatie en 

co-creatie inwoners en samenwerkingspartners 

te betrekken om zo tot duurzame oplossingen 

te komen, zoals de buurtbatterij. 

Energie opwekken én besparen

Wat we niet verbruiken, hoeven we ook niet op 

te wekken. We gaan daarom meer inzetten op 

energiebesparing, om inwoners nog bewuster 

hiervan te maken en hen te faciliteren. Het 

Energieloket speelt hier een belangrijke rol in. 
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Toekomstgerichte leefomgeving

We moeten zuinig omgaan met onze leefom-

geving. We geven meer aandacht aan bio-

diversiteit en willen nog bewuster om gaan 

met ons afval. Druten is al koploper in het 

scheiden van afval. Dat willen we volhouden, 

en tegelijkertijd willen we de hoeveelheid 

afval verminderen. Daarnaast pakken we de 

problemen bijzetafval en illegale afvaldum-

pingen aan. We bereiden ons ook voor op 

de risico’s van een veranderend klimaat: 

tempera tuurstijgingen, hevige regenval en 

stormen. Onze focus ligt hierbij op de  

extreem hoge temperatuur in de zomer.  

Hiervoor stellen we een hitteplan op. 

Betaalbaarheid energie

De snel stijgende energiekosten baren ons 

zorgen. Veel mensen komen hierdoor in 

financiële problemen. We spannen ons maxi-

maal in om hen die het nodig hebben hierbij 

financieel te ondersteunen. Bestaande sociale 

regelingen benutten we creatief om gericht te 

ondersteunen. We zijn daarbij ook afhankelijk 

van initiatieven vanuit de Rijksoverheid. We 

blijven daarom actief aandacht vragen in Den 

Haag voor deze problematiek. 

Dit gaan we doen
•  We onderzoeken hoe we dorpshuizen 

en ander maatschappelijk vastgoed  

kunnen verduurzamen. 

•  Via operatie Steenbreek stimuleren we  

het vergroenen van tuinen en daken en 

zorgen we voor eigen wateropvang.

•  We maken een visie op biodiversiteit.

•  We stellen een nota dierenwelzijn op.

• We starten twee proeven: slimme  

afval containers en containertuintjes  

tegen bijzetafval.

• We stellen een hitteplan op.
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9
Wonen en bouwen

Slim en snel bouwen
Ambitie
In onze gemeente kan iedereen passend, be-

taalbaar en prettig wonen. Een flinke uitdaging 

in deze woningmarkt. Eerder stelden we ons 

de opgave om tussen 2020 en 2030 bijna 1.000 

nieuwe woningen te bouwen. Met grote be-

hoefte aan woningen, leggen we de lat hoger: 

in 2025 hebben we er al zo’n 700 gebouwd. 

We tornen niet aan kwaliteit, duurzaamheid en 

woonaantrekkelijkheid. Ook zorgen we ervoor 

dat het woningbouwprogramma aansluit bij de 

woonbehoefte. De regionale verstedelijkings-

strategie en een lokale woon- en omgevings-

visie zijn hierbij ons kompas.

Onze speerpunten
Prioriteren woningbouwprojecten, 

in alle kernen

Om de woningbouw te versnellen, geven we 

voorrang aan al bestaande ‘harde’ plannen 

en aan plannen die ook snel kunnen starten. 

In alle kernen wordt aankomende vier jaar 

gebouwd. Dit is niet alleen belangrijk om de 

bouwopgave te versnellen, maar ook voor de 

leefbaarheid. 

Aandacht voor speciale doelgroepen

We willen iedereen passend laten wonen.  

We hebben speciaal aandacht voor de groepen 

die in de knel zitten: jongeren die in hun eigen 

dorp willen wonen, senioren die behoefte  

hebben aan levensloopbestendige woningen 

en voorzieningen dichtbij. En jonge gezinnen 

die hier willen starten of doorgroeien. Ook 

zien we erop toe dat arbeidsmigranten veilig 

en goed kunnen wonen. Daarover maken we 

afspraken met de werkgevers.
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Betaalbaar wonen

We vinden het belangrijk dat iedereen betaal-

baar kan wonen. Vooral mensen met een kleine 

portemonnee. Er is een grote behoefte aan soci-

ale huurwoningen en goedkope koopwoningen. 

Hiervoor maken we prestatieafspraken met de 

woningcorporaties. 

Dit gaan we doen 

•  We zetten instrumenten in om betaalbare 

woningen betaalbaar te houden. 

•  We verhogen de starterslening.

• We onderzoeken andere woonvormen zoals 

hofjes en het woningsplitsen.

•  We onderzoeken mogelijkheden voor tijde-

lijke woningen voor jongeren, onder andere 

flexwoningen.

•  Een dorpsbouwmeester zorgt voor de bor-

ging van stedenbouwkundige kwaliteit. 

•  We stellen een visie over circulair bouwen 

op en zetten dit in waar de kansen zich voor-

doen. 

• We stellen een woon-zorgvisie op.

• We stimuleren een ontwikkeling van de 

locatie van Van Woezik. 

• De mogelijke ontwikkeling van het terrein 

van Van der Zandt is onderdeel van het op te 

stellen Integrale plan Puiflijk.
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Gemeentelijke lasten en financiën

Solide en sluitend
Ambitie
We leven in een samenleving waarin veel 

verandert. Voor inwoners, maar ook voor ons 

als gemeente. Veel taken en verantwoordelijk-

heden op het gebied van zorg en welzijn zijn 

verschoven van het Rijk naar de gemeente. En 

daarbij wordt ook flink bezuinigd.

We voeren een solide financieel beleid. We 

zetten overheidsgeld zorgvuldig in, daar waar 

het echt nodig is. Daarbij maken we soms 

scherpe keuzes om ervoor te zorgen dat we 

een sluitende begroting hebben en geen lasten 

doorschuiven naar een volgende generatie.  

Dit collegeprogramma is opgesteld op basis 

van de hoofdlijnen van beleid van de coalitie, 

het meerjarenperspectief (mei 2022) en de 

huidige financiële en economische situatie in 

ons land. Op het moment dat hier ontwikke-

lingen plaatsvinden die we nu nog niet kennen 

en die invloed hebben op dit programma en de 

voorgenomen acties, communiceren we hier 

tijdig en duidelijk over.
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Dit gaan we doen
•  We verhogen de onroerendzaakbelasting in 

beginsel alleen met de jaarlijkse inflatiecor-

rectie. Alleen als het echt niet anders kan, 

wijken we hiervan af. Het regionaal gemid-

delde is daarbij ons ijkpunt.

•  We bekijken of we de genomen duurzaam-

heidsmaatregelen aan woningen in de 

toekomst buiten de WOZ-waarde kunnen 

houden.
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Bijlage: uitwerking infrastructurele werken

• Trailerhelling Deest.

• Verbetering Markt.

• Dorpsentree Deest.

• 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 de Gelenberg onderzoeken.

• Onderzoek naar extra ontsluiting 

Tichellande.

• De Rondweg bij Deest wordt dit jaar nog 

afgerond.

• De Vriezeweg wordt ingericht als 

woonontsluiting.

• Veiligheid vergroten op de Koekoek in 

Druten door dubbele oversteek met 

middengeleider.

• Aanpak de Rijdt in Horssen (waaronder 

sfeerverlichting).

• Aanpassing Kerkstraat bij ‘t Geerke in 

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 Heemstra-

weg-oversteekplaats Afferden/Deest’.

• Aantal oversteekplaatsen in de gemeente 

onder de loep te nemen en aanpassen 

(bijvoorbeeld oversteekplaatsen Van 

Heemstraweg met name in Deest en 

Afferden). 

• Nader onderzoek verkeersontsluiting 

Raadhuisstraat tot Piet Verslootstraat in 

Druten.
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Colofon

Uitgave

Gemeente Druten, oktober 2022

Redactie

College van burgemeester en wethouders

Fotografie

John van Gelder, Henk Hulshof, Sharon Willems, archiefbeelden en foto’s in 

eigen bezit. We hebben ons uiterste best gedaan om de bronnen en recht-

hebbenden van beeldmateriaal te achterhalen. Bent u (mede-) rechthebbende 

van beeldmateriaal in dit document en wordt u niet genoemd, of heeft u geen 

toestemming gegeven voor gebruik? Neem dan contact met ons op:  

communicatie@drutenwijchen.nl.

Concept en creatie

Jolande van Straaten

Dit collegeprogramma publiceren we digitaal op www.druten.nl. Het verschijnt 

slechts in beperkte oplage in gedrukte vorm, op milieuvriendelijk papier.

De digitale versie is het milieuvriendelijkst als u hem niet print. 
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Telefoon

088 432 70 00
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+31 625 689 928
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www.druten.nl

E-mail
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