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SAMEN VOOR ELKAAR
Het is begin 2022 als we met de verkiezingen in aantocht toch even terugblikken op de afgelopen raadsperiode van vier
jaar. Het was zwaar weer. De kloof tussen inwoners en de gemeente is groter dan ooit. Het vertrouwen dat de
gemeente écht doet wat goed is voor onze inwoners, onze lokale economie en onze bestuurders is niet groot.
Eerlijk is eerlijk, ook wij hebben daar als oppositiepartij vaak aan getwijfeld. En toen stak de wereldwijde
Coronapandemie ook nog de kop op.
We hebben als lokale partij met hart voor deze gemeente, ons de afgelopen vier jaar hard ingezet voor onze inwoners.
Soms met de botte bijl, door te zeggen waar het op staat, maar veel vaker door te komen met
voorstellen, initiatieven hoe het beter kan.
Denk aan de bikescout, het verzet tegen grote windturbines in onze gemeente of onze voorstellen voor betere
onderhandelingen bij de aankoop van de gebrekkige (straat)verlichting. Vergeet onze strijd voor het afstellen van Diftar
toen er geen draagvlak bleek niet. Ook stonden we voor gelijke behandeling van alle drie de kernen en ons hart voor
de lokale ondernemers.
Wij zijn BurgerBelangen, al veertig jaar de enige échte lokale partij. Sociaal, betrokken en vóóral lokaal. Wij geloven in
meer eigen regie voor inwoners en minder regelgeving.
Wij geloven dat politiek terug moet naar de straat. Poten in de klei, doen wat je belooft en alleen dát beloven wat je
waar kan maken. Wij geloven in een toekomst van Wijk bij Duurstede waarin de jeugd die hier nu opgroeit, een plek
heeft om te leren zwemmen, naar school kan in veilige gebouwen, lokaal kan werken om een eigen huis in de
gemeente te kopen om hier, in onze prachtige natuur, oud te worden zonder zorgen. Wij geloven in een toekomst
waarin met minder regelgeving, efficiënter bestuurd zal worden. Maar daarvoor zal de gemeente ook meer de touwtjes
uit handen moeten geven. Het staat als een paal boven water dat het bruist van goede ideeën en initiatieven onder
onze inwoners. Wij geloven dat daar grote kansen liggen.
Wij geloven in de toekomst van Wijk bij Duurstede, samen voor elkaar.
BurgerBelangen
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Freddy Scherpenzeel

Goed bestuur

Nieuwe manier van werken
De wereld verandert en daarmee de behoefte van inwoners, organisaties en bedrijven. Ook de begroting staat onder
druk. Als gemeente krijg je steeds meer taken van de Nederlandse regering en blijven de ‘knaken’ vaak achter. Als
gemeente moet je ook ondernemerschap tonen. We kunnen als gemeente nog veel meer besparen door slimmer te
werken. Door samenwerkingen te zoeken, door beter naar begrotingen te kijken en door betere onderhandelingen. Er
gaat nog te veel tijd en geld verloren. Dat kan anders. Wij staan voor een gemeente die efficiënt werkt,
goed onderhandelt en geen geld over de balk gooit.
Wijkgericht werken
Wijkgericht werken heeft de toekomst. Met een wijkbudget en coördinator per wijk die écht in de haarvaten van de
samenleving opereert, spoor je niet alleen sneller problemen op, je geeft wijken en inwoners ook de kans om
initiatieven te ontplooien, en juist problemen aan te pakken. Het geeft je als gemeente slagkracht om snel, effectief
te handelen. Wij geloven sterk dat inwoners hun omgeving graag mooier en beter maken, als ze daarin niet geremd
worden door bureaucratie. Die mogelijkheid willen wij graag bieden.
Geen knaken, geen taken
De landelijke overheid legt steeds meer taken neer bij gemeentes. Daarop volgt vaak geen zak met geld. Als enige échte
lokale partij kunnen wij stellig roepen: “geen knaken, geen taken”. Wij hoeven ons als partij niet te verantwoorden aan
een partijtop in Den Haag. Onze focus ligt lokaal. De komende vier jaar willen wij onze poot stijf houden waar dit kan
en ondernemerschap tonen. De blinde ambitie om deze taken wél op te pakken zonder dat er geld voor is,
bijvoorbeeld bij duurzaamheid, leidt in de toekomst tot grotere financiële uitdagingen voor onze gemeente. Daar
passen wij voor.
Communicatie
Wij staan voor doen wat je belooft en niet op zaken vooruit lopen om je partijdoelstellingen te halen. Elke organisatie
maakt fouten, ook wij vast en zeker. Wij geloven alleen sterk in een partij én gemeente die eerlijk is tegen inwoners
over bijvoorbeeld de financiën, haar fouten erkent, kritiek omarmt als een kans om er van te leren en verbinding zoekt
met de burger. Wij zien Inwoners als gelijkwaardige partners die iets kunnen bijdragen, niet als boze burgers met een
probleem.
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Nieuwe manier van werken,
Slimmer omgaan met geld,
waardoor er met het beperkte budget
meer mogelijk is.

Samen voor elkaar

“Wij staan voor iedereen
die ons nodig heeft”
BurgerBelangen
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Inkomen en werkeloosheid
Als gemeente ben je verantwoordelijk voor het uitbetalen van
uitkeringen. Hier bestaat weinig vrije ruimte en risico voor de
gemeente. Toch geloven wij dat we de vrijheid die er wel is optimaal
moeten benutten voor lokale doeleinden.
Wij geloven in het investeren in lokale werkgelegenheid en een
uitbreiding van sociale werkvoorzieningen bij lokale ondernemers.
Onze focus ligt op het snel aan het werk helpen van nieuwe
werklozen en schoolverlaters in banen dicht bij huis. Immers hoe
langer zonder werk, hoe moeilijker het wordt om te hervatten.
Corona
Corona heeft grote gevolgen op lokale werkgelegenheid en inkomen.
De Horeca en cultuursector hebben grote klappen gehad. De
Rijksoverheid treft hiervoor regelingen en steunmaatregelen. Lokaal
is er echter ook ruimte om onze ondernemers en werkgelegenheid te
ondersteunen, door ze te faciliteren in evenementen om opnieuw op
te starten.
Zorg
Het zorgdomein omvat vele disciplines. Door jarenlange delegatie
van taken (thuiszorg/WMO, Jeugdzorg en GGZ) naar Gemeenten,
zonder de bijbehorende financiële middelen is de druk veel groter
geworden.

Wietze Smit
wietze@burgerbelangen.nl
Sociaal Domein

Deze risico’s hebben onze Gemeente de afgelopen jaren een miljoenentekort opgeleverd. De ongelukkige keus een jeugdzorg instelling
in onze Gemeente te huisvesten is de grootste
boosdoener. Ondanks dure acties als ‘grip op het sociaal domein’
die alleen hebben geresulteerd in kortingen op zorg aan de eigen
inwoners.
Lokaal aanbesteden
Als gemeente geef je op het gebied van zorg een groot aantal
bedrijven en organisaties opdracht om gemeentelijke taken uit te
voeren. Er liggen veel meer kansen voor de gemeente door a
anbestedingen, met vaak miljoenenbudgetten, lokaal aan te
besteden. Dat zijn miljoenen die terugvloeien in de Wijkse economie.
Ook geloven wij dat bij deze aanbestedingen nog veel beter
onderzoek gedaan moet worden naar de voorgeschiedenis van
organisaties. Met goede controle op uitvoering en
klanttevredenheidsonderzoek investeer je als gemeente tijd in een
beter product voor de gebruiker en voorkom je dat zorg niet effectief
is. Zoveel mogelijk lokaal aanbesteden geeft ook een economische
stimulans en groei van de lokale werkgelegenheid zal de N229
ontlasten.

Het is belangrijk dat je als inwoner van Wijk bij Duurstede zo lang
mogelijk zelfstandig kan leven in een fijne omgeving. Dat je jezelf kunt ontwikkelen op de gebieden waarop je dat wenst én dat
je hulp krijgt bij de problemen die op je pad komen. Wij geloven
sterk dat je daarvoor samen moet optrekken. We willen een ieders
belang dienen, zonder dat er mensen tussen wal en schip vallen op
het gebied van Inkomen, zorg en welzijn.

Goed bestuur
Vrijwilligers
Voor onze gemeente zijn vrijwilligers van levensbelang. Een groot deel van de diensten in het sociaal domein draait op
vrijwilligers. Door wijkgericht te werken, met goede budgetten en een helder aanspreekpunt willen wij meer slagkracht
voor vrijwillige initiatieven creëren. Tegelijkertijd geloven we dat ondernemerschap ook vrijwillige organisaties kan
versterken. Door effectief bestuur geef je organisaties én vrijwilligers een nog sterkere basis.
Onderwijs
Elk kind heeft recht om in een veilige omgeving goed onderwijs te genieten. Een groot aantal van de huidige schoolgebouwen is verouderd en soms zelfs gevaarlijk. BurgerBelangen kan niet genoeg onderstrepen hoe belangrijk een goed
leerklimaat voor kinderen is. Wij zetten in op brede scholen waar meer faciliteiten mogelijk zijn. Denk aan een multifunctionele sportruimte of vergaderfaciliteiten.
Cultuur
Het Calypso theater is een enorm succes gebleken en niet meer weg te denken uit onze lokale samenleving. BurgerBelangen wil alles in het werk stellen om ons unieke theater nog lang te behouden.
Het museum moet terugkomen en kan een toeristische trekpleister vormen, waar ook de lokale economie baat bij kan
hebben, Echter wij twijfelen aan de ambitie om daarvoor het oude stadhuis op de markt te gebruiken en vooral de
miljoenen investering die daarmee gemoeid is. Daarvoor hebben we nog te vers de kosten van het oude museum op
het netvlies.
Culturele evenementen, veelal door enthousiaste vrijwilligers georganiseerd, dienen klaar te staan voor na het
coronatijdperk. Voor de prominente regionale plaats van de kunstmarkt en het culturele rondje door anderen wordt
ingenomen.
Voor BurgerBelangen is lang niet alle cultuur elitair, wij hechten ook aan de muzikale evenementen, de muziekkorpsen
en de tradities op het kasteelpark. Ook dit soort evenementen mag rekenen op de steun van BurgerBelangen en moet
in aanmerking komen voor facilitering en subsidieverstrekking. Wij zien in cultuur een uitgelezen kans om onze stad op
de kaart te zetten als trekpleister.
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We willen goed zorgen voor juist
dié mensen die ons het hardste
nodig hebben.

Sport, zo veel meer
dan een hobby

“Sport is een belangrijk
preventiemiddel”
BurgerBelangen
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Een zwembad
Als stad kan je niet zonder een zwembad. Uit alle hoeken van de
samenleving horen wij de grote behoefte aan een zwembad. Ouders
die hun kinderen zwemles willen geven, sporters die aan hun
conditie willen werken maar ook de ouderen en zwakkeren die in
het water aan hun gezondheid kunnen werken. Wij geloven dat een
zwembad economisch haalbaar is en rendabel kan zijn, mits je als
gemeente ondernemerschap toont.
Evenveel geld voor elke kern
De gemeente Wijk bij Duurstede heeft drie prachtige sportparken
met mooie sportgelegenheden. Toch is het zo dat het budget voor
de sportparken per kern verschilt. Om élke kern gelijke kansen te
geven in het onderhoud en ontwikkelen van het park verdient elke
kern een evenzo groot budget per inwoner. Wij zijn voorstander van
het ophogen van het budget voor sport in alle kernen naar €60- per
gezin. Dit betekent voor Cothen en Wijk bij Duurstede een
aanzienlijke verhoging.

Martin Buerman
Martin@burgerbelangen.nl
Sport

Toegankelijke sport
Juist voor mensen met een afstand tot sport kan sport een verschil
maken in hun dagelijks leven. Toch sluit sport nog lang niet altijd aan
op de behoefte van deze mensen. Het is belangrijk deze doelgroep
beter te betrekken bij nieuwe initiatieven, zodat er samen met de
buurtsportcoaches sport op maat geboden kan worden.
Steeds meer reguliere sport wordt toegankelijk voor mensen met
beperking. Het is een belangrijke stap richting inclusie die wij als
partij graag bekrachtigen.
Buurtsportcoaches
Buurtsportcoaches zijn van vitaal belang. Hun werk bevindt zich in de
haarvaten van de samenleving. Door meetbare
sportprogramma’s met heldere doelstelling kunnen we hun werk
nog verder bekrachtigen. Buurtsportcoaches blijven wat ons betreft
behouden. Door hen een directe rol te laten spelen in de wijkteams
wordt hun werk nóg relevanter.

Sport is veel meer dan een hobby. Het is sociaal contact, zorgt
voor een betere conditie en is een prachtig middel om in te
zetten voor preventie, de lokale economie en maatschappelijke initiatieven. Sport is belangrijk. Wij vinden het belangrijk
dat iedereen in de gemeente kan sporten en hebben een aantal
speerpunten.

Een zwembad is een noodzaak
voor een gemeente
als Wijk bij Duurstede
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Zorg voor activiteiten voor de jeugd
binnen de gemeente

Lokale economie

“Wij staan pal achter onze lokale
ondernemers. Zij zijn het hart van onze
gemeente”
BurgerBelangen
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Koop Lokaal!
Als partij geloven wij sterk in lokale economie. Het helpt onze
gemeente aan werkgelegenheid, toerisme, inkomsten en lokaal
winkelen is duurzaam. Wij willen ondernemers ondersteunen met
een krachtig ‘Koop lokaal programma’
Verruimen openingstijden winkels
Wijk bij Duurstede moet aan de toekomst denken. De druk op lokale
winkels is nog nooit zo groot geweest als nu. Na twee jaar Coronapandemie is de rek er volledig uit en ook de concurrentie van de snel
groeiende online winkels is groot. Als partij willen we de openingstijden voor winkels verruimen zodat winkeliers meer mogelijkheden
hebben om inkomsten te genereren wanneer zij daar kansen voor
zien.
Meer ruimte, minder regels
We willen dat het voor bedrijven en instellingen aantrekkelijk is om
zich binnen de gemeente te vestigen en er te groeien. Een gunstig
vestigingsklimaat is van vitaal belang voor de economie in onze
gemeente. Minder regels, meer ruimte, meer werkgelegenheid.
Als de overheid duidelijke kaders schept ontstaat er ruimte voor
ondernemerschap en particuliere initiatieven. We willen de regels
eenvoudig, makkelijk te begrijpen en uitvoerbaar maken.

Wendy Torbijn
Wendy@burgerbelangen.nl
Economisch Domein

Partnerschap in subsidies
Als je een subsidie verstrekt wil je dat dit geld besteed wordt voor het
doel van de subsidie en dat het doel behaald wordt. Wij geloven dat
door meer grip te krijgen op de resultaten van subsidies de kwaliteit
van projecten omhoog gaat. Als overheid willen wij partner zijn in
subsidietrajecten, met heldere afspraken en duidelijke uitkomsten.
Niet enkel om geen geld over de balk te gooien, maar bovenal om
projecten te bekrachtigen. Samen bereiken we meer.
Toerisme en recreatie
Wijk bij Duurstede is een prachtige gemeente met veel
bezienswaardigheden. Dat tonen we natuurlijk graag aan de wereld.
Toerisme is een verrijking voor de lokale economie. Tegelijkertijd
willen we ook kritisch zijn. Toerisme mag nooit zwaar drukken op de
lokale begroting.
Ook in deze sector zetten we in op ondernemerschap. Om lokale
ondernemers te ondersteunen willen de precariobelasting voor
terrassen afschaffen.

Een levendige lokale economie is de basis van een fijn
leefklimaat. Wijk bij Duurstede heeft een sterk lokaal netwerk
van ondernemers. Wij vinden goed ondernemerschap belangrijk
als je als gemeente een goede partner wilt zijn voor de lokale
economie. Geld moet efficiënt en effectief besteed worden
waarbij de focus ligt op Handel en een goede werkgelegenheid.

Wees als gemeente een duurzame partner
voor ondernemers. Geef hen meer regie.
Minder regels, meer doen
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wonen, werken,
leven

“Een fijne toekomst voor onze prachtige
gemeente”
BurgerBelangen

Er is in de gemeente Wijk bij Duurstede een drastisch te kort
aan geschikte woningen voor zoekenden. Aan de ene kant de
starters die geen woning kunnen vinden en dus de omgeving
verlaten en aan de andere kant de senioren die vanuit hun
gezinswoning verder willen groeien, zonder dat daar aanbod
voor is.
Openingstijden gemeentewerf
Het is in het drukke leven van onze inwoners soms bijna niet
in te passen om hun vuilnis bij onze gemeentewerf kwijt te
kunnen. De openingstijden zijn onder werktijd óf op de
zaterdagochtend waarop je nét de tijd hebt om lekker aan de
slag te gaan. Wij willen niet die gemeente zijn die haar
inwoners het vuil bij de buren laat droppen en staan voor
verruiming of verschuiving van de openingstijden van de
gemeentewerf, zodat inwoners de kans krijgen ook eens in de
avond of namiddag het vuil weg te brengen.

John Beringen
John@burgerbelangen.nl
Ruimtelijk Domein

Behoud en beheer natuur
We wonen in een prachtige omgeving en mogen als gemeente
genieten van een rijkdom aan natuur.
Het is belangrijk dat deze natuur goed onderhouden wordt. We
horen te vaak dat onze natuur door slecht beleid toch wordt aangetast. Dat kan anders. Door strak op de contracten te zitten en
bewoners waar mogelijk nog beter te betrekken bij het beheer van
hun omgeving.
Bosschewaarden niet ten kosten van natuur
BurgerBelangen heeft zich uitgesproken tegen de bouw van een
mestvergister, die ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt
en tegen de slibstort op de Bosschewaarden. Wel voor verdere
natuurontwikkeling op de Bosschewaarden, maar dat is met de
daarvoor beschikbare subsidies ook zelf heel goed te realiseren
zonder jarenlange werkzaamheden en slibstort.

Als inwoner wil je fijn kunnen wonen, leven en misschien wel
werken in de gemeente. Niet alleen nu, maar ook in de
toekomst. Om dat te kunnen bewerkstelligen moet de focus op
de toekomst liggen. Wat willen we waar gaan maken? Wat is
haalbaar? Waar liggen de knelpunten?
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Goed bestuur

Wonen? Bouwen!
Het tekort aan woningen in onze gemeente is nijpend. Het heeft jaren geduurd eer er met de Provincie
overeenstemming was bereikt over het bouwen van meer woningen en inmiddels is de bouwlocatie de Geer III gekozen. Toch kan het nog 5 jaar duren voor daar de eerste paal de grond in gaat.
Wij willen actie! Niet wedden op één paard, maar meer mogelijkheden waar de afgelopen jaren over gesproken is,
nu in daden omzetten. We willen bestaande woningen splitsen, leegstaande bedrijfspanden geschikt maken voor
bewoning. Flexibiliteit en ‘out-of-the-box’ denken, openstaan voor particuliere initiatieven en vooral lokale belangen
vooropstellen zijn nodig om niet opnieuw jaren te wachten alvorens er een spa de grond in gaat.
Wonen in het buitengebied
In ons buitengebied ligt een prachtige kans om met de provincie op te trekken. Ons buitengebied is prachtig en onze
agrariërs doen er alles aan om dat zo te houden. Deze branche staat onder druk en er worden miljarden gereserveerd
om het bedrijven mogelijk te maken te stoppen. Dit geeft kansen voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van
wonen. Ook de Provincie staat klaar om hier proeven mee te nemen. Wij willen kleine communities van een tiental Tiny
Houses mogelijk maken, zonder aantasting van ons buitengebied.
Bouwlocatie de Gemeentewerf
Met de verplaatsing van de gemeentewerf komt een bouwlocatie vrij op de plek waar nu de gemeentewerf staat. Een
ideale plek naast sportpark Mariënhoeve. De bouw van woningen kan hier de drager worden van de bouw van een
zwembad.

Duurzaamheid

“Duurzaamheid mag nooit ten kosten
gaan van natuur”
BurgerBelangen
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Als gemeente heb je dan niet alleen te maken met het beleid dat je
als gemeente zelf maakt voor een duurzamere leefomgeving, maar
óók met landelijk beleid dat je verplicht bent uit te voeren.
Duurzaamheid is een breed onderwerp. Het gaat over het op
wekken van energie, het verminderen van het verbruik, maar ook
over natuur in de omgeving, de waterstanden en het omgaan met
noodweer. Loopt het water wel goed weg uit de straten? Zijn wij
bestand tegen langere periodes van droogte? Door actieve
voorlichting kunnen we daar samen met onze inwoners veel aan
doen zonder dat daar enorme investeringen in gedaan moeten
worden.
Verduurzamen woningen, gebouwen en organisaties
Op korte termijn valt er veel te halen bij het verduurzamen van
woningen. Denk hierbij aan het isoleren van een woning, maar ook
aan zonnepanelen op daken, het overschakelen op ledverlichting of
het verminderen van het gebruik van wegwerpartikelen in bedrijfsvoering. Op korte termijn zien wij de volgende acties prioriteit hebben

1. Het verder stimuleren van particuliere woningeigenaren om zelf
aan de slag te gaan met energiemaatregelen. We willen de nadruk
leggen op energie besparen door isolatie en het directe voordeel
hiervan voor de bewoners.
2. We willen concrete afspraken maken over verduurzaming met
externe belanghebbende (denk aan woningcorporaties) en willen dit
op een meetbare wijze monitoren
3. Focus op bedrijven en organisaties, waaronder onze gemeente
zelf. We willen de kansen tot verduurzamen binnen het bedrijfsleven
verder benutten.
Werken aan water
We merken het met zijn allen, het weer in Nederland wordt extremer. Het is langere tijd extreem droog, maar er kan ook opeens
extreme regenval ontstaan. Als gemeente wil je hierop voorbereid
zijn en klaar zijn voor de toekomst. Er liggen kansen in de wateropvang in woonwijken. Niet alleen moeten we slimmer nadenken
over de opvang van water in de bestaande wijken, door het aanleggen van meer natuur en het stimuleren van inwoners. Maar ook
moeten we beter nadenken over de aanleg van waterreservoirs bij
nieuwe woongebieden

We kunnen niet ontkennen dat er iets met onze aarde aan de hand is. We
moeten met zijn allen hard aan de slag om op lange en korte termijn het
verschil te gaan maken op onze aarde.
Nynke Plaatsman-visser
Nynke@burgerbelangen.nl
Duurzaamheid

BurgerBelangen wil graag het duurzame en natuurlijke karakter van onze gemeente behouden. We zijn met recht een natuurlijke omgeving.

Goed bestuur

Afvalscheiding – over op nascheiding
Wij zijn als partij groot voorstander van het stimuleren van het recyclen van afval. Wij geloven alleen niet dat het
afstraffen van inwoners door een systeem als DIFTAR daarvoor de oplossing is, zeker niet zolang er voor een grote
groep inwoners geen passende oplossing is goed deel te kunnen nemen aan Diftar. Daarnaast zien we dat Diftar een
systeem is dat veel adviesuren kent, een hoger risico geeft op vervuiling van de overige afvalstromen én het
daadwerkelijke probleem namelijk een te grote afvalberg niet oplost. BurgerBelangen staat voor de toekomst en de
afvalverwerkingsindustrie beweegt hard richting nascheiding. Die beweging willen wij kracht bijzetten door ons als
partij actief uit te spreken als voorstander van nascheiding. Nascheiding heeft de toekomst. Daarnaast geloven we dat
we moeten stimuleren om de afvalberg te verkleinen door voorlichting aan inwoners, maar zeker ook aan
ondernemers en winkeliers. Alleen samen verkleinen we de afvalberg.
Energieopwekking
Er is een hoop te doen over windmolens in onze gemeente. Als partij zijn wij actief tegen grote windmolens in onze
gemeente. De druk van de landelijke overheid en de lokale overheden om ons heen is groot. We weten niet of we die
slag gaan winnen, maar zijn strijdbaar. Als partij zijn wij tegen het opgeven van natuur voor het creëren van locaties
waar nieuwe energie opgewerkt wordt zijn. Te meer omdat andere locaties zoals de daken van bedrijven nog niet
volledig benut zijn.
BurgerBelangen is voor het stimuleren van zonne-energie op daken van inwoners en bedrijven, mits het energienetwerk dit aan kan. Dit komt hen direct ten goeden.
Wij zien de noodzaak van alternatieve energieopwekking, maar zien ook alle landelijke ontwikkelingen richting
kernenergie, het overspannen energienetwerk en de groeiende vraag over de effectiviteit van windmolens.
Wij geloven dat er de komende raadsperiode op het gebied van energiebeleid Nationaal veel gaat veranderen. Als
partij gelooft BurgerBelangen erin dat energieopwekking nooit ten koste mag gaan van lokale natuur en de gezondheid
van inwoners. Bovendien blijven de knaken uit voor goed beleid. Den Haag is nu aan zet.

VERKIEZINGSPROGRAMMA BURGERBELANGEN 2022

Duurzaamheid mag nooit
ten kosten gaan van natuur

Veiligheid

“Wijkgericht werken om criminaliteit
in de kiem te smoren”
BurgerBelangen
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Een goede informatiepositie op zowel het sociale aspect als het
juridisch aspect is van belang. Om drugscriminaliteit goed aan te
pakken is er nauwe samenwerking nodig tussen gemeente, politie,
justitie en het sociaal domein. BurgerBelangen richt zich de komende
periode op het extra inzetten op de thema’s:
-

Cybercrime
Jeugd en veiligheid/ondermijning
Ondermijning
Zorgfraude
Drugs

Cybercrime
Steeds meer criminaliteit vindt plaats via internet. Om cybercrime te
voorkomen is het weerbaar maken van onze inwoners van essentieel
belang. Wij willen proactief voorlichting geven op het gebied van
veilig internetgebruik. Ook onze gemeentelijke organisatie en een
aantal essentiële organisaties in onze gemeente lopen een aanzienlijk risico. Het in kaart brengen van de risico’s, regionaal samenwerken
en planvorming is hiervoor belangrijk.

Freddy Scherpenzeel
Freddy@burgerbelangen.nl
Veiligheid

Jeugd
Nog te veel Wijkse jongeren glijden onnodig af in de (drugs)
criminaliteit. Repressie en preventie moeten hand in hand gaan bij
het beschermen van jongeren tegen (drugs)criminaliteit. Naar de
voorkant van de problematiek betekent dat er eerder in een proces
gekeken wordt naar het voorkomen van afglijden in de criminaliteit
of het recidiveren hierin. Veiligheid kan niet los worden gezien van
(jeugd)zorg. Lokaal investeren in de integraliteit en samenhang
tussen de domeinen Zorg en Veiligheid is hiervoor de oplossing.
Lokaal en landelijk zijn deze domeinen nog teveel (financieel)
verkokerd.
Om aan de voorkant van drugscriminaliteit te komen, is het
belangrijk om jeugd te weerhouden van een criminele carrière.
BurgerBelangen wil daarom preventief inzetten op voorlichting aan
de jeugd op scholen over het onderwerp drugscriminaliteit. Ook
het opstellen van een convenant om samen op te trekken tegen
drugscriminaliteit onder jongeren zien wij als een oplossing. School,
politie en gemeente zijn dan partners van dit convenant.

Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in zijn woon- en
leefomgeving. Naast zichtbare vormen van criminaliteit op
straat, ontstaan er steeds nieuwe vormen van criminaliteit die
zich meer aan het oog onttrekken. Cybercrime, drugsoverlast en
ondermijning ontwrichten de samenleving.

Goed bestuur

Onze gemeente kent een groot buitengebied en dat is in potentie een risicogebied voor wat betreft ondermijning. Het
weerbaar maken van en het goed in contact staan met onze inwoners in het buitengebied is daarom belangrijk. Daarnaast het opleiden van onze politiemensen, BOA en andere partners die in de haarvaten van de samenleving opereren
in het herkennen van signalen is essentieel.
Zorgfraude
Steeds vaker zijn er zogenoemde zorgcowboys actief. Bij de fraude gaat het landelijk gezien naar schatting om tussen
de één en tien procent van het totale zorgbudget (ongeveer 100 miljard euro). BurgerBelangen vindt dat er strenge
controles moeten plaatsvinden voordat de gemeente (al dan niet indirect) een contract met een zorgaanbieder afsluit.
Daarbij kan gebruik worden gemaakt van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), maar kan ook de wet Bibob worden
ingezet. Daarnaast zijn er landelijk steeds vaker zorgpartijen actief zonder contract met de gemeente of regio. We zien
dit als een zorgelijke ontwikkeling om een aantal redenen: mogelijke zorgfraude, gebrek aan kennis en expertise bij de
zorgaanbieders, hoge prijzen en overlast van cliënten voor omwonenden. Het opleiden van medewerkers van
Stichting Binding en andere partners die in de haarvaten van de samenleving opereren in het herkennen van signalen
is essentieel.
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Door wijkgericht te werken
opereer je in de haarvaten
van de samenleving.
Stimuleer burgerinitiatieven.

BurgerBelangen
Sociaal, betrokken, lokaal

Samen voor elkaar
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