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Inleiding 

 

Met veel ambitie, vertrouwen en energie presenteert D66 Beuningen het 

verkiezingsprogramma 2014-2018 voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014.  

 

Ambitie omdat het beter benutten van de talenten van onze burgers en bedrijven zal leiden 

tot een toekomstbestendige samenleving waarin de kansen die er liggen worden gegrepen. 

 

Vertrouwen omdat D66 uitgaat van de wil en de kracht van onze burgers om hun leven naar 

eigen inzichten in te richten. 

 

Energie omdat D66 er de komende vier jaar met al haar vermogens voor gaat om de punten 

uit dit verkiezingsprogramma te realiseren. 

 

D66 Beuningen gelooft in de kracht van de lokale democratie. Door als gemeente met 

bewoners en ondernemers de handen ineen te slaan zijn we in staat om de blik op de 

toekomst te richten en zo Beuningen vooruit te helpen.  
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Speerpunten 

 

De volgende onderwerpen zijn voor ons de speerpunten waar D66 zich de komende jaren 

vooral op wil richten: 

 

1) Er komt geen betaald parkeren in het centrum van Beuningen; 

 

2) Zwembad De Plons blijft open; 

 

3) Er wordt op toegezien dat zoveel mogelijk onderwijsgelden direct aan het onderwijs 

worden besteed; 

 

4) Er wordt een fonds gevormd voor burgers om te kunnen investeren in duurzaamheid, 

onder andere in zonnepanelen of woningisolatie; 

 

5) Op het gebied van de zorg bestaat een goed evenwicht tussen collectieve en 

individuele voorzieningen. Keuzevrijheid van het individu staat hierbij voorop; 

 

6) Er worden in beginsel geen besloten raadsvergaderingen meer gehouden; 

 

7) Er wordt ruimte geschapen voor initiatieven van burgers om hun kern of wijk leefbaar 

en aantrekkelijk te houden;  

 

8) Het gebied tussen de Van Heemstraweg, de Waal, de A50 en het Maas-Waalkanaal 

wordt ontwikkeld tot een landschapspark met mogelijkheden voor kleinschalige 

recreatie en enkele landgoederen; 

 

9) D66 geeft liever geld uit aan activiteiten dan aan stenen en wil daarom in elke kern 

van onze gemeente maatschappelijke organisaties en verenigingen zo slim en 

goedkoop mogelijk huisvesten; 

 

10) Met het oog op de belangen van onze burgers blijft de gemeente Beuningen in de 

komende raadsperiode zelfstandig.  
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1.  Financiën  

De gemeente Beuningen heeft op dit moment te kampen met een netto schuldenlast van 

ongeveer 30 miljoen euro. Voor een gemeente van slechts 25 duizend inwoners is dat heel 

veel geld. Deze schulden zijn het gevolg van verkeerde keuzes in het verleden, onder 

andere op het gebied van de woningmarkt en rond de ontzanding van de Beuningse plas.  

Volgens de bestaande plannen moet dit tekort in een periode van 15 jaar weggewerkt 

worden door verder te bezuinigen en jarenlang de hand op de knip te houden. De inwoners 

ven Beuningen zullen uiteindelijk de nadelen hiervan ondervinden. Verdere verhoging van de 

gemeentebelastingen en een nog soberder voorzieningenniveau staan ons met deze koers 

te wachten. Hiermee wordt er in de komende jaren geen enkel perspectief geboden voor 

nieuwe ontwikkelingen in Beuningen.  

D66 is van mening dat het wegwerken van deze schulden zo min mogelijk ten koste van de 

burger moet gaan. Daarom moeten er creatieve oplossingen gezocht worden die een 

versnelde aflossing van het tekort mogelijk maken. Diezelfde creativiteit is nodig om nieuw 

geld te vinden om projecten los te trekken. 

D66 is voor het heroverwegen van een mogelijke aanvraag van een artikel 12-status. Iets 

minder eigen speelruimte in ruil voor extra geld om het tekort sneller af te lossen is voor ons 

bespreekbaar. 

 

Actiepunten 

 

 

1) Er moet bij de uitvoering van overheidstaken permanent gewerkt worden met een 

sobere en efficiënte bedrijfsvoering;  

 

2) In Beuningen wordt een noodzakelijkheidscriterium ingevoerd. Bij ieder project moet 

worden beoordeeld of Beuningen het echt nodig heeft. Verspilling van 

gemeenschapsgeld moet zo worden voorkomen; 

 

3) D66 wil creatief op zoek naar alternatieve financieringsbronnen, waaronder private, 

om projecten los te trekken; 

 

4) Het OZB-tarief is in de periode 2010-2013 in Beuningen met 20 procent reëel 

gestegen. D66 wil de OZB in de toekomst alleen nog maar met de inflatie laten 

stijgen;  

 

5) De aanvraag voor een artikel 12-status moet opnieuw worden overwogen.  
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2.  Onderwijs  

 

D66 is een onderwijspartij. Het enige onderwijs in onze gemeente, het basisonderwijs, moet 

van topkwaliteit zijn voor alle kinderen. Elk kind verdient immers de kans om zijn of haar 

talenten maximaal te ontplooien. Het is primair de taak van onze schoolbesturen om er voor 

te zorgen dat dit mogelijk is.  

 

De directe gemeentelijke rol bij het onderwijs is beperkt. De gemeente is met name 

verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting. D66 vindt echter wel dat het gemeentebestuur 

alle mogelijkheden (overtuigingskracht, creativiteit, geld, het bij elkaar brengen van partijen) 

moet aangrijpen om schoolbesturen te helpen goed onderwijs te bieden. De basis moet wel 

eerst op orde zijn. D66 wil daarom dat zwakke basisscholen zo snel mogelijk verbeterd 

worden. 

 

D66 heeft veel vertrouwen in het basisonderwijs dat in Beuningen geboden wordt; maar wil 

wel beter inzicht krijgen in wat schoolbesturen met hun financiën doen. Geld voor onderwijs 

moet immers zoveel mogelijk direct naar onderwijs gaan. 

 

D66 is voorstander van Integrale Kind Centra (IKC). Bij de groei van scholen naar een IKC 

wil D66 meer uitgaan van de behoefte van het kind aan afwisseling dan van de behoefte van 

ouders om alle onderwijs en opvang op één adres te hebben. Een IKC is primair een manier 

van werken waarbij onderwijs en andere voorzieningen écht samenwerken. Sport en cultuur 

op een andere plek dan de school is prima mogelijk. De gemeente zal het groeiproces naar 

IKC’s faciliteren. 

 

 

Actiepunten 

 

1) In het basisonderwijs dient de talentontwikkeling van elk kind, zowel de leerling met 

beperkingen als de hoogbegaafde leerling, centraal te staan;  

 

2) Een deel van de financiële middelen die de gemeente voor onderwijsachterstanden 

ontvangt, wil D66 gericht inzetten op verbetering van taalvaardigheid in het 

Nederlands; 

 

3) D66 vindt dat er in elke kern een basisschool moet zijn. Bij krimp van leerlingen in 

Beuningen-kern zullen zo nodig scholen moeten worden samengevoegd. Er wordt 

hierbij op gelet dat een goede spreiding en een gedifferentieerd aanbod van 

basisscholen overeind blijft;  

 

4) Leegkomende ruimtes in schoolgebouwen wil D66 waar mogelijk benutten om (in 

overleg met de scholen) andere maatschappelijke functies in deze gebouwen onder 

te brengen;  

 

5) De bestaande regelingen voor gezinnen met een laag inkomen om kinderen aan 

sportieve en culturele activiteiten deel te laten nemen worden gehandhaafd. 
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3.  Economie en werkgelegenheid 

 

De economie in de gemeente Beuningen is nauw verweven met die van de Stadsregio 

Arnhem Nijmegen. Bevordering van economische ontwikkeling en van innovatie, zeker van 

die op de langere termijn, moet op dat niveau plaatsvinden. Dit houdt echter niet in dat er 

door de gemeente zelf geen aandacht aan het lokale bedrijfsleven hoeft te worden gegeven.  

 

De gemeente moet ruim baan geven aan dat bedrijfsleven door snelle procedures te 

hanteren en bij verzoeken uit het bedrijfsleven als grondhouding te hanteren: ‘hoe kunnen wij 

u helpen om uw ambitie te realiseren’. Dit geldt ook voor de steeds grotere groep ZZP’ers. 

Gemeentelijke procedures moeten snel en soepel zijn. Dat betekent onder andere dat 

nieuwe bestemmingsplannen flexibel moeten zijn voor kleine bedrijven en ZZP’ers. 

 

De invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 wil D66 benutten om inwoners die niet 

op eigen kracht aan een baan kunnen komen beter te helpen.  

 

 

Actiepunten 

 

1) Winkeliers mogen zelf bepalen of hun winkel op zondag open is; 

 

2) Het gemeentelijk aanbestedingsbeleid wordt zodanig geformuleerd dat het lokale 

bedrijfsleven, waaronder ook onze ZZP’ers, kansen krijgen om gemeentelijke 

opdrachten te verwerven;  

 

3) De gemeente Beuningen levert een actieve bijdrage aan de Stadsregio Arnhem 

Nijmegen om economische ontwikkeling en innovatie te bevorderen; 

 

4) Het nieuwe regionale werkbedrijf wordt ingezet om zoveel mogelijk inwoners aan een 

baan te helpen. Dit bedrijf maakt hierbij gebruik van alle expertise, netwerken en 

mogelijkheden die binnen onze gemeente aanwezig zijn; 

 

5) Vrijwilligerswerk blijft een mogelijkheid om mensen op weg te helpen naar een 

betaalde baan. Mensen mogen echter niet op deze weg blijven hangen. Als het even 

kan moet hun loonwaarde in echt loon tot uitdrukking komen. 
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4.  Duurzaamheid en milieu 

 

Een duurzame levenswijze van mensen kan niet eenzijdig door de overheid opgelegd 

worden. Draagvlak en begrip bij onze burgers, bedrijven en instellingen is noodzakelijk om 

reële stappen op weg naar een duurzame samenleving te zetten. Wel mag van de overheid 

verwacht worden dat zij een toekomstdoel formuleert en de samenleving inspireert om 

daarnaar toe te werken. 

 

Investeren in duurzaamheid en milieu is voor D66 erg belangrijk. Dit moet vooral gebeuren 

op ‘natuurlijke momenten’. Dat wil zeggen als er om andere redenen toch al investeringen 

moeten worden gepleegd, bijvoorbeeld bij het opknappen van bestaande woningen. Hiermee 

wordt een optimale verhouding tussen kosten en opbrengsten gewaarborgd. De bepalingen 

in gemeentelijke aanbestedingsregels over duurzaamheid en milieu moeten daarom ook 

gebaseerd zijn op het benutten van die natuurlijke momenten. 

 

Actiepunten 

 

 

1) Bij de verkoop van gemeentelijke gronden voor woningbouw of bedrijfshuisvesting wil 

D66 aantrekkelijke ‘totaalpakketten’ maken waarin grondprijs en afspraken over 

investeringen in duurzaamheid op een bedrijfsmatig verantwoorde manier met elkaar 

gecombineerd worden; 

 

2) D66 wil een fonds vormen waaruit burgers geld kunnen lenen om te investeren in 

duurzaamheid, waaronder zonnepanelen of woningisolatie. De rente die de burgers 

over deze lening betalen is laag, omdat de gemeente zelf tegen een laag tarief geld 

kan lenen. Doordat de leningen worden terugbetaald, wordt het fonds weer gevuld en 

kunnen veel burgers hiervan profiteren. Geen subsidie dus maar hulp bij 

investeringen; 

 

3) D66 wil het energiegebruik van de gemeente jaarlijks met 3% verminderen, onder 

andere door het energiezuinig maken van openbare gebouwen en openbare 

verlichting. De besparingen die dit oplevert wil D66 gebruiken om nieuwe 

investeringen in duurzaamheid en milieu mogelijk te maken;  

 

4) D66 staat open voor een onderzoek naar realiseren van windenergie rondom het 

knooppunt Ewijk;  

 

5) Als het rendabel is worden zonnepanelen geplaatst op gronden die de gemeente niet 

nodig heeft voor woningbouw; 

 

6) De milieubelasting in Weurt (en in Nijmegen-West) moet verminderen. De 

samenwerking met de gemeente Nijmegen, de provincie Gelderland en de 

bewonersgroepen in dit gebied moet voorgezet worden om dit te bereiken.  
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5.  Zorg en jeugdzorg 

 

Vanaf 2015 worden gemeentes verantwoordelijk voor de jeugdzorg en delen van de AWBZ. 

Uitgangspunt voor D66 is dat deze taken, inclusief de daarbij behorende uitvoeringskosten, 

worden uitgevoerd met de financiële middelen die de gemeente daarvoor van de 

rijksoverheid krijgt. Het kan immers niet zo zijn dat onze armlastige gemeente de gevolgen 

van de bezuinigingen van de Rijksoverheid gaat repareren. 

 

Meer maatwerk, minder bureaucratie en nieuwe manieren van werken bieden echter kansen 

om deze zorg beter te maken en betaalbaar te houden. Er is dan ook een omslag nodig in 

het denken over en de organisatie van zorg. Door vragen van burgers te snel als medisch 

probleem aan te merken, door bureaucratisering en door passief consumentengedrag van 

zorggebruikers is er nu te weinig ruimte voor eigen oplossingen, initiatieven en maatwerk. 

Mensen kunnen zelf, met en voor elkaar, vaak goede, efficiënte en rechtvaardige 

oplossingen bedenken. D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. 

 

Goede samenwerking tussen onderwijskrachten en zorgverleners is belangrijk om 

problemen tijdig te signaleren en waar nodig ondersteuning te bieden. Na de decentralisatie 

van de Jeugdzorg heeft de gemeente meer geld en meer instrumenten om een 

samenhangend systeem van jeugdzorg te organiseren. Het principe van één gezin, één plan, 

één hulpverlener is hierbij leidend. Jeugdzorg moet voor onze burgers gemakkelijk 

bereikbaar zijn en zo min mogelijk indicatiestellingen kennen. 

 

D66 vindt dat het handelen van de gemeente moet uitgaan van wat mensen wel kunnen en 

niet van wat mensen niet kunnen. Het accent moet liggen op het oplossen van de hulpvraag 

en niet op het verzilveren van rechten. Zorg moet zo lang mogelijk thuis en zo laat mogelijk 

in instellingen worden verleend, mensen willen immers graag gewoon thuis blijven wonen. 

 

 

Actiepunten 

 

 

1) Bij de beantwoording van elke zorgvraag wordt eerst gekeken wat het sociale 

systeem van en rondom de hulpvrager zelf kan doen. Dit geldt ook voor het vervoer 

van mensen; 

 

2) Bij de verstrekking van zorgvoorzieningen waakt D66 voor een goed evenwicht 

tussen collectieve en individuele voorzieningen. Keuzevrijheid van het individu staat 

hierbij voorop. Een persoonsgebonden budget of voorziening zijn hiervoor goede 

instrumenten. Hierbij moet fraude echter wel voorkomen worden; 

 

3) D66 wil dat de inzet van zorg wordt gecoördineerd door een integraal 

gebiedsgebonden team van professionals uit verschillende disciplines (waaronder 

jeugdzorg, dagbesteding en werkbedrijf) die zorgen voor samenhang in zorg- en 

maatschappelijke activiteiten;  
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4) De professionals in het integrale zorgteam hebben allen een brede blik en kunnen 

vragen van burgers integraal beoordelen. Zij krijgen veel professionele vrijheid, 

mandaat om beslissingen te kunnen nemen en weinig bureaucratische taken. Er zijn 

zo min mogelijk indicaties en protocollen;  

 

5) De integrale teams richten zich waar mogelijk op het vroegtijdig signaleren van 

problemen waardoor zwaardere problemen worden voorkomen; 

 

6) D66 wil dat mantelzorgers goed ondersteund worden, onder andere door het 

organiseren van vervangende zorg zodat de mantelzorgers ook tijd hebben voor 

andere activiteiten of voor een paar dagen respijt; 

 

7) Lokale initiatieven op het gebied van zorg worden door de gemeente ondersteund 

door het wegnemen van belemmerende regelgeving, kennisdeling en het 

samenbrengen van verschillende partijen; 

 

8) D66 wil dat er een onafhankelijk meldpunt komt waar mensen terecht kunnen met 

hun klachten. De evaluatie hiervan zal invloed hebben op toekomstige 

aanbestedingen. 
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6.   Bestuur en democratie 

 

Beuningen is een zelfstandige gemeente en D66 wil dat zo houden. Niet omdat D66 bang is 

voor andere gemeenten in onze regio, maar omdat de belangen van onze burgers zo het 

beste worden behartigd. 

Toch sluit D66 de ogen niet voor het feit dat het op een aantal terreinen goed voor onze 

burgers is om met andere gemeenten samen te werken. De regio Rijk van Nijmegen is 

daarvoor een logische schaal. D66 vindt het belangrijk dat er één niveau is waarop wordt 

samengewerkt. Dat zorgt voor een herkenbaar openbaar bestuur. Niet tien verschillende 

samenwerkingsverbanden met telkens een andere samenstelling, maar één duidelijk 

verband waarin alle uitvoerende taken zijn ondergebracht. Sommige thema’s overstijgen de 

grenzen van het Rijk van Nijmegen: economie, wonen en bedrijventerreinen. Deze thema’s 

moeten op de schaal van de regio Arnhem-Nijmegen afgestemd worden. D66 vindt het wel 

van groot belang dat deze vormen van samenwerking democratisch worden bestuurd. 

Binnen onze gemeente moet eveneens meer ruimte komen voor invloed van burgers op hun 

eigen leefomgeving. In hun eigen dorp, buurt of wijk dus. Met invloed bedoelt D66 niet alleen 

meepraten maar ook meebepalen van wat er in dat dorp, die buurt of wijk gebeurt. Als 

burgers met elkaar iets tot stand willen brengen moeten ze daarover zoveel mogelijk zelf 

kunnen beslissen. D66 wil ruim baan scheppen voor deze burgerinitiatieven en op deze 

manier goede ideeën van burgers helpen realiseren.  

 

Vanuit onze liberale beginselen accepteert D66 geen enkele vorm van discriminatie. Of je nu 

man of vrouw, jong of oud, Nederlander of geen Nederlander, homo of hetero, gelovig of 

ongelovig, met of zonder beperking bent: iedereen heeft het recht om te zijn wie hij of zij is. 

Wij tolereren niet dat mensen worden uitgesloten en zetten ons daar actief voor in, onder 

andere door fair play te stimuleren bij sportclubs en op scholen les te geven over diversiteit. 

 

 

Actiepunten 

 

1) Bij het nemen van besluiten over de bestuurlijke organisatie in de regio Nijmegen 

staat het belang van onze burgers voorop. D66 vindt dat die belangen het beste 

gediend zijn met een zelfstandige gemeente Beuningen. Herindeling is niet aan de 

orde;  

 

2) Wel kan er samengewerkt worden met andere gemeenten als dit zichtbare voordelen 

heeft. Het gaat dan om voordelen als: verminderen kwetsbaarheid, vergroten 

gewenste deskundigheid, verlagen kosten;  

 

3) Die regionale samenwerkingsverbanden mogen geen afbreuk doen aan het 

democratisch bestuur van onze gemeente. Dit kan door bij uitvoerende 

samenwerkingsverbanden een heldere dienstverleningsovereenkomst af te sluiten, 

die om de twee jaar, geactualiseerd, aan de gemeenteraad moet worden voorgelegd; 
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4) Bij samenwerkingsverbanden gericht op beleid blijft de bevoegdheid van de 

afzonderlijke gemeenteraden om zijn eigen beleid te bepalen intact. D66 vindt een 

uitvoering die geld bespaart echter belangrijker dan de lokale inkleuring van beleid;  

 

5) Met de andere gemeenten in de regio Nijmegen wordt een inhoudelijke visie op de 

regio ontwikkeld, gericht op ontwikkeling en behoud van een welvarende en 

economisch bloeiende regio. D66 wil dit niet vanuit een ivoren toren doen maar 

samen met burgers, bedrijven, kennisinstituten en maatschappelijke instellingen in 

onze gemeente en de regio; 

 

6) De gemeente kiest niet de rol van oplosser van alle maatschappelijke problemen 

maar bevordert dat burgers in hun wijk of dorp met elkaar zaken regelen en oplossen. 

Om burgers daartoe in staat te stellen formuleert de gemeente, als dit aan de orde is, 

van te voren haar randvoorwaarden (bijvoorbeeld financiële bijdragen of ruimtelijke 

kaders) bij concrete burgerinitiatieven en neemt zij belemmeringen weg. De 

gemeente accepteert de binnen die randvoorwaarden gekozen oplossingen en ook 

dat het proces van zelforganisatie soms tijd kost; 

 

7) Medewerkers en bestuurders van de gemeente moeten anders gaan werken. Niet 

meer vanuit de houding ‘wij weten wat goed voor u is’ maar vanuit de instelling ‘hoe 

kunnen wij u helpen uw eigen oplossing te realiseren’. 
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7. Sport, Cultuur en Recreatie 

In een vitale samenleving organiseren burgers hun eigen sportieve, culturele en recreatieve 

activiteiten. De rol van de gemeentelijke overheid is naar onze mening vooral een 

faciliterende. Dat wil zeggen dat de gemeente belemmeringen moet wegnemen die burgers 

verhinderen om door hen gewenste activiteiten te ontplooien. Onderhoud, beheer en 

exploitatie van sport- en welzijnsaccommodaties zijn een verantwoordelijkheid van de 

samenleving zelf, vooral van verenigingen.  

Alleen als er een duidelijke link is tussen de sportieve, culturele en recreatieve activiteit en 

het bevorderen van de veiligheid en de gezondheid van onze burgers kan van de gemeente 

meer worden verwacht. 

 

Actiepunten 

1) D66 geeft liever geld uit aan activiteiten dan aan stenen en wil daarom in elke kern 

van onze gemeente maatschappelijke organisaties en verenigingen zo slim en 

goedkoop mogelijk huisvesten; 

 

2) Zwembad ‘De Plons’ moet open blijven, maar wel met een zo sober mogelijke 

exploitatie. Een zwembad is voor D66 een basisvoorziening die er toe bijdraagt om 

onze gemeente aantrekkelijk te houden voor bestaande en nieuwe inwoners. De 

gehele gemeentebegroting moet worden doorzocht om geld te vinden wat dit mogelijk 

maakt; 

 

3) Alle subsidies die de gemeente verstrekt moeten opnieuw worden beoordeeld. Alleen 

als er een duidelijke link is met de in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 

aan de gemeente opgedragen taken, is continuering van deze subsidies mogelijk. Bij 

de welzijnsstichting Perspectief is kennis aanwezig om andere fondsen te werven; 

 

4) Als buurten een eigen speeltuintje op eigen kosten willen laten functioneren, maakt 

de gemeente dat mogelijk. 
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8.  Woningbouw en Ruimtelijke Ordening 

Voor D66 is van belang dat er zowel voor nieuwe inwoners als voor starters op de 

woningmarkt voldoende woningaanbod is in de gemeente Beuningen.  

Gezien de huidige situatie op de woningmarkt is het geen tijd voor grootschalige projecten. 

We moeten streven naar kleine aantallen nieuwe woningen waarbij de invloed van de 

consument maximaal is en de woningen levensloopbestendig en duurzaam gebouwd zijn. 

Voor nieuw te bouwen (delen van) wijken geldt dat hier ook sociale woningbouw (huur- en 

koopwoningen) gerealiseerd worden. D66 wil hierbij een percentage van dertig procent 

hanteren.  

Gezien het feit dat bewoners steeds meer een beroep moeten doen op hun eigen sociale 

infrastructuur, is het van belang dat mensen, zo zij dat willen, in hun eigen wijk of eigen kern 

kunnen blijven wonen. Vandaar dat D66 ook in de kleinere kernen op beperkte schaal 

woningbouw mogelijk wil maken, om zo de vitaliteit van die kernen op peil te houden. 

Vanwege de grote groei van 65-plussers is meer aandacht voor seniorenhuisvesting 

noodzakelijk. 

Het landschap tussen de Van Heemstraweg en de Waalbandijk (de ‘Tuin van Beuningen’) wil 

D66 nog mooier en gevarieerder maken, onder andere door dit gebied beter te verbinden 

met de natuur in de uiterwaarden. Als het nodig is zal het bestaande 

landschapsontwikkelingsplan (LOP) worden aangepast om van ‘Waalweelde’ en de ‘Tuin van 

Beuningen’ één mooi geheel te maken. Hier liggen ook economische kansen. Het 

Dijkmagazijn kan als makelaar optreden om de vele belangen in dit gebied met elkaar te 

verzoenen. Het initiatief van de Stichting ter bevordering van het historisch besef Beuningen 

tot meer aandacht voor de geschiedenis van (de kernen van) Beuningen kan hieraan ook 

verbonden worden. Het realiseren van enkele landgoederen in dit gebied moet mogelijk zijn.  

D66 staat ook positief tegenover initiatieven voor natuurontwikkeling in het ‘veld’ ten zuiden 

van onze gemeente.  

 

Voor D66 is de komst van grootschalige zandwinning Geertjesgolf bij Winssen een gegeven. 

De focus is erop gericht de overlast tijdens de jarenlange zandwinning en activiteiten in de 

voorhaven te beperken door toepassing van milieuvoorwaarden en strikte handhaving op de 

voorschriften. 

 

Bij het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte kan het eigen werk van inwoners een 

aanvulling zijn op de werkzaamheden van de gemeente. Zo kan de kwaliteit van die 

openbare ruimte verbeteren. De inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan 

hier ook aan bijdragen.  

 

Actiepunten 

 

1) D66 wil dat er in de gemeente 80 woningen per jaar worden gebouwd; 

 

2) Ook in de kleine kernen moeten nieuwe woningen gebouwd kunnen worden; 

 



13 
 

3) Bij nieuwbouwprojecten wil D66 30% sociale woningbouw gerealiseerd zien; 

 

4) Het gebied tussen de Waal en de Van Heemstraweg wordt omgevormd tot de ‘Tuin 

van Beuningen’; 

 

5) Er moet samen met private partijen gezocht worden naar creatieve mogelijkheden om 

projecten zoals Asdonck en Hutgraaf vlot te trekken. 
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9.  Mobiliteit 

De ontsluiting van de gemeente op het landelijke wegennet is aanzienlijk verbeterd met de 

zuidelijke structuurweg in Beuningen en de nieuwe bruggen bij Ewijk en Nijmegen. Het 

wegennet moet wel veiliger worden voor fietsers.  

Veilige fietsroutes naar scholen en voor het woon-werkverkeer zijn speerpunten van ons 

verkeersveiligheidsbeleid. Voor investeringen in verkeersveiligheid moet Beuningen gebruik 

maken van fondsen voor verkeersveiligheid en mobiliteit van Stadsregio en provincie. 

De bestaande blauwe zone in het centrum van Beuningen werkt goed om het parkeren daar 

te reguleren. Het is dan ook niet nodig om daar betaald parkeren in te voeren.  

Zodra Ewijk een nieuwe ontsluitingsweg heeft, kan de bus daar weer door het dorp rijden. 

 

Actiepunten 

1) Geen betaald parkeren in het centrum van Beuningen; 

 

2) Onveilige situaties aanpakken; 

 

3) Verder investeren in veilige fietsroutes. 

 


