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Beuningen volgens D66 
De afgelopen periode heeft D66 in Beuningen een stevig fundament gelegd voor een mooie 
toekomst. Het programma voor de periode 2018-2022 is daarom positief geformuleerd, want D66 
krijgt het voor elkaar.  
 
Het onderwijs in Beuningen hoort bij het beste van Nederland omdat goed onderwijs dé 
uitgangspositie schept voor persoonlijke ontwikkeling. De ideeën voor goed onderwijs komen van de 
scholen zelf, D66 geeft ze de mogelijkheid deze uit te voeren.  
 
Duurzaamheid is geen modeterm maar is noodzaak. D66 investeert in duurzame maatregelen en laat 
de inwoners hiervan profiteren. We zetten vol in op schone energie, zowel voor de inwoners als voor 
bedrijven. Ook bouwen we de eerste ecologische wijk in de regio om te laten zien dat het nodig is en 
dat het kan.  
 
In de gemeente is het mooi wonen in de verschillende kernen en recreëren in de uiterwaarden en 
het oeverwallengebied. D66 wil de agrarische activiteiten daar compacter maken en landbouwgrond 
omvormen tot nieuwe natuur.  
 
Samen met alle inwoners van de gemeente Beuningen krijgt D66 het voor elkaar.  
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Energie en duurzaamheid in de gemeente Beuningen 
Fossiele brandstoffen raken uitgeput, de aarde warmt op. Deze ontwikkeling kan alleen worden 

tegengegaan als inwoners, bedrijven en politiek een omslag maken naar een veel duurzamere en 

klimaatneutrale economie. Tijdens de klimaatconferentie in Parijs zijn daarom afspraken gemaakt: In 

2050 is onze samenleving energieneutraal en in 2035 zijn woonwijken van het aardgas af en lopen 

nieuwe auto’s niet meer op  fossiele brandstoffen. D66 heeft de volgende ambities om daar invulling 

aan te geven in de gemeente Beuningen. 

 
 
De gemeente geeft het goede voorbeeld 

 De gemeente stimuleert medewerkers om gebruik te maken van openbaar vervoer, fiets en 
elektrische auto. In de begroting van 2019 en verder zijn middelen opgenomen voor planvorming 
en uitvoering van duurzaam vervoer, onder andere gericht op de eigen organisatie. 

 Gemeentelijke voertuigen die vervangen moeten worden zullen in de toekomst elektrische 
voertuigen zijn. 

 De gemeente Beuningen zet in op energiebesparing en verduurzaming van gemeentehuis, 
scholen en andere gebouwen in gemeentelijk bezit, binnen een periode van 10 jaar. De 
gemeente maakt daarvoor een investerings- en uitvoeringsplan. Ze publiceert jaarlijks de 
energetische gegevens van haar vastgoed en brengt de voortgang van energiebesparing en 
duurzame energieopwekking in beeld. In de begroting voor 2019 en verder geeft het college aan 
welke maatregelen genomen worden om alle gebouwen in gemeentelijk eigendom 
energieneutraal of zelfs energie-opwekkend te maken. 

 Scholen en sportverenigingen stimuleren we om actief bezig te zijn met duurzaamheid. De 
gemeente stimuleert initiatieven om de gebouwen zo duurzaam mogelijk te maken. 

 Het Loket Duurzaam Wonen+ van de gemeente Beuningen blijft bestaan en gaat pro-actiever 
inwoners benaderen. Het werkt samen met het bedrijfsleven, de gemeente en met lokale 
energiecoöperaties van inwoners en /of bedrijven. Het Loket Duurzaam Wonen+ geeft integrale 
adviezen en stimuleert dat inwoners een kosteneffectief en kwalitatief sterk aanbod krijgen, 
bijvoorbeeld door zicht te houden op provinciale en landelijke ontwikkelingen.  

 In de begroting voor 2019 en verder wordt vastgelegd hoe de gemeente structureel vormgeeft 
aan haar Loket Duurzaam Wonen+, samen met het bedrijfsleven, lokale energiecoöperaties en 
buurtorganisaties.  
 

Duurzaam wonen 

 De wijken energie-neutraal in 2035 
De gemeente werkt met woningcorporaties, netbeheerders, buurtorganisaties, 
energiecoöperaties en andere relevante partijen een plan uit waarmee álle wijken en buurten 
voor 2035 energie-neutraal zijn. Aardgas verdwijnt versneld uit de wijken en wordt vervangen 
door andere warmtebronnen. In de komende collegeperiode volgt een concreet plan om dit te 
realiseren.  
Bij nieuwbouwprojecten op ontwikkellocaties wordt nu al geen aardgasnetwerk meer aangelegd.   
Bewoners worden vanaf de start betrokken in een open besluitvorming over deze 
energietransitie. Een plan om alle wijken vóór 2035 energieneutraal en dus van het aardgas af te 
krijgen is in 2019 afgerond. Eind 2018 is minstens één wijk geselecteerd om met onder andere 
bewoners, woningcorporatie, netbeheerder en energiecoöperatie, van het gas af te gaan. 
o Woningen voor 2035 van het gas af te krijgen. 
o Verduurzaming van het woningbezit (B-label). 
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 e-wijk 
Met de realisatie van een duurzame, ecologische woonwijk wordt de doelstelling voor het 
bouwen en ontwikkelen van een duurzaam woon- en leefmilieu concreet en heeft de gemeente 
Beuningen de mogelijkheid om aan haar versnelde doelstelling te voldoen. 
o e-wijk is een ecologische, duurzame wijk (Wijk van de Toekomst). Huizen worden gebouwd 

met duurzame materialen, wekken voldoende energie op voor eigen consumptie en gaan op 
een verantwoorde wijze om met afval en afvalwater. 

o In e-wijk wordt gewerkt met de modernste technieken op het gebied van duurzaam bouwen 
maar het is ook de plek voor het toepassen van nieuwe manieren voor het opwekken, 
opslaan en beschikbaar maken van energie. 

o In e-wijk vind je aansprekende architectuur, innovatieve woonvormen en particulier 
opdrachtgeverschap. 

 De gemeente ondersteunt en stimuleert particuliere woningeigenaren en ondernemers in het 
verduurzamen van hun onroerend goed door voorlichting, advies en financiële ondersteuning 
vanuit een revolverend duurzaamheidsfonds.  

 De gemeente doet onderzoek naar de haalbaarheid om een OZB-korting naar energieprestatie 
van woningen te introduceren. 
 

Duurzame energie 

 Met haar uitdagende energievisie heeft de gemeente Beuningen de ambitie om al in 2040 CO2-
neutraal te zijn, 10 jaar eerder dan de regionale doelstelling! De gemeente berekent hoeveel 
duurzame energie er opgewekt moet worden en zoekt met de regio naar goede locaties voor het 
opwekken ervan. Dit geldt voor zowel wind, zon, water, vergisting als geothermie. Bij voorkeur 
worden deze trajecten ingezet samen met de lokale energiecoöperatie, waarbij de lasten en de 
lusten zo eerlijk mogelijk worden verdeeld. Voor de direct omwonenden wordt een 
omgevingsfonds in het leven geroepen. De gemeente helpt mee en investeert met het realiseren 
van het bestemmingsplan. De door de gemeente gemaakte kosten worden verrekend bij het 
afsluiten van de rekening van het energiepark. 
In 2019 rondt de gemeente een plan af voor de (regionale) opwekking van duurzame energie, 
samen met bedrijfsleven, lokale energiecoöperatie en inwoners. In dat plan wordt naast de 
noodzakelijke energiemix (onder andere om alle wijken voor 2035 van voldoende duurzame 
elektriciteit te voorzien) concreet gemaakt welke locaties voor onder andere zonne- en 
windenergie geschikt zijn. 

 Energiebesparing en het Midden- en kleinbedrijf (MKB) 
De gemeente werkt met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) en het MKB aan een plan 
voor de uitvoering van de Wet Milieubeheer. De wet verplicht (midden- en klein)bedrijven om 
alle energetische maatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. De partijen 
werken aan een verleidelijk instrumentarium dat MKB’ers technisch en financieel ontzorgt in het 
bereiken van deze doelen. 
In de begroting voor 2019 en verder geeft het college aan met welke investeringen (onder 
andere samen met de ODRN) zij  het lokale MKB zal stimuleren én verleiden én handhaven om 
zich aan de Wet Milieubeheer te houden. 

 De gemeente ondersteunt initiatieven van bewoners gericht op duurzaamheid zoals zonne- en 
windcoöperaties. Deze ondersteuning bestaat hoofdzakelijk uit het uitwisselen van kennis en het 
stimuleren van netwerken samen met andere duurzame initiatiefnemers. 

 De gemeente stelt met partners uit de regio uiterlijk in 2019 een klimaatbegroting op. Dit is een 
begroting, waarin per programmaonderdeel doelstellingen worden opgenomen over opwekking 
van duurzame energie, energiebesparing, vermindering van schadelijke uitstoot en 
afvalproductie. De gemeenteraad stelt deze begroting vast. Jaarlijks legt de betreffende 
portefeuillehouder verantwoording af over het behalen van de doelstellingen uit deze 
klimaatbegroting.  
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 Planvorming voor locatie en plaatsing van windmolens wordt regionaal opgepakt. 
 

Maatschappelijk verantwoord inkopen 

 De gemeente koopt duurzaam in. Ze houdt rekening met vermindering van CO2, schending van 
mensenrechten en social return. De gemeente formuleert een actieplan met concrete mijlpalen, 
ook met percentage duurzame inkoop (bijvoorbeeld 100% wind/zonne-energie uit Nederland). 
Voor eind 2019 is het actieplan maatschappelijk verantwoord inkopen klaar en koopt de 
gemeente 100% duurzaam in. 
  

Circulaire economie 

 De gemeente maakt de omslag naar een circulaire economie. In een circulaire economie wordt 
de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen gemaximaliseerd. Dit in tegenstelling tot het 
huidige systeem waarin nog te veel afval onnodig in de verbrandingsovens eindigt. De gemeente 
gunt haar opdrachten bij voorkeur aan de meest circulaire inschrijving. 
 

Naar een afvalvrije gemeente  

 De gemeente zet in op een afvalvrije gemeente in 2030. Het afvalbeleidsplan van het college 
toont het concrete pad, inclusief de te nemen maatregelen, om in 2022 naar 25 kg per 
huishouden restafval te gaan en in 2030 tot een afvalvrije gemeente te komen. Dit plan wordt 
uiterlijk 2019 aan de raad voorgelegd. 
 

Meer groen 

 Bewoners worden door de gemeente gestimuleerd om ‘versteende’ tuinen aan te pakken en 
daarin meer groen aan te leggen, om zodoende meer buffercapaciteit te hebben bij overvloedige 
regenval. Met woningcorporaties worden afspraken gemaakt dat, zodra een huurwoning 
leegkomt, de tuin opnieuw wordt ingericht als deze voor meer dan 50% uit steen bestaat. 

 We willen bewoners meer invloed en mogelijkheden geven om extra groen in de buurt aan te 
leggen en zelf te onderhouden (bijvoorbeeld buurttuintjes). 

 

 

 

Onze ambities voor de gemeente Beuningen: 

 Regionale aanpak t.b.v. plaatsing en locatie windmolens. 

 Geen aardgas meer in nieuwbouwwijken. 

 Plannen voor een duurzame, ecologische wijk. 

 Woningcorporaties zetten in op verduurzaming van het woningbezit (B-label).  
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Onderwijs in de gemeente Beuningen 
Kwalitatief goed onderwijs is een investering in de toekomst van ons land, van onze gemeente en van 

de kinderen van nu en straks. D66 staat voor het beste onderwijs. Ons land en onze jeugd moeten 

toegerust zijn voor de uitdagingen van de toekomst. Het onderwijs moet kinderen voorbereiden op 

een toekomst met beroepen die we nu nog niet kennen maar die zeker heel anders zullen zijn dan 

veel beroepen die we nu kennen. Dat betekent dat kinderen kennis en vooral vaardigheden moeten 

leren die ze hierop voorbereid.  

Voor D66 is investeren in onderwijs al in de afgelopen raadsperiode een speerpunt geweest. In de 
komende vier jaar wil D66 doorgaan op deze weg en zelfs komen tot een intensivering van dit beleid. 
Hiervoor trekken we structureel geld uit. Landelijk wil D66 het beste onderwijs.  Lokaal wil D66 dat 
de scholen in de gemeente Beuningen bij de beste scholen van het land gaan horen. 
Naast de middelen die er nu al zijn wil D66 jaarlijks een substantieel investeren in nog beter 
onderwijs voor de kinderen in de gemeente Beuningen. Dit geld investeren we niet alleen in het 
onderwijs, maar ook in de voorschoolse educatie. De oprichting van Integrale Kind Centra (IKC’s) 
zorgt voor een ontwikkelings- en leerlijn op maat voor alle kinderen van twee tot twaalf jaar. 
 
 
Onze ambities voor de gemeente Beuningen: 

 De gemeente zorgt dat de huisvesting van de scholen op orde is. In de komende raadsperiode 
krijgt basisschool Dromedaris nieuwbouw. 

 Met de nieuwbouw van de Dromedaris is de huisvesting van scholen en IKC’s voorlopig op orde. 

Nieuwe ontwikkelingen kunnen echter ook nieuwe eisen op het gebied van huisvesting met zich 

meebrengen. Het college voert hierover structureel overleg met de besturen van de IKC’s. Zo 

nodig wordt een nieuw onderwijshuisvestingsplan opgesteld. 

 D66 initieert dat in de komende raadsperiode IKC’s worden vormgegeven waarin alle scholen, 

peuterspeelzalen, kinderopvang en andere partners een plaats krijgen. De gemeente zal hierbij 

faciliterend en waar nodig coördinerend optreden. 

 In de komende raadsperiode wordt voor alle op te richten IKC’s een opvoedkundig beleid 

opgesteld en geïmplementeerd. De gemeente zal hierbij faciliteren en meehelpen (eventueel ook 

financiële) knelpunten op te lossen. Goede oplossingen moeten worden gevonden voor het 

managen van de IKC’s en de afstemming binnen deze organisaties.  

 De gemeente bevordert actief dat alle IKC’s/scholen tot de beste van Nederland gaan horen. De 

gemeente gaat hierbij niet op de stoel van de school- en andere besturen zitten. Deze besturen 

zijn en blijven autonoom. Wel gaat de gemeente in gesprek met de IKC’s/scholen, hun besturen 

en oudervertegenwoordigers om deze uit te dagen te komen tot verbetering of innovatie van 

opvoeding, educatie en onderwijs. Met name structurele verbetering en uitbouw van specifieke 

expertise binnen de IKC’s/scholen kunnen hierbij rekenen op gemeentelijke steun. 

 Dit doet de gemeente niet met lege handen. Goede inhoudelijke voorstellen van de besturen om 

over de hele Beuningse linie te komen tot meetbare kwaliteitsverbetering en/of innovatie 

kunnen rekenen op (financiële) ondersteuning door de gemeente. Experimenten worden hierbij 

niet geschuwd. 

 De gemeente gaat actief verder met het bestrijden van on- en laaggeletterdheid onder 

volwassenen binnen de gemeente. 

 De gemeente gaat met besturen onderzoeken hoe ervoor gezorgd kan worden dat ieder 

IKC/school de beschikking krijgt over een conciërge, zodat onderwijsgevenden meer aandacht 

kunnen besteden aan het onderwijs zelf.  
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Levendigheid in de gemeente Beuningen 
Inwoners van onze gemeente Beuningen werken vooral in de regio. Voorzieningen moeten daarom 
afgestemd zijn op het dagelijkse leven en de activiteiten die daarbij horen. Een levendige omgeving 
verhoogt het woongenot en maakt de gemeente Beuningen aantrekkelijk om te (blijven) wonen. 
 
 
Sport 
Verenigingen zijn een belangrijk onderdeel van een levendige gemeenschap. D66 wil in elke kern 
voorzieningen, die zich richten op sport en beweging voor inwoners van alle leeftijden. Verenigingen 
die breedtesport aanbieden, worden actief ondersteund bij het ontwikkelen van dit aanbod. Dit geldt 
ook voor aanbod wat gericht is op specifieke doelgroepen. 

 D66 wil een stimulerend beleid gericht op het ontstaan van omnisportverenigingen (een centraal 
bestuur met meerdere sport- en bewegingsactiviteiten). 

 Sport- en bewegingsactiviteiten voor specifieke doelgroepen worden door middel van 
stimuleringssubsidies ondersteund.  

 Er wordt beleid gemaakt op de samenwerking tussen verenigingen, zodat specifiek aanbod breed 
inzetbaar wordt. 

 D66 wil een onderzoek naar de mogelijkheid om zwembad 'De Plons' te verplaatsen naar 
sportpark 'De Ooigraaf'. 

 Sport(accommodaties) moet voor alle inwoners toegankelijk zijn. Dat is mogelijk, als fysieke en 
financiële belemmeringen om te sporten worden weggenomen. Gezinnen van ouders met lage 
inkomens worden ondersteund zodat de kinderen aan sportieve en culturele activiteiten deel 
kunnen nemen. Als het nodig is, worden er aanvullende middelen beschikbaar gesteld.  

 
Cultuur 
Cultuur wordt door mensen gecreëerd. Cultuur kan materieel en immaterieel zijn en kan de 
geschiedenis of het heden vertegenwoordigen. D66 vindt het belangrijk dat alle uitingen van cultuur 
een podium verdienen!  

 Het Molenhuis biedt een podium voor kleine voorstellingen, lezingen etc. Daarom ligt de focus 
op het faciliteren van lokale initiatieven. De verbinding tussen cultuur en welzijn (sociale cohesie) 
ondersteunen wij. 

 De culturele agenda wordt voor de regio gemaakt. Nijmegen kan daarom de kleinere 
accommodaties in de omliggende gemeentes goed betrekken bij de invulling van het culturele 
programma. 

 Beeldende kunst krijgt meer aandacht in de openbare ruimte. Er wordt (provocatieve) 
hedendaagse beeldende kunst geplaatst op verschillende plekken in de gemeente om 
herkenbaarheid en leefbaarheid te verbeteren. Opdrachten voor het ontwerpen van objecten 
worden in eerste instantie aan lokale kunstenaars gegund. Kunstenaars en culturele instellingen 
worden betrokken bij de omgevingsvisie. 

 De gemeente Beuningen zet zich actief in om culturele projecten mogelijk te maken en werkt zo 
mogelijk samen met omliggende gemeenten. Denk bijvoorbeeld aan regionale tentoonstellingen 
en voorstellingen, waarbij toeschouwers meerdere locaties in de regio kunnen bezoeken. De 
gemeente heeft een faciliterende de rol maar zet kennis, kunde en subsidie gericht in om dit 
mogelijk te maken. 

Met het budget voor promotie van de gemeente Beuningen en het programma 'Gemeente 

Beuningen Buitengewoon', worden kunst en cultuur in de gemeente Beuningen nog beter op de 

kaart gezet. Down The Rabbit Hole, de Kunstroute en de Molenroute zijn hiervan goede voorbeelden.   
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Winkelen 

Winkels (en horeca) zorgen voor levendigheid in de kernen. Tijdens het winkelen ontmoeten 

inwoners elkaar. Voor veel mensen is dat een belangrijk sociaal moment. Ondernemen is een zaak 

van ondernemers. De gemeente speelt een faciliterende rol door middel van soepele regelgeving om 

creatieve initiatieven mogelijk te maken. 

 Startende ondernemers worden in de eerste twee jaar vrijgesteld van reclamebelasting en OZB 
(gebruikersdeel). Voor de diversiteit van het aanbod is het belangrijk dat ook startende 
ondernemers zich kunnen vestigen. Deze kosten moeten de eerste twee jaar dan geen 
belemmering zijn. 

 Het centrum van de kern Beuningen is verspreid over 5 pleinen en heeft te veel m2 
winkeloppervlak. Vermindering van het winkeloppervlak (bijvoorbeeld Amaliaplein, Schoolstraat) 
voorkomt leegstand en zorgt voor een compacter winkelcentrum en een positievere beleving bij 
het winkelend publiek. De gemeente denkt mee om te komen tot oplossingen om dit te 
realiseren. Eventuele bestemmingswijziging kan hier onderdeel van uitmaken.  

 De gemeente denkt mee met het in stand houden van basale winkel- en horecavoorzieningen in 
de kernen Ewijk, Weurt en Winssen. 

 
 
Onze ambities voor de gemeente Beuningen: 

 Culturele planning wordt centraal afgestemd voor de regio. 

 Sport- en culturele accommodaties zijn voor alle inwoners toegankelijk. 

 Startende ondernemers worden de eerste twee jaar vrijgesteld van reclamebelasting en 

gebruikersdeel OZB. 

 Een compacter winkelcentrum door vermindering van het winkeloppervlak. 
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Genieten van onze mooie omgeving 
In het Beuningse landschap zijn groene en blauwe (water)elementen nauw met elkaar verweven. Wij 
willen dit mooie bezit van onze gemeente behouden en op onderdelen versterken. Dat is van belang 
voor het welzijn van onze inwoners, maar ook voor mensen van buiten onze gemeente die van ons 
landschap willen genieten.  
 
 
Recreatie 
Het Dijkmagazijn verbindt onze inwoners met onze natuur. D66 vindt de activiteiten van het 
Dijkmagazijn belangrijk en wil die graag versterken.  
Mensen recreëren het meest in hun dagelijkse leefomgeving. Dat geldt ook voor de inwoners van de 
gemeente Beuningen en de regio. Voor grootschalige recreatie, die mensen van heinde en verre 
trekt, willen wij in de gemeente Beuningen geen ruimte creëren.  
Een mooi landschap is ook van economisch belang: Een prettige en mooie woonomgeving maakt dat 
mensen graag in de gemeente Beuningen willen wonen. Het gevolg daarvan is een positieve 
waardeontwikkeling van woningen. Ook de ondernemers in de (kleinschalige) horeca en het toerisme 
kunnen hier een graantje van meepikken. Wat D66 betreft blijft de horeca en het toerisme 
kleinschalig want het landschap vormt ook een bron van inkomsten voor onze agrariërs. Fruitteelt, 
melkveehouderij en akkerbouw zijn de belangrijkste agrarische bedrijfstakken in de gemeente 
Beuningen. Innovatie en hoge productiviteit zijn kenmerkend voor deze bedrijven.  
De opbouw van het Beuningse landschap bestaat van noord naar zuid uit uiterwaarden, oeverwallen, 
bebouwd gebied en kommengebied. De verschillen tussen deze gebieden dragen bij aan de 
aantrekkelijkheid van het landschap en onze gemeente.  
 
De uiterwaarden 
De uiterwaarden zien wij primair als ruige natuur. Hier moet ruimte zijn om te struinen en je hoofd 
leeg te maken. Struinroutes zijn prima, keurig aangeharkte wandelpaden horen niet in de ruige 
natuur. Er zijn zo min mogelijk gecultiveerde recreatieve elementen in dit gebied. De natuur zelf 
biedt al genoeg recreatiemogelijkheden. Wel moet het mogelijk zijn om niet belastende sport- en 
culturele activiteiten in dit gebied te ontplooien. D66 vindt dat de gemeente de initiatieven hiertoe 
moet bevorderen en ondersteunen. 
 
Het oeverwallengebied 
Het oeverwallengebied is door de eeuwen heen geschapen door de mens. Kleinschalig, soms met 
verrassende doorkijkjes, en op loopafstand van de dorpskernen. De infrastructuur tussen de 
dorpskernen en het oeverwallengebied moet goed zijn. De uitbreiding van het netwerk van klompen- 
en andere wandelpaden is een onderdeel daarvan.  
Wij willen dat er nagedacht wordt over de mogelijkheid om in de toekomst, als de ontzanding in 
Winssen is afgerond, wonen aan het water te combineren met de ontwikkeling van natuur en 
extensieve recreatie. 
 
In dit gebied is ook ruimte voor kleinschalige recreatie: 

 Op de dijk bij de kern Beuningen moet een horecavoorziening komen die de aantrekkelijkheid 
van het gebied zal vergroten. 

 Door meer ruimte te scheppen voor overnachtingen in Slot Doddendael, zal ook dit pareltje van 
toegevoegde waarde zijn voor het Oeverwallengebied. 
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Bebouwd gebied 
Het bebouwde gebied mag niet verder verstenen. Met het oog op leefbaarheid worden groene 
elementen versterkt: de dorpskern van Ewijk, de plaats van de voormalige Ruyterschool in Weurt en 
de oudere wijken van Beuningen. Er wordt niet meer ingebreid op nu nog groene locaties, maar er 
wordt gezocht naar andere mogelijkheden voor woningbouw: mooie gestapelde bouw kan ook erg 
aantrekkelijk zijn.  
 
Het Kommengebied 
Wij maken ons zorgen over het Kommengebied: het gebied wordt nu bijna helemaal gebruikt door 
melkveehouders maar de (gedicteerde) schaalvergroting van deze bedrijven zorgt ervoor dat er 
uiteindelijk maar een handvol bedrijven overblijft in dit gebied. Het is daarom noodzakelijk om ons te 
bezinnen op de toekomst van dit gebied, waarbij voortgaande schaalvergroting en herstel van 
natuurwaarden hand in hand gaan. 
Aan schaalvergroting in de melkveehouderij willen wij ruimte bieden. Voor uitbreiding van intensieve 
niet-grondgebonden veehouderij bieden wij alleen maar extra fysieke ruimte als dit aantoonbaar 
bijdraagt aan minder gezondheidsrisico’s voor mensen, minder milieubelasting en meer 
dierenwelzijn. 
Wel moet er meer fysieke ruimte komen voor biodiversiteit (weidevogels, leeuweriken). Dit lukt niet 
zonder financiële steun van de gemeente. Daarom willen we, in overleg met betrokken 
ondernemers, een plan maken om dit te realiseren. Hierbij wordt ook gelet op wandel- en fietsroutes 
die de natuurelementen met elkaar verbinden. Het bouwen en exploiteren van windmolens kan een 
bijdrage leveren aan het financieren van dit plan. 
 
 
Onze ambities voor de gemeente Beuningen: 

 Klompen- en andere wandelpaden worden uitgebouwd. Vooral in het oeverwallengebied. 

 Aan de Dijk in de gemeente Beuningen komt een horecavoorziening. 

 De groene plekken in onze dorpskernen blijven groen. 

 In het Kommengebied wordt meer fysieke ruimte voor weidevogels geschapen en worden 
natuurgebieden met elkaar verbonden door middel van wandel- en fietsroutes. 
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Wonen en vervoer in de gemeente Beuningen 
 
 
Wonen 
Voor D66 is het van belang dat er zowel voor starters als voor senioren op de woningmarkt 

voldoende woningaanbod is in de gemeente Beuningen. Gezien de samenstelling van de bevolking 

komt er met name een grote vraag naar ‘kleinere’ woningen. Bij de bouw van nieuwe woningen 

moet de invloed van de consument maximaal zijn en deze woningen moeten levensloopbestendig en 

duurzaam gebouwd zijn.  

Levensloopbestendig zodat senioren langer in dezelfde woning kunnen blijven wonen. Gezien het feit 

dat bewoners steeds meer een beroep moeten doen op hun eigen sociale infrastructuur, is het van 

belang dat mensen, wanneer zij dat willen, in hun eigen wijk of eigen kern kunnen blijven wonen.  

Dat betekent ook dat senioren die een grotere woning achter laten voorrang krijgen bij de toewijzing 

van voor hen beter passende woningen in de eigen kern of gemeente. Zo nodig moet de 

huisvestingsverordening hierop aangepast worden. Duurzaam omdat D66 als doelstelling heeft om in 

2040 CO2 neutraal te zijn. Voor nieuwbouwwijken geldt dat er daar zowel sociale huur- als 

koopwoningen moeten worden gerealiseerd en dat sprake moet zijn van diverse soorten type 

woningen, zodat er een gevarieerde samenstelling is (20% sociale huur, 10% sociale koop en 70% 

vrije sector (huur boven € 710,- of koop > € 200.000,-). De onlangs opgeleverde nieuwbouwwijk De 

Hutgraaf met seniorenwoningen, twee-onder-een-kapwoningen, tussenwoningen en sociale 

huurappartementen is hier een goed voorbeeld van.  

 

 

Onze ambities voor de gemeente Beuningen: 

 Voorzetting van het project ‘van groter naar beter’ om te komen tot een betere doorstroom 

waardoor senioren kunnen doorstromen naar voor hun geschiktere woningen, zodat 

eengezinswoningen beschikbaar komen voor starters en/of gezinnen. 

 Corporatie woningen moeten na renovatie minimaal voldoen aan energie B-label in 2022. Dit 

moet voor het einde van de collegeperiode gerealiseerd zijn. Voor koopwoningen bestaan er al 

mogelijkheden om het huis energiezuiniger te maken door middel van de duurzaamheidslening. 

Door promotie van deze duurzaamheidslening wil D66 woningeigenaren hiervan bewust maken. 

 Gezien de toename van de vraag naar levensloopbestendige woningen is D66 voorstander van 

het uitbreiden van het aantal huurappartementen. Zowel nieuwe als bestaande woningen 

moeten levensloopbestendig worden gemaakt. Daarnaast zijn we voor behoud van het aantal 

sociale eengezinswoningen. We verwachten dat er ook de komende jaren een serieuze vraag is 

naar dit type woningen.  Daarom moet deze woningvoorraad de komende tijd niet kleiner 

worden.  

 In de duurzame E-wijk die gebouwd gaat worden komen ook een aantal sociale huurwoningen. 

De procentuele verdeling is (20% sociale huur, 10% sociale koop, 70% vrije sector) 

We willen ervoor waken dat kwetsbare mensen niet allemaal bij elkaar komen te wonen. 

Woningen voor deze doelgroep dienen gespreid over de gehele gemeente te worden 

toegewezen. Een deel aan kwetsbare mensen, een deel aan bijzondere doelgroepen en een deel 

voor andere mensen. Zoals bij punt 1 is benoemd proberen we doorstromingen binnen de 

woningvoorraad te creëren door middel van het project ‘van groter naar beter’. 

 Wij stimuleren het gebruik van zonnepanelen. 
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Vervoer 

Kunnen kiezen waar je heen gaat en daarbij de keuze hebben tussen verschillende vervoersmiddelen 
levert een belangrijke bijdrage aan onze individuele vrijheid. Hoe makkelijker en sneller we ons van 
huis naar werk, sport of familie kunnen verplaatsen, hoe groter de mogelijkheden om ons leven in te 
richten zoals we willen. De ontsluiting van de gemeente op het landelijke wegennet is aanzienlijk 
verbeterd door de verbreding van de A50, de aanleg van de Zuidelijke Structuurweg en de opening 
van “De Oversteek” in Nijmegen. De ov- en fietsverbindingen naar Nijmegen en de fietsverbinding 
naar Wijchen zijn van hoge kwaliteit. Veilige fietsroutes naar scholen en voor het woon-werkverkeer 
zijn speerpunten van ons verkeersveiligheidsbeleid. De bestaande blauwe zone in het centrum van 
Beuningen werkt goed om het parkeren daar te reguleren. Het is daarom niet nodig om daar betaald 
parkeren in te voeren. 
 
 
Onze ambities voor de gemeente Beuningen: 

 Verbeteren busvervoer tussen Beuningen en Wijchen. Doordeweeks rijdt de bus tot half 6 en in 

het weekend één keer per uur, dit willen we uitbreiden naar half 10 ’s avonds zodat de inwoners 

uit onze gemeente die werken in Wijchen ook gebruik kunnen maken van de bus. In het weekend 

zijn we er voorstander van dat de bus twee keer per uur rijdt tot half zes. Ook zijn we voor 

behoud van het busvervoer tussen Beuningen en Nijmegen zoals dit nu is. 

 Vervoer per busje op basis van aanvraag sluit aan op toename aantal senioren in onze gemeente 

en dit draagt ook bij aan de mobiliteit van mensen met een beperking. Dit gebeurt inmiddels al in 

Nijmegen en Wijchen. 

 Het onderhoud van het groen in de woonwijken in onze gemeente moet worden verbeterd.  

Dat willen we op twee manier realiseren: 

o Het onderhoud van het groen opschalen. 

We zitten nu op niveau C van onderhoud voor openbare ruimte dit moet, waar dat nodig 

is, worden opgeschaald naar niveau B. 

o Door de gemeente laten faciliteren dat de inwoners dit kunnen doen. 

Hierbij moeten onze inwoners worden geïnformeerd over de mogelijkheden, gedacht 

kan worden aan bruikleen van het groen.  

 Vanuit veiligheidsoverwegingen zo snel mogelijk kappen van zieke kastanjes en essen in de 

openbare ruimte, in het bijzonder langs wegen en (vrijliggende) fietspaden. 

 Renoveren van bestrating en groen in de wijken waar enkel onderhoud niet meer volstaat. Met 

renovatie wordt o.a. bedoeld vervangen, herstellen of herindelen van straten en stoepen en het 

verwijderen van oude en plaatsen van nieuwe bomen met meer groeiruimte. Het nieuwe college 

zal hiervoor een plan van aanpak aan de gemeenteraad moeten voorleggen. 

 Het plaatsen van 100 laadpalen binnen de gemeente Beuningen. 
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Zorg in de gemeente Beuningen 
D66 wil zorg van goede kwaliteit, die voor iedereen toegankelijk blijft. Gemeenten hebben sinds 

1 januari 2015 meer taken op het gebied van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en 
gehandicapten. Door de overheveling van taken van het Rijk naar de gemeenten, komt deze zorg 
(ondersteuning en begeleiding) voor kwetsbare mensen bij de overheidslaag die het dichtst bij de 
inwoner staat. Niet langer kwetsbare mensen ‘persen’ in protocollen en indicaties maar omgekeerd: 
De hulp en ondersteuning die iemand nodig heeft blijft leidend. Alle inwoners hebben de 
mogelijkheid in onze samenleving te participeren, indien nodig ontvangen inwoners noodzakelijke 
zorg, het gemeentelijk zorgbeleid is gericht op vroegsignalering en preventie.   
De gemeente Beuningen heeft de komende raadsperiode een aantal uitdagingen. De groep inwoners 

van 65 jaar en ouder zal groeien, terwijl het aantal kinderen in onze gemeente lijkt te dalen. Ook 

zullen er meer inwoners blijven of komen wonen met een beperking of handicap. Deze 

ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat wij voor 2018-2022 drie steekwoorden hebben 

geformuleerd voor de zorg in onze gemeente: 

 Beschikbaarheid 

 Bereikbaarheid 

 Betaalbaarheid. 

 

 

Zorg 
Beschikbaarheid 

Zorg moet, wanneer het echt nodig is, voor al onze inwoners beschikbaar zijn en moet georganiseerd 

worden rondom de wens of behoefte van de inwoners. Het sociaal team is hiervoor in de gemeente 

Beuningen het aanspreekpunt. De klanttevredenheid is hoog, ook vergeleken met landelijk 

gemiddelde. Het geeft aan dat inwoners die het sociaal team weten te vinden zeer tevreden zijn. Via 

het sociaal team moet er toegang zijn tot een ruim aanbod van professionals, maar er moet ook 

ingezet worden op maatschappelijke ondersteuning op vrijwillige basis. Soms kan vroegtijdige hulp 

van een buurman de inzet van professionele hulpverlening voorkomen of uitstellen.  

 

Bereikbaarheid 

Zorg moet voor iedereen bereikbaar zijn. Inwoners moeten weten waar ze zorg kunnen aanvragen en 

wat er eventueel mogelijk is. De communicatie daarover moet aansluiten op eventueel beperkte 

taalbeheersing van inwoners. Een lichamelijke handicap mag een inwoner niet belemmeren om een 

dagopvang of eetpunt te kunnen bereiken. Kinderen die vast dreigen te lopen, moeten snel en op de 

eigen school of in het eigen gezin geholpen worden zodat hun ontwikkeling niet stagneert. 

 

Betaalbaarheid 

De gemeente ontvangt van de overheid jaarlijks een budget voor alle zorg. Dit budget is belangrijk 

maar mag niet dwingend of leidend zijn. Inwoners moeten toegang houden tot zorg, ook wanneer 

het plafond van het gemeentelijk budget eigenlijk bereikt is. Als het budget blijvend ontoereikend is, 

vinden wij dat een eigen bijdrage naar inkomen bespreekbaar is. Als er minder zorg dan verwacht 

wordt afgenomen, moet de gemeente onderzoeken hoe dat komt. Transparantie over de besteding 

van middelen vinden wij erg belangrijk.    

 

D66 zal bij alle voorstellen van het college van B&W in 2018-2022 de bovengenoemde drie 

steekwoorden gebruiken als toetsingscriteria.  
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Inkomen 
De meeste volwassen inwoners hebben een (parttime) baan of zijn ondernemer. Circa 3,5% van onze 

inwoners heeft een werkloosheidsuitkering en ruim 1% heeft een bijstandsuitkering. Het aantal 

inwoners dat noodgedwongen gebruik maakt van de voedselbank in de gemeente Beuningen is licht 

aan het dalen. D66 vertrouwt op de eigen kracht van alle mensen. In onze samenleving is een 

betrouwbaar inkomen een belangrijke basis om je te kunnen ontplooien en ontwikkelen. Ons stelsel 

van sociale zekerheid is complex en vangt helaas niet iedereen op tijd en voldoende op. Schulden 

ontstaan snel en het overzicht houden is een uitdaging die velen boven het hoofd groeit. Vertrouwen 

op je eigen kracht als je een laag inkomen hebt en veel schulden is een hele uitdaging. 

Landelijk zien we experimenten met de gemeentelijke bijstandsuitkeringen en schuldhulpverlening. 

D66 ondersteunt de principes die ten grondslag liggen aan deze experimenten: gelijke kansen, 

vertrouwen en meer ruimte voor eigen keuzes en ondernemerschap.  

D66 zal zich in de periode 2018-2022 sterk maken mee te doen met dit soort initiatieven 
 
 
Onze ambities voor de gemeente Beuningen: 

 D66 maakt zich sterk voor experimenten op het gebied van bijstandsuitkeringen, waarbij het 

zwaartepunt van controle naar eigen regie verschuift. 

 Schulden ontregelen levens en tasten de eigen regie aan. D66 zal zich inzetten voor 

experimenten waarbij schulden onder voorwaarden worden overgenomen. 

 D66 zal zich inzetten voor het vergroten van de zelfstandige bereikbaarheid van informatie, 

websites, voorzieningen voor alle inwoners van onze gemeente.  
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Bestuur en regionale samenwerking 
Ons Beuningse ‘DNA’ wordt bepaald door de mensen die hier wonen, door hoe onze ruimtelijke 

omgeving in elkaar zit maar vooral door de manier waarop wij met elkaar omgaan.  Wij wonen in een 

prachtige omgeving met mooie natuur en aantrekkelijke dorpen en wijken. Door de wijze waarop de 

gemeente participeert in onze kleinschalige maatschappelijke netwerken, zijn wij in staat om mensen 

in hun eigen omgeving op te vangen en te helpen. In de komende raadsperiode willen wij bekijken 

binnen welke positie dit DNA het beste tot zijn recht komt: als zelfstandige gemeente of door 

samenvoeging met andere gemeenten. Randvoorwaarde is dat de goede samenwerking tussen de 

zeven gemeenten in het Rijk van Nijmegen bewaard blijft.  

 
Relatie inwoner - gemeente 
Inwoners mogen van de gemeente verwachten dat ze vriendelijk, efficiënt en correct geholpen 

worden. Wij willen een volwassen relatie tussen onze inwoners en het gemeentebestuur. Volwassen 

wil zeggen dat de gemeente haar inwoners serieus neemt, vroegtijdig betrekt bij gemeentelijke 

plannen en ruimte geeft aan initiatieven. Bijvoorbeeld door het wegnemen van wettelijke 

belemmeringen, het leggen van verbindingen of het beschikbaar stellen van deskundigheid. Wij 

vinden het belangrijk dat alle inwoners gelijkwaardig worden behandeld en dat inwoners die zich niet 

kunnen vinden in initiatieven, niet monddood worden gemaakt.  Van inwoners verwachten wij dat ze 

inhoudelijk beslagen ten ijs komen en zich baseren op feiten.  

 

D66 bestrijdt elke vorm van discriminatie. Alle mensen zijn gelijkwaardig ongeacht hun beperking, 

leeftijd, afkomst, land van geboorte, geslacht, seksuele geaardheid of geloof.  

 
Samenwerking met andere gemeenten 
De gemeente Beuningen ligt in een sterke regio die inwoners uit de hele regio veel kansen biedt. We 

gaan wandelen in de bossen van buurgemeenten, we gaan naar een concert op de Goffertweide en 

vinden vaak een baan over de gemeentegrenzen. Dat betekent dat wij met de regiogemeenten 

afspraken maken over alles wat de regio aangaat: wonen, werken, ondernemen, onderwijs, zorg, 

verkeer, cultuur, duurzaamheid, toerisme of recreatie. Onze gemeente maakt er deel van uit en heeft 

belang bij een vitale regio. 

Met aandacht voor de eigenheid en eigen verantwoordelijkheid van onze gemeente, heeft iedereen 

belang bij onderlinge afstemming over veel van deze zaken. Regionaal en waar nodig en nuttig de 

provincie en landsgrenzen overschrijdend.  

De samenwerking binnen de regio Rijk van Nijmegen wordt vaak uitgevoerd door 

Gemeenschappelijke Regelingen. De invloed van gemeenteraden daarop blijft een punt van zorg. 

Daar waar nuttig zorgen agendacommissies met raadsleden nu voor meer zicht en sturing.  

D66 wil de manier waarop wij in de regio Rijk van Nijmegen onze samenwerkingsverbanden 

besturen, verder democratiseren. Dit kan alleen als wij een politiek-ideologische laag aan deze 

bestuursvorm toevoegen. De huidige vorm van bestuur is immers vrij van ideologie en meer gericht 

op een belangenverdeling van de verschillende regiogemeenten. In de huidige situatie worden 

daarmee de regionale verschillen onnodig benadrukt, terwijl politiek-ideologische verschillen geen 

gehoor vinden. Dit is in onze ogen een probleem, want er worden wel degelijk politieke keuzes 

gemaakt. Keuzes die zijn gebaseerd op een visie op mens en samenleving en die visie kan verschillen. 

 



17 
 

Wij stellen daarom voor om de agendacommissie van het centrale samenwerkingsverband in het Rijk 

van Nijmegen, de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR), om te vormen tot een politiek 

platform. Een platform dat het recht krijgt om wensen en bedenkingen te formuleren ten aanzien 

van voorgenomen besluiten van het bestuur van die MGR. De raadsleden die deelnemen aan dat 

politieke platform vertegenwoordigen primair niet hun gemeente, maar de politieke stroming 

waarvoor zij in een gemeenteraad zitten. Zo borgen we ideologische verschillen en wordt het bestuur 

in de regio geen technocratische eenheidsworst. 

De gemeente Beuningen ligt in het overgangsgebied tussen de stad Nijmegen en het gebied Maas en 

Waal. Voor elk van onze vier kernen ligt de balans qua oriëntatie weer anders. Dit brengt met zich 

mee dat de gemeente Beuningen zich zowel op Nijmegen als op Maas en Waal moet oriënteren. 

Deze dubbele oriëntatie kan het beste tot zijn recht komen door samen te werken op de schaal van 

de regio Rijk van Nijmegen. Deze regio omvat immers ons hele gebied.  

De oriëntatie op de toekomst van de gemeente Beuningen doen we graag samen met onze inwoners, 

vanuit onze eigen geschiedenis en onze eigen cultuur want die nemen we altijd mee.  

 

 

Onze ambities voor de gemeente Beuningen: 

 Samenwerken met buurgemeentes als dat slimmer is. 

 Bij voorgenomen gemeentelijke herindeling vragen wij om de mening van onze inwoners. 

 Dienstverlening en voorzieningen blijven op lokaal niveau. 

 De gemeente spreekt en schrijft in verstaanbare taal. 

  



18 
 

Financiën 
D66 voert een degelijk financieel beleid. Het beste bewijs daarvoor is het wegwerken van een 

negatief eigen vermogen van maar liefst € 23.000.000, -- in de periode 2014 – 2018. Dit zonder grote 

stijging van de gemeentelijke belastingen. Bij dat laatste willen wij blijven. In de komende periode 

willen wij de gemeentelijke belastingen alleen maar met het inflatiepercentage (nu 1,5%) mee laten 

stijgen.  

 

In ons verkiezingsprogramma zijn extra uitgaven opgenomen. De meeste daarvan zijn structureel: 

 Belastingvrijstelling startende ondernemers in winkelcentrum:  €   15.000, -- 

 Natuur in “Kommengebied”     € 100.000, -- 

 Diverse duurzaamheidsmaatregelen    € 150.000, -- 

 Innovatie onderwijs      € 250.000, -- 

---------------- 

        Totaal: € 515.000, -- 

 

De extra uitgaven willen wij betalen door de bijdrage in het tekort van het grondbedrijf te halveren 

van € 1.000.000, -- naar € 500.000, -- per jaar. Dit is verantwoord omdat wij verwachten dat de 

opbrengsten van te verkopen gronden (onder andere het Asdonckterrein) voldoende zal zijn om dit 

te compenseren.  

 

De aanleg van 100 laadpalen voor elektrische auto’s kost eenmalig € 360.000, --. Dit willen wij 

betalen vanuit de algemene reserve van de gemeente. Die is immers al meer dan hoog genoeg om de 

risico’s die de gemeente loopt op te vangen. 


