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Voorwoord 
Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. 

‘Dorpslijst Afferden’ is een partij van mensen uit uw eigen dorp. Er is geen verbinding met 

landelijke politieke partijen, waaraan verantwoording hoeft worden afgelegd.  

Het is onze overtuiging dat in onze gemeenteraad de belangen het best worden behartigd 

door mensen die zelf uit het dorp of de wijk komen. Wij weten wat er leeft, zijn makkelijk te 

benaderen en weten daarom wat er moet gebeuren om de leefbaarheid van ons dorp te 

bewaken.  

Als ‘Dorpslijst Afferden’ wil wij u graag informeren over hoe wij denken dat de gemeente 

Druten in de toekomst eruit moeten zien. Hoe zien wij Afferden in de toekomst, hoe is het 

over vier of over tien jaar? Wij vinden het belangrijk dat Afferden die unieke bruisende kleine 

kern van de gemeente Druten blijft, waar saamhorigheid het sleutelwoord vormt. Dit doen we 

met inbreng van een stevige achterban, een grote groep mensen die allemaal zijn geworteld 

in de Afferdense gemeenschap.  

 

Goede buren 
In de huidige raadsperiode heeft ‘Dorpslijst Afferden’ ook de inwoners van de nieuwe wijk 

Tichellande betrokken.  

De wijk Tichellande is volop in ontwikkeling. Wij denken dat er kansen liggen voor het 

versterken van onze gezamenlijke leefomgeving. De sociale invloed van Afferden kan de 

saamhorigheid in deze wijk positief beïnvloeden. Daar waar de Kubus als basisschool (te) vol 

is, is er op de Afferdense St. Victorschool wel ruimte voor nieuwe leerlingen. Inwoners van 

Tichellande en hun kinderen kunnen aansluitend heel gemakkelijk in het Afferdense 

verenigingsleven integreren. 

Nu de Dorpslijst Deest gestopt is, hoeven de inwoners van Deest niet bang te zijn dat zij nu 

tussen wal en schip raken. ‘Dorpslijst Afferden’ vindt het belangrijk om ook de belangen van 

onze buren uit Deest te behartigen. 

Er is al een nauwe samenwerking tussen Deest en Afferden op het gebied van sport (voetbal 

en volleybal). ‘Dorpslijst Afferden’ maakt zich ook in dit verkiezingsprogramma hard voor een 

veilige verbinding tussen Deest en Afferden: Verkeersremmende maatregelen voor het 

autoverkeer en een fietspad aan de Molendam en Kweldam moeten bijdragen aan een 

veiligere situatie. Een rotonde tussen de Koningstraat, Van Heemstraweg en de Molendam 

moet de veiligheid op deze kruising vergroten. 
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‘Dorpslijst Afferden’ heeft daarnaast tevens een nauwe samenwerking met de Dorpslijsten 

van Puiflijk-Druten Zuid en Horssen. 

 

Contact met onze inwoners 
Door de coronamaatregelen konden we elkaar minder vaak ontmoeten, maar we streven 

ernaar om minimaal vier keer per jaar een openbare achterbanvergadering te houden waar 

iedereen welkom is. Door korte lijnen tussen ‘Dorpslijst Afferden’ en de inwoners kunnen we 

snel schakelen, de speerpunten aanpassen en de belangen voor de komende periode scherp 

krijgen. 

 

Onze visie 
‘Dorpslijst Afferden’ staat voor Afferden als een unieke, bruisende kleine kern van de 

gemeente Druten. In Afferden vormt saamhorigheid het sleutelwoord en wordt de 

leefbaarheid en het voorzieningenniveau op peil gehouden en zo mogelijk versterkt. Deze visie 

willen we ook uitdragen naar onze buren in Tichellande en Deest, zodat de belangen van het 

gehele gebied Druten Oost behartigd worden in de gemeenteraad. 

Onderstaand informeren wij u wat wij in deze raadsperiode gerealiseerd hebben en 

informeren wij u per onderdeel onze visie. Wij hopen dat dit verkiezingsprogramma u 

aanspreekt en dat u dit met uw stem op 16 maart op onze partij bevestigt.  

 

Een greep uit wat we in deze raadsperiode gerealiseerd hebben. 
• Woningbouw Megenseind (Renetstraat), waar 19 duurzame, gasloze woningen zijn 

gerealiseerd voor starters op de woningmarkt en huurders in de vrije sector.  

• Reconstructie van de Klapstraat met trottoir, inclusief het zebrapad over de van 

Heemstraweg. 

• De plannen voor veilige fietsverbinding tussen Tichellande en Afferden zijn uitgewerkt 

en worden gerealiseerd zodra de bouwactiviteiten en infrastructuur in Tichellande 

gereed zijn. 

• Er is geld beschikbaar gesteld voor de water- en stroomvoorziening op het SOK terrein 

en mede dankzij participatie van de vrijwilligers aangelegd. 

• ‘t Hoog met zijn oude toren heeft een fikse opknapbeurt gehad. Met de nieuwe 

bankjes, tafels, verlichting en beplanting is het voor zowel de eigen inwoners als voor 

wandelaars en fietsers een aantrekkelijke plek geworden.  
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• Er is geld beschikbaar gesteld voor de aanleg van de beweegtuin in de St. Victorstraat. 

Dit bedrag is gebruikt als startkapitaal voor het aanvragen van diverse subsidies voor 

de verdere financiering. De beweegtuin wordt nu gerealiseerd. 

• Er is glasvezel aangelegd in de gehele gemeente. 

• Verlaging van de OZB heffingen voor de geprivatiseerde voetbalverenigingen en 

dorpshuizen. 

• De St. Victorschool blijft in Afferden. 

• Zonnepark de Uivermeertjes is gerealiseerd. 

Onze speerpunten 
1. Afferden is een aantrekkelijk dorp om in te wonen met voldoende voorzieningen voor 

alle leeftijd- en doelgroepen;  

2. Inrichting van de Koningstraat als fietsstraat waarin auto’s te gast zijn, alsmede het 

realiseren van een voetpad langs de gehele Koningstraat; 

3. Een veilige verkeerssituatie tussen Deest en Afferden op de Molendam, Kweldam en 

de oversteek tussen de Koningstraat en Molendam; 

4. Realisatie van de veilige wandel- en fietsverbinding tussen Tichellande en Afferden; 

5. Afferden is de minst groene kern van gemeente en hier willen wij verandering in 

aanbrengen. Voor elk nieuw te bouwen huis wordt een boom gedoneerd aan de 

openbare ruimte. Daarnaast willen wij meer variëteit aan flora en fauna in de 

openbare ruimte realiseren door de oude heestervakken te vervangen door nieuwe, 

bloemrijke beplanting.  

6. Betaalbare woningen voor starters; 

7. Breng de doorstroom van senioren naar kleinere woningen op gang, zodat zij 

aantrekkelijk en betaalbaar kunnen blijven wonen en er plek komt voor starters en 

jonge gezinnen; 

8. ‘Ga mee en zeg nee’: Lokaal preventieproject voor jongeren op het gebied van alcohol 

en drugsgebruik en voorlichting over de gevaren van social-media; 

9. ‘Een goed gesprek’: Lokaal beleid, gericht op het bestrijden van eenzaamheid onder 

senioren; 

10. Realiseren van een muziekkiosk/koepel in het dorp Afferden. 

 

Bestuur 
‘Dorpslijst Afferden’ wil dat het gemeentebestuur zijn verantwoordelijkheden neemt en 

zichtbaar aanwezig is, waar de deur voor inwoners open staat en waar inwoners actief 

betrokken worden bij alles wat er in de gemeente gebeurt. 

‘Dorpslijst Afferden’ staat voor een gemeente die voor zijn taken is toegerust.  
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De ambtelijke samenwerking tussen de gemeente Druten en Wijchen (werkorganisatie 

Druten/Wijchen) functioneert inmiddels 4 jaar. Door deze ambtelijke samenwerking is er 

meer efficiëntie, kostenbesparing en een hogere kwaliteit van dienstverlening bereikt.  

In 2020 is de fusietrein tussen Druten en Wijchen gestrand. Druten blijft Druten: een 

aantrekkelijke, financieel gezonde centrumgemeente in het Land van Maas en Waal, met een 

hoog voorzieningenniveau en een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Er is goed 

onderwijs, er zijn dorpshuizen, sportvelden, een theater, diverse horecagelegenheden, rijke 

natuur en zorg voor jong en oud.  

 

Financiën 
Dorpslijst Afferden vindt het belangrijk dat de gemeente Druten financieel een gezonde 

gemeente is en dat de financiën goed op orde zijn, waarbij zoveel mogelijk wordt 

geanticipeerd op inkomsten van het rijk. Regionaal gezien is Druten met het heffen van 

gemeentelijke belastingen geen dure gemeente, belastingen worden alleen aangepast als dit 

aanwijsbaar nodig is bij tekorten of nieuw beleid.  

 

Leefbaarheid 
Zowel de hoofdkern Druten als ook de kleine kernen, zoals Afferden, zijn heel belangrijk. 

‘Dorpslijst Afferden’ vindt het van groot belang dat daar niet alleen de leefbaarheid, maar ook 

het voorzieningenniveau op peil wordt gehouden en waar mogelijk versterkt. De burgers, elke 

doelgroep, alle inwoners (jong en oud) staan voorop. Zij vormen het sociaal kapitaal van onze 

dorpen en wijken.  

Het bovenstaande is voor ‘Dorpslijst Afferden’ de rode draad in ons verkiezingsprogramma. 

We blijven inwoners uitdagen en stimuleren om de verantwoordelijkheid te nemen voor wat 

er in ons dorp en in onze gemeente gebeurt. Waar nodig moeten onze inwoners op 

ondersteuning van de gemeente kunnen rekenen. 

 

In de raadsperiode 2018-2022 heeft ‘Dorpslijst Afferden’ voor een flinke opknapbeurt van ‘t 

Hoog gezorgd. Het is een plek geworden waar we nu graag verblijven. 

Wij vinden dat de gemeente ieder jaar een wijk of straat in Afferden moet adopteren en er 

samen met de bewoners voor moet zorgen dat deze wijk of straat er spic-en-span bij komt te 

liggen. De bewoners worden op deze manier gemotiveerd hun woningen en tuinen op te 

knappen en worden medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid van ons dorp. 
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In de vorige raadsperiode heeft ‘Dorpslijst Afferden’ mede ingestemd met de verbeterde 

financiële constructie van Kulturhus De Meent. Een goed besluit, zeker gezien de impact van 

Corona op ons Kulturhus. 

De aandacht moet blijvend gericht zijn op het maximaal bereiken van alle doelgroepen. Het 

Kulturhus moet een plek zijn waar alle inwoners (jong en oud) elkaar kunnen ontmoeten, de 

huur moet betaalbaar blijven voor alle gebruikers en een goede exploitatie is van wezenlijk 

belang. 

 

In de komende raadsperiode wordt verder beleid ontwikkeld rondom vergrijzing. Een ouder 

wordende bevolking, kleiner wordende huishoudens en toename van het aantal 

alleenstaanden zorgen ervoor dat de druk op bepaalde voorzieningen toeneemt. ‘Dorpslijst 

Afferden’ vindt dat er nog meer samengewerkt moet worden in en tussen dorpen, om 

voorzieningen in stand te houden. Waar nodig neemt de gemeente een regisseursrol. 

 

Openbare ruimte en veiligheid 
We willen een aantrekkelijke openbare ruimte creëren door een combinatie van optimale 

veiligheid, gedegen onderhoud en een schone uitstraling.  

De meeste inwoners van de gemeente Druten wonen met plezier in onze gemeente. Toch zijn 

er ergernissen over de verkeersveiligheid en openbare orde, bijvoorbeeld te hoge snelheid 

van autoverkeer in de bebouwde kom en op landbouwwegen, te weinig straatverlichting,  

hangjongeren bij de parkeerplaats van de Gelenberg, gebrek aan toezicht en handhaving (te 

weinig blauw op straat). 

We willen het veiligheidsgevoel van onze inwoners verder te vergroten door: 

• Goede verlichting op ‘kwetsbare plaatsen’ 

• Veilige fiets- en wandelroutes 

• Rekening houden met wijze van bebouwing en beplanting 

• Camerabewaking waar het nodig is. 

• Ondersteuning bij de inzet van onze inwoners bij de buurtpreventieteams 

• Met de politie maken wij afspraken over gerichte handhavingsacties op snelheid en 

vandalisme.  

• De wijkagenten en BOA’s moeten zichtbaar zijn in de kernen. 

• Bij calamiteiten moet snel hulp ter plaatse zijn. Druten moet blijven beschikken over een 

brandweerkazerne en een strategische ambulancestandplaats. 
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Druten on the road: Veilig op straat! 
De gemeente Druten is een betrekkelijk verkeersveilige gemeente. Er gebeuren weinig 

ernstige ongelukken. In lijn met de landelijke trend zien we wel een toename van het aantal 

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

fietsers geen voorkeursbehandeling krijgen.  

‘Dorpslijst Afferden’ wil de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers nog verder 

verbeteren. 

➔ Speerpunten 

• Vaker voorrang voor fietsers. Maak van Druten een fietsvriendelijke gemeente. 

• De veilige en goed verlichte fiets- en wandelverbinding tussen Tichellande en Afferden 

en de veilige oversteek van de Van Heemstraweg moet voor eind 2022 gerealiseerd zijn. 

Inwoners van Tichellande kunnen de basisschool, verenigingen en middenstand in 

Afferden veilig bereiken. 

• Een veilige verbinding tussen Deest en Afferden. De Molendam en Kweldam worden 

intensief door fietsers (veel schoolgaande en sportende jeugd uit Afferden en Deest) en 

automobilisten gebruikt. Op veel plaatsen zijn de randen van de weg beschadigd, 

waardoor auto’s - maar vooral fietsers - in gevaarlijke situaties terecht kunnen komen. 

• Verkeersremmende maatregelen voor het autoverkeer en een fietspad aan de 

Molendam en Kweldam moeten bijdragen aan een veiligere situatie. Een rotonde tussen 

de Koningstraat, Van Heemstraweg en de Molendam moet de veiligheid op deze kruising 

vergroten. 

• Een voetpad langs de gehele Koningstraat. De Koningstraat wordt door veel 

wandelaars/recreanten gebruikt als route naar het Drutens Bosje en de dijk. Door de 

verbinding met de Afferdense en Deestse Waarden wordt deze straat intensief door 

wandelaars gebruikt. 

• Inrichting van de Koningstraat als fietsstraat waarin auto’s te gast zijn. Hierbij snijdt het 

mes aan twee kanten: de verkeersveiligheid voor fietsers wordt vergroot en de straat 

krijgt een dorpser karakter. 

• Een goed verlicht fiets-wandelpad tussen de Meester van Coothstraat en de 

Koningstraat, op de strook grond tussen het Druten Bosje en de algemene begraafplaats, 

zorgt voor een veiligere route naar het nieuwe sportcomplex op de Gelenberg. 

 

De wegen zijn, voor het beschikbare budget, redelijk onderhouden. In de afgelopen 

raadsperiode is een groot aantal wegen opgeknapt. Ook zijn de bermen in het buitengebied 

aangepakt. Er is gekozen voor duurzame oplossingen en niet voor het periodiek vullen met 

gebroken puin. 

• Veilige woon-werkverkeerroutes en een veilige omgeving bij speelterreinen, dorpshuizen 

en sportaccommodaties. 
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• Duurzame permanente bermverharding langs de Kooistraat, Laarstraat en de Oude 

Weisestraat. De bermen blijven zo heel en de situatie wordt veilig. Deze van oorsprong 

landbouwwegen worden door de Afferdense bevolking veel gebruikt als uitvalswegen naar 

de N322 en ontlasten het verkeer op de Koningstraat. 

• De N322 is een provinciale weg. Wij vinden dat op de N322 de veiligheid van onze inwoners 

voorop dient te staan en de inwoners beperkte hinder mogen ondervinden bij het gebruik 

maken van de N322 voor woon-werkverkeer. Wat ons betreft worden de rijbanen van de 

N322 verdubbeld. Wanneer de provincie de financiële middelen daarvoor niet beschikbaar 

wil stellen, blijven wij bij de provincie pleiten voor het verlengen van de invoegstroken 

vanuit Druten en Deest. Hierdoor komt de doorstroming beter op gang en worden files 

voorkomen. 

 

Een inspirerende openbare ruimte! 
‘Dorpslijst Afferden’ blijft aandacht vragen voor het onderhoud van openbaar groen in onze 

gemeente.  

 

Wist u dat Afferden de minst groene kern in de gemeente Druten is?  

➔ Speerpunt: Wij vinden dat er in onze kern voor elk nieuw te bouwen huis een boom 

gedoneerd moet worden aan de openbare ruimte in onze kern.  

• Wij willen dat op diverse plaatsen in Afferden de oude heestervakken worden vervangen 

door nieuwe, bloemrijke beplanting. Zo ontstaat er meer variëteit aan flora en fauna in de 

openbare ruimte. 

• Daar waar het mogelijk is, via burgerparticipatie het onderhoud van openbaar groen 

stimuleren en faciliteren. 

• We zijn voor het behoud van de bladkorven. 

• Wij vinden dat er enerzijds rekening moet worden gehouden met het milieu en de natuur, 

maar dat er ook oog moet zijn voor en overleg met de agrarische sector. De gemeente moet 

met het maaibeleid ervoor zorgen dat zaden die schadelijk zijn voor de agrarische sector 

zich niet verspreiden. 

• De bestrating en trottoirs dienen waar nodig te worden opgeknapt. Het straatmeubilair is 

binnen de gemeente vaak wisselend en verouderd. Voor nieuw straatmeubilair moet een 

standaard worden bepaald, waardoor eenheid en een rustig straatbeeld ontstaat. 

• Een schone omgeving en beleving lokken schoon gedrag uit. Naast afvalbakken zijn er meer 

blikvangers langs de middelbare schoolroutes en op de dijken gewenst.  

• De opbrengst van de hondenbelasting moet efficiënt worden ingezet voor voorzieningen 

om de overlast van hondenpoep te voorkomen. 
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• Tichellande heeft een schitterend uiterwaardengebied op steenworp afstand, waarbij 

aandacht voor voldoende variatie in groen in de wijk en veiligheid rond de waterpartijen 

niet moet worden vergeten. 

 

Onderwijs, BSO en kinderopvang 
‘Dorpslijst Afferden’ is van mening dat onderwijs gericht dient te zijn op de ontplooiing van 

ieders individuele mogelijkheden. Voor een goede leefbaarheid in en aantrekkelijkheid van 

onze gemeente zijn goede kinderopvang- en onderwijsvoorzieningen, educatieve activiteiten, 

cultuur en sport een noodzaak voor (toekomstige) inwoners. Onze gemeente heeft op deze 

gebieden een goed voorzieningenpakket en een regiofunctie. 

Wij zien goed onderwijs als een belangrijke voorwaarde voor de sociale vitaliteit.  

‘Dorpslijst Afferden’ zal zich blijven inzetten voor een basisschool in iedere kern in Druten. De 

gemeente zal blijven zorgen voor schoolgebouwen waar goed onderwijs de boventoon voert. 

 

Samen met Groeisaam zorgen we ervoor dat kinderen uit Afferden en Tichellande inspirerend 

en kwalitatief goed basisonderwijs aangeboden krijgen. 

➔ Speerpunt: ‘Dorpslijst Afferden’ vindt dat de veilige en goed verlichte fiets- en 

wandelverbinding tussen Tichellande en Afferden en de veilige oversteek van de Van 

Heemstraweg voor eind 2022 gerealiseerd moet zijn. 

Na de basisschool kunnen de kinderen zich in de gemeente Druten bij het Pax verder 

ontwikkelen. ‘Dorpslijst Afferden’ vindt dat de gemeente een actieve rol moet spelen bij het 

aangrijpen van kansen om het onderwijsaanbod in de regio te versterken (Tech-Lokaal).  

Wij zijn van mening dat de gemeente overleg tussen scholen en het bedrijfsleven moet blijven 

stimuleren om aansluiting van het onderwijs met het bedrijfsleven te optimaliseren. 

Ook stimuleren wij dat Mbo-opleidingen zich in Druten vestigen, bij voorkeur opleidingen die 

aansluiten bij het regionale bedrijfsleven en de lokale arbeidsmarkt. 

 

Sport 
‘Dorpslijst Afferden’ vindt dat beweging in welke vorm dan ook goed is voor de mens. We zijn 

blij met de nieuwbouwplannen van het sportcentrum op de Gelenberg. 

 

• Iedereen moet kunnen deelnemen aan sportieve en recreatieve activiteiten. Voorzieningen 

moeten toegankelijk zijn voor alle inwoners, in het bijzonder voor jeugd, mindervaliden en 

senioren. 

•  ‘Dorpslijst Afferden’ is trots op de realisatie van de beweegtuin in de St. Victorstraat en 

hoopt hiermee sport en bewegen voor onze inwoners nog toegankelijker te maken. 
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• ‘Dorpslijst Afferden’ daagt ook andere buurtverenigingen uit om op braakliggende stukjes 

grond bijvoorbeeld een jeu de boules baan, een tafeltennistafel of basketbalnet te 

realiseren. 

• Verenigingen kunnen niet zonder de inzet van vrijwilligers ‘Dorpslijst Afferden’ wil de inzet 

van vrijwilligers maximaal stimuleren door verenigingen te helpen met het vinden van 

vrijwilligers. Ook willen wij vrijwilligers ondersteunen via deskundigheidbevordering. 

 

Recreatie en toerisme 
In het land van Maas en Waal is het goed vertoeven voor onze inwoners. Zowel de oude 

Waalbandijk met de karakteristieke bebouwing als de nieuwe dijk zijn sfeerbepalend in onze 

omgeving. Voor ‘Dorpslijst Afferden’ moet dit zo blijven. Het natuurgebied de Afferdense en 

Deestse Waarden met de nevengeul is door Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer ingericht. 

Voor het publiek zijn er struinpaden aangelegd om actief in het gebied van de natuur te 

kunnen genieten. Inwoners van Tichellande, Afferden en Deest maken hier veelvuldig gebruik 

van. ‘Dorpslijst Afferden’ wil recreatie en toerisme in het land van Maas en Waal verder 

stimuleren door: 

• De gebiedseigenaren moeten de aanwezige struinroutes in de Afferdense en Deestse 

waarden, voor iedereen goed begaanbaar houden, zorgen voor voldoende parkeerplaatsen 

en deze schoonhouden. 

• De Waalbandijk tussen de Klapstraat en de Veerdam verlichten om deze aantrekkelijk en 

veilig te maken voor fietsers en wandelaars. 

• De Waalbandijk verder naar het oosten, tussen Stationsstraat en Klapstraat voor 

gemotoriseerd verkeer af te sluiten. 

• (thema)wandel- en fietspaden moeten waar mogelijk worden uitgebreid, van goede 

kwaliteit zijn en voldoende verlicht.  

• De gemeente Druten moet haar inwoners oproepen mee te denken over het herstel van 

de oude kerkenpaden. 

• Boerenwandelpaden en mountainbikeroutes worden aangelegd in samenwerking met 

buurgemeenten om voldoende lengte te kunnen maken.  

• Ontwikkelen van thema’s die Druten aantrekkelijk maken, zoals de steenfabriek Dericks& 

Geldens en kleiwinning. 

• Promotie van het Land van Maas en Waal. 

• Ter stimulering van recreatie en sport zijn watertappunten in iedere kern wenselijk. 

• Haalbaarheid van toeristenbelasting onderzoeken en wanneer haalbaar de opbrengsten 

herinvesteren in recreatie en toerisme. 
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Zorg en Welzijn 
De overheid heeft veel zorgtaken bij de gemeenten neergelegd. Binnen onze gemeente 

hebben wij prachtige voorzieningen die gericht zijn op zorg. 

Het Sociaal Team geeft uitvoering aan de zorgtaken waar de gemeente sinds 1 januari 2015 

verantwoordelijk voor is. In het Sociaal Team werken medewerkers van verschillende 

organisaties voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp samen.  

Dorpslijst Afferden’ wil het volgende bereiken: 

• De bekendheid en zichtbaarheid van het Sociaal Team moet worden vergroot. Wij pleiten 

voor regelmatige inloopspreekuren in de Meent. 

• De gemeente en het Sociaal Team moeten er alles aan doen om mensen met een hulpvraag 

de juiste zorg te bieden.  

• Ondersteuning van initiatieven waarbij leef voorzieningen voor mensen met een hulpvraag 

in de dorpen worden geoptimaliseerd.  

• Er is structurele aandacht voor kwetsbare mensen en minderheden in onze gemeente. 

• Statushouders moeten voldoende ondersteund worden zodat ze snel inburgeren en 

integreren. 

• De gemeente houdt rekening met en heeft aandacht voor laaggeletterde inwoners. 

 

Kunst en cultuur  
In Druten is in de Bogerd het Agoratheater gevestigd. Zij bieden een gevarieerd programma 

voor jong en oud.  

De lokale muziekverenigingen en amateurtoneelverenigingen zijn belangrijk voor de 

leefbaarheid van de kernen en moeten de ruimte krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. 

De gemeente Druten heeft diverse kunstwerken en cultuurhistorische monumenten die we 

willen behouden.  

Dorpslijst Afferden’ wil het volgende bereiken: 

• Stimuleren van cultuuronderwijs en subsidiëren van muziekonderwijs. 

• Financiële steun voor het Agoratheater.  

• Behoud en ondersteuning van de bibliotheek in Druten.  

• Onderhouden en uitbreiden van de kunstwerken en monumenten in Druten.  

• Het geven van een podium voor amateurkunsten en kunstenaars. Dit nemen wij letterlijk. 

‘Dorpslijst Afferden’ wil een muziekkiosk/ koepel realiseren in het dorp Afferden. 

➔ Speerpunt: De realisatie van een muziekkiosk/ koepel in het dorp. 
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“Being young”: Jongeren  
Voor kinderen tot 12 jaar is het in onze dorpen goed vertoeven. Wat betreft ‘Dorpslijst 

Afferden’ moet dit zeker zo blijven. 

Voor onze jongeren willen we ons inzetten voor het volgende: 

• Jongeren moeten kunnen opgroeien in een veilige en gezonde leefomgeving. 

• Jongeren moet zich kunnen vermaken, recreëren en sporten in de eigen leefomgeving. 

• Jongeren moet gestimuleerd worden tot een gezonde leefstijl. 

• De subsidiëring van de kindervakantiedorpen moet gehandhaafd worden. 

• Stimuleren van cultuuronderwijs en subsidiëren van muziekonderwijs. 

 

Jongeren met ‘lege tijd’ vervallen vaak in “hang-gedrag”. ‘Dorpslijst Afferden’ vindt dat de 

gemeente in samenspraak met het jongerenwerk, verenigingen en vooral de jongeren zelf, 

een invulling moet zoeken voor deze ‘lege tijd’. Wij denken hierbij aan de volgende activiteiten 

die in alle kernen moeten plaatsvinden: 

• vrije sportavonden; 

• filmavonden; 

• chill-avonden; 

• disco-/feestavonden  

• thema-avonden.  

 

• Jongeren die hulp of jeugdzorg nodig hebben worden in een vroeg stadium gesignaleerd 

en zo veel mogelijk in de thuissituatie begeleid.  

• De kosten voor jeugdhulp en jeugdzorg moet beheersbaar zijn. We kiezen hierbij voor een 

regionale aanpak. 

 

➔ Speerpunt: ‘Dorpslijst Afferden’ wil hoog inzetten op preventie op het gebied van 

alcohol en drugsgebruik en voorlichting over de gevaren van social-media. 

Dorpslijst Afferden wil met een lokaal project “Doe mee en zeg nee” direct met de 

jongeren aan de slag.  

In navolging van het groep 8 kamp, wordt de groep een jaar na het verlaten van de 

basisschool opnieuw uitgenodigd voor een themaweekend waar aandacht is voor 

gezelligheid en waar aan de slag wordt gegaan met thema’s rond drugs, alcohol, social-

media. Lokale begeleiders c.q. professionals gaan met de jongeren aan de slag om hen 

weerbaarder te maken tegen deze problematiek. De begeleiders blijven voor deze 

groep jongeren beschikbaar als vertrouwenspersoon in eigen kern.  
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Senioren 
Het aandeel senioren in de bevolking neemt toe, en door de toegenomen levensverwachting 

hebben we te maken met een dubbel vergrijzing. 

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

geholpen worden en gestimuleerd worden. 

‘Dorpslijst Afferden’ wil voor ouderen het volgende bereiken: 

• Senioren moeten zo lang mogelijk in hun eigen dorp blijven wonen. 

• Senioren moeten gestimuleerd worden tot bewegen en moeten zich op een veilige manier 

kunnen verplaatsen in hun omgeving. Dit betekent dat de gemeente de trottoirs en 

fietspaden goed onderhoudt en zorgt voor voldoende en goed onderhouden banken op 

publieke plaatsen. Een omgeving met sport-, beweeg-, speel-, ontmoet- en 

verplaatsvoorzieningen en een aanbod van activiteiten bij aan een gezonde leefstijl van 

senioren. 

• Aanschaffing/lease van een duofiets voor collectief gebruik in Afferden met als doel 

uitstapjes voor senioren en mindervaliden mogelijk te maken. Dit draagt bij aan het 

stimuleren tot bewegen, bevordert participatie en gaat eenzaamheid tegen.  

• We bieden valpreventietrainingen aan. 

• Via WMO-voorzieningen draagt de gemeente bij aan het langer zelfstandig wonen en de 

mobiliteit van ouderen. 

• Financiële ondersteuning van de gemeente aan seniorenverenigingen en initiatieven die 

aanzetten tot het ontmoeten en activeren van ouderen, bijvoorbeeld de open eettafel. 

➔ Speerpunt: ‘Dorpslijst Afferden’ wil hoog inzetten met een lokaal project ‘Het Goede 

Gesprek’ gericht op het bestrijden van eenzaamheid onder senioren. Een belangrijk 

onderdeel van dit programma is het jaarlijks bezoeken van alle 75+’ers. We doen dat 

met inzet van vrijwilligers. Zo brengen we in kaart hoe het met onze senioren gaat. De 

huisbezoeken dienen meerdere doelen, te weten: 

• Risico’s voor vereenzaming en isolement komen zo vroeg mogelijk in beeld. 

• We halen de hulpvragen actief en vroegtijdig op. 

• We brengen inwoners onderling met elkaar in contact. 

• We activeren senioren om mee te doen aan lokale activiteiten en zelf eventueel ook 

actief te worden als vrijwilliger. 

• Vanuit de huisbezoeken ontstaat een beter inzicht in de behoeften van de 

doelgroep, hiermee kan het aanbod voor senioren gezamenlijk verder ontwikkeld 

worden. 
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“Druten to the next level”: Duurzaamheid en milieu 
Duurzaamheid, milieu en klimaatverandering zijn items waar we in ons huidige leven dagelijks 

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

‘moeder aarde’’ voor onze kinderen en de volgende generaties. ‘Dorpslijst Afferden’ is voor 

ontwikkeling van groene energie, keuzes moeten gebaseerd worden op feiten en niet op basis 

van onderbuikgevoelens en populisme.  

 

‘Dorpslijst Afferden’ vindt het tijd om door te pakken.  

• Druten moet in 2040 energieneutraal zijn. De gemeente geeft het goede voorbeeld, het 

gemeentehuis, scholen en andere openbare gebouwen (in gemeentelijk bezit) zijn binnen 

10 jaar verduurzaamd.  

• Nieuwbouwhuizen worden gasloos gebouwd. De gemeente weet particulieren, bedrijven 

en andere gebouweigenaren te enthousiasmeren en te stimuleren om samen de schouders 

te zetten onder “the next level” Druten; een energie neutraal Druten.  

• De gemeente houdt goed contact met de buurgemeenten voor een juist afstemming en 

zoekt met de regiogemeenten naar goede vormen, innovatieve oplossingen en locaties om 

duurzame energie op te wekken. 

• Zonne-energie heeft onze voorkeur, maar we sluiten windenergie niet uit. Omwonenden 

moeten op tijd betrokken worden. Zonne- en windparken mogen niet tot overlast voor de 

omwonenden zorgen. Voor windparken gelden er al landelijke geluidsnormen, ‘Dorpslijst 

Afferden’ is voorstander van het hanteren van een afstandsnorm van 10 keer de 

masthoogte tot de bebouwing van de kernen. Bij de aanleg van zonne- en windparken moet 

er een vorm van financiële compensatie voor de samenleving zijn om draagvlak te creëren. 

• Ook andere vormen van duurzame energieopwekking sluiten we niet uit wanneer deze 

rendabel blijken. 

• Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet krijgen gemeentes de mogelijkheid om 

industrie te verplichten zonnepanelen te plaatsen op het dak. Dorpslijst Afferden is 

voorstander van het invoeren van deze verplichting in de gemeente Druten. 

 

‘Dorpslijst Afferden’ is trots op onze inwoners, de gemeente Druten is steeds weer koploper 

als het gaat om het doelmatig scheiden, inzamelen en afvoeren van afvalstromen. Dit gebeurt 

zo goed dat we niet meer van afvalstoffen spreken maar van grondstoffen. We zijn blij met de 

ruimere openingstijden van het bedrijf Rodenburg aan de Kerkstraat in Druten voor het 

brengen van de vele afvalstromen.  

Het principe ‘de vervuiler betaalt’ blijft uitgangspunt. 
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Wonen 
Als zoete broodjes vliegen de woningen in Nederland momenteel over de toonbank, prijzen 

van huizen of bouwmaterialen verdubbelen en er is een woningtekort. Ook in Afferden 

merken we de effecten van deze huidige situatie. Het is een bijna onmogelijke opgave om in 

de huidige markt ruimte te creëren voor starters, en te voldoen aan de huidige 

duurzaamheidseisen.  

Afferden is een van oorsprong agrarisch dorp, waar onze inwoners ruimte willen beleven, 

zowel in de wijk als in de achtertuin. In Afferden willen we geen woningen driehoog stapelen. 

‘Dorpslijst Afferden’ wil het volgende realiseren: 

• Bouw naar behoefte, levensloopbestendige woningbouw met een goede verdeling van 

betaalbare koop en huurwoningen.  

• Inbreiding heeft onze voorkeur.  

• Voor alle bouwplannen geldt dat het karakter van het dorp behouden moet blijven, zowel 

voor nieuwe wijken als voor lintbebouwingslocaties. 

• Er is nog veel te winnen als het gaat om het op gang brengen van de doorstroom van 

senioren die hun grote koop- of huurwoning in willen ruilen voor een kleiner alternatief. 

‘Dorpslijst Afferden’ vindt dat er met de woningcorporatie ook hierover duidelijke 

prestatieafspraken moeten worden gemaakt. 

• Inwoners moeten voorrang krijgen de verdeling van sociale huurwoningen in de eigen 

gemeente. 

• Bij onvoldoende particuliere initiatieven kan de gemeente een actieve grondpolitiek voeren 

om woningbouw binnen sociale huur- en koopsector mogelijk te maken zodat de eigen 

inwoners in eigen omgeving kunnen blijven wonen. 

➔ Speerpunt: Voor de leefbaarheid, een eigen school, het Kulturhus, het voortbestaan 

van de verenigingen zijn betaalbare woningen voor starters, zowel huur als 

koopwoningen een speerpunt voor de Dorpslijst Afferden. 

➔ Speerpunt: ontwikkel projecten om de doorstroom van senioren naar kleinere 

woningen op gang te brengen, zodat zij aantrekkelijk en betaalbaar kunnen blijven 

wonen en er plek komt voor starters en jonge gezinnen. 

 

Druten@work: Bedrijfsleven 
Onze gemeente kenmerkt zich door agrarische bedrijvigheid, industrie, midden- en 

kleinbedrijf, kleine detailhandel en recreatie.  

Bedrijven zorgen voor werkgelegenheid en zijn belangrijk voor de leefbaarheid en economie. 

In onze gemeente willen we het buitengebied economisch aantrekkelijk houden voor 

agrarische activiteiten en recreatie.  
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Nu Westerhout-Zuid vol is, moet de gemeente op zoek naar toekomstige bouwlocaties voor 

bedrijven.  

• Het is belangrijk dat de gemeente een verbindende en faciliterende rol inneemt voor de 

reeds gevestigde bedrijven en ook voor nieuwe partners die zich willen vestigen in de 

gemeente Druten.  

• Steeds meer bedrijven houden rekening met duurzaamheid en sociaal beleid. Daar waar 

kan, vinden wij dat de gemeente bedrijven hierin moet stimuleren en ondersteunen. 

• De gemeente moet zorgen voor een goede bereikbaarheid van bedrijven.  

• Het winkelgebied Druten versterken door het aantrekkelijk maken van het centrum, via 

uitwerken van de detailhandelsvisie. 

• Voor de aantrekkelijkheid van Druten als eigenzinnig hart van Maas en Waal is het 

belangrijk dat landelijk populaire winkelketens aanwezig zijn. Hierbij denken wij aan Lidl en 

Action.  

 

Druten@work: Werk en inkomen 
Dorpslijst Afferden vindt dat iedereen, naar zijn/haar mogelijkheden, volwaardig moet kunnen 

deelnemen aan de samenleving. 

Werken en voorzien in een zelfstandig inkomen zijn het uitgangspunt. Daar waar dit niet lukt, 

is de gemeente de verbindende partij tussen het individu, de uitvoerende instantie en de 

mogelijke werkgever. De gemeente moet verder op maat investeren als de uitvoerende 

instanties geen passend traject (meer) hebben. 

 

Druten@the country: Landbouwbeleid 
In het buitengebied zijn veel agrariërs actief, zij zijn een krachtige sector die beeldbepalend is 

in ons dorp. Dit moet zo blijven en zo mogelijk worden gestimuleerd. De gemeente moet 

kijken naar mogelijkheden om agrariërs te laten inspelen op de markt en maatschappij. 

Nevenactiviteiten, zoals recreatie bij de boer, boerderijwinkels en thuisverkoop of 

energieproductie moeten worden toegestaan, voor zover planologisch haalbaar.  
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Woordje van de lijsttrekker 
 

Beste inwoners van Afferden, Tichellande en de rest van de gemeente Druten,  

 

Bedankt dat u ons verkiezingsprogramma hebt gelezen. Bij het schrijven van ons 

verkiezingsprogramma wil je kort maar krachtig zijn. Tegelijkertijd wil je ook overbrengen 

waar je voor staat, wat je de aankomende periode gaat doen. Waar moeten de kernen en de 

gemeente Druten aan voldoen om voor u een gemeente te zijn om prettig te wonen. 

 

Ook probeer je in een verkiezingsprogramma zoveel mogelijk onderwerpen aan te snijden, 

zodat je volledig bent en ook eerlijk kunt zijn naar je kiezers. Tegelijkertijd weten we dat het 

niet mogelijk is om alles te vangen in document van 18 pagina’s. Daarom zullen we ook in de 

komende periode blijven communiceren met u door middel van onze 

achterbanvergaderingen. 

 

Ik hoop dat de bovenstaande verkiezingspunten van ‘Dorpslijst Afferden’ u aanspreken en dat 

u 16 maart op ‘Dorpslijst Afferden’ gaat stemmen. Wij beloven dat wij er voor u zijn, voor nu 

en in de toekomst. We zetten de schouders er weer onder voor u. 

 

Thye van Dinteren, lijsttrekker Dorpslijst Afferden. 


