
Verkiezingsprogramma

VVD Maasdriel
2022 - 2026

Maasdriel
wordt beter

Inhoud
Waar wij voor staan      4
Een veilig Maasdriel      6
Bouwen voor bevolking    8
Behoud eigen identiteit    10
Veilig Verkeer        12
Staan voor zijn inwoners    14
Internationale arbeiders    16
Lokaal ondernemerschap   18
Transparante gemeente    20
Financiën          22
Sociaal beleid        24
Verenigingsleven       26
Duurzaamheid        28
Maasdriel blijft Maasdriel   30



Waar wij voor staan Waar wij voor staanPagina: 4 Pagina: 5

Een samenleving waarin 
iedereen in vrijheid kan 
leven en werken. Vrijheid 
en gelijkwaardigheid zijn 
de liberale kernwaarden.

Inwoners moeten 
eigen keuzes 
kunnen maken en 
zo een eigen leven 
kunnen leiden. 
Daarin moet ook 
verantwoordelijkheid 
genomen worden.

Burgers moeten, 
zonder angst, vrij 
kunnen zijn om te 
doen en denken wat 
ze willen binnen de 
grenzen die de wet 
stelt. Vrijheid en 
verantwoordelijkheid 
horen in de liberale 
visie bij elkaar.

Hulp bieden aan 
kwetsbare mensen in de 
samenleving. Mensen 
die hulp nodig hebben 
omdat ze het op eigen 
kracht niet kunnen 
regelen. Uitkeringen 
moeten een tijdelijk 
vangnet zijn om een 
zo grootst mogelijke 
zelfstandigheid te 
kunnen bereiken.
Sociale rechtvaarigheid 
is een een liberale 
kernwaarde. 

Een overheid 
die zowel lokaal, 
provinciaal en 
nationaal zich niet 
zonder noodzaak 
met burgers 
bemoeit. Ze moet 
doen wat nodig is 
en de burgers en 
bedrijven niet met 
onnodige regels 
opzadelen.

Voor een gemeente met 
gemeenschapszin en 
vitale kernen waar het 
prettig wonen, werken 
en recreëren is.

Waar wij voor staan
Veiligheid en, waar nodig 
zorg, moet door de 
overheid aangeboden 
worden. Veiligheid 
door een zichtbare en 
effectieve politie en zorg 
door een werkend sociaal 
vangnet dat werk en/of 
opleiding stimuleert. Zorg 
betekent ook sociale zorg 
voor onze ouderen. 

Een betrouwbare 
overheid die open en 
duidelijk is naar zijn 
burgers, bedrijven 
en organisaties. Die 
duidelijk is in wat 
wel en niet kan. Een 
overheid die doet wat 
ze zegt en zegt  
wat ze doet.

Een gemeente waar 
het goed toeven is! 
Voldoende winkels, 
bedrijven, gezonde 
leefomgevingen, 
veelzijdige sport- en 
cultuur accomodaties 
en voldoende 
fraai ingerichte en 
openbare ruimtes.

Een dynamische 
en flexibele 
gemeente die 
zijn bewoners 
en bedrijven 
stimuleert 
en waar nodig 
helpt. 

Een gemeente 
waar burgers en 
bedrijven echt en 
vroegtijdig inspraak 
en invloed hebben 
in het beleid.

Een gemeente 
met een sociaal 
hart en om trots 
op te zijn.
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Een veilig Maasdriel
Een veilig Maasdriel
Wij zijn voor meer controle en handhaving ter bevordering van de 
veiligheid van onze inwoners. De politie moet zichtbaar zijn op straat en 
cameratoezicht op strategische en kwetsbare plekken. Ook willen wij 
graag buurtpreventie en app-groepen stimuleren waarbij wijkagenten en 
inwoners samenwerken. 

Vergunningen moeten geweigerd of ingetrokken worden als blijkt dat 
deze misbruikt worden. Een daadkrachtig beleid tegen ondermijning 
is noodzakelijk in Maasdriel. Boetes moeten terugvloeien in de 
gemeentekas en het geld daarvan moet ingezet worden om de veiligheid 
te verbeteren.

Ambulances moeten in de toekomst betere aanrijtijden hebben en de 
capaciteit moet omhoog. Ook het behoud van lokale brandweerkazernes 
en materiaal is in onze ogen noodzakelijk.

Op een rij:
 → Meer controle en handhaving

 → De politie zichtbaar op straat (wijkagent)

 → Stimuleren van buurtpreventie en app-groepen. Inwoners en 
wijkagenten werken daarbij samen

 → Cameratoezicht op hotspots en op toe- en afvoerwegen

 → Een duidelijk en daadkrachtig beleid tegen ondermijning. We weigeren 
een vergunning of trekken deze in als deze misbruikt worden voor 
criminele activiteiten

 → Alle boetes vloeien terug in de gemeentekas. Dit geld wordt ingezet 
om de veiligheid te verbeteren

 → Behoud lokale brandweerkazernes met voldoende mankracht/
materieel

 → De aanrijtijden van ambulances moeten beter, uitbreiding van 
ambulance capaciteit
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Bouwen voor bevolking

Bouwen voor bevolking
Bouwen vinden wij belangrijk in onze gemeente. De laatste jaren zien 
we  veel problemen, met name onder starters, bij het verkrijgen van een 
woning. Wij willen daarom voorrang voor eigen bewoners bij woning en 
gronduitgifte zodat onze gemeente leefbaar blijft voor onze inwoners. 

Door voor soepelere procedures te kiezen bij nieuwbouw kunnen we het 
bouwtempo omhoog halen. Ook willen we graag extra mogelijkheden 
voor mantelzorg-woningen en stimuleren we dubbele bewoning bij 
bijvoorbeeld woonboerderijen. 

Op een rij:
 → Woonbehoefteonderzoek met als doel vitaliteit voor alle kernen

 → Voorrang voor eigen bewoners bij woning en gronduitgifte

 → Stimuleren dubbele bewoning bij bijv. woonboerderijen ( gemeente 
moet procedures vergemakkelijken)

 → Zelfbewoningsplicht bij nieuwbouwprojecten

 → Bij structurele leegstand van winkels omzetten in woonbestemming 
mogelijk maken. We bestrijden leegstand door mengen van functies 
voor wonen, werken, detailhandel en horeca

 → Creatieve oplossingen, bijv ombouwen kantoorpanden, flexwoningen, 
tiny houses en kangoeroe woningen (meerdere generaties in een 
gesplitste woning)

 → Het bouwtempo moet omhoog. Om snel meer woningen te kunnen 
bouwen kiezen we voor kortere en soepelere procedures bij 
nieuwbouw

 → We willen dat alle inwoners makkelijk en snel kunnen zien welke 
mogelijkheden zij hebben om hun woningen te vergroten of aan te 
passen

 → Regels uit bestemmingsplannen zijn digitaal en actueel beschikbaar. 
We schaffen de welstandscommissie af, beeldkwaliteitsplannen zijn 
voldoende borging

 → Extra mogelijkheden voor mantelzorg. Plaatsing van een aparte , 
zelfstandige woonunit voor mantelzorg moet (tijdelijk) mogelijk zijn.
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Behoud eigen identiteit

Behoud eigen identiteit
Het behoud van een eigen identiteit per kern door goede mix van 
wonen, werken en ontspannen vinden wij erg belangrijk. Wij willen de 
leefbaarheid per kern verbeteren met behulp van dorps- en wijkraden  

De scholen in de eigen buurt moeten extra aandacht gaan geven 
voor Engels, technologie en ICT en het verenigingsleven stimuleren. 
Investeringen in goede scholen en sportfaciliteiten waarbij er geen 
onderscheid wordt gemaakt.

Ook willen wij recreatie stimuleren door middel van herstructurering 
en de ontwikkeling van het strandbad Well en de Zandmeren. 
Natuurwaarden zoals bij de Hurnse Kil en Fort Sint-Andries vinden wij 
belangrijk en willen wij graag behouden.

Op een rij:
 → Scholen in eigen buurt, extra aandacht voor Engels,  

technologie en ICT

 → Verenigingsleven stimuleren, investeren in goede sportfaciliteiten  
en geen onderscheid tussen buitenverenigingen.

 → Gemeente staat garant bij leningen Bank Nederlandse gemeente  
door sportverenigingen

 → Gelijke behandeling Dorpshuizen (Rossum!)

 → Realisatie van de functie van een Dorpshuis in Kerkdriel

 → Kleine kernen beleid, borgen eigen identiteit van de kernen

 → Stimuleren recreatie:

 → Optimalisering en herstructurering van de recreatiegebieden

 → Ontwikkeling strandbad Well, Zandmeren

 → Hurnse Kil, Fort Sint Andries, recreëren met behoud van de 
natuurwaarden

 → Verbinding maken van recreatie met van oudsher aanwezige 
agrarische activiteiten zoals; boeren, tuinders, fruitkwekers 
paddenstoelen kwekers
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Verkeer

Veilig verkeer
De verkeersveiligheid in onze gemeente moet sterk worden verbeterd 
met name voor de kwetsbare groepen. Veel van de infrastructuur in 
Maasdriel is verouderd en daarom op sommige plaatsen zelfs onveilig 
geworden. Ook vinden wij het noodzakelijk dat er betere ontsluiting 
komt van de kernen. Een integrale oplossing bij het verbreden van de A2 
en het onderliggend wegennet is essentieel bij realisatie.

Verbetering van verkeerssituaties bij scholen is een prioriteit, ten 
allen tijde moet de veiligheid van onze inwoners zijn gewaarborgd. 
Rolstoelgebruikers, mensen die moeilijker ter been zijn en ouders 
met kinderwagens moeten overal in onze gemeente goede en veilige 
toegang hebben. 

Op een rij:
 → Prioriteit aan veiliger maken provinciale wegen met vrijliggende 

fietspaden

 → Verbetering verkeerssituatie bij scholen

 → Toegankelijkheid voor alle inwoners borgen

 → Rolstoelgebruikers, mensen die moeilijk ter been zijn ,mensen met 
rollators en kinderwagens moeten overal veilige toegang hebben

 → Inventarisatie van de knelpunten en oplossen van knelpunten

 → Integrale oplossing verbreding A2 en onderliggend wegennet

 → Veilige fiets- en voetpaden, oversteekplaatsen

 → Aansluiten op initiatief fietssnelweg Den Bosch-Zaltbommel met 
aftakking West (Ammerzoden/Well) en aftakking Oost (Kerkdriel/
Rossum)

 → Betere ontsluiting kernen; 

 → Zandmeren route/ verplaatsing zandbedrijven Zandstraat  
naar verantwoorde plaats 

 → Ammerzoden/Hedel -Achterdijk Hedel inrichten  
als Provinciale weg 

 → Zwaar vrachtverkeer route(s) en parkeerplaatsen  
buiten kernen
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Staan voor zijn inwoner

Staan voor zijn inwoners

Op een rij:
 → Pro-actief meedenken bij plannen vanuit de samenleving

 → Initiatieven ondersteunen van inwoners, dorpsraden en wijkraden

 → Meer openingstijden vanuit de  gemeente buiten kantooruren

 → Verregaande beveiligde digitalisering, gemakkelijk in gebruik

 → Brieven en formulieren moeten voor iedereen begrijpelijk zijn

 → Gemeente moet doen wat nodig is en meedenken over oplossingen

 → Schrappen van overbodige en nutteloze regels (Welstand)

 → Verkorten procedures voor BP wijzigingen en omgevingsvergunningen

 → Een duurzaamheidsadviseur en een aanspreekpunt die alles regelt 
voor ondernemer (integrale dienstverlening)

 → Innovatieloket voor innovaties en initiatieven van onze inwoners

 → Herstelplan Corona pandemie

 → Wij willen een allesomvattend herstelplan voor inwoners en 
ondernemers van Maasdriel

 → De gemeente moet hier nadrukkelijk het voortouw in nemen zowel 
financieel als sociaal

 → In het bijzonder voor de ouderen, jeugd en het verenigingsleven

 → Gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden kritisch 
bekijken (PHBT, ODR, AVRI e.d.), bezien of aantal taken van ODR terug 
naar de gemeente kunnen, AVRI mogelijk privatiseren

 → De kosten nemen toe en de grip neemt af

 → Terug naar kerntaken met duidelijke doelstellingen, taken en 
verantwoordelijkheden

 → Alternatieven onderzoeken en optrekken met andere 
belanghebbende gemeenten

VVD Maasdriel vind dat de gemeente er is om problemen op te lossen. 
Wij staan voor een gemakkelijke dienstverlening die zowel digitaal als 
fysiek voor iedereen mogelijk is. Het belang van de inwoners moet hierin 
altijd voorop staan. 
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Arbeidsmigranten

Internationale arbeiders
Onze gemeente kent veel internationale arbeidskrachten en wij staan 
voor duidelijke regels en veiligheid hierin. De leefbaarheid in de kernen 
moet gewaarborgd blijven dus willen wij meer inzicht, begeleiding en 
controle. Er moet een strenger handhavingsbeleid komen waarin de 
regels beter gecontroleerd worden.

De huisvesting in de kernen moet kleinschalig en beperkt worden 
in aantal. Op eigen terrein van de ondernemers moeten meer 
mogelijkheden komen om deze arbeidskrachten te kunnen huisvesten. 
Dit moet echter geen verdienmodel zijn. Wij staan voor het ontmoedigen 
van huisvesting van arbeidskrachten die buiten de regio werken.

Op een rij:
 → Meer inzicht, begeleiding en controle

 → Uitwassen aanpakken, veel strenger handhavingsbeleid

 → Regels zijn aangescherpt, maar is te weinig controle

 → Boetebedrag verhogen, opbrengsten naar verenigingsleven

 → Bij herhaalde overtreding sluiting

 → Huisvesting in kernen

 → Kleinschalig

 → Beperkt in aantal

 → Meer mogelijkheden huisvesting op terrein ondernemer

 → Alleen “eigen” medewerkers

 → Moet geen verdienmodel zijn

 → Duidelijke regels voor huisvesting en veiligheid

 → Normering

 → Huisvesting gericht op mensen die werken in gemeente

 → Ontmoediging huisvesting arbeidsmigranten die buiten regio werken
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Lokaal ondernemerschap

Lokaal ondernemerschap
Wij als VVD Maasdriel staan natuurlijk voor onze ondernemers in 
Maasdriel. Er zijn veel ondernemers in onze gemeente en die verdienen 
medewerking en ondersteuning van de gemeente. Nieuwe ondernemers 
die starten in Maasdriel moeten gestimuleerd worden. Wij staan voor 
uitbesteding vanuit de gemeente aan lokale ondernemers en zijn 
voorstander van kleinschalige bedrijventerreinen nabij de kernen. 

Op een rij:
 → Ondernemersloket voor vragen, vergunningen, advies en 

ondersteuning

 → Stimuleren van de centrum functies van de kernen zowel op recreatie 
als op ondernemen. Actief ondernemerschap is noodzakelijk om 
kernfuncties te behouden

 → De gemeente geeft opdrachten zoveel mogelijk aan lokale 
ondernemers binnen de mogelijkheden van de wet

 → Snelle glasvezelaansluiting buitengebied

 → Ondernemers in buitengebied krijgen ruimte om nevenactiviteiten te 
ontwikkelen

 → Gelijke behandeling van agrarische ondernemers  in buitengebied, 
geen uitbreiding intensieve veehouderij.

 → Maatwerk oplossing (en) voor solitaire paddenstoel bedrijven met te 
klein  bouwperceel (naar max 1,5 ha)

 → Nieuw glastuinbouw - paddenstoel bedrijven vestigen aan de 
Veilingweg dit geldt zeker ook voor groep jonge paddenstoelen 
kwekers!

 → Agrarische ondernemers mogen seizoenarbeiders op eigen terrein 
huisvesten

 → Verlenging geldigheidsduur vergunningen waar mogelijk

 → Grootschalige bedrijfsterreinen ontwikkelen langs A2 met prioriteit van 
vestiging voor eigen ondernemers

 → Kleinschalige bedrijfsterreinen nabij eigen kern
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Transparante gemeente

Transparante gemeente
Wij staan voor een transparant gemeentebeleid en uitvoering welke 
gelijk en eenduidig is voor iedereen. Een gemeente die zonder aanziens 
des persoons oordeelt, vergunt en acteert. De besluitvorming moet 
transparant zijn en daar moeten de burgers en ondernemers op kunnen 
rekenen.

Op een rij:
 → Een gemeente die doet wat ze zegt en zegt wat ze doet

 → WOB verzoeken en antwoorden worden online gezet

 → Rapporten en onderzoeken openbaar

 → De gemeente communiceert helder en begrijpelijk
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Financiën

Financiën
Een gemeente is pas gezond als de financiën op orde zijn. Belastinggeld 
wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners en daar gaan wij 
verstandig mee om. Wij staan voor het dekken van structurele uitgaven 
met structurele inkomsten waarbij meevallers niet gebruikt worden 
voor structurele uitgaven. VVD Maasdriel staat voor het zo laag mogelijk 
houden van de woonlasten en realistische, kostendekkende tarieven 
voor leges en vergunningen. 

Op een rij:
 → Structurele uitgaven dekken met structurele inkomsten

 → Meevallers mogen niet worden gebruikt voor structurele uitgaven

 → Jaarlijks helder en duidelijk overzicht van uitgaven en bereikte effect

 → Niet alleen praten maar ook doen. Gemeenschapsgeld moet worden 
besteed aan uitvoering en niet aan het maken van plannen en 
onderzoek na onderzoek.

 → Verantwoording van bovengemeentelijke samenwerking

 → De woonlasten moeten zo laag mogelijk blijven

 → Realistische, kostendekkende tarieven voor leges en vergunningen

 → Optimaal gebruik maken van investerings- en subsidieregelingen
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Sociaal beleid

Sociaal beleid
Om inwoners vooruit te helpen staan wij voor een goed en krachtig 
sociaal beleid. Preventief handelen en vroegtijdig signaleren van 
problemen voorkomt langdurige ondersteuning vanuit de gemeente. 
Ook willen wij ondersteuning om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te 
laten wonen is een prioriteit.

Door gebruik te maken van vrijwilligersinitiatieven helpen we mee aan 
het verbeteren van het sociaal beleid. Dit willen wij breed in gaan zetten. 

Op een rij:
 → Ondersteuning om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten 

wonen

 → Ruimhartig beleid WMO met oog voor belangen en  kosten

 → Steun voor zorg op kleine schaal die niet binnen WMO valt

 → Vroegtijdige signalering problemen voorkomt veel problemen

 → Armoedebeleid heeft als doel mensen zo snel mogelijk aan baan te 
helpen

 → Mensen met gemeentelijke uitkering moeten tegenprestatie leveren

 → Leren van Zaltbommel (Zaltbommel is hierin landelijk 
voorbeeldgemeente), de goede elementen overnemen

 → Eigen zorg naar behoefte inkopen

 → Dicht bij huis zorg verlenen

 → Kostbare tussenschakels uitschakelen

 → Inzetten van vrijwilligersinitiatieven voor verbetering van sociaal 
beleid (denk aan ‘Bijblijvers’ en Stichting ‘met je hart’, maar ook 
initiatieven gericht op de jeugd)
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Verenigingsleven

Verenigingsleven
Een gezond, sportief en cultureel verenigingsleven is essentieel voor 
de leefbaarheid en vitaliteit van de kernen. VVD Maasdriel staat voor 
het steunen van betaalbare initiatieven die vanuit het verenigingsleven 
voortvloeien. Gezondheid staat bij ons hoog in het vaandel en daarom 
zijn wij voor het compenseren van sportclubs bij uitvoeren van taken die 
binnen WMO vallen. 

Onze gemeente heeft een rijke geschiedenis en een aantrekkingskracht 
op kunstenaars. Het behoud van cultureel erfgoed vinden wij belangrijk. 
Wij moedigen evenementen zowel groot als klein aan binnen onze 
gemeente, het behoud hiervan is goed voor de leefbaarheid. Voor 
grote evenementen staan wij voor ruimhartig faciliteren en bij kleinere 
evenementen zien wij laagdrempelige veiligheidseisen als een impuls.

Op een rij:
 → Geïntegreerd beleid scholen, BSO’s en (sport) verenigingen

 → Koesteren van cultureel erfgoed

 → Eenvoudige vergunningverlening (digitaal evenementenloket)

 → Ruimhartig faciliteren en behouden van grootschalige evenementen

 → Bij kleinschalige evenementen laagdrempelige veiligheidseisen

 → Sportclubs een bijdrage geven voor uitvoeringstaken binnen WMO

 → Bewegingsonderwijs aan ouderen

 → Obesitas jeugd



Duurzaamheid DuurzaamheidPagina: 28 Pagina: 29

Duurzaamheid

Duurzaamheid
Wij als VVD Maasdriel moedigen het aan om onze gemeente te 
verduurzamen. Duurzaamheid moet wel gekoppeld worden aan de 
betaalbaarheid van de middelen. 

Zo zetten wij in op kleinschalige initiatieven zoals zonnepanelen, 
isolatie van woningen en warmtepompen. Wij zijn tegenstander van 
grote windmolens die ons idyllisch landschap verstoren. Het stimuleren 
van vergroening van tuinen en het gebruik maken van regentonnen en 
waterretentie juichen wij toe.

Op een rij:
 → Duurzaamheidsloket verder uitbouwen en promoten. Hier kunnen  

inwoners terecht voor vragen over duurzaamheid, subsidies, 
energiebesparing, isolatie en vooral voor een concreet advies

 → We stimuleren milieubewust ondernemen met een grote rol voor 
opwekking van duurzame energie

 → Stimulering toepassing duurzame energie

 → Stimuleren kleinschalige opwekking van energie

 → Kleine windmolens

 → Stimuleren van zonnepanelen op hallen, kantoren en bedrijfsruimtes

 → Zonnepanelen op vastgoed van de gemeente

 → Grootschalige initiatieven moeten de inwoners (financieel) ten goede 
komen

 → Wij zijn tegenstander van grote windmolens en deze horen zeker niet 
thuis in kleine kernen en een idyllisch landschap. 

 → Voorfinanciering van zonnepanelen

 → Tuinen vergroenen, stimuleren regentonnen en waterretentie

 → Het gasnetwerk behouden we voor de toekomst wanneer waterstof of 
groen gas toegankelijk zijn

 → We maken het zo makkelijk mogelijk om zonnecellen en laadpalen aan 
te vragen. 
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Maasdriel blijft Maasdriel

Maasdriel blijft Maasdriel
VVD Maasdriel is voor zelfstandigheid en wil dat de afstand tussen de 
burger en politiek niet groter wordt. Wij staan voor samenwerkingen 
maar zijn tegen een herindeling met een andere gemeente. Het behoud 
van een eigen identiteit, in alle kernen, is belangrijk voor ons. 

Op een rij:
 → Voor zelfstandigheid, dicht bij de burger

 → Voor samenwerking, maar tegen herindeling

 → Behoud eigen identiteit van de gemeente en de kernen

 → Negatieve effecten bij herindeling 

 → Herindelingen leveren geen geld op

 → Herindelingen leiden niet tot betere voorzieningen

 → De politieke en maatschappelijke betrokkenheid  
van burgers neemt af

 → Hoe groter de gemeente, hoe ontevredener de  
burgers over bestuur
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