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KERNVISIE 

Wat drijft de leden van de SP, en mensen die SP stemmen? 

Ze vinden allemaal dat het beter, menselijker en socialer 

kan, hier én elders op de wereld. Bij het denken en doen 

staan binnen de SP drie begrippen centraal. Aan de hand van 

deze drie begrippen bepalen we wat we voorstellen of steu-

nen, en wat we afwijzen en bestrijden. 

Menselijke waardigheid 

De overheid kan mensen niet gelukkig maken, maar ze kan 

wel de omstandigheden zo maken dat mensen met een maxi-

male kans op succes dat geluk kunnen bevorderen. Menselij-

ke waardigheid veronderstelt een menswaardig bestaan, om 

te beginnen bestaanszekerheid. Maar het betekent bijvoor-

beeld ook: recht op vrije meningsuiting, recht op democratie, 

recht op werk, recht op zorg en onderwijs, en recht op een 

bejegening die blijk geeft van respect. 

Gelijkwaardigheid 

Een beschaafde samenleving vereist de fundamentele erken-

ning dat alle mensen gelijkwaardig zijn. De een is nooit méér 

dan de ander. Willen we iedereen op deze manier bejegenen 

dan vereist dat de aanwezigheid van brede tolerantie in de 

hele samenleving, en de afwezigheid van enerzijds elke vorm 

van discriminatie en achterstelling en anderzijds de ongemo-

tiveerde bevoordeling van sommigen. 

Solidariteit 

Als we stellen dat iedereen gelijkwaardig is, zeggen we te-

vens dat de mensen niet gelijk zijn. De mogelijkheden en 

omstandigheden van de één zijn immers altijd anders dan die  
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van een ander. Daarom moeten we de solidariteit tussen 

mensen organiseren, zodat we waar nodig elkaar helpen en 

voor elkaar zorgen en ieder mens daadwerkelijk een eerlijke 

kans geven bij het streven naar een gelukkig leven. 

INLEIDING 

Deze morele uitgangspunten zijn vastgesteld op ons 9e con-

gres (1999). De SP zet zich stevig in om onze ideeën en al-

ternatieven niet alleen in Westervoort en Nederland voor el-

kaar te krijgen, maar ook in Europa en daarbuiten.  

In dit document vindt u het verkiezingsprogramma van de SP 

afdeling Westervoort voor  de periode 2014-2018.  De ko-

mende jaren zullen voor de gemeenten vooral in het teken 

staan van de zorgtaken die van het rijk en de provincie wor-

den overgedragen aan de gemeenten. Dit gaat echter niet 

één op één plaatsvinden. De gemeenten, dus ook de ge-

meente Westervoort, zullen het met fors minder geld moeten 

gaan uitvoeren. Hier wordt de nieuwe gemeenteraad, dus 

ook de SP,  mee geconfronteerd. 

Voor de SP fractie in de gemeenteraad ligt de taak om voor-

stellen van het College van Burgemeester en Wethouders te 

toetsen aan bovenstaande kernvisie. Het zijn altijd de politie-

ke keuzes die bepalen waar geld aan besteed wordt en waar 

aan niet. Voor veel inwoners is het meestal onduidelijk hoe 

besluitvorming plaatsvindt. De SP afdeling Westervoort hoopt 

dat u met de hier boven genoemde uitgangspunten inzicht 

krijgt op welke wijze de SP fractieleden u gaat vertegenwoor-

digen in de gemeenteraad. 
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1. Een Democratisch Westervoort  

 

Democratie is meer dan alleen één 

maal per 4 jaar stemmen. 

 

 

Besluitvorming 

Bij ingrijpende en belangrijke beslissingen, zoals de op han-

den zijnde gemeentelijke herindeling, dient de gemeente  al-

tijd eerst te onderzoeken wat de inwoners van Westervoort 

er van vinden.  

De SP vindt dat dit kan gebeuren door een buurtonderzoek, 

het raadplegen van wijkraden en het houden van referenda. 

Bewoners- en voorlichtingsavonden moeten weer inspraak-

avonden worden. Dit betekent dat plannen van de gemeente 

in een vroeg stadium (concept fase) openbaar worden ge-

maakt.  

  

2. Een gezond Westervoort 

  

Zorg 

Het huidige kabinet hevelt veel 

zorgtaken van het rijk en de pro-

vincie naar de gemeenten. Dit ech-

ter zonder de daarbij behorende 

budgetten.  

Dit betekent voor de gemeente 

Westervoort, dat er in de komende 

raadsperiode zwaarwegende be-

slissingen genomen moeten wor-

den.  
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Hieronder vallen: 

 geestelijke gezondheidszorg 

 jong gehandicapten (Wajong)  

 jeugdzorg 

Daarnaast zijn er binnen de huidige zorgtaken van de ge-

meente ook nog andere aandachtsgebieden waar de SP de 

afgelopen jaren met regelmaat de focus op heeft gelegd. 

Hieronder vallen: 

 thuiszorg 

 ouderenzorg 

 chronisch zieken 

 gehandicaptenzorg 

De SP vindt dat de gemeente zelf afspraken moet maken 

met zorgaanbieders en zorg dus niet openbaar wordt aanbe-

steed. Dit betekent onder meer dat de kwaliteit van (thuis) 

zorg bepalend is en niet de laagste aanbieder de voorkeur 

krijgt. Bij een wijziging van een zorgaanbieder moet de cliënt 

altijd de mogelijkheid worden aangeboden om de bestaande 

zorgverlener te behouden. Dat bij het opstellen en vaststellen 

van de budgetten het geld geoormerkt moet worden voor de 

verschillende zorgtaken.  

 

Welzijn 

  

Een senior vriendelijke en zorgzame gemeente 

De gemeente Westervoort draagt zorg voor een gedeelde 

verantwoordelijkheid voor het welzijn van de senioren moe-

ten in onze gemeente. Een regelmatig gehoorde klacht is dat 

senioren zich niet serieus genomen voelen.  
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De SP vindt dat ouderen ‘mee’ blijven doen door het bevor-

deren van ‘zelfredzaamheid’. Waar nodig biedt de gemeente 

o.a. ondersteuning aan mantelzorgers. Burgerinitiatieven, in-

gediend ten gunste van oudere inwoners, moeten door de 

gemeente gestimuleerd en serieus genomen worden. Alleen 

dan kan in samenspraak binnen het eigen netwerk van de 

oudere inwoner de zelfredzaamheid bevorderd worden.  

 

Gezond op school 

De schoolarts moet terug op school. Sportonderwijs moet 

door speciale sportdocenten gegeven worden. Zoals bewe-

zen, is daardoor minder kans op blessures.  

De SP vindt en pleit voor intensieve samenwerking tussen 

de Westervoortse basisscholen met sportopleidingen als het 

CIOS en het MBO door stageplaatsen op scholen te genere-

ren t.b.v. de gymnastiek lessen. 

 

Schoolzwemmen 

Westervoort is een waterrijke 

gemeente met de nodige risi-

co’s voor kinderen die niet 

vertrouwd zijn met water.  

Ieder kind moet vertrouwd 

raken met water en heeft 

recht op het behalen van een 

zwemdiploma op de basis-

school.  

De SP vindt dat met het wegbezuinigen van het school-

zwemmen, onverantwoorde risico’s zijn genomen en dat her-

invoering van de ‘natte gymlessen’ op de scholen hervat 

moet worden.  
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Integratie van mensen met een beperking 

De SP ondersteunt en werkt mee aan de “Wederzijdse Socia-

le Ondersteuning Westervoort”. Doel in eerste instantie is om 

mensen die beschermd of begeleid wonen te laten integreren 

in hun woonomgeving. Dit door middel van dienstverlening, 

samen workshops houden en bruggen bouwen naar andere 

zorginstellingen.  

 

De SP vindt dat de zorginstellingen meer moeten gaan sa-

menwerken bij het verlenen en organiseren, uitwerken en 

verantwoording dragen van de integratieplannen. Daarnaast 

maakt de SP zich grote zorgen of in de komende jaren deze 

Westervoortse inwoners nog voldoende mogelijkheden gebo-

den worden om werkzaam te zijn en blijven binnen de sociale 

werkvoorzieningen. 

Eenzaamheid 

Niet alleen alleen-

staande ouderen, 

maar ook jonge-

ren en volwasse-

nen die om welke 

reden dan ook 

geen aansluiting of gehoor vinden in de maatschappij kunnen 

eenzaam zijn. Eenzaamheid in welke vorm dan ook moet op-

gelost worden. 

De SP vindt dat eenzaamheid prominent onder de aandacht 

moet komen. Samenwerking tussen de gemeente en maat-

schappelijke geïnteresseerden binnen de gemeente Wester-

voort heeft het meeste effect. Hierbij zullen in de keten van 

maatschappelijke organisaties protocollen opgesteld moeten 

worden die eenzaamheid in een vroeg stadium signaleert. 

Deze keten zal o.a. moeten bestaan uit de gemeente, de 

wijkraden, huisartsen, maatschappelijk werk, Mikado, thuis-

zorg etc. 
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Sport 

De gemeente ondersteunt de sportverenigingen, om de inwo-

ners de mogelijkheid te geven om een gezonde levensstijl na 

te streven. Voor mensen met een minimum inkomen, heeft 

de gemeente de Gelrepas beschikbaar gesteld. Het is echter 

ook een gegeven dat het gebruik van de Gelrepas relatief 

laag is. 

De SP vindt dat alle sportscholen, sportverenigingen en 

zwembaden zich moeten aansluiten bij de Gelrepas. Deze 

dient ook beschikbaar te zijn voor andere kwetsbare groepen 

als o.a. ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Ook 

dient de gemeente actiever de doelgroepen te informeren 

over de rechten en voordelen van de Gelrepas. De gemeente 

moet deze uitbreiding mogelijk maken door hier budget voor 

te reserveren. 

 

Zwembad 

Het zwembad in Westervoort 

is sinds 2004 van de ge-

meente over gegaan in parti-

culiere handen. Bij deze 

overdracht heeft de gemeen-

te een subsidieregeling afge-

sloten voor een periode van 

10 jaar. De subsidie wordt dit jaar dus voor het laatst ver-

strekt. De huidige eigenaar van het zwembad kon bij overna-

me niet inschatten dat de energieprijzen dermate zouden 

stijgen, dat zonder subsidie het zwembad niet exploiteerbaar 

is. Hetgeen sluiting van het zwembad in 2015 tot gevolg kan 

hebben. 

De SP vindt dat de gemeente al het mogelijke moet doen 

om het zwembad open te houden. Het zwembad is immers 

mede door financiële bijdrages van de inwoners van Wester-

voort tot stand gekomen. Het kan dan niet zo zijn, dat de  
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gemeente zich een houding aanmeet van “het is nu in parti-

culier bezit, het is niet ons probleem meer.” 

 

Vrijwilligerswerk 

Vrijwilligerswerk wordt steeds belangrijker in onze samenle-

ving. Heel veel mensen maken zich verdienstelijk met de 

zorg om de ander, de zorg om het milieu, inzet voor hulpbe-

hoevenden, bescherming van monumenten etc. Veel vereni-

gingen zijn afhankelijk van hun vrijwilligers en zijn hier ook 

trots op! 

  

De SP vindt dat vrijwilligerswerk meer gewaardeerd en wel-

licht mede door gemeente en het bedrijfsleven gestimuleerd 

zou moeten  worden. Vrijwilligerswerk mag nooit verplicht 

worden en is zeker geen voorwaarde voor het krijgen of be-

houden van een uitkering.  

  

3. Een veilig Westervoort 

  

Verkeersveiligheid 

Gebruiksvriendelijkheid voor voet-

gangers en fietsers staat voorop 

bij het aanleggen- en of recon-

strueren van verkeerswegen en 

bedrijfsterreinen. Veiligheid op de 

weg begint bij een goed ontwerp 

van de infrastructuur. In Wester-

voort is dit niet overal het geval 

(zie o.a. fietspaden bij het station 

aan de Zuidelijke Parallelweg).  

De aanpassingen op de Westervoortse brug laat nog steeds 

te wensen over. Deze aanpassingen zijn duidelijk onder de  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Milieu
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maat voor het huidige gebruik en verkeersaanbod van de 

brug. 

De SP vindt dat er meer ingezet moet worden op gebruik 

van de fiets door te investeren in goede fietsvoorzieningen 

zoals fietsenstallingen, fietspaden en bewegwijzering. Dat de 

zebra strepen bij het station moeten worden doorgetrokken 

op de fietspaden. Dit schept duidelijkheid en is een bijdrage 

tot het veilig oversteken van voetgangers. Er moet meer 

toezicht komen op de naleving van de voetgangerszone in 

het winkelgebied. Ook moet met beleid gekeken worden naar 

het plaatsen van zowel verkeersborden als ook het aanleg-

gen van verkeersdrempels en vluchtheuvels. Er dient haast 

gemaakt te worden om de problemen van de brug op te los-

sen. De SP pleit voor een snelle vernieuwing van deze brug. 

 

Wijkagent terug in de wijk 

De wijkagent vervult een belangrijke 

functie voor de bewoners van Wester-

voort. Deze kent de buurt en signa-

leert vaak in een vroeg stadium waar 

zich problemen voordoen. Zo nodig 

kunnen deze gelijk doorgespeeld wor-

den aan hulpverleningsinstanties of 

buurtbemiddelaar. 

De SP vindt dat er een lik-op-stuk 

aanpak ontwikkeld moet worden voor 

overlastveroorzakers, zo nodig ge-

combineerd met hulpverlening en bu-

reau Halt. 
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Wijkraad 

De wijkraad vervult een 

cruciale functie in de wijk. 

Zij draagt een grote ver-

antwoordelijkheid en kan in 

een vroeg stadium signale-

ren wat er speelt qua vei-

ligheid, onrust en onvrede.  

De SP vindt dat in nauwe samenwerking met gemeente, 

buurtbemiddeling en wijkagent gestreefd moet blijven worden 

naar een optimale samenwerking tussen deze partijen en de 

wijkraden. 

 

4. Een lerend Westervoort 

  

Onderwijs  

Iedereen heeft recht op goede scholing. Daarnaast is het be-

wezen dat sport en maatschappelijke oriëntatie mee werken 

aan een gezonde en positieve levensinstelling.  

De SP vindt dat een breed cultureel aanbod waaronder mu-

ziekonderwijs (via muziekverenigingen) bibliotheken en cultu-

rele voorzieningen op dorpsniveau hiervan onderdeel moeten 

zijn. De centrale bibliotheek moet behouden blijven. Het kan 

en mag niet zo zijn, dat de collectie van de bibliotheek ver-

spreid wordt ondergebracht op verschillende locaties. De rol 

van een centrale bibliotheek overstijgt de functie van uitleen 

van boeken, omdat de bibliotheek ook een functie heeft waar 

mensen elkaar treffen. De bibliotheek heeft immers ook een 

culturele functie. 
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Integratie onderwijs en werken 

Stages van leerlingen in de zorg of bedrijfsleven in en rond 

Westervoort moet bevorderd worden.  

  

De SP vindt dat een goed gestructureerd overleg  tussen de 

onderwijsinstanties, bedrijfsleven en de gemeente hier van 

essentieel belang is. 

  

5. Een werkend Westervoort 

  

Werken in Westervoort 

De gemeente Westervoort is een typisch forensendorp. Wer-

ken in de eigen woonplaats of directie omgeving moet gesti-

muleerd worden. Hierin is de verbinding school en bedrijfsle-

ven van groot belang. 

De SP vindt dat maatschappelijke stages moeten worden 

voortgezet. Dit is o.a. een middel om jongeren bekend te 

maken met het aanbod en de voordelen die het werken bin-

nen hun eigen woonplaats hen geeft.  

  

Participatiewet 

Met de invoering van de parti-

cipatiewet worden gemeenten 

verantwoordelijk voor mensen 

met een arbeidsbeperking. De 

SP is van mening dat er niet 

gekort mag worden op inko-

mens, begeleiding en oplei-

ding van mensen met een ar-

beidsbeperking. 
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De SP vindt dat er geïnvesteerd moet worden in eerlijke ba-

nen en werkgelegenheid. Van bijstandsgerechtigden mag best 

een bijdrage gevraagd worden, maar er mag en kan er geen 

sprake zijn van verdringing van reguliere betaalde arbeid. 

 

Economie 

De kleine zelfstandigen in onze 

gemeente zijn de pilaren van een 

welvarende gemeente.  

De SP vindt dat de kleine zelf-

standigen meer inzet en steun 

van de gemeentelijke politiek mo-

gen verwachten. De gemeente 

moet zich onder andere inzetten 

om marktconforme huurprijzen af 

te dwingen bij vastgoed onderne-

mers.  

 

Armoede “niet in onze gemeente” 

De SP is niet tegen ‘rijkdom’ maar 

wel tegen ‘armoede’. Westervoort 

telt (circa 650) gezinnen en alleen-

staanden die onder de armoede-

grens leven. Maar liefst 1 op de 9 

kinderen leeft onder die grens. De 

SP vindt dit onacceptabel.  

De SP vindt dat er een ruimhartig 

kwijtscheldingsbeleid van gemeen-

telijke lasten voor huishoudens 

met een laag inkomen moet zijn. 

Binnen de raad zal de SP van armoedebeleid een zwaarwe-

gend aandachtspunt maken. 
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6. Een sociaal en solidair Westervoort 

  

Informatieverstrekking 

Bij mensen met een minimum 

inkomen heeft de ambtenaar 

de verantwoordelijkheid, na 

vooraf te hebben geïnventari-

seerd wat werkelijk nodig is, 

de volledige ondersteuning te 

geven die binnen ons voorzie-

ningensysteem bestaat.  

De SP vindt dat vanuit de gemeente in samenspraak met de 

cliënt en zorgverlener, ter plekke beoordeeld dient te worden 

waaraan behoefte is. Dit kan niet beoordeeld worden vanach-

ter de balie of de telefoon. Een huisbezoek zal altijd onder-

deel moeten zijn om een juiste inschatting te kunnen maken 

van de noodzakelijk te leveren ondersteuning. 

  

Ondersteunen voedselbank en particuliere initiatieven 

De SP is tegen armoede en dus ook tegen de voedselbank. 

Noodgedwongen steunt de SP dit initiatief om mensen op of 

onder het bestaansminimum helpen rond te komen. 

De SP vindt dat particuliere initiatieven die mensen op bij-

standsniveau helpen rond te komen, door de gemeente moet 

worden ondersteund. Naast de voedselbank is er ook behoef-

te aan een kledingbank. De SP wil initiatieven hiervoor on-

dersteunen. 
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7. Een milieu vriendelijk Westervoort 

  

Kernafval- en Schaliegasvrij 

Westervoort 

Uit onderzoek is gebleken dat zowel 

opslag van kernafval als ook het bo-

ren naar schaliegas risicovol is voor 

mens, dier en milieu. Het doen van 

proefboringen in een straal van en-

kele kilometers rondom Westervoort 

heeft al gevolgen voor de wijde leef-

omgeving.  

  

De SP vindt dat de gemeente stelling moet innemen dat 

Westervoort een “kernafvalvrije en schaliegasvrije gemeente 

is en blijft”. 

  

De bult van Putman 

Bij alle inwoners van Westervoort bekend. Wat niet bij alle 

inwoners bekend is dat er nog steeds geen besluit is geno-

men Hoe en Wanneer de bult gesaneerd wordt. En, wat zeker 

niet bekend is wat de gevolgen zijn van bij het uitblijven van 

sanering voor het milieu. 

De SP vindt dat de gemeente in samenwerking met de pro-

vincie moet kunnen waarborgen dat er geen milieuvervuiling 

in en rondom de grond van Westervoort ontstaat ten gevolge 

van het uitblijven van sanering. 
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8. Wonen en leven in Westervoort  

  

De leefomgeving 

Westervoort is een groene gemeente 

en dat willen we zo houden. Onder-

houd van bestrating en speelgelegen-

heden laat in delen van Westervoort 

te wensen over. 

De SP vindt investeren in onderhoud 

en zorgdragen voor veilige speelgele-

genheden voor kinderen, onderdeel is van een prettige en 

gezonde leefomgeving.  

  

Woningbouw  

De sociale woningbouw blijft 

in verhouding achter tot de 

bouw van nieuwe koopwonin-

gen. Nieuwbouw projecten die 

nu geoormerkt staan als koop-

woningen moeten gezien de 

huidige economische stand 

van zaken worden omgezet in sociale huurwoningen, appar-

tementen, ouderen- en starterswoningen. De vraag naar be-

taalbare huurwoningen is de afgelopen jaren sterk gestegen. 

De toegang tot de koopmarkt is voor starters steeds lastiger. 

De SP vindt dat het aantal sociale huurwoningen in de ko-

mende jaren niet mag dalen maar juist moet stijgen. Het 

moet voor starters, ouderen en jongeren mogelijk gemaakt 

worden om in hun eigen gemeente een passende woning te 

verkrijgen. 
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Samenspraak bewoners bij besluiten over hun leefom-

geving 

In alle plannen van de gemeente  moet de leefbaarheid van 

de bewoners van de centraal staan. In het huidige beleid ont-

wikkelt de gemeente plannen en presenteert deze vervolgens 

aan de bewoners. Dit is het paard achter de wagen spannen.  

De SP vindt dat de wijkraden in samenspraak met de bewo-

ners een plan voor hun wijk moet kunnen opstellen. Dit ver-

breed het draagvlak en leefbaarheid in de wijk. 

 

Onderhoud van openbaar groen 

Goed groenonderhoud draagt bij aan 

een gezonde leefomgeving. Door bezui-

nigingen op het groenonderhoud zijn er 

vele plaatsen binnen de gemeente te 

vinden waar dit zichtbaar en ronduit 

slecht te noemen is.  Uit onderzoek is 

gebleken dat een goed werkende afdeling groenonderhoud in 

dienst van de gemeente, voordeliger is dan het uitbesteden 

van deze taken. (bron: gemeente Bronckhorst) 

Voorstel: De SP vindt dat de gemeente zelf het onderhoud 

van openbaar groen moet uitvoeren. De SP is van mening dat 

onderhoud van speelweide of speeltuin door heel Westervoort 

op hetzelfde niveau dient te worden uitgevoerd. 

 

Openbaar vervoer 

Binnen de gemeente Westervoort moeten voorzieningen als 

winkels, scholen, seniorenwoningen, huisartsenpraktijk en 

station met het openbaar vervoer goed bereikbaar zijn. Sinds 

de komst van het station zijn er buslijnen geschrapt en is er 

een duidelijke achteruitgang in de vertrektijden van bussen 

merkbaar.  
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De SP vindt dat het openbaar vervoer op het zelfde kwali-

teitsniveau moet worden teruggebracht naar de situatie van 

voor de bouw van het station. 

 

9. Een duurzaam Westervoort 

  

Alternatieve energie 

De SP is voor ontwik-

keling van alternatieve 

energie. Wij zijn voor-

standers voor het sub-

sidiëren van zonnepa-

nelen.  

De SP vindt dat de 

gemeente zelf het 

goede voorbeeld moet geven door het initiatief te nemen het 

gemeentehuis CO2 neutraal te krijgen en alle in bezit zijnde 

gebouwen als o.a. scholen te voorzien van zonnepanelen. 

Daarnaast welke aanpassingen er gedaan moeten worden om 

gemeentelijke gebouwen duurzaam te maken. 

Nieuwe- en bestaande bouwontwikkelingen 

De gemeente dient bij nieuwe aanbestedingen te eisen dat er 

duurzaam gebouwd wordt. De huidige techniek en prijzen la-

ten dit toe. Ook bij renovatie van bestaande bouw moeten de 

mogelijkheden om de woningen CO2 neutraal te maken wor-

den getoetst. Daarnaast moeten de gebouwen die in bezit 

zijn van de gemeente worden geïnventariseerd op asbest. 

Daar waar acute risico’s zijn, zal sanering plaatsvinden. 

De SP vindt dat de eisen bij aanbesteding of vergunningver-

lening aan ontwikkelaars dan wel woningcorporaties moeten 

worden aangescherpt met het label CO2 neutraal bouwen. 

Daarnaast kan door aanpassingen bij renovatie trapsgewijs 

het energieverbruik van gemeentelijke gebouwen worden 
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terug gebracht totdat het gebouwenbestand gemiddeld op het 

niveau van energielabel “A” gebracht is. 

 

10. Referendum herindeling Liemerse gemeente 

  

Vraag de burger zijn mening 

SP afdeling Westervoort is net als de SP 

afdelingen in Duiven en Zevenaar van 

mening dat intensieve samenwerking tus-

sen de Liemerse Gemeenten enorm be-

langrijk is om het huidige niveau van ser-

viceverlening voor haar inwoners in stand te houden. Er ko-

men vanuit de landelijke overheid steeds meer taken richting 

gemeente (decentralisaties van de participatiewet, AWBZ en 

jeugdzorg) waardoor kleinere gemeenten in de problemen ko-

men als het gaat om geld en kennis. 

Door de krachten te bundelen sta je sterker en is er geen 

verlies van kennis. Voor de SP is het belangrijk dat de voor-

zieningen voor bewoners makkelijk en laagdrempelig te be-

reiken zijn. De SP is geen voorstander van de gemeentelijke 

herindeling, maar als die er toch moet komen vinden wij dat 

er een referendum plaats moet vinden in de gemeenten die 

het aangaan. Mochten de inwoners van de Liemerse gemeen-

ten besluiten dat er een gemeentelijk herindeling moet ko-

men, dan heeft een herindeling tussen Duiven, Zevenaar, 

Rijnwaarden en Westervoort voor de SP de voorkeur. Een 

tussenstap zoals die nu ter tafel lig (Duiven wil nu alleen met 

Westervoort samen) is in onze ogen zonde van tijd, inspan-

ning en geld. Het alternatief om op termijn door de gemeente 

Arnhem aan te sluiten is voor de SP geen optie. 

De SP vindt dat voordat er een referendum gehouden wordt, 

de bewoners van onze gemeente voorgelicht moeten worden 

over zowel de positieve als negatieve gevolgen van een herin-

deling of geen herindeling. 
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