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INLEIDING
De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 staan voor de deur. SP Westervoort is er klaar voor 
om samen met de inwoners verder te werken aan een sociaal en leefbaar Westervoort. Met 
onze enthousiaste leden, onze gemotiveerde raadsleden en ons betrokken afdelingsbestuur 
zetten wij ons in voor een beter Westervoort. Wij zijn er voor iedereen.

Door middel van acties, buurtonderzoeken en enquêtes staan wij dicht bij de mensen. Dat zullen 
we ook blijven doen naast het werk in de gemeenteraad. Dat alles doen we op basis van onze 
uitgangspunten: gelijkwaardigheid, menselijke waardigheid en solidariteit. Wij staan voor een 
sociale samenleving met gelijke kansen en mogelijkheden voor iedereen.

De komende jaren zal het ook voor de gemeente Westervoort een uitdaging zijn om het 
beschikbare geld op een verantwoorde manier in te zetten. Waardoor het in Westervoort prettig, 
veilig en goed is om te wonen en te werken. Er zullen voldoende mogelijkheden moeten blijven 
bestaan voor de inwoners van Westervoort om in hun vrije tijd te sporten of op een andere 
manier aktief bezig te zijn. Helaas zijn er ook in Westervoort steeds minder vrijwilligers en wij 
vinden het belangrijk dat de gemeente Westervoort extra energie inzet om deze vrijwilligers 
actief te benaderen en te ondersteunen.
 
Voor de SP-fractie in de gemeenteraad ligt de taak om voorstellen van het College van 
Burgemeester en Wethouders te toetsen aan onze drie belangrijke pijlers: gelijkwaardigheid, 
menselijke waardigheid en solidariteit. Het zijn altijd de politieke keuzes die bepalen waar 
geld aan besteed wordt of, soms nog belangrijker, waar aan niet. Voor veel inwoners is het 
meestal onduidelijk hoe besluitvorming plaatsvindt. SP Westervoort hoopt dat u met onze 
uitgangspunten inzicht krijgt op welke wijze de SP-fractieleden u gaan vertegenwoordigen in  
de gemeenteraad.



VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018 -2022 

3/16

     EEN GEZOND WESTERVOORT                                                              
Het vorige kabinet heeft veel taken op het gebied van wmo, jeugd en participatie overgeheveld 
naar de gemeente die voor een kleiner budget al deze nieuwe taken moet uitvoeren.                                   

ZORG EN WELZIJN
De SP zal net als in de afgelopen vier jaar oplettend zijn op alles wat er hier gebeurt. Het mag 
en kan niet zo zijn dat er mensen buiten de boot vallen doordat de hulp verminderd of van een 
slechtere kwaliteit wordt. De kwaliteit van de te leveren zorg moet bepalend zijn, niet het prijs-
kaartje. Daarom willen wij dat het geld geoormerkt blijft en precies daar terecht komt waar het 
ook voor bedoeld is.  

EEN SENIOR VRIENDELIJKE EN ZORGZAME GEMEENTE                               
Ook Westervoort heeft te maken met vergrijzing van zijn inwoners.  Wij vinden het dan ook de 
verantwoordelijkheid van de gemeente om het welzijn van deze groep te blijven waarborgen. 
Wij vinden dat deze groep mensen serieus genomen moet worden. Ook zij moeten mee kunnen 
blijven doen. Dit kan door het bevorderen van ‘zelfredzaamheid’. Ondersteuning aan mantelzorgers, 
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burgerinitiatieven ingediend ten gunste van oudere inwoners moeten door de gemeente 
gestimuleerd en serieus genomen worden. Alleen zo kan de zelfredzaamheid bevorderd worden.
     

GEZOND OP SCHOOL                                                                    
Bewegen is een belangrijk onderdeel om gezond te blijven en daarom vindt de SP dat de sport-
leraar weer terug moet komen in het basisonderwijs. Deze mensen zijn gespecialiseerd in het 
sporten en het voorkomen van blessures tijdens sporten. Op deze manier denken wij dat de 
kinderen meer plezier in het sporten zullen gaan beleven. Verder vinden we dat sport door alle 
lagen van de bevolking behoefend kan en moet oworden op amateurbasis (breedtesport). De 
SP vindt, net zoals 4 jaar geleden, dat er een intensieve samenwerking tussen Westervoortse 
basisscholen met sportopleidingen als het CIOS en MBO door stageplaatsen op scholen te 
genereren ten behoeve van de gymlessen.

ZWEMDIPLOMA                                                                                   
Als je in een waterrijke gemeente woont is het belangrijk dat iedereen kan zwemmen. Iedereen 
moet vertrouwd raken met water en het recht hebben op het behalen van op zijn minst een 
zwemdiploma.                                                                                   
De SP vindt dat door het wegbezuinigen van schoolzwemmen  er onverantwoorde risico’s zijn 
genomen. Wij vinden dat schoolzwemmen een vast onderdeel (natte gymlessen) binnen het 
basisonderwijs moeten worden.
      

EEN GEZOND MENS MET BEPERKINGEN                                             
Op verschillende plaatsen binnen onze mooie gemeente wonen er mensen met een beperking 
al dan niet begeleid. Ook zij hebben recht om deel te nemen en onderdeel te zijn aan de samen-
leving. De SP vindt dat door een betere afstemming en samenwerking van verschillende instel-
lingen er meer gedaan kan worden aan de integratie van deze groep kwetsbare mensen.

EENZAAMHEID                                                                                   
Niet alleen ouderen met een verminderde mobiliteit maar ook jongeren en volwassenen die om 
welke reden dan ook geen aansluiting of gehoor vinden in de maatschappij kunnen eenzaam zijn.                                                                                                     

De SP vindt dat eenzaamheid in welke vorm dan ook opgelost moet worden. Het opstellen van 
protocollen binnen maatschappelijke organisaties kan ervoor zorgen dat eenzaamheid in een 
vroeg stadium gesignaleerd wordt. Deze keten van maatschappelijke organisaties dienen te 
bestaan uit wijkraden, huisartsen, maatschappelijk werk, thuiszorg. De coördinatie hiervan kan 
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uitstekend opgepakt worden door het “Goed voor elkaar team” dat reeds in de afgelopen jaren 
heeft laten zien dat kennis in huis heeft om ook deze problematiek op te lossen.
     

SPORT                                                                                                         
In de afgelopen jaren is er al veel gedaan om mensen actief aan het sporten te krijgen. De  
beschikbaarstelling van de Gelrepas is daar een goed voorbeeld van.                                                                    
De SP vindt dat alle sportscholen, sportverenigingen en het zwembad zich moeten aan- 
sluiten bij de Gelrepas.  Ook moet er een mogelijkheid zijn indien de gemeente Westervoort 
deze breedtesport niet stimuleert  er verder dan de gemeentegrenzen gekeken moet en mag 
worden. Deze pas dient ook beschikbaar te komen voor andere kwetsbare groepen als  
ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Ook dient de gemeente actiever de doelgroepen 
te informeren over de mogelijkheden en voordelen van de Gelrepas. De gemeente moet deze 
uitbreiding mogelijk maken door hier extra geld voor te reserveren.

VRIJWILLIGERSWERK EN MANTELZORG                                           
Ondanks de terugloop van het aantal vrijwilligers wordt het vrijwilligerswerk en de mantelzorg 
steeds belangrijker in onze samenleving. Veel mensen maken zich verdienstelijk in de zorg om 
de ander, de zorg voor het milieu, inzet voor hulpbehoeftigen, bescherming van monumenten 
etc. Veel verenigingen zijn afhankelijk van hun vrijwilligers en zouden minder of in het geheel 
niet  functioneren als zij er niet zouden zijn.                                                                                         
De SP vindt dat vrijwilligerswerk meer gewaardeerd en wellicht mede door de gemeente en het 
bedrijfsleven gestimuleerd zouden moeten worden. Vrijwilligerswerk mag nooit verplicht worden 
en zeker geen voorwaarde zijn voor het krijgen of behouden van een uitkering. 
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     EEN VEILIG WESTERVOORT.                                                                                            
“Gebruiksvriendelijkheid voor voetgangers en fietsers staat voorop bij het aanleggen en of 
reconstrueren van verkeerswegen en bedrijfsterreinen”,  zo schreven wij in het verkiezings-
programma 2014. 

VERKEERSVEILIGHEID
Nu 4 jaar later is de zuidelijke paralelweg aangelegd zodanig dat veel inwoners uit Wester-
voort er niets meer van snappen. “Waarom moet het fietspad ineens omgelegd worden, laat 
het liggen daar waar het lag het zorgde nooit voor problemen”,  zo hebben wij vaak gehoord.                                                                                    
De SP vindt dat deze mensen gelijk hebben en dat het fietspad weer op de oude plaats moet 
komen te liggen aan de kant van het spoor, met een veilige fietsoversteek ter hoogte van de 
tunnel bij het station. Helaas is dit niet de enige onveilige plaats in Westervoort waarvan inwo-
ners vinden dat er verkeersonveilige situaties kunnen ontstaan. Neem bijvoorbeeld de Emmerik: 
voor fietsers een weg waar je zeer alert moet zijn met al de wegversmallingen. Of de oversteek 
op het Dorpsplein waar fietsers regelmatig in conflict komen met de winkelende bezoekers.  En 
natuurlijk niet te vergeten alle schoolroutes, vanuit heel Westervoort komen de kinderen naar de 
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school waar op ze zitten, vaak lopend maar steeds meer op de fiets of worden ze gebracht met 
de auto. Als SP willen we samen met de betreffende weggebruikers zoeken naar oplossingen 
voor hun specifieke probleem. 

WIJKAGENT TERUG IN DE WIJK                                                              
Veel oudere mensen kennen het nog wel, de wijkagent, de ogen en oren van de wijk die bereik-
baar en aanspreekbaar was. Op de fiets met pet voor iedereen zichtbaar een man van gezag 
die er voor zorgde dat problemen gezien en vaak opgelost werden.                   
De SP vindt dat juist die korte lijnen zorgen voor een veiliger gevoel. Een agent die in de auto 
zit en van de ene naar de andere calamiteit snelt spreekt niet tot de verbeelding. De agent zou 
meer tijd moeten krijgen om weer zichtbaar te zijn en in gesprek te gaan met de wijkbewoners 
om zo op de hoogte te komen wat er echt in de wijk speelt en waar hij een rol bij kan spelen in 
hoofde van zijn functie.
     

DE WIJKRAAD                                                                                        
De wijkraad vervult een belangrijke rol in de wijk in het vroegtijdig signaleren wat er qua veilig-
heid, onrust en onvrede leeft in de wijk. De SP vindt de wijkraad samen met de agent in de wijk 
een spilfunctie hebben en meer met elkaar zouden moeten samenwerken.
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     EEN LEREND WESTERVOORT                                                        
Iedereen heeft recht op goede scholing, daarnaast is het bewezen dat sport en maatschappe-
lijke oriëntatie mee werken aan een gezonde en positieve levensinstelling.       

ONDERWIJS                                          
De SP vindt dat een breed cultureel  aanbod waaronder muziekonderwijs ( via muziekverenigingen) 
bibliotheek en culturele voorzieningen op dorpsniveau hiervan onderdeel moeten zijn (bv toneel-
verenigingen, voorleesavonden). Het creatief zoeken naar oplossingen voor het behoud van 
onze bibliotheek  is hier een goed voorbeeld van. Tevens is de gekozen samenwerkingsvorm 
Liemers breed een goed voorbeeld hoe je cultuur ook binnen Westervoort op de kaart kan  
krijgen.
       

INTEGRATIE ONDERWIJS EN WERKEN                                     
Stageplaatsen voor leerlingen bij de verschillende zorginstellingen en bij het Westervoorts  
bedrijfsleven moet bevorderd worden. De SP vindt dat een goed gestructureerd overleg tussen 
de onderwijsinstanties, zorginstanties, bedrijfsleven en de gemeente hier van essentieel belang is.
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     EEN WERKEND WESTERVOORT                                                                                                                                
De gemeente Westervoort is een typisch forensendorp. Werken in de eigen woonplaats of  
directe omgeving moet gestimuleerd worden.        

WERKEN IN WESTERVOORT
De SP vindt dat maatschappelijke stages moeten worden gestimuleerd. Het liefst in ons eigen 
Westervoort, een mooiere manier om het Westervoort gevoel terug te krijgen is er niet.  
Verder vinden wij dat ook de mensen zonder werk deel behoren uit te maken van een werkend 
Westervoort desnoods op vrijwillige basis zonder dat er sprake is van verdringing van reguliere 
betaalde arbeid. Dit is voor ons niet toelaatbaar omdat daarmee een negatieve spiraal in  
werking gezet wordt. 

ECONOMIE                                                                                          
De kleine zelfstandigen in onze gemeente zijn de pilaren van een welvarende gemeente. De SP 
vindt dat de ondernemer uit Westervoort meer inzet en steun van de gemeentelijke politiek mag 
verwachten. De gemeente zal zich sterk moeten maken om marktconforme huurprijzen bij 
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vastgoedondernemers af te dwingen zo mogelijk, zodat leegstand in het centrum tot het  
verleden gaat behoren.
      
Armoede ‘niet in onze gemeente’. Er is al veel gedaan in Westervoort om die mensen die moeite 
hebben om financieel rond te komen te ondersteunen. Maar er is binnen deze groep  nog iets 
waar nog te weinig actie voor is ondernomen.                                                                    

De SP vindt dat voor jongeren die van de basisschool afkomen een beleid moet komen om bij 
de doorstroom naar het vervolgonderwijs een vlotte en goede start mogelijk te maken. De be-
kostiging door de gemeente van de aanschaf laptop, internetabonnement verplichte sportkleren 
etc. moeten hierbij tot de mogelijkheden gaan behoren.
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     EEN SOCIAAL EN SOLIDAIR WESTERVOORT                                                                                
Iedereen heeft recht om dat gene te krijgen wat nodig is om deel te nemen aan de 
samenleving. 
 

INFORMATIEVERSTREKKING
Foldermateriaal moet zodanig samengesteld zijn dat informatie voor iedereen toegankelijk is. 
Voor mensen die niet bij machte zijn om voor hun eigen zaken op te komen hebben wij als 
maatschappij de plicht om deze groep mensen te helpen. Ambtenaren als vertegenwoordigers 
van de gemeente zullen voor deze groep mensen extra inzet moeten tonen om hun belangen te 
verdedigen.                                                                                    

De SP vindt dat, wanneer informatieverstrekking via folders en brochures geen uitkomst biedt, 
de gemeente in samenspraak met de cliënt en eventueel zorgverlener ter plekke beoordeeld 
waaruit de behoefte bestaat. Vaak kan dit niet beoordeeld worden vanachter een balie of tele-
foon. Een huisbezoek zal in veel gevallen onderdeel moeten zijn om een juiste inschatting te 
kunnen maken van de noodzaak van de te eventueel te leveren ondersteuning. 
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Ondersteunen voedselbank en andere particuliere initiatieven Zoals wij 4 jaar geleden reeds 
geschreven hebben in ons vorige verkiezingsprogramma is de SP tegen armoede en vindt dus 
ook dat de voedselbank geen reden van bestaan zou mogen hebben. Maar noodgedwongen 
steunt de SP dit initiatief om mensen op of onder het bestaansminimum te helpen rondkomen.                                     
De SP vindt dat, hoewel het economisch beter gaat, er een stijgende groep mensen is die hier 
niet van kunnen profiteren. Het is een morele plicht van de maatschappij, dus ook de gemeente 
om deze mensen te ondersteunen. Particuliere initiatieven die mensen op bijstandsniveau hel-
pen rond te komen dienen door de gemeente te worden ondersteund.
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     WONEN EN LEVEN IN EN ROND WESTERVOORT                                                                                                    
In de komende 4 jaar komt er een nieuwe wet waarin veel oude wetten opgenomen worden. 
Het betreft onder andere de Wet ruimtelijke ordening, Wet Milieubeheer, bouw wetgeving en de 
groenwetgeving.  
 

OMGEVINGSWET   
In deze nieuwe wet zullen zaken geregeld worden die rechtstreeks invloed hebben op onze  
leefomgeving. In het huidige beleid ontwikkelt de gemeente plannen en presenteert deze  
vervolgens als een voldongen feit aan de inwoners.                                                                                             
De SP vindt dat Westervoort een dorp moet blijven met al zijn karakteristieke kenmerken. Een 
plaats waar mensen wonen, werken en recreëren. Er zal geen plaats zijn voor zware industrie, 
maar wel bedrijven die een toegevoegde waarde hebben voor de gemeenschap. De SP wil 
proactief blijven meedenken in samenspraak met geïnteresseerde inwoners, aan deze uitdaging. 
De SP zal zich inzetten voor een omgevingsvisie waarin de inwoners van onze mooie gemeente 
zich herkennen. 
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DE BULT VAN PUTMAN
Deze bult is ontstaan door het storten van schadelijk afval. Een brede laag van de samenleving 
is van mening dat dit nooit had mogen gebeuren.                                
De SP vindt dat, zolang de bult niet gesaneerd wordt door de provincie, het alle aandacht van 
de gemeenteWestervoort zal moeten krijgen. Ook al zijn we er niet meer verantwoordelijk voor. 
We zullen als politiek waakzaam moeten blijven om de vervuiling binnen de perken te houden. 
Monitoring zal regelmatig moeten plaatsvinden om verspreiding van verontreinigingen op tijd te 
signaleren. Daarbij moeten we de Provincie Gelderland, als bevoegd gezag activeren om aan de 
eventuele overschrijdingen van gemeten vervuilingswaarden een eind te maken. 
  

WONINGBOUW                                                                                          
De rijksoverheid heeft het voor een grote groep mensen onmogelijk gemaakt om een koop-
woning aan te schaffen. Daarom zal het door de huidige samenstelling van de bevolking van 
Westervoort, sociale woningbouw een must blijven. Om aan de wens van deze groep mensen 
tegemoet te komen zal extra inspanning gevraagd worden om in de stijgende vraag naar betaal-
bare huur- en koopwoningen te voldoen.                                                                                              
 
De SP vindt dat het aantal sociale huurwoningen in de komende 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.                                   

De woningbouwverenigingen zullen geactiveerd moeten worden om hun woningvoorraad  
meer CO2 neutraal te maken. Een win-win situatie waar ook het milieu bij gebaat is maar ook  
de portemonnee van de huurder.
     

NIEUWE BOUWONTWIKKELINGEN                                                         
Veel ruimte om te bouwen is er niet meer. In de ruimte die er nog is zal duurzaamheid een eis 
moeten zijn Ook bij renovatie van bestaande bouw moet de mogelijkheden om de woningen 
CO2 neutraal te maken worden onderzocht. Zo mogelijk moet dit worden geëist. De huidige 
technieken en prijzen laten dit zeker toe.
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     GEMEENTELIJK BELASTINGEN                                                              
De gemeente haalt ongeveer 1/6 deel van de inkomsten uit de gemeentelijke belastingen. Het 
hieruit vrijgekomen geld wordt besteed voor zaken die onder de bevoegdheid van de gemeente 
vallen.

De SP vindt dat iedereen  zijn deel moet bijdragen, maar het moet wel eerlijk blijven. Belasting 
betalen om verontreinigingen op te ruimen natuurlijk. Maar we moeten niet iets opleggen en het 
dan ergens anders aan uitgeven. De SP vindt het helemaal verkeerd om meer te vragen dan 
voor het beoogde doel nodig is, waarbij het overtollige geld gebruikt wordt om andere leuke 
dingen te doen. Wat over is moet terug naar de belastingbetaler.
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     EEN DEMOCRATISCH WESTERVOORT 
Er heeft de afgelopen vier jaar een samenvoeging plaatsgevonden van het ambtelijk apparaat 
met die van de gemeente Duiven. 

BESLUITVORMING  
Op deze wijze hoopt men de kwaliteit en de kwantiteit van de voorstellen te verbeteren. Ook 
hoopt  men dat op deze manier de kwetsbaarheid van eenmansfuncties  zal verminderen. Het is 
de bedoeling dat de bereikbaarheid voor de burger gelijk blijft of zelfs verbetert.                                              
De SP zal oplettend zijn dat de burger dat krijgt waar hij of zij recht op heeft en dat het op een 
manier gebeurt zoals we dat in Westervoort gewend zijn. Open, transparant en binnen vast-  
gestelde termijnen.


