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Leefomgeving, 
duurzaamheid en verkeer 
 
Wij moeten zorgvuldig omgaan met de natuur en ons landschap. Een schoon 
milieu, waaronder ook het openbaar groen en het water valt, moet onze 

aandacht hebben. Hier geldt het rentmeesterschap bij uitstek. Hoofdlijnen zijn bijvoorbeeld het 
investeren in duurzame energiebronnen en het duurzaam inrichten van de (leef)omgeving. Dit kan 
onder andere door een krachtige uitvoering van het milieu- en duurzaamheidsplan en de Routekaart 
2030. Aardgasvrij, energiebesparing, lokale duurzame energie, duurzame mobiliteit, circulaire 
economie en klimaatadaptatie spelen daarin een belangrijke rol. Het is belangrijk dat iedereen 
duurzaamheid tussen de oren krijgt en zich er verantwoordelijk voor voelt! 
 
Belangrijke punten: 

• Nog meer werk maken van wijkgericht werken en investeren in buurtbeheer. (uitleenpunt 
materiaal,Wijk Schoon Gewoon). Ondersteunen van  ‘Groen aan de Buurt’, Bee Deals e.d.  

• Ons karakteristieke landschap in stand houden. 
• Begraafplaatsen, parken, bermen en groenstroken op een hoger niveau onderhouden. 
• Brede, goed onderhouden trottoirs en fietspaden met voldoende ruimte.  
• Zorgen voor voldoende hondenuitlaatplaatsen en de hondenbelasting daarvoor inzetten.  
• Vanuit veiligheidsoogpunt geen bezuinigingen op de openbare verlichting. Zeker niet in het 

buitengebied! 
• De gemeentelijke riolering op een goed niveau beheren. Er moet voldoende capaciteit zijn 

om overlast van hevige regenbuien op te vangen. 
• Samen met lokale hoveniers de actie ‘Steenbreek’ opzetten (tegel eruit, groen erin).  
• Realiseren van openbare watertappunten (moderne versie van de ‘dorps- of stadspomp’). 
• Continue werken aan draagvlak en bewustwording van milieugedrag en energiebesparing. 
• De gemeente zet zich in om tot een circulaire economie te komen. 
• Kritisch tegenover een  windmolenpark.    
• Krachtige uitvoering van de Routekaart 2030 en het milieu- en duurzaamheidsplan. 
• Zorgen dat Wijk bij Duurstede  een ‘Fair Trade-gemeente’ blijft! 
• Meer laadpunten voor elektrische auto’s en fietsen. 
• De gemeente gaat voor lokaal opgewekte en duurzame elektriciteit (EWEC). 
• De ambitie is om de hoeveelheid restafval verder te reduceren tot 100 kg/inw per inwoner.  
• Het faciliteren van kringloopwinkels dragen een belangrijke rol bij het afvalbeleid en de 

circulaire economie gedachte.  
• Stappen zetten om de (regionale) verkeersdruk (Doorn/Bunnik) op te lossen.  
• Realiseren van vrij liggend fietspad op de dijk en overlast motoren tegengaan. 
• Verkeersveilige schoolomgeving. 
• Gladheidsbestrijding op fietsroutes verbeteren. 
• Ontwikkelen van een lokale fietsagenda. Gebruik van de fiets bevorderen. 
• Landbouwverkeer zoveel mogelijk scheiden van langzaamverkeer. 
• Er moeten snelle en goede ov-verbindingen zijn vanuit de kernen en het bedrijventerrein. 
• Een goed parkeerbeleid regelen en zorgen voor voldoende parkeermogelijkheden. Meer 

parkeerplaatsen, ook voor invaliden. Daarnaast ook goed toegankelijke stallingen voor 
scooters. 

• In alle wijken dient voldoende aanbod te zijn van speelplekken, trap- en voetbalveldjes en 
verblijfplekken. Stimuleren natuurlijk-spelen. Rekening houden met mindervalide kinderen. 

• De veiligheid van speelplaatsen bevorderen en misbruik door hangjongeren voorkomen. 
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