
  

  

Verkiezingsprogramma 2022-2026 

 



1 

Inhoudsopgave 
 
Inleiding 3 
 
Hoofdstuk 1. Burger en bestuur 4 
Bestuur in interactie met de burger 4 
Bestuur mét de samenleving 4 
Duidelijkheid 4 
Verbinding 4 
Zichtbaarheid 5 
Integriteit 5 
Samenwerking 5 
Bewaking van de identiteit 6 
Bundeling van krachten 6 
Verbonden in netwerken 6 

 
Hoofdstuk 2. Veiligheid 7 
Preventie 7 
Politie 7 
Bedrijvigheid en veiligheid 8 
Brandweerzorg en hulpverlening 8 
Crisis- en rampenbestrijding 9 
Vuurwerk 9 
 
Hoofdstuk 3. Zorg en welzijn 10 
Inkoop hulp en zorg 10 
Wet maatschappelijke ondersteuning 10 
Vrijwilligerswerk 11 
Jeugd 11 
Jeugdzorg 12 
Zorg voor ouderen en gehandicapten 12 
Volksgezondheid 13 
Verslaving 13 
Onderdak voor mensen in nood 14 
 
Hoofdstuk 4. Lokale economie, werk en inkomen 15 
Economie van de toekomst 15 
Zorg voor ondernemers 15 
Visie op arbeidsmarkt 16 
Zondagsrust 17 
 
Hoofdstuk 5. Onderwijs 18 
Onderwijsbeleid 18 
Huisvesting 18 
Leerlingenvervoer 189 
Onderwijsachterstand 19 
Brede School 19 
Onderwijs en zorg 20 
 

 



2 

Hoofdstuk 6. Cultuur, recreatie en sport 21 
Cultuur 21 
Cultuurhistorie 21 
Recreatie 22 
Evenementen 22 
Toerisme 22 
Recreatieve sport 22 
 
Hoofdstuk 7. Leefomgeving, duurzaamheid  en verkeer 24 
Groen en openbare ruimte 24 
Water 25 
Milieu- en duurzaamheidsbeleid 25 
Afvalstoffenbeleid 26 
Verkeer en verkeersveiligheid 26 
Speelplaatsenplan 27 
 
Hoofdstuk 8. Ruimtelijke ordening en wonen 28 
Omgevingswet en omgevingsvisie 298 
Bestemmingsplan 28 
Welstandsnota 29 
Monumentenbeleid en archeologie 29 
Woningbouw en leefmilieu 29 
 
Hoofdstuk 9. Agrarische sector 31 
 
Hoofdstuk 10. Financiën en risico’s 32 
Het huis op orde 32 
Risicomanagement 32 
Transparantie 32 
Financieel beleid 32 
Burgerbegroting 323 
Subsidiebeleid 33 

 

 

  



3 

Inleiding 
Duidelijk vanuit het hart! 
 
Op D.V. woensdag 16 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Maakt het wat uit of u stemt 
en op welke partij u stemt? Ja, zeker wel! De inwoners van Wijk bij Duurstede bepalen op die dag 
welke koers de gemeente zal varen in de periode 2022-2026. De moeite waard dus om uw stem te 
laten horen! Deze verkiezingen gaan over mensen. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, onze 
leefomgeving, onze veiligheid en ons geld. De moeite waard dus om uw stem te laten horen! 
 
De Protestant-Christelijke Groepering (PCG) wil - zoals u van ons gewend bent - voor u de handen uit 
de mouwen steken. Dat doen we vanuit onze persoonlijke betrokkenheid bij de samenleving en vanuit 
onze Christelijke levensovertuiging. We willen ons laten leiden door de normen en waarden die de 
Bijbel voor de samenleving aanreikt. De achterliggende jaren hebben bewezen dat dit, zowel in de raad 
als in het college, niet alleen principieel, maar ook praktisch is. Dat PCG-geluid willen we de komende 
periode opnieuw laten horen: 
 

1. Burger en bestuur: de PCG wil betrouwbare politiek voeren met een zorgvuldige luisterhouding 
en een actieve betrokkenheid vanuit de samenleving. 

2. Veiligheid en openbare orde: hier mag niet op bezuinigd worden! Met elkaar kunnen we iets 
doen tegen de hufterigheid op straat en de vervuiling van onze samenleving. 

3. (Jeugd)zorg en welzijn: de PCG staat voor de waardigheid van het leven en heeft hart voor 
ouderen, zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving. 

4. Lokale economie, werk en inkomen: een goed draaiende lokale economie is van groot belang, 
de PCG ziet de zondag als collectief rustmoment in onze economie. 

5. Onderwijs: wie investeert in jeugd en onderwijs, investeert in de samenleving van nu én in die 
van de toekomst.  

6. Cultuur, recreatie en sport: de PCG wil een samenleving en niet een naast-elkaar-leving. 
Cultuur, cultuurhistorie, recreatie en sport spelen hierin een belangrijke rol. 

7. Leefomgeving, duurzaamheid en verkeer: de PCG durft samen met u te investeren in de 
openbare ruimte (o.a. openbaar groen) en in een goede doorstroming van het verkeer. 

8. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen: denken in kansen en mogelijkheden! De PCG wil extra 
woningbouw en streeft een evenwichtig woningaanbod na. Bouwen voor oud en jong en met 
maatwerk voor elke kern! 

9. Agrarische sector: de PCG gaat voor een leefbaar, werkbaar en vitaal buitengebied. De 
belangen van agrariërs en fruittelers staan daarbij centraal. 

10. Financiën: problemen worden niet doorgeschoven naar de toekomst. Een solide beleid is en 
blijft nodig met een gezonde balans tussen voorzieningen en belastingen. 

 
De PCG is betrouwbaar, duidelijk en betrokken! We vinden het belangrijk om te blijven werken aan 
vertrouwen tussen inwoners, stakeholders en politiek. Alleen samen kunnen we iets moois van onze 
gemeente maken en samen maken we het verschil!  
Spreekt u dit aan? Doe dan mee en stem op 16 maart PCG. Met uw steun zit de PCG opnieuw in het 
college en met drie of zelfs vier zetels in de gemeenteraad! Of dat uitmaakt? Daar kunt u van op aan!  
 
Kandidaten 
De eerste vier kandidaten op onze lijst zijn: 

1. Jan-Dirk de Bruijn  2.     Arie van Vliet 
3. Hans Marchal   4.     Marco Petri 
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Burger en bestuur 
 
Bij de PCG staat de samenleving centraal. Het overheidsbestuur richt zich op de 
samenleving en staat ten dienste van de burger. De PCG streeft naar een 
gemeentebestuur dat dicht bij de burger staat, betrouwbaar en consequent is 
en zelf het goede voorbeeld geeft. Dat vraagt van bestuurders een zorgvuldige 
luisterhouding en vervolgens een actieve betrokkenheid op het geheel van de 

samenleving. De PCG meent dat daarbij de volgende thema’s leidend zouden moeten zijn. 
 

Bestuur in interactie met de burger 
 Veel burgers ervaren een kloof tussen het bestuur en de burger. Die kloof wordt een dringend 
probleem gevonden dat zelfs de representativiteit van ons stelsel zou ondergraven. De PCG vindt het 
belangrijk dat deze kloof wordt overbrugd. Bestuurders moeten daarom zorgvuldig luisteren en actief 
betrokken zijn op het geheel van de samenleving. 
 
Concreet:  

• Het gemeentebestuur zoekt actief contact  met de samenleving en luistert naar gevoelens en 
argumenten van de stakeholders.  

• Het gemeentebestuur is allereerst verantwoordelijk  voor het ‘algemeen belang’ dat in strijd 
kan zijn met  individuele belangen. Communicatie is hierbij essentieel. 

• Het gemeentebestuur heeft eigen opvattingen die geworteld zijn in politieke overtuigingen. 
• Het gemeentebestuur motiveert tegenover de samenleving welke keus wordt gemaakt.  

 

Besturen mét de samenleving 
Het gemeentebestuur hoeft zijn publieke taak niet alleen uit te oefenen.  Wat de burger zelf kan 
aanpakken, moet de overheid niet overnemen. Veiligheid, leefbaarheid, onderwijs en zorgaanbod 
vormen kerntaken van de gemeente. 
 
Concreet:  

• Het gemeentebestuur oefent zijn zorgtaken uit met  de samenleving. 
• Het gemeentebestuur stimuleert en ondersteunt zo nodig maatschappelijke en particuliere 

initiatieven bij de uitvoering van deze kerntaken.  
• Het gemeentebestuur rekent met en speelt in op het ‘zelforganiserend vermogen’ van de 

samenleving. 
 

Duidelijkheid 
Het gemeentebestuur maakt duidelijk wat haar rol is en hoe de bevoegdheden liggen. Te allen tijde 
moet worden voorkomen dat verkeerde verwachtingen worden gewekt. 
 
Concreet:    

• Juist als interactie van bestuur met de samenleving uitgangspunt zijn, is het bieden van 
duidelijkheid een eerste vereiste: Waarover gaat het wel en waarover niet, hoe liggen de 
formele bevoegdheden, etc. 

• Het vraagt van het gemeentebestuur helderheid in bewoordingen, realisme in te wekken 
verwachtingen en bewustheid van de concrete context. 
 

Verbinding 
Onze samenleving is heel gevarieerd. Er kunnen ontwikkelingen zijn die de veerkracht van een 
samenleving flink op de proef stellen. Het gemeentebestuur zet zich in op vreedzaam samenleven. 

  1 
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Concreet: 

• Het gemeentebestuur is er voor de hele samenleving: het algemeen belang gaat voor het 
individuele belang. De PCG wil wel de nek uitsteken voor individuele gevallen! 

• Het gemeentebestuur maakt zich hard voor de meest kwetsbaren. 
• Het gemeentebestuur streeft ernaar dat iedereen ongeacht achtergrond veilig is.  

 
Het gemeentebestuur zoekt naar verbindingen. Het brengt initiatieven vanuit de samenleving bij 
elkaar, overbrugt verschillen en zorgt voor respect en uitwisseling tussen uiteenlopende burgers.  

 
Zichtbaarheid 
De gemeente is de overheid die het dichtst bij de burger staat. Het gemeentebestuur vult die positie 
in door zichtbaar, bekend en benaderbaar te zijn. 
 
Concreet:  

• Er is een heldere communicatie en uitwisseling tussen burgers en bestuurders. 
• Het gemeentebestuur is zichtbaar in de samenleving: aanspreken en aangesproken worden, 

zichtbaar zijn en gekend worden.  
• Een laagdrempelig inloopspreekuur zou hier ook een oplossing in kunnen bieden.  

 

Integriteit 
Vaak wordt er gediscussieerd over de vraag of publieke bestuurders integer handelen of niet. Die 
discussie ondergraaft het vertrouwen en gezag van bestuurders. Daarom is er een krachtig signaal 
nodig. 
 
Concreet: 

• Bestuurders zijn eerlijk en oprecht en willen zich altijd verantwoorden. 

• Besturen spreken regelmatig op een vaste manier over integriteit van hun leden. 
 

Samenwerking 
Gemeenten zijn geen eilanden. Hun belangen overstijgen de fysieke grenzen. Daarom is samenwerking 
met andere gemeenten noodzakelijk. Bezinning op kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten van de onze 
gemeentelijke organisatie blijft echter noodzakelijk. De PCG maakt zich zorgen om het tekort aan 
gekwalificeerde ambtenaren en het grote verloop. Het houden van exit/gesprekken en het meten met 
behulp van medewerkers tevredenheidsonderzoek kan bijdragen tot goed werkgeverschap en het 
vasthouden van gekwalificeerd personeel. 
 
Gemeenten hebben ook niet meer het alleenrecht op publiek gezag. De samenleving verandert sterk. 
Daardoor zijn ze steeds vaker een (belangrijke) deelnemer in een breed maatschappelijk netwerk. 
Gemeenten worden meegenomen in een trend van schaalvergroting. Er ontstaan krachtige regio’s die 
zich sterk naast en soms ook tegenover zelfstandige gemeenten laten gelden. Dat vraagt om een 
zorgvuldige positiebepaling. Een constante evaluatie op het aangesloten zijn bij een 
samenwerkingsverband blijft van belang.  
 
Aansluiting bij de U-16 gemeenten (netwerk van samenwerkende Utrechtse gemeenten op het terrein 
van onder andere economie, wonen, duurzaamheid, ruimtelijke ontwikkeling en bereikbaarheid) 
onderschrijft de PCG, echter de individuele belangen van raadsleden moeten wel gewaarborgd blijven. 
Bijvoorbeeld raadsrapporteurs kunnen hier een rol in spelen.  
 
Gemeenten kunnen zich dus niet meer alleen redden. Ze moeten samenwerken met hun omgeving. 
Voor de PCG zijn daarbij de volgende uitgangspunten belangrijk: 



6 

 

Bewaking van de identiteit 
Iedere gemeente heeft haar eigen karakter. Daarmee onderscheidt zij zich van de omgeving. Inwoners 
herkennen zich in tradities en eigenschappen en zijn trots. Dat moet zo blijven. 
 
 
Concreet: 

• Samenwerkingsvormen waardoor het gemeentelijke karakter verloren gaat, worden niet 
gesteund. 

• Als samenwerking tot schaalvergroting leidt, wordt de eigenheid van de kleine gemeenschap 
zoveel mogelijk behouden.  

 
Bundeling van krachten 
Krachten worden gebundeld om er beter en samen sterker van te worden. Die meerwaarde moet 
aantoonbaar zijn of de voordelen mogen worden verwacht. 
 
Concreet: 

• Samenwerking moet duidelijke maatschappelijke en economische voordelen hebben. 
Afstemming en samenwerking binnen de U-16 regio is noodzakelijk en bijvoorbeeld de VRU 
en de RSD. 

• Als autonomie ingeleverd moet worden, moet dat in balans zijn met de winst aan 
bestuurlijke kracht. 

• Gemeentelijke herindeling is geen optie. De PCG hecht sterk aan de lokale autonomie. 

• Richtlijn is en blijft: wat lokaal kan, moet lokaal! 
 
Verbonden in netwerken  
De gemeente is een belangrijke partij in het netwerk van maatschappelijke organisaties. Een belangrijk 
onderscheid is dat gemeenten overheidsbevoegdheid hebben. Toch maken steeds meer 
gemeentebesturen een terugtrekkende beweging om meer ruimte te geven aan maatschappelijke 
initiatieven. 
 
Concreet:  

• Het gemeentebestuur doet mee in de fijnmazige netwerken van onze samenleving. 

• Het gemeentebestuur waardeert de kracht van de samenleving en geeft ruimte aan 
maatschappelijk initiatief en vernieuwende participatietrajecten. 

• Meer vertrouwen, minder regels. 
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Veiligheid 
 
Veiligheid is een van de belangrijkste zaken in onze samenleving. Burgers 
willen veiligheid in hun huis, in hun wijk, in het verkeer, op school en op het 
werk. Veiligheid is één van de kerntaken van de overheid. De politie draagt 
daarbij zorg voor de fysieke veiligheid. 
 

De gemeente heeft een grote verantwoordelijkheid voor wat betreft het gevoel van veiligheid. Toch 
staat de gemeente daarin niet alleen. Ook woningcorporaties, instellingen, ondernemers en burgers 
zelf zijn verantwoordelijk voor veilig wonen, werken en reizen. De PCG vindt het belangrijk om samen 
te werken aan veiligheid. Samen met partners en vrijwilligers moet het veiligheidsgevoel worden 
verbeterd. Inwoners en ondernemers willen steeds vaker meehelpen om criminaliteit en overlast te 
bestrijden. De gemeente ondersteunt initiatieven die meehelpen aan meer veiligheid.  
 
Veiligheidsbeleid vraagt om een samenhangend pakket aan maatregelen, variërend van het 
vandalismebestendig inrichten van de openbare ruimte tot het maken van afspraken over de inzet 
van politie en brandweer. Gemeenten leggen hun lokale prioriteiten op het vlak van de openbare 
orde en veiligheid vast in een integraal veiligheidsplan. Dit wordt eens in de vier jaar vernieuwd en 
jaarlijks geëvalueerd met de gemeenteraad. 
 

Preventie 
Preventie is het belangrijkst, daarna volgt handhaving. De gemeente straalt daadkracht uit in haar 
communicatie. Vandalisme, overlast en geweld tegen hulpverleners wordt niet getolereerd. 
 
Concreet: 

• Bijzonder opsporingsambtenaren (Boa’s) nemen politietaken waar en zetten zich in voor 
lokale prioriteiten, festivals zijn zelf verantwoordelijk voor de handhaving.   

• Er wordt intensief ingezet op buurtpreventie, WhatsApp-groepen en AED-projecten 
(ondersteuning Stichting AED Hartstikke Nodig). 

• Er wordt voorlichting over sociale veiligheid op (basis)scholen georganiseerd. 

• Er is extra zorg voor jeugd en gezinnen met complexe problemen. 

• Intensieve inzet op matiging van genotsmiddelen door voorlichting en controle; geen 
alcohol/drugs of lachgas op straat. 

• Actief meedenken met ex-gedetineerden voor wonen en werk om herhaling te voorkomen. 
 

Politie 
Gemeenten krijgen steeds meer te maken met criminaliteit die hen ondermijnt. Criminaliteit verschuift 
van de stad naar het platteland. Drugsdelicten, (auto)criminaliteit en ondermijnende zakelijke 
activiteiten op bedrijventerreinen nemen toe. De PCG vindt dat de doelen van de Nationale Politie 
moeten worden gebundeld met gemeentelijke doelstellingen; daardoor nemen de lokale 
mogelijkheden toe. Het is noodzakelijk om met alle partners samen te werken. De gemeente zorgt 
voor voldoende inzet van ambtenaren op het terrein van openbare orde en veiligheid.  
 
De toegenomen maatschappelijke verantwoordelijkheid van gemeenten en de langer thuiswonende 
ouderen leveren nieuwe zorgvragen op. De gemeente werkt bij veiligheid en zorg samen met het 
Veiligheidshuis. Daardoor kunnen tijdig beschermingsmaatregelen worden toegepast. Verwarde 
personen hebben extra aandacht van de gemeente en hulpverlening. 
 
 

  2 
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Concreet:  
• De wijkagenten zijn onmisbaar in de kernen en de wijken en zijn duidelijk zichtbaar op straat 

aanwezig.   
• De gemeente heeft minimaal één volwaardig ingericht steunpunt waar burgers de wijkagenten 

kunnen spreken. 
• De politie participeert actief in het lokale zorgnetwerk om bij te dragen aan preventief 

handelen. 
• Het creëren van mogelijkheden voor het laagdrempelig doen van aangifte en een goede 

terugkoppeling door de politie. 
• Actieve deelname van burgers stimuleren via Burgernet of SMS-Alert. 
• In het kader van Halt-trajecten ouders nauw betrekken bij de aanpak van overlast gevende 

jongeren. 
• In risicogebieden cameratoezicht instellen. 
• Om verloedering tegen te gaan dient vernield straatmeubilair vervangen en graffiti op muren 

en dergelijke zo snel mogelijk te worden verwijderd, evenals posters en zwerfvuil. 
• Schade als gevolg van vandalisme en kleine criminaliteit zoveel mogelijk verhalen op de dader.  
• Bijdragen aan de bewustwording van burgers door het bijhouden van een vandalismemonitor 

of ‘vandalismemeter’. 
• In samenwerking met de woningcorporaties het verkrijgen van het Politiekeurmerk Veilig 

Wonen bij nieuwe woningen en grootschalige renovaties bevorderen. 
• Door ‘Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied’ de veiligheid in het buitengebied vergroten. 

 

Bedrijvigheid en veiligheid 
Ook bedrijven hebben te maken met overlast en vernielingen. Samen met de gemeente worden 
afspraken gemaakt over het tegengaan van deze problematiek. Bedrijvigheid is van groot belang voor 
de lokale economie. De gemeente moet zich echter wel bewust zijn van de risico’s die bepaalde 
bedrijven met zich meebrengen. Denk hierbij aan “zware” bedrijven, tankstations en chemische 
opslag.  
 
Concreet: 

• Samenwerken met de ondernemers om inbraken terug te dringen. 
• Zorgen dat de vergunningverlening en handhaving op orde is, in het bijzonder ten aanzien van 

risico’s van bedrijven voor de omgeving. De afspraken daarover met brandweer en 
milieudienst regelmatig evalueren. 

 

Brandweerzorg en hulpverlening 
De PCG is trots op onze mensen die zich voor onze zorg en hulpverlening inzetten! De hulpdiensten, 
brandweer en ambulancezorg moeten voldoende zijn toegerust om hun taken goed te kunnen 
vervullen. De brandweer investeert, naast de reguliere brandbestrijding, ook in preventieve taken.  
 
Concreet: 

• De regionalisering van de brandweer mag niet leiden tot uitholling van de vrijwillige 
brandweer. 

• Een jeugdbrandweerkorps voorziet in een behoefte, o.a. als kweekvijver voor de professionele 
en vrijwillige brandweer. Hiervoor aansluiting zoeken bij omliggende gemeenten die al over 
een jeugdbrandweer beschikken. 

• Ruimhartige compensatie voor Wijkse bedrijven met brandweervrijwilligers. 
• Duikteam behouden voor Wijk bij Duurstede! 
• De aanrijtijden van de ambulance scherp in de gaten houden.  Deze liggen voor de kern Wijk 

bij Duurstede niet ver van de landelijke norm.  
• Meer aandacht voor cultureel erfgoed in Regionaal Risicoprofiel. 
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• Overlast veroorzakende personen die de inzet van de brandweer en andere hulpverleners 
blokkeren, hard aanpakken. 

 

Crisis- en rampenbestrijding 
De gemeenschap moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeente is voorbereid op een crisis en dat 
zij in staat is daadkrachtig op te treden om de negatieve gevolgen ervan te beperken. Samenwerking 
met omliggende gemeenten in het kader van de veiligheidsregio is daarbij een eerste vereiste. 
 
Concreet:  

• Het regionaal crisisplan jaarlijks evalueren en actualiseren. 
• Voldoende middelen reserveren voor het opleiden, trainen en oefenen van bestuurders en 

medewerkers in de crisisorganisatie. 
• Voldoende aandacht hebben voor specifieke situaties, zoals zware bedrijven, vervoersassen 

en rivierveiligheid. 
 

Vuurwerk 
De PCG kiest ervoor het gebruik van vuurwerk, binnen de landelijke wettelijke kaders, zoveel mogelijk 
te ontmoedigen en overlast door vuurwerk hard aan te pakken.  
 
Concreet:  

• Vuurwerkvrije zones aanwijzen rond verzorgingstehuizen, winkelcentra en kerken. 

• Streng toezien op het bezit en afsteken van illegaal vuurwerk. 

• Streng toezien op het afsteken van illegaal vuurwerk buiten de toegestane tijden. 
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Zorg en welzijn 
 
De PCG staat voor de zwakkeren in de samenleving. Wij willen omzien naar 
mensen in kwetsbare omstandigheden. Vanuit Bijbelse naastenliefde willen wij 
hen zorg en ondersteuning of zelfs bescherming bieden en helpen om hun eigen 
verantwoordelijkheid weer op te pakken. Er moet zorg zijn voor het oudere, 
jongere en ongeboren leven. 

De basis vormt de ondersteuning vanuit familie, vrienden, kerk en maatschappelijke verbanden. Waar 
deze basis tekortschiet, wil de PCG zorgen voor adequate aanvulling. 
 

Inkoop hulp en zorg 
Inkoop van hulp (WMO of Jeugdzorg) door of namens de gemeente gebeurt niet alleen op basis van 
prijs maar vooral op kwaliteit en aansluiting bij de identiteit. Burgers (ook ouders en jongeren), moeten 
kunnen kiezen voor een organisatie die bij hen past. Zorg die aansluit bij de overtuiging en cultuur van 
het gezin is effectiever en daardoor goedkoper! 
Daarbij is het van belang dat lokale (identiteitsgebonden) organisaties ook tot de zorgaanbieders 
behoren en mee kunnen doen bij de aanbesteding. Dat betekent ook dat de gemeente in de 
bovengemeentelijke samenwerkingsverbanden haar eigen keuzes verdedigt, waaronder de keuze voor 
identiteitsgebonden instellingen. Als direct contracteren niet mogelijk is, wordt gekeken naar de 
mogelijkheden om te laten onder aannemen. Regelmatige evaluatie of toetsing zodat malafide 
zorgaanbieders geweerd worden.  
Maximale ruimte moet worden geboden aan hulp via het persoonsgebonden budget of een 
vergelijkbare systematiek (bijvoorbeeld een persoonsvolgend budget). 
De PCG is er voorstander van dat zorgvoorzieningen zo dicht mogelijk bij de burger worden 
georganiseerd.  
Financiële risico’s voor de gemeente worden zorgvuldig afgewogen tegen de kwaliteit en omvang van 
noodzakelijke zorg. De kwaliteit van zorg mag niet onder druk komen te staan door het behalen van 
een zo groot mogelijke korting.  

 
Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) 
De PCG pleit voor een ruimhartig WMO-beleid van de gemeente, dat voorwaarden schept voor de 
burger om zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen en solidair te zijn ten opzichte van mensen met 
een (psychiatrische) handicap en/of langdurige zorgbehoefte.  
 
Concreet:  

• Een goed geoutilleerd loket-meldpunt “Als het leven pijn doet” waar een ieder met 
vragen/problemen terecht kan. Voor maatwerk dient er voldoende ruimte te zijn om bij 
mensen thuis aan de keukentafel begeleiding te bieden. Er wordt bij niet passende vragen 
altijd naar een oplossing gezocht.  

• Stimulerende maatregelen nemen om de onderlinge betrokkenheid - binnen familie, kerk en 
maatschappelijke verbanden - te (helpen) verbeteren (via ‘Wijk helpt’ en ‘Omzien naar elkaar’). 
Ook niet-kwetsbaren moeten opgeroepen worden tot actief burgerschap, om zich in te zetten 
voor hun medeburgers. Kerken kunnen hierin een stimulerende en ondersteunende rol 
vervullen. 

• Goede ondersteuning bieden aan mantelzorgers en vrijwilligers.  
• Voldoende en adequate psychosociale hulp verlenen via het Loket Wijk.  
• Dure hulpmiddelen zoveel mogelijk delen en hergebruiken. 

3 
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• Werken aan een sluitend zorgpakket en -netwerk, zoals thuiszorg, maaltijdvoorziening, 
alarmering, voorlichting (voeding, beweging, veiligheid) en terminale en palliatieve thuiszorg. 
Ook moet de strijd worden aangebonden met vereenzaming en sociaal isolement. 

• Zoveel mogelijk het niveau van collectieve en individuele voorzieningen in stand houden.  
• De PCG ziet de voedselbank niet als een teken van welvaart en betreurt het dat voedselbanken 

nodig zijn. Gegeven de voedselbank moeten we zorgen voor goede afstemming tussen Loket 
Wijk en de voedselbank, om bij cliënten van de voedselbank te kijken hoe het probleem is 
ontstaan en hen te helpen om daar weer bovenop te komen.  

• Via Loket Wijk goede informatie, advies, ondersteuning, huwelijks- en opvoed-cursussen 
aanbieden aan echtparen en ouders, zodat zij beter in staat zijn hun verantwoordelijkheid voor 
elkaar en de opvoeding van hun kinderen waar te maken.  

• Ervaringsdeskundigheid uit de samenleving benutten door burgerparticipatie, Adviesraad 
Sociaal Domein en klanttevredenheidsonderzoeken.   

• Zorg dragen voor maatschappelijke opvang om dakloosheid zoveel mogelijk te voorkomen, en 
overlast door verslaving, huiselijk geweld e.d. te verminderen.  

 

Vrijwilligerswerk 
De PCG koestert de grote waarde van het vrijwilligerswerk al of niet in verenigingsverband. Vrijwilligers 
verdienen de waardering van de samenleving.  
 
Concreet: 

• De autonomie van verenigingen dient gewaarborgd te blijven, ook al krijgen zij gemeentelijke 
subsidie.  

• Identiteitsgebonden en interkerkelijke hulpverleningsorganisaties dienen ook een plek te 
krijgen in het lokale zorgnetwerk. 

• Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor de samenleving, daarom is een gemeentelijk 
schouderklopje op zijn tijd gewenst.  

 

Jeugd 
Het uitgangspunt bij het jeugdbeleid is gelijk aan dat bij de WMO, namelijk veel verantwoordelijkheid 
bij de burgers. In het gezin moet de basis worden gelegd voor een goed functioneren in de 
maatschappij. De PCG streeft ernaar dat jongeren gezond en veilig opgroeien tot burgers die vanuit 
een gezond verantwoordelijkheidsbesef volop meedoen in de samenleving. Daarom wil de PCG 
investeren in de jeugd en werken aan goede voorzieningen en netwerken. 
Kinderen moeten ook vooral kind kunnen zijn en daarvoor kansen krijgen. Ouders zijn de 
eerstverantwoordelijken in het opgroeien en opvoeden. De PCG gaat uit van de eigen kracht van 
jongeren, ouders en de gemeenschap. De zorg geldt (kwetsbare) jongeren en gezinnen, waarbij de 
gemeente een goed vangnet realiseert. Waar ondersteuning nodig is, behoort die zo dicht mogelijk bij 
de leefomgeving van de jeugdigen en gezinnen plaats te vinden, hoewel dat niet altijd haalbaar of 
wenselijk is.  
 
Concreet: 

• Ondersteunen van peuterspeelzalen, vanwege de waardevolle elementen voor de (sociaal-
emotionele) ontwikkeling van kinderen en ter voorkoming van (taal)achterstanden. 

• Kritisch zijn op de besteding van middelen voor VVE (Voor- en vroegschoolse educatie) en 
bestrijding van ontwikkelingsachterstanden. Onderscheid tussen achterstanden als gevolg van 
gebrekkige blootstelling aan Nederlandse taal en echte spraakontwikkelings-stoornissen.  

• Kinderen met leer- en ontwikkelingsachterstanden intensief begeleiden (voor- en 
vroegschoolse educatie en schakelklas). 

• De sociaal-emotionele ontwikkeling aandacht geven in samenspraak met de scholen.  
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• Opvoedkundige problemen van leerlingen vroeg signaleren via o.a. het zorg adviesteam en 
hulp bieden via o.a. schoolmaatschappelijk werk en zo nodig een gezinscoach. 

• Jongeren pas met een diploma het onderwijs laten verlaten (startkwalificatie); hierbij vervullen 
de leerplicht en het jongerenloket (voor voortijdige schoolverlaters) een belangrijke rol. 

• Voldoende accommodaties voor de opvang van 12- tot 16-jarigen en 16+ jongeren realiseren, 
zoals jeugdvoorzieningen van sportclubs en sport- en ontmoetingsplekken op straat.  

• Bij Loket Wijk een laagdrempelig  Centrum voor Jeugd en Gezin in stand houden met een goede 
samenwerking en afstemming tussen de partijen, hierbij zoveel mogelijk aansluiten bij het 
PCG-ideaal van de normen en waarden van het gezin. 

• Gezinnen ondersteunen in de vorm van één gezin, één plan, één begeleider.  
• Het (open) Christelijk jeugdwerk heeft de volledige steun van de PCG. Ook voor dit werk dient 

de gemeente (extra) middelen vrij te maken. 
 

Jeugdzorg 
Vanaf 1 januari 2015 zijn de verantwoordelijkheden op het terrein van Jeugdzorg overgegaan naar 
gemeenten; de zogenaamde ‘decentralisatie Jeugdzorg.’ Doel hiervan is: Meer preventie, eerdere 
ondersteuning, integrale hulp en gebruikmaken van de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders. Deze 
doelstelling sluit aan bij het uitgangspunt van de PCG. 
Oplossingen worden zoveel mogelijk gezocht in het eigen netwerk en zo weinig mogelijk bij specifieke 
instellingen.  
 
Concreet: 

• De gemeente zet in op een daadwerkelijke transformatie: Zoveel mogelijk ondersteunen in de 
natuurlijke context van een jongere, eventueel in een pleeggezin, en zo weinig mogelijk in 
instellingen waarin jongeren langdurig verblijven. 

• Kerken, scholen en andere maatschappelijke instellingen worden intensief betrokken bij het 
tot stand komen en uitvoeren  van gemeentelijke beleid bij de Jeugdzorg. 

• Het Loket Wijk  heeft ook voor de jeugdzorg een spilfunctie. 
• Inzetten op echtscheidingspreventie en relatielessen. Elke echtscheiding is er één teveel en is 

verlies. Met name de kinderen zijn de dupe. 
• Speciale aandacht voor de problemen op seksueel gebied onder tieners. 

 

Zorg voor ouderen en gehandicapten 
De PCG is een warm voorstander van een samenleving waarin we omzien naar elkaar. Het 
ouderenbeleid (‘waardig ouder worden’) en het gehandicaptenbeleid is hierbij erg belangrijk. 
Ouderen en kwetsbaren moeten zo lang en zelfstandig mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De zorg 
voor ouderen en kwetsbaren wordt georganiseerd via Loket Wijk en valt deels onder de WMO. De 
PCG vindt dat de gemeente een belangrijke regierol heeft om een goed en samenhangend pakket 
aan voorzieningen te realiseren en in stand te houden. Een seniorvriendelijk gemeentebeleid is een 
‘must’. Met betrekking tot het ouderenbeleid zijn met name de terreinen eenzaamheid, armoede, 
veiligheid en zorg van groot belang. 
 
Concreet: 

• Ouderen- en gehandicaptenbeleid verdient op diverse terreinen speciale aandacht (integraal 
beleid met een langetermijnvisie). Overleg met belangenorganisaties zoals Stichting Welzijn 
Ouderen Cothen en de Wijkse Algemene Bond voor Ouderen (WABO) is daarbij van groot 
belang. 

• Aandacht voor het herkennen van mensen met een lichte verstandelijke beperking en tijdig 
adequate ondersteuning bieden. 

• De gemeente moet op een persoonlijke en begrijpelijke manier communiceren (digitaal, 
telefonisch en persoonlijk gesprek).   



13 

• Ouderen stimuleren om hun bijdrage te (blijven) leveren aan de samenleving en binnen 
politieke beleidsprocessen. 

• Collectief vervoer, openbaar vervoer en ouderenvervoer moeten op elkaar worden afgestemd. 
• Samenwerken met o.a. woningbouwverenigingen om voldoende woningen geschikt te maken 

voor het zo lang mogelijk thuis wonen van ouderen en gehandicapten. 
• Werken aan een sluitend zorgpakket en –netwerk, zoals thuiszorg, maaltijdvoorziening, 

alarmering, voorlichting (voeding, beweging, veiligheid) en terminale en palliatieve thuiszorg. 
Ook moet de strijd worden aangebonden met vereenzaming en sociaal isolement. 

• Zorgen voor een goede spreiding van voldoende seniorenwoningen met bereikbare en (ook 
voor gehandicapten) toegankelijke voorzieningen in de directe omgeving (‘woonservicezone’). 

• Ouderen en gehandicapten de mogelijkheid bieden zo lang mogelijk zelfstandig thuis te 
wonen; daarbij dient wel gewaakt te worden voor sociaal isolement en eenzaamheid. 

• Mantelzorgers goede ondersteuning bieden.  
• Rijvaardigheidstrainingen, fietstrainingen en scootmobiel trainingen mogelijk maken voor 

senioren. 
• Rekening houden met degene die in financiële problemen is gekomen door combinatie van 

hoge zorgkosten en woonlasten. Vanuit lokaal armoedebeleid helpende hand bieden!  
• Gezamenlijk werken aan ‘Wijk samen dementievriendelijk’. 
• Hospice verdient alle steun!  

 

Volksgezondheid 
Welvaart brengt risico’s met zich mee voor de volksgezondheid. Menig burger leeft niet (geheel) 
gezond. Te weinig beweging, ongezonde voeding, roken en overmatig alcoholgebruik vormen 
bedreigingen voor de gezondheid. Het overgewicht bij kinderen is hierbij een specifiek aandachtspunt. 
Daarnaast vragen zaken als depressiviteit, eenzaamheid en diabetes de aandacht, aangezien die het 
welbevinden beïnvloeden. 
De PCG vindt gezond leven in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de burger zelf, maar wil wel 
actief bijdragen aan bezinning en maatregelen om de volksgezondheid te bevorderen. Een proactieve 
opstelling van de gemeente is nodig om te voorkomen dat burgers uiteindelijk een beroep moeten 
doen op dure vormen van zorg. 
 
Concreet: 

• Optimale voorwaarden voor de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) scheppen om 
zijn activiteiten uit te kunnen voeren en zijn deskundigheid benutten. 

• Ambulances goed spreiden over de regio, om op tijd zorg te kunnen bieden. 
• Een lokaal gezondheidsbeleid opstellen en een samenhangend pakket van maatregelen 

realiseren in overleg met diverse (lokale) deskundigen. 
• Toezicht houden op de effecten van gezondheidsbeleid en zo nodig beleidsmatig bijsturen. 
• Zorg blijven dragen voor toegankelijke hulpverlening, onafhankelijk van het inkomen. 
• Voldoende aanbod en goede bereikbaarheid van eerstelijnsvoorzieningen zoveel mogelijk 

stimuleren, waaronder de continuïteit van de huisartsenzorg. 
• Het beperkt inzetten van sportcoaches kan hier een rol in spelen.  

 

Verslaving 
De PCG vraagt speciale aandacht voor het verslavingsbeleid. Er bestaan veel vormen van verslaving. 
Met name verslaving aan alcohol, drugs, roken, lachgas en gokken vragen gerichte behandeling. 
Verslaving vormt een bedreiging voor de gezondheid en het toekomstperspectief van de betrokkene 
en leidt soms ook tot openbare overlast. Daarom wil de PCG een actief verslavingsbeleid, dat begint 
met erkenning van de problematiek en vraagt om gerichte maatregelen. 
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Concreet: 
• Een lokaal platform in stand houden waarin verschillende maatschappelijke partijen, kerken 

(diaconieën) en deskundige organisaties (zoals GGD, politie en verslavingszorg) deelnemen. 
• Een integraal verslavingsbeleid vaststellen of actualiseren in samenspraak met het platform en 

de burgers en de uitvoering via het platform coördineren. 
• Adequaat handhaven, omdat preventie en zorg alleen dan effectief zijn. 
• Als gemeente actief handhaven op de alcoholverkoop aan jongen onder de achttien jaar. 
• Afspraken maken met de horeca over alcoholmatiging. Actieve campagne om alcoholgebruik 

in sportkantines en andere gelegenheden terug te dringen. 
• Naar jongeren een actief ontmoedigingsbeleid en gericht voorlichtingsbeleid voeren over de 

gevaren van alcohol, roken, drugs, gokken, lachgas en schulden.  
• Coffeeshops en bordelen weren uit de gemeente. 
• Geen ruimte voor wietexperimenten in onze gemeente. 
• Kansspelen zoveel mogelijk terugdringen. 

 

Onderdak voor mensen in nood 
De Bijbel geeft ons opdracht om gastvrij te zijn voor vluchtelingen en mensen in nood. De opvang van 
vluchtelingen moet in balans zijn met de belangen van de eigen bevolking. Asielzoekers met een 
verblijfsvergunning (‘vergunninghouders’) moeten zich, ter bevordering van de integratie, aanpassen 
aan de Nederlandse en lokale identiteit. 
 
Concreet: 

• Opvang van vluchtelingen moet passen bij aard en schaal van de gemeenschap. 

• De gemeente huisvest niet meer vergunninghouders dan er wettelijk aan onze gemeente 
worden toegewezen. 

• Het maatschappelijk middenveld betrekken bij de opvang. 

• Goede inburgering en taallessen voor vergunninghouders (bij het Taalhuis). 
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Economie 
 
Economie is een belangrijk thema. Ons hele westerse samenlevingsmodel is 
gebaseerd op het kapitalistische groeimodel. De PCG vindt  economie ook 
belangrijk. Voor ons is de economie geen doel maar een middel. De economie 
is nodig om in ons levensonderhoud te voorzien. Vanuit het Bijbels perspectief 
van rentmeesterschap is het onze verantwoordelijkheid om de schepping niet 

te laten lijden onder de drang naar welvaart. Economische resultaten worden bij voorkeur met 
circulaire middelen  behaald. De PCG vindt een sterke lokale economie met voldoende bedrijvigheid 
belangrijk.  Daardoor zorgen we immers voor werkgelegenheid voor onze inwoners. Werk is een van 
de dingen die zorgen voor structuur en een sociaal netwerk.  Daar heeft iedereen behoefte aan. Het 
midden- en kleinbedrijf (MKB) en retail is belangrijk voor onze lokale economie. Retail vormt het hart 
en het gezicht van iedere stad, wijk of dorp. Een aantrekkelijk winkelgebied maakt een plaats uniek, 
dé ontmoetingsplek en trekt veel bezoekers aan.  

 
Concreet: 

• Een nieuwe economische agenda en actualisatie detailhandelsvisie met bijbehorend actieplan. 

• Bedrijven aantrekken met  werkgelegenheid die past bij de beroepsbevolking. 

• Ruimtelijke keuzes maken met oog voor een goede balans tussen economie, milieu en 
werkgelegenheid. 

• Zorgen voor een goede communicatie tussen de gemeente en bedrijven. 

• Bedrijfsleven vroegtijdig betrekken bij gemeentelijke planontwikkeling. 

• Nieuwe bedrijventerreinen alleen nog circulair aanleggen. 

• Bevorderen bereikbaarheid van de regio en met name Wijk bij Duurstede. 

 
Economie van de toekomst 
De economie ontwikkelt zich razendsnel. Het is daarom belangrijk om niet vast te blijven houden aan 
de structuren van het heden en het verleden. We moeten op tijd de bakens verzetten en nieuwe 
ontwikkelingen volgen. Voorbeelden daarvan zijn bancaire systemen die vervangen worden door 
‘blokchain’, nieuwe vormen van energie en vraaggericht 3D-printen. Het is belangrijk dat de lokale 
economie zich vroegtijdig bezint op deze ‘derde industriële revolutie’.  Tegelijkertijd wordt de 
economie niet alleen globaler, maar ook regionaal. Daarom is het belangrijk om regionaal afgestemd 
beleid te hebben, waarmee op deze ontwikkelingen kan worden ingespeeld.  

  
Concreet: 

• Een constante dialoog met de lokale bedrijven om in te kunnen spelen op de nieuwe 
economie. 

• Innovatie stimuleren door fondsen en faciliteiten. 

• Toekomstgerichte innovatieve bedrijven aantrekken door een regionaal samenhangend 
beleid. 

• Ruimte voor streekeconomie; koop lokaal! 

 
Zorg voor ondernemers 
Zelfstandige ondernemers in het midden – en klein bedrijf zijn de ruggengraat van onze economie. Zij 
verdienen de steun van de gemeentelijke overheid. Dat kan door hen te faciliteren en goed met hen 
te communiceren en in gesprek te blijven. Ook moeten ze voorzien worden van goede locaties om 
stabiele groei mogelijk te maken.  
Regels zijn er om deze bedrijven te beschermen en te reguleren - niet om ze te belemmeren. Dat 
moet de insteek van alle regelgeving zijn.  

  4 
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Boeren verdienen gemeentelijke steun. Zij zijn belangrijk voor onze voedselvoorziening en spelen een 
goede rol in natuurbeheer en het behoud van onze landschappen. Er moet ruimte zijn om hun bedrijf 
economisch gezond te houden. Regelgeving moet een steun in de rug zijn in plaats van stok tussen 
de spaken (zie verder Hoofdstuk 9). 

 
Concreet: 

• Er moet een bedrijfscontactfunctionaris zijn waar bedrijven al hun vragen kunnen stellen.  

• Ondersteun een ondernemersloket: korte lijnen met ambtenaren, geen ingewikkelde 
vergunningstrajecten en heldere communicatie.  

• Nieuwe bedrijven worden ontvangen met een ‘rode loper benadering’, zodat zij snel alle 
procedures en processen kunnen doorlopen. Bestaande ondernemers uiteraard ook niet uit 
het oog verliezen.  

• Een optimaal startersklimaat creëren. Startende ondernemers hebben een steuntje in de rug 
nodig bij het vinden van een pand of kantoor o.i.d. 

• Zorg voor een goede bereikbaarheid en voldoende parkeerplaatsen. De PCG is tegenstander 
van betaald parkeren. 

• Zorgen voor een gelijk speelveld. Handhaven van detailhandel waar dat volgens het 
bestemmingsplan niet mag. 

• Goede en vroegtijdige informatie over werkzaamheden zodat winkeliers hierop kunnen 
inspelen en zo omzetschade beperken. Als werkzaamheden uitlopen moet er een goede 
nadeelcompensatie zijn georganiseerd. 

• Lokale buurtsupers en vitale winkelcentra behouden. Gezamenlijk de leegstand van winkels 
aanpakken. 

• Versterking van het ondernemersklimaat in de binnenstad en de kernen Cothen en 
Langbroek. 

• MKB-vriendelijke overheidsaanbestedingen. Bij aanbestedingen gaat de voorkeur uit naar 
‘Wijkse’ bedrijven. Stimuleren dat lokale en regionale bedrijven meedoen bij aanbesteding. 

• Regeldruk verminderen. Regels die er zijn moeten eenduidig , beschermend en 
terughoudend zijn. Waar mogelijk vergunningen vervangen door meldingen. 

• Betalingsgedrag gemeente is al verbeterd, deze lijn doorzetten! 

• Lokale lasten moeten worden beperkt. 

• Bij leegstand bedrijfspand, vrijstelling OZB gebruikersdeel laten betalen door eigenaar. 

• Het ondernemersfonds periodiek blijven evalueren. 

 
Visie op arbeidsmarkt 
Wij willen de lokale economie stimuleren om een sociale arbeidsmarkt met werk voor onze inwoners 
te creëren.  Daarom verwachten wij van onze lokale bedrijven dat zij hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid nemen. De nieuwe economie  van online-winkelen, 3D-printen, blockchain en 
robotisering vraagt om een bezinning op arbeid. Er komt een verschuiving aan van banen naar 
(maatschappelijke) taken. 

 
Het is op lokaal niveau belangrijk om taken gelijk te waarderen. Niet alleen betaald werk is 
waardevol.  De PCG vindt zorg, ondersteuning en vrijwilligerswerk even nuttige maatschappelijke 
bijdragen. Deze moeten daarom gestimuleerd en gewaardeerd worden.  

 
Concreet: 

• Een grotere waardering voor onbetaald werk zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg. 

• Voldoende werkgelegenheid voor alle opleidingsniveaus. 

• Samenwerking met de sociale dienst en UWV bij het vervullen van vacatures. 

• Een goed lokaal of regionaal onderwijsaanbod dat aansluit op de arbeidsmarkt. 
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• Vrijstelling van sollicitatieplicht voor alleenstaanden met jonge kinderen of mensen met een 
zieke partner. 

 
Zondagsrust 
Bij lokale economie en een sociale arbeidsmarkt hoort ook rust op zijn tijd, of beter gezegd op Zijn 
tijd. God heeft in Zijn wijsheid ons de zegen van een collectief rustmoment gegeven, de zondag. Een 
dag om Hem te dienen en te rusten van al ons werk. Dat is niet knellend of beperkend, want een 
uitgerust mens produceert en functioneert beter.  
 
Concreet: 

• De zondag als collectief rustmoment in onze economie. 

• Waar mogelijk beperking van de koopzondagen. 

• Geen dwang voor winkeliers om op zondag open te zijn. 

• Bescherming van werknemers en kleine winkeliers die in de problemen komen door 
winkelopenstelling op zondag. 
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Onderwijs 
 
Het belang van kwalitatief goed onderwijs kan moeilijk worden overschat. Goed 
onderwijs is erg belangrijk voor de ontwikkeling van burgers en de samenleving. 
De rol van de gemeenten - het creëren van optimale randvoorwaarden hiertoe 
- is beperkt, maar niet onbelangrijk. Immers, zaken als huisvesting, lokaal 
onderwijsbeleid en leerlingenvervoer vallen onder verantwoordelijkheid van 

het gemeentebestuur. De vrijheid van onderwijs is leidend voor het gemeentelijk onderwijsbeleid. 
 

Onderwijsbeleid 
De ontwikkelingen rondom het passend onderwijs vormen een belangrijk agendapunt. Een goede 
verstandhouding tussen de verschillende partners (schoolbesturen, directies en gemeente) is van 
groot belang. 
 
Concreet: 

• De bevoegde gezagen als serieuze partners zien, om samen te komen tot een breed gedragen 
lokaal onderwijsbeleid, dat afgestemd wordt op de ondersteuningsplannen van passend 
onderwijs. 

• Een integrale aanpak van ondersteuning en zorg realiseren, in en buiten de school. 
• Aandacht voor het jonge kind (0-4 jaar) met een ontwikkelachterstand. Vroeg investeren in 

deze kinderen door observatie en behandeling loont.  
• Zich onthouden van actieve inmenging in de inhoud van het onderwijs. 
• Alle leerlingen verdienen een plek op een school die past bij hun kwaliteiten en hun 

mogelijkheden. Dat kan een ‘gewone’ maar ook een ‘speciale’ school zijn. Dat is het 
uitgangspunt van passend onderwijs. 

• Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf kan halen. Scholen 
bieden daarom extra begeleiding aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- 
of gedragsproblemen. 

• In overleg met het onderwijsveld maatregelen nemen ter voorkoming van vroegtijdige 
schooluitval. 

• Opheffing van een basisschool in een kleine kern of bepaalde wijk moet zoveel mogelijk 
worden voorkomen. 

• Belangen van het christelijk onderwijs hebben vanzelfsprekend de volle aandacht van de PCG. 
• Ondersteunen van initiatieven om op alle openbare scholen godsdienstonderwijs aan te 

bieden. 
• Voorlichting over kindermishandeling, andere gezinsproblemen en over pesten op school is 

nodig om de problemen op tijd te onderkennen. 
• Voorlichting op scholen over bewegen, gezonde voeding, verslaving, cyberpesten, 

internetgedrag, loverboys etc. 
• Onderwijs stimuleren om leerlingen kennis te laten maken met het werk van de gemeenteraad 

en het politieke spel in de lokale democratie. Dit kan bijvoorbeeld door een 
jeugdgemeenteraad waarbij elke school met een fractie is vertegenwoordigd.  

• Kijken naar de mogelijkheden van een kinderburgemeester.  
 

Huisvesting 
De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van het onderwijs. Vanaf 1 januari 2015 zijn de 
schoolbesturen van het primair onderwijs financieel verantwoordelijk voor het buitenonderhoud en 
aanpassingen.  
 

  5 
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Concreet: 
• Het actueel houden  van het ‘Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs’ . 
• Ook Wijk bij Duurstede heeft te maken met leerlingenkrimp. De gemeente moet hier tijdig op 

inspringen met hun huisvestingsbeleid. 
• Gemeente mag niet ‘sturen’ met onderwijsgebouwen. Scholen en besturen bepalen zelf of ze 

samenwerken of zelfs samengaan.   
• Rekening houden met het levensbeschouwelijk karakter en de identiteit van de school bij 

gebruikmaking van het vorderingsrecht op leegstaande lokalen. 
• Zorg dragen voor kwalitatief goede onderwijshuisvesting, waarbij binnenklimaat en ventilatie, 

veiligheid en duurzaamheid prioriteit hebben. 
• De onderwijsgebouwen zodanig inrichten, dat tegemoet kan worden gekomen aan een 

toenemende diversiteit van leerlingen als gevolg van passend onderwijs. 

 
Leerlingenvervoer 
Het leerlingenvervoer moet adequaat geregeld zijn en de huidige vergoeding voor het 
leerlingenvervoer wil de PCG handhaven. Dit geldt voor leerlingen die door een beperking niet 
zelfstandig naar een passende school kunnen of voor leerlingen die verder moeten reizen omdat er 
geen school met een passende identiteit in de buurt is. De PCG vindt het zogeheten 
‘signatuurvervoer’ belangrijk. Door de komst van passend onderwijs hoeven leerlingen soms minder 
verder te reizen. De gemeente stelt zich royaal op en werkt voortvarend mee bij de vergoeding van 
leerlingenvervoer aan pleegouders. Dat geldt zeker in het kader van een maatregel van 
kinderbescherming. 
 

Onderwijsachterstand 
De gemeente heeft een sturende en coördinerende rol bij de bestrijding van onderwijsachterstanden 
en neemt de aanpak hiervan voortvarend ter hand. De gemeente krijgt daar ook geld van het Rijk voor. 
De PCG wil laaggeletterdheid en taalachterstanden effectief aanpakken. Het bevorderen van 
leesgedrag onder jonge kinderen is hierbij een belangrijk middel. 
 
Concreet: 

• Beschikbare gelden voor voorschoolse educatie en schakelklassen ook daadwerkelijk ter 
beschikking stellen aan het onderwijsveld en een doorlopende leerlijn waarborgen. 

• Achterstanden in een zo vroeg mogelijk stadium in kaart brengen, bijvoorbeeld door een goede 
samenwerking tussen consultatiebureaus, peuterspeelzalen, kinderopvang en scholen. 

• In het belang van de doorgaande lijn initiatieven om te komen tot school-gebonden 
peuterspeelzaalwerk ondersteunen en faciliteren. 

• Behouden van peuterspeelzalen voor de kleine kernen.  
 

Brede School 
De Brede School kan een goed instrument zijn voor het bestrijden van onderwijsachterstanden en het 
bevorderen van sociale cohesie in de buurt. 
 
Concreet: 

• Een Brede School wordt vormgegeven vanuit scholen en/of instellingen. 
• De mogelijkheid van een breed zorgnetwerk binnen een Brede School optimaal benutten 

(consultatiebureau, fysiotherapie, logopedie, enz.). 
• De PCG ondersteunt de plannen om een nieuwe Brede School in de Heul te realiseren. 
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Onderwijs en zorg 

Sommige leerlingen hebben naast ondersteuning in het onderwijs ook aanvullende zorg nodig. Ze 
kunnen zich bijvoorbeeld fysiek of mentaal niet alleen redden op school. 
Onderwijszorgarrangementen regelen: een combinatie van onderwijs en zorg op school. 
 
Concreet: 

• Burgers mogen bij onderwijs-zorgarrangementen niet van het kastje naar de muur worden 
gestuurd. De overheid is een betrouwbare partner en vangnet. De gemeente zorgt vanwege 
de garantiefunctie van de overheid dat er altijd voldoende passend onderwijs in de openbare 
scholen beschikbaar is. 

• Zorgaanbieders moeten passen bij de identiteit van leerlingen, ouders en school. Dat geldt 
niet alleen voor geïndiceerde, maar ook voor kortdurende zorg. 
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Cultuur, recreatie en sport 
 
Het karakter van de lokale samenleving geeft vaak herkenning en heeft een 
samenbindende functie. Mensen willen zichzelf kunnen zijn en de eigenheid ook 
delen met elkaar. De PCG wil een samenleving, en niet een naast-elkaar-leving. 
Cultuur en cultuurhistorie kunnen hierin een belangrijke rol spelen, evenals het 
verantwoord samen recreëren en sporten.  

 
Cultuur  
De PCG vindt cultuurbeleving heel belangrijk. Het stimuleren van (sociaal-)culturele activiteiten kan 
hieraan bijdragen. Culturele activiteiten moeten ontstaan uit particulier initiatief, waarbij de gemeente 
een stimulerende en ondersteunende rol kan spelen. Waar een meer actieve rol van de gemeente 
wordt verwacht, wordt gekeken naar de algemeen-maatschappelijke betekenis van de ondersteunde 
of gesubsidieerde activiteit. De PCG staat positief tegenover culturele activiteiten en kunstuitingen, 
zolang ze niet een aanstootgevend, godslasterlijk of shockerend karakter hebben.  
 
Concreet:  

• Cultuurbeleid speelt een ondersteunende rol bij de vormgeving van het eigen karakter van 
Wijk bij Duurstede - het behoud van historische kenmerken, overdracht van belangrijke 
waarden en de erkenning van de bestaande verscheidenheid. 

• Actieve of passieve deelname aan kunst en cultuur voor alle inwoners bevorderen.  
• Scholieren in aanraking brengen met diverse cultuurvormen; hierbij wel rekening houden met 

de identiteit van de scholen.  
• Beeldende kunst in de openbare ruimte als uitingsvorm van identiteit en cultuur(beleving) 

stimuleren en realiseren. 
• Lokale media moeten worden ondersteund, zodat zij inwoners onafhankelijk informatie 

kunnen geven. Ook moeten ze de maatschappelijke dialoog kunnen ondersteunen. 
• De PCG is trots op de nieuwe bibliotheek! Deze moet modern en toegankelijk blijven met de 

bijbehorende maatschappelijke voorzieningen. Sluiting van dorpsvestigingen moet voorkomen 
worden en ook de christelijke bibliotheken verdienen steun van de gemeente. 

 

Cultuurhistorie  
Naast cultuurbeleving is ook waardering van de cultuurhistorie erg belangrijk. De geschiedenis hangt 
uiteraard nauw samen met de lokale identiteit. Wijk bij Duurstede heeft een rijke geschiedenis en deze 
geschiedenis moet zichtbaar zijn in de bebouwing, maar ook in de openbare ruimte en in het 
cultuurlandschap. De PCG maakt zich sterk voor het behoud en herstel van cultuurhistorische waarden, 
ook al wordt het financiële kader beperkter. De gemeente schept mogelijkheden, ordent en 
beschermt. Erfgoed is een cadeau uit het verleden dat waarde toevoegt aan ons dagelijks leven! 
 
Concreet:  

• Cultuurhistorische waarden (archeologie en monumenten) behouden en deze op de kaart 
zetten.  

• Een museum als zichtbare drager van de lokale geschiedenis indien mogelijk steunen.  
• Cultuurhistorische waarden inzetten om de toeristische en recreatieve aantrekkingskracht  

(citymarketing) van de gemeente te bevorderen. 
• Opstellen van een gemeentelijke, ‘Wijkse’ canon en lokaal geschiedenisonderwijs. 

Geschiedenislessen moeten beginnen in de eigen buurt! 
• De vrijwilligers van de lokale werkgroep archeologie (onderdeel van de AWN) voldoende 

faciliteren om hun activiteiten voort te kunnen blijven zetten.  

6 
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Recreatie  
De hoge woningdichtheid en veeleisende arbeidsomstandigheden veroorzaken behoefte aan 
ontspanning. De PCG wil daarom bijdragen aan verantwoorde recreatie. De gemeentelijke taak bestaat 
vooral in het scheppen van goede randvoorwaarden.  
 
Concreet:  

• Zorgen voor een goed voorzieningenniveau van vrijwilligersverenigingen die een 
verantwoorde vrijetijdsbesteding bieden.  

• Recreatievoorzieningen die passen bij het karakter van de gemeente en de zondagsrust niet 
aantasten. 

• Behouden en/of ontwikkelen van recreatieterreinen, zoals natuur- en groengebieden. 
• Verbeteren en/of realiseren van aantrekkelijke fiets- en wandelroutes. 
• Geen inbreuk maken op het buitengebied en de belangen van agrariërs door 

recreatievoorzieningen. 
• Zorgen voor een evenwichtige spreiding van veilige speelvoorzieningen voor kinderen, en 

jongeren en omwonenden betrekken bij de ontwikkeling ervan. 
 

Evenementen 
Evenementen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de levendigheid van de gemeente. De PCG 
staat open voor gezellige activiteiten die de sociale cohesie bevorderen. Wel zijn duidelijke spelregels 
nodig, onder andere om overlast voor omwonenden te voorkomen. 
 
Concreet: 

• De eindtijd voor geluidsoverlast bij buitenevenementen op maximaal 24.00 uur stellen. 
• Verlaging van de geluidsnormen bij evenementen.  
• Geen vergunningen verlenen voor evenementen met een verhoogd risico op onveilige 

situaties, drugsgebruik, overmatig alcoholgebruik, lachgas en activiteiten die in strijd zijn met 
de goede zeden.  

• Geen voorstander van  evenementen op zondag. 
• Goed regelen van parkeren bij evenementen.  

 

Toerisme 
Behalve recreatiemogelijkheden voor de eigen inwoners zijn ook goede faciliteiten nodig ter 
ondersteuning van het toerisme. De PCG pleit voor aantrekkelijke toeristische voorzieningen, maar 
nadrukkelijk met behoud van het eigen karakter. 
 
Concreet: 

• Geen grootschalige stimulering van de toeristische sector. Laat de ‘Wijkse’ kernen zichzelf 
blijven en hun eigen karakter en identiteit behouden. 

• Versterken van het eigen imago door toeristische evenementen die verwijzen naar de lokale 
cultuur(historie). 

 

Recreatieve sport 
Recreatieve sport kan een positieve bijdrage leveren aan de vorming en gezondheid van de jeugd, aan 
de volksgezondheid in z’n algemeenheid en aan sociale verbanden. Veel vrijwilligers zijn op dit terrein 
actief, en ook ouders tonen vaak een grote betrokkenheid. 
De PCG onderkent de positieve aspecten van sport en wil deze ondersteunen door als gemeente goede 
faciliteiten en accommodaties te bieden. Ouderen en gehandicapten verdienen extra aandacht; niet 
alleen in het mogelijk maken van sport en beweging, maar ook in het bevorderen van sociale 
contacten.  
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Concreet: 

• Stimuleren van sport, spel en gezondheid via scholen. Dit kan door 
kennismakingsprogramma’s waarbij ook aandacht is voor ‘fair play’ en sportief gedrag. 

• Sport mogelijk maken door het behouden, versterken of realiseren van goede faciliteiten en 
accommodaties in de drie kernen. 

• Het sportaanbod beter toegankelijk maken voor ouderen en gehandicapten (financiering kan 
via ‘sociaal domein’). 

• Streven naar evenwicht tussen gemeentelijke en particuliere bijdragen. 
• Nieuw zwembad is, gelet op de hoge structurele lasten, op dit moment financieel niet 

haalbaar.  
• Ontmoedigen en beperken van alcoholgebruik in sportkantines en het ontmoedigen van roken 

op sportcomplexen.  
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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. 
Energiebesparing, aardgasvrij  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! 
 

Groen en openbare ruimte 
Het groen - bomen, struiken, parken en perken - bevordert de leefbaarheid van de gemeente. Het 
gericht inzetten van beplanting maakt het mogelijk om energie te besparen, de geluidsoverlast te 
beperken en de luchtkwaliteit te verbeteren. De PCG vindt een kwaliteitsniveau belangrijk, ook omdat 
groen sterk beeldbepalend is. Bij de inrichting van de openbare ruimte worden de aspecten van 
verkeersveiligheid en sociale veiligheid in voldoende mate meegenomen, zodat onoverzichtelijke en 
onveilige situaties worden voorkomen. Met de openbare ruimte wordt een bijdrage geleverd aan de 
sociaal-maatschappelijke en economische doelen. 
 
Concreet: 

• Blijven inzetten op wijkgericht werken en investeren in buurtbeheer. Doel hiervan is de buurt 
‘terug te geven’ aan de samenleving.  

• Bewoners uitnodigen, stimuleren en faciliteren (uitleenpunt materiaal) om de 
groenvoorziening in hun eigen omgeving te onderhouden en vrij van zwerfvuil te houden (Wijk 
Schoon Gewoon).  

• De vrijwilligers van Vereniging Natuur en Milieu voldoende faciliteren om hun activiteiten 
voort te kunnen blijven zetten.  

• Ondersteunen van projecten als ‘Groen aan de Buurt’, Bee Deals e.d.  
• Door een groenplan voorzien in het planten en onderhouden van een brede variatie in bomen 

en planten. 
• Ons karakteristieke landschap in stand houden. 
• Begraafplaatsen, parken, bermen en groenstroken op een hoog niveau onderhouden. 
• Opstellen van een ‘Waardemonitor Openbare Ruimte’. 
• Brede, goed onderhouden trottoirs en fietspaden met voldoende ruimte voor rolstoelen, 

kinderwagens, rollators, scooters en e-bikes. Obstakels worden systematisch verwijderd (geldt 
ook voor de binnenstad).  

• Aandacht hebben voor de veiligheid(sbeleving) van burgers bij de inrichting van groenstroken. 
• Zorgen voor voldoende honden uitlaatplaatsen en de overlast van honden (hondenpoep) 

tegen gaan.  
• Voldoende plakplaatsen om ‘wild aanplakken’ te voorkomen. ‘Wildplakkers’ aanpakken en de 

verwijderingskosten op hen verhalen. 
• Vanuit veiligheidsoogpunt geen bezuinigingen op de openbare verlichting. Zeker niet in het 

buitengebied! Toepassen van moderne technieken zoals sensoren, avond/nachtsystemen, 
LED-verlichting e.d. wordt gestimuleerd. 
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Water 
Water wordt een steeds belangrijker onderwerp voor gemeentelijk beleid. Dit moet tot uitdrukking 
komen in het nieuw op te stellen Water en Rioleringsplan (WRP). Klimaatadaptatie en hittestress zijn 
hierbij kernwoorden. Watersystemen en problemen van wateroverlast of verdroging houden 
doorgaans niet op bij een gemeentegrens. De PCG is daarom van mening dat overleg met het 
waterschap en de omliggende gemeenten noodzakelijk is. 
 
Concreet: 

• Het grond- en oppervlaktewater zuiver houden. 
• De gemeentelijke riolering op een goed niveau beheren. Indien mogelijk een gescheiden 

systeem van afvalwater en hemelwater realiseren. Er moet voldoende capaciteit zijn om 
overlast van hevige regenbuien op te vangen. 

• Er moeten draaiboeken zijn voor lange perioden van hitte en droogte.  
• Bevorderen van meer groen in gebouwde omgevingen. Samen met lokale hoveniers de actie 

‘Steenbreek’ doorzetten (tegel eruit, groen erin). Natuurontwikkeling binnen de ecologische 
hoofdstructuur stimuleren. 

• Landbouwgrond alleen opofferen indien er geen andere opties zijn. 
• De belevingswaarde van water in de omgeving en van wonen aan het water recht doen. 
• De culturele eigenheid van het landschap in stand houden. 
• Waterretenties realiseren om wateroverlast door zware regenval en/of kwelwater te 

voorkomen. 
• Realiseren van openbare watertappunten (moderne versie van de ‘dorps- of stadspomp’). 

 

Milieu- en duurzaamheidsbeleid 
Zorg voor het klimaat is voor de PCG meer dan een hype. De PCG heeft nooit onder stoelen of banken 
gestoken dat ze het nut en de noodzaak inziet van een zorgvuldig en fatsoenlijke omgang met de 
natuur en de leefomgeving. Gods goede schepping moeten we bouwen en bewaren. Dat mag niet 
alleen op de korte termijn gericht zijn. Ook volgende generaties moeten kunnen voortborduren op het 
door ons ingezette beleid. De vraag naar energie stijgt. Fossiele energiebronnen op aarde raken op. 
Daarom wil de PCG een actieve bijdrage leveren aan energiebesparingen (trias energetica). Ook willen 
we duurzame energiebronnen inzetten, we zijn immers rentmeester.  
 
Concreet: 

• Continue werken aan draagvlak en bewustwording van milieugedrag en energiebesparing bij 
kinderen, volwassenen en ondernemers. 

• De gemeente zet zich in om tot een circulaire economie te komen. 
• De gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven met duurzame gemeentelijke gebouwen 

en scholen en door andere initiatieven. 
• Vervuiling en uitputting van grondstoffen voorkomen door duurzaam en circulair te bouwen. 
• Overtollige warmte of energie slim benutten (industrie - huishoudens). 
• Burgers moeten worden betrokken door middel van stimuleringsregelingen voor 

energiebesparing in bestaande woningbouw. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van al 
bestaande instrumenten als de duurzaamheidslening en bijvoorbeeld GVR (gemeentelijke 
verduurzamings regeling) 

• Kritisch tegenover een  windmolenpark.  Een breed maatschappelijk debat over o.a. 
gezondheid, geluidshinder en een gedegen draagvlakonderzoek is een ‘must’ om tot een 
besluit te komen.   

• De aanschaf van zonnecollectoren door particulieren en bedrijven stimuleren. 
• Actief meedoen aan landelijke dagen rond afval, zwerfvuil compost etc. Burgers, scholen en 

organisaties hierbij zoveel mogelijk betrekken. 
• Bio-vergistingsinstallaties  faciliteren, handhaving moet hierbij wel geborgd worden.  



26 

• De gemeente zet zich in om voedselverspilling tegen te gaan. 
• Eigen Wijkse Energiecorporatie (EWEC) met raad en daad bijstaan. 
• De gemeente gaat voor lokaal opgewekte en duurzame elektriciteit. 
• Initiatieven als Energieke regio ondersteunen. 
• Asbestsanering stimuleren en kansen oppakken om daken te verduurzamen (zonnepanelen). 
• Samen met de inwoners bevorderen van voorzieningen voor elektrische mobiliteit.  
 

Afvalstoffenbeleid 
Het afvalstoffenbeleid is belangrijk om verloedering van de openbare ruimte tegen te gaan. Burgers 
en bedrijven moeten zich bewust worden van de geweldige productie van afval. Voor de PCG geldt het 
uitgangspunt dat de vervuiler betaalt. Vanzelfsprekend is er goed toezicht op de naleving van de regels. 
Centraal thema bij het afvalbeleid is Van Afval Naar Grondstof (VANG) en de circulaire economie 
gedachte. 
 
Concreet: 

• Optimale scheiding van afvalstromen stimuleren. Toewerken naar omgekeerd inzamelen. 
• Kringloopwinkels spelen een belangrijke rol bij het afvalbeleid en de circulaire economie 

gedacht.  
• Het inzamelen van oud papier door scholen, kerken en verenigingen stimuleren en de 

garantieprijs voor het ophalen behouden. 
• Het milieurendement verbeteren en zorgen voor aanvaardbare kosten voor de burger (zo 

mogelijk vermindering) en een goed serviceniveau. 
• Voldoende (ondergrondse) containers voor restafval, glas, kleding, kunststoffen en waar 

mogelijk ook sap- en melkpakken en blik. 
• Realiseren van nieuwe milieustraat (en gemeentewerf). 

 

Verkeer en verkeersveiligheid 
Het verkeer blijft om aandacht vragen. Het aantal auto’s neemt nog steeds toe. De bestaande lokale 
en regionale wegen kunnen de groei niet of nauwelijks aan. Het openbaar vervoer moet op peil blijven 
of verbeteren. Het fietsverkeer kan worden geoptimaliseerd. De PCG hecht groot belang aan veilige 
voet- en fietspaden. De bewoners stimuleren om meer werk te maken van verkeersonveiligheid door 
o.a. buurtacties en een meldpunt ‘veilig verkeer’ in te stellen. De PCG zet sterk in op de verduurzaming 
van het verkeer. 
 
Concreet: 

• Stappen zetten om de (regionale) verkeersdruk (Doorn/Bunnik) op te lossen. Meer asfalt, 
turborotonde bij De Geer en/of ontsluitingen lijken onvermijdelijk om de doorstroming te 
verbeteren. Ook kan gedacht worden aan andere vervoersvormen (bijvoorbeeld snelle 
tramverbinding) in regionaal verband. 

• Ontmoedigen van sluipverkeer, in het afsluiten van wegen ziet de PCG niets!  
• Meer snelheidscontroles in buitengebied.   
• Realiseren van een vrij liggend fietspad op de Lekdijk en overlast van motoren tegengaan. 
• Goed onderhouden (en voldoende brede) trottoirs en veilige schoolroutes voor de kinderen. 

Verhoogde trottoirs moeten voorzien zijn van op- en afritbanden voor rolstoelen en 
kinderwagens e.d. De binnenstad moet rolstoelvriendelijk zijn! 

• Verkeersveilige schoolomgeving. 
• Verkeersveiligheid garanderen door wegen duurzaam en veilig in te richten. 
• Samen met maatschappelijke organisaties, scholen en bedrijven werken aan goed 

verkeersgedrag. Mogelijke voorbeelden zijn: 
1. Goede fietsverlichting; 
2. Scootmobielcursussen; 
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3. Cursussen voor senioren op elektrische fietsen; 
4. Rijvaardigheidsdagen voor jonge automobilisten; 
5. Wijkacties om gedragsveranderingen te realiseren. 

• Ontbrekende schakels in het fietspadennetwerk aanvullen, woonwijken optimaal ontsluiten 
voor fietsen. 

• Gladheidsbestrijding op fietsroutes verbeteren. 
• Er moeten meer oplaadpunten komen voor elektrische fietsen, ook in de openbare ruimte. 
• Er moeten (snel)laadpalen in de openbare ruimte, zo mogelijk in overleg met bewoners, 

worden geplaatst om elektrisch vervoer te stimuleren. Bij realisatie hiervan lokale 
ondernemers inzetten! 

• In samenwerking met bedrijven en werknemers moet duurzaam vervoer naar werklocaties 
worden gerealiseerd. Dit kan bijvoorbeeld door plannen voor elektrische fietsen en scooters.  

• Ontwikkelen van een lokale fietsagenda. Het gebruik van de fiets bevorderen en zorgen voor 
voldoende goede, veilige en gratis fietsenstallingen. 

• Fietsroutes zo veel mogelijk scheiden van het overige verkeer, landbouwverkeer zoveel 
mogelijk scheiden van  het langzaamverkeer. 

• Er moeten snelle en goede ov-verbindingen zijn vanuit de kernen en het bedrijventerrein. 
• Inwoners betrekken bij besluiten over het openbaar vervoer, bijvoorbeeld over tijden en 

routes.  
• Een goed parkeerbeleid regelen (geen betaald parkeren) en zorgen voor voldoende 

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

• Beheer en onderhoud van de wegen, trottoirs en fietspaden is belangrijk. Wegwerken van 
achterstanden heeft prioriteit. 

 

Speelplaatsenplan 
Via een speelplaatsenplan kunnen speelterreinen en speeltoestellen op een goede manier over de 
gemeente worden verdeeld. In dit plan moet rekening worden gehouden  met voldoende spreiding 
binnen de kernen, waardoor het mogelijk is dat kinderen op korte loopafstand kunnen spelen en 
bewegen. Voor de opgroeiende jeugd worden plaatsen aangewezen die bestand zijn tegen vandalisme. 
Voor ouderen worden voorzieningen voor ontmoeting en beweging gerealiseerd. Bij de inrichting van 
de omgeving wordt vooraf rekening gehouden met het aanleggen van speelplaatsen voor kinderen en 
beweegplaatsen voor ouderen. 
 
Concreet: 

• Speelvoorzieningen voor kinderen evenwichtig spreiden en burgers hierbij betrekken, 
bijvoorbeeld via een speeltuinvereniging. Geen speelvoorzieningen verwijderen! 

• In alle wijken dient voldoende aanbod te zijn van speelplekken, trap- en voetbalveldjes en 
verblijfplekken. 

• Ruimte creëren voor natuurlijk-spelen voor kinderen. 
• Tijdelijk gebruik van onbestemde buitenruimte voor jeugdactiviteiten. 
• Bij de inrichting van een speelplaats en de keuze van speeltoestellen rekening houden met 

minder valide kinderen. 
• De veiligheid van speelplaatsen bevorderen en het misbruik door hangjongeren voorkomen. 
• Met wijk- en buurtverenigingen afspraken maken over gezamenlijk beheer en toezicht. 
• Voorzieningen voor jongeren realiseren, ten behoeve van ontmoeting en beweging (skate- 

en/of skeelerbanen, trapveldjes en hangplekken). 

• Voor de opgroeiende jeugd locaties aanwijzen met duidelijke spelregels, om overlast en 
vernielingen te voorkomen. 
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Ruimtelijke ordening en 
wonen 
 
Het Bijbelse rentmeesterschap geeft richting aan het PCG-beleid voor 
ruimtelijke ordening. Daarbij gaat het om verduurzaming (bijvoorbeeld 

duurzaam bouwen). Ontwikkelingen moeten passen bij de identiteit van de woonomgeving. Ook gaat 
het om een verantwoorde indeling van de openbare ruimte, in het besef dat er grenzen aan de groei 
zijn. Door de decentralisatie van taken naar lagere overheden worden de verantwoordelijkheden voor 
gemeenten steeds groter. Woningbouw is en blijft belangrijk voor Wijk bij Duurstede. De PCG bepleit 
een beperkte groei: Wijk moet groot genoeg zijn om klein te blijven! 
 
Concreet: 

• Aandacht voor diversiteit en leefbaarheid in de wijken. 

• Behoud van de ecologische structuur. 

• Op peil houden van waterberging en oppervlaktewater. 

• Ontspanningsmogelijkheden voor kinderen en volwassenen. 

• Aandacht voor sociale consequenties. 

• Aandacht voor voorzieningen, onderwijs en leefbaarheid. 

• Bij nieuwbouw van bedrijven en woningen eerst kijken naar inbreiding en herstructurering 
boven uitbreiding. 

• De leefbaarheid van de kleine kernen is een voortdurend punt van aandacht. 

• De PCG pleit nadrukkelijk voor een beperkte groei, gericht op het op peil houden van het aantal 
inwoners, waarbij het landelijk karakter en de identiteit van de gemeente en de kernen 
behouden blijven. 

• Extra woningbouw om als gemeente vitaal te blijven en het voorzieningenniveau op peil te 
houden. 

 

Omgevingswet en omgevingsvisie 
Op 1 juli 2022 wordt naar verwachting de Omgevingswet ingevoerd. Deze wet biedt kans om lokale 
beleidsruimte te ontwikkelen en de besluitvorming te versnellen en te verbeteren. Initiatiefnemers 
moeten meer verantwoordelijkheid krijgen om draagvlak voor nieuwe initiatieven te vinden. Als eerste 
stap is een Omgevingsvisie opgesteld. De PCG ziet de meerwaarde van een dergelijke visie waarin de 
belangen van volkshuisvesting, werkgelegenheid, economie, natuur en recreatie tegen elkaar worden 
afgewogen. Alles moet in het werk worden gesteld om de vooraf beoogde voordelen van de nieuwe 
wet daadwerkelijk te behalen!  

 
Bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan legt de vormgeving van de ruimte vast, nu en in de nabije toekomst. Een goede 
afstemming met de provinciale omgevingsvisie, met direct betrokkenen en belangenorganisaties kan 
het proces versnellen. Bij overdracht van taken aan de omgevingsdienst in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO), dient de klant centraal te staan. De afstand tussen 
bestuur en burger moet daardoor niet worden vergroot.  
 
Concreet: 

• In bestemmingen flexibel zijn en af durven wijken om in te kunnen spelen op de vraag naar 
verschillende soorten en passende woningen, bedrijven of andere nieuwe bestemmingen en 
ontwikkelingen (denken in kansen en mogelijkheden). 
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• Bij het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan zorgen voor betrokkenheid van onderaf en 
draagvlak creëren. 

• Functieverandering van agrarische gebouwen mogelijk maken voor passende of buitengebied 
gerelateerde  functies om ‘verrommeling’ van het platteland te voorkomen. 

• Bij overdracht van WABO-taken het klantbelang vooropstellen en de afstand tussen bestuur 
en burger minimaliseren. 

• De PCG zal al het mogelijke doen om seksinrichtingen te weren. 
 

Welstandsnota 
De welstandsnota schrijft voor waaraan bouwactiviteiten getoetst worden en is medebepalend voor 
de beleving van de openbare ruimte. De PCG vindt dat ruimtelijke ontwikkelingen moeten passen bij 
de historische en culturele waarden (identiteit) van de woon- en leefomgeving. 
 
Concreet: 

• Rekening houden met de identiteit en uitstraling van de woon- en leefomgeving. 

• Welstandsvrij bouwen waar mogelijk verder stimuleren. 

• In het welstandsbeleid onnodige beperkingen voor burgers en bedrijven voorkomen. 

• Geen aanstootgevende reclame in de openbare ruimte. 
 

Monumentenbeleid en archeologie 
Wijk bij Duurstede heeft een rijke geschiedenis. Deze geschiedenis komt tot uiting in de aanwezigheid 
van oude gebouwen met diverse bouwstijlen, archeologische vondsten en cultuurlandschap. 
Beeldbepalende bouwwerken, monumenten en de inrichting van het (cultuur)landschap geven 
karakter aan de gemeente en het landelijk gebied. De PCG vindt het belangrijk dat de geschiedenis 
aandacht krijgt (educatie) en wil de cultuurhistorische waarden bewaren voor de toekomst. 
 
Concreet: 

• Het gemeentelijk monumentenbeleid mag niet leiden tot extra regelgeving en financiële lasten 
voor de burger. 

 

Woningbouw en leefmilieu 
Een aantrekkelijke gemeente kenmerkt zich door variatie in woon- en leefmilieus. Er moet evenwicht 
zijn om alle doelgroepen te kunnen laten wonen. Hiervoor moeten er verschillende woningen staan: 
sociaal, middelduur en duur. De PCG vindt evenwicht in het woningaanbod belangrijk; dit is te bereiken 
door het vraaggericht in plaats van aanbodgericht te bouwen. Mede door verschillende bouwstijlen 
krijgt een gemeente karakter. Het is mogelijk om via bestemmingsplannen en grondexploitaties hierin 
sturend op te treden. In de Woonvisie wordt het woningbouwbeleid geformuleerd en op grond 
daarvan worden prestatieafspraken met woningcorporaties gemaakt. Extra woningbouw is 
noodzakelijk om onze gemeente vitaal en het voorzieningenniveau op peil te houden. De lobby bij de 
Provincie om extra woningen te mogen bouwen, zetten we onverminderd door.    
 
Concreet: 

• Integraal woningmarktbeleid door middel van een actuele woonvisie. 

• Stimuleren van het eigen woningbezit. Hierdoor wordt doorstroming bereikt in de sector 
‘sociale huurwoningen’. 

• Voldoende jongeren- en starterswoningen garanderen (de mogelijkheden voor subsidie of 
maatschappelijk gebonden eigendom, koopgarant of producten van de SVn (Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting) zoals starterslening en blijverslening) onderzoeken. 

• Bij de toewijzing van (huur)woningen moet optimaal gebruik gemaakt worden van lokaal 
maatwerk. 

• Plan van aanpak om de bestaande koop- en huurwoningen te verduurzamen. 
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• Geen gasaansluiting meer bij nieuwbouw. 

• Om verdringing op de woningmarkt te voorkomen biedt de gemeente statushouders geen 
voorrangstatus, maar zorgt zo veel mogelijk voor passende woonruimte (al dan niet een 
zelfstandige woning).  

• Zorgen voor voldoende aanbod van woningen voor (grote) gezinnen. 

• Voorzien in levensloopbestendige woningen en seniorenwoningen. 

• Samen met woningcorporaties de doorstroming op de woningmarkt stimuleren en zorgen 
voor voldoende betaalbare huurwoningen. 

• De ontwikkeling van mantelzorgwoningen maximaal ondersteunen. De mogelijkheid van 
mantelzorg (in woningen/bijgebouwen) opnemen in bestemmingsplannen. 

• Werken aan huis binnen bepaalde kaders verder mogelijk maken. 

• Terughoudendheid bij bouwplannen van eventuele moskee. 
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Agrarische sector 
 
De PCG is trots op onze agrarische sector en deze sector verdient alle steun! Zij 
zijn belangrijk voor onze voedselvoorziening en spelen een goede rol in 
natuurbeheer en het behoud van ons mooie landschap. Er moet ruimte zijn om 
hun bedrijf economisch gezond te houden. Regelgeving moet een steun zijn in 
plaats van een stok tussen de spaken. De traditie van de PCG op het gebied van 

de belangenbehartiging van agrariërs staat ook voor de komende periode hoog in het vaandel. De PCG 
heeft  hart voor de agrariërs! De afgelopen periode heeft de PCG dit ook laten zien. Er bijvoorbeeld 
een avond geweest over stikstofproblematiek, inzet voor kleine agrarische windmolens, etc. Beleid in 
het buitengebied moet tot stand komen in goed overleg met organisaties als Land- en 
Tuinbouworganisatie (LTO), Nederlandse Fruitteelt Organisatie (NFO) en Cumela. 
 
Concreet: 

•  Bij het opstellen van visies en bestemmingsplannen in het buitengebied wordt ingezet op een 
toekomstbestendige agrarische sector. Het huidige agrarische landschap en de 
plattelandscultuur in stand houden en waar mogelijk versterken en verfraaien.  

• De agrarische bedrijven voldoende mogelijkheden en ruimte geven om door te kunnen groeien 
en zich te kunnen blijven ontwikkelen.  

• De gemeente moet op tijd aangeven welke agrarische gronden in de toekomst beschikbaar 
moeten komen voor stads- of dorpsuitbreiding. Planologische duidelijkheid voor de lange 
termijn is nodig om grondprijsopdrijving door speculatie te voorkomen. 

• Goede herbestemming van vrijkomende agrarische bebouwing. ‘Out of the box’ denken is 
hierbij een ‘must’!  

• Beheerders van het landschap (agrariërs, fruittelers etc.) een belangrijkere stem geven met 
betrekking tot het waterregime in het buitengebied. 

• Bepaalde trajecten van de provinciale wegen openstellen voor landbouwverkeer. De 
dorpskern van Cothen wordt ontlast en de verkeersveiligheid voor fietsers neemt toe. 

• De agrarische bedrijfsvoering mag niet belemmerd worden door de ontwikkeling van (nieuwe) 
natuurgebieden en recreatievoorzieningen.  

• Agrarische bestemmingen hergebruiken en ‘verrommeling’ van het buitengebied tegengaan.  

• Goede regeling voor huisvesting seizoensarbeiders (incl. kampeerregeling). 

• Het archeologiebeleid mag geen onnodige belemmeringen opwerpen voor de agrariërs. Bij 
grotere archeologische (vervolg)onderzoeken behoeft de ‘verstoorder’ (veelal een agrariër) 
niet (alleen) voor de kosten op te draaien. 

• De gronden van locatie ‘De Groote Maat’ moeten behouden blijven voor de agrarische sector.  

• De planvorming rond de ‘Bosscherwaarden’ wordt kritisch gevolgd, als het definitieve plan 
onvoldoende compensatie biedt voor betrokkenen en negatief uitpakt voor de agrarische 
sector, zal de PCG dit plan niet steunen. Daarnaast baart de component ‘slibstort’ de PCG 
zoveel zorgen dat een ‘nee’ tegen het plan onvermijdbaar is. 

• Het stimuleren van duurzame energie in het buitengebied zoals biogasinstallaties, 
zonnepanelen en kleine agrarische windmolens, e.d. 

• Geen nieuwe landgoederen in het buitengebied. 

• Behouden van agrarische gronden. Het heeft niet onze voorkeur goede agrarische grond in te 
ruilen voor zonnevelden. 

• Ondersteunen van initiatieven die het buitengebied in de picture zetten als ‘Kromme Rijn boert 
en teelt bewust’, Kersenfestival, Landdagen en het Oogstfeest. 

• De kansen die de Omgevingsvisie biedt voor de agrarische sector optimaal benutten. 

• Structureel overleg en korte lijnen met LTO, NFO en Cumela om ontwikkelingen te bespreken.  
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Financiën en risico’s 
 
Voor de uitvoering van het beleid zijn financiële middelen nodig. Middelen die 
worden verkregen door uitkeringen van het Rijk of via belastingheffing door de 
gemeente zelf. Gemeentelijke financiën betreffen dus gemeenschapsgeld. Elke 
euro telt! De PCG verwacht dat de gemeente een betrouwbare en goede 
penningmeester is van de beschikbare middelen. Een goede penningmeester 

zorgt er ook voor dat de gemeentelijke lasten niet onnodig stijgen! Toekomstige generaties mogen niet 
worden opgezadeld met de gevolgen van slecht financieel beleid van hun voorgangers. 
 

Het huis op orde 
Ook in financiële zin behoort een gemeente er voor te zorgen het huis op orde te hebben. Dat betekent 
inzicht hebben in wat nodig is voor een solide begroting. Structurele uitgaven, zoals voor wegen en 
schoolgebouwen, moeten kunnen worden betaald uit structurele middelen. 
 
Concreet: 

• Beheerplannen die inzicht geven in onderhoudskosten om alle kapitaalgoederen (zoals 
gebouwen en bruggen) op een vastgesteld, adequaat kwaliteitsniveau te houden 
(assetmanagement). 

• Kritische evaluatie van lopende uitgaven, duidelijke keuzes maken en prioriteiten stellen.  
• De reserve positie moet op voldoende niveau blijven om mogelijke risico’s op te vangen. 
• Het opstellen van een begroting en meerjarenraming gebeurt eerlijk, realistisch en verstandig. 

 

Risicomanagement 
Het huis op orde betekent ook inzicht hebben in alle risico’s. Jaarlijks worden alle risico’s, zowel 
conjuncturele als beleidsrisico’s, in beeld gebracht.  
Het gaat hierbij om: 

• De grootte van de risico’s en de kans dat een risico zich voor doet. Een ‘stresstest’ is een goed 
instrument om de risico’s in beeld te brengen. 

• Datgene wat gedaan moet worden om de risico’s te voorkomen of de effecten te mitigeren. 
 
De mogelijke gevolgen hiervan voor de gemeentelijke financiën vragen om een strategische visie voor 
de komende beleidsperiode en voor de lange termijn. 
 

Transparantie 
De PCG streeft naar maximale transparantie, ook op financieel gebied.  Transparant zijn betekent 
inzicht geven in de financiële mogelijkheden, tegelijkertijd ook duidelijk zijn in de verantwoording van 
de bestede financiële middelen. De relatie tussen het bestede geld en de bereikte doelen kan beter 
verantwoord worden. 
 

Financieel beleid 
De PCG streeft een heldere, inzichtelijke en degelijke begroting na.  
 
Concreet:  

• Een structureel sluitende begroting. 
• De financiële positie van Wijk bij Duurstede is de afgelopen collegeperiode verbeterd en deze 

opgaande lijn moet worden doorgetrokken.   
• De hoogte van de ozb afhankelijk maken van de weging tussen het voorzieningenniveau en de 

draagkracht van de burger. 
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• Geen belastingverhoging. Verhoging kan alleen als de noodzaak daarvan is aangetoond. 
• Tarieven van rioolrecht, afvalstoffenheffing etc. zijn kostendekkend. 
• De hoogte van de begraafrechten dienen zodanig te zijn dat het voor iedereen mogelijk is zich 

te laten begraven.  
• Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor burgers die van een laag inkomen moeten 

rondkomen. 
 

Burgerbegroting 
De PCG is voor experimenten met burgerbegrotingen waarbij het budgetrecht van de raad overeind 
blijft. Een burgerbegroting is een besluitvormend proces waarin burgers meedenken en 
onderhandelen over het verdelen van publieke geldbronnen. Er zijn al een aantal gemeenten die 
hiermee experimenteren. 
 

Subsidiebeleid 
De PCG staat een eerlijk, helder en consequent subsidiebeleid voor. Het gaat immers om 
gemeenschapsgeld. Subsidiëren van organisaties, verenigingen of instellingen beoogt doelstellingen 
van publiek belang te ondersteunen. Eigen bijdragen en eigen fondsenwerving door gesubsidieerde 
instellingen zijn een must. 
 
Concreet: 

• De te subsidiëren activiteiten en voorzieningen moeten duidelijk omschreven zijn zodat 
prestaties achteraf geëvalueerd kunnen worden. Ook dienen de activiteiten door de burgers 
zelf voldoende ondersteund te worden. 

• Organisaties met een levensbeschouwelijke identiteit komen in aanmerking voor 
gemeentelijke subsidies (zoals de Vakantie Bijbel Week). 

• Subsidies hebben een aanvullend karakter en moeten het eigen initiatief bevorderen. 
• Het trainen van wervers en ondersteuners van vrijwilligers dient gestimuleerd en ondersteund 

te worden. Het ‘steunpunt vrijwilligers’ verdient alle steun! 

• Doelstelling en activiteiten van subsidieontvangers mogen niet in strijd zijn met de normen en 
waarden die in de Bijbel gegeven zijn.  

• Activiteiten die strijdig zijn met algemene fatsoensnormen of goede zeden, komen niet in 
aanmerking voor gemeentelijke subsidie. 

 


