
 

Verkiezingsprogramma Samen Sterk Maasdriel 

Politiek is minder populair dan ooit. En hoe dat komt, laten we hier maar even in het midden. Want 
voor we het weten verzanden we dan in een politieke discussie. En die zijn dan weer precies de 
reden dat... nou ja, u herkent het vast wel. 
 
Vier jaar geleden ging Samen Sterk Maasdriel de campagne in met het idee om de rust terug te 
krijgen in de Maasdrielse politiek. Met een sterk programma werd die wens ook door u, als inwoners 
van Maasdriel, beloond. We verdubbelden ons zetelaantal van drie naar zes en daarna hebben we 
fijn samengewrkt, binnen de coalitie en met andere partijen, gestreden voor elk onze eigen idealen 
in een goede, constructieve samenwerking.  
 
Waar wij voor stonden en waar we ook aantoonbaar resultaat hebben geboekt sommen we 
hieronder nog even op: 
 
Wonen en Ruimtelijke Ordening 

 Het groen en het dorpskarakter in alle kernen behouden. Dat was wat we wilden. En dankzij 
inzet van SSM is er meer particuliere (en dus kleinschalige) woningbouw in de kernen 
mogelijk gemaakt. Natuurlijk, we hadden meer willen bereiken. Maar we gaan dan ook graag 
weer verder in de komende periode. 

 Er zijn gigantisch veel ZZP-ers in onze gemeente. Opgeteld, veruit de grootste werkgever van 
deze regio. Een bedrijf aan huis houden was echter niet tot nauwelijks mogelijk. Mits er aan 
een aantal voorwaarden wordt voldaan, is er door de inzet van SSM nu veel meer mogelijk! 

 Er was dringend behoefte aan starterswoningen onder de 150.000 euro. De afgelopen 
periode heeft SSM steeds er voor gezorgd dat in de woningbouwplannen er altijd zorg is 
gedragen voor woningen voor starters. Door de aantrekkende woningmarkt, de lage rente en 
vraag versus aanbod zijn de prijzen inmiddels wel gestegen. Maar de eerste twee jaar  
hebben we dan ook startersleningen verzorgd die starters een zetje gaven op een broze 
woningmarkt. 

 We hebben een duurzaamheidsbeleid vastgesteld om woningen - nieuw én bestaande bouw 
– duurzaam- en levensloopbestendig te bouwen. Maar ook energiezuiniger. 

 Samen Sterk Maasdriel staat voor een humaan beleid. Zeker als het gaat om onze ouderen. 
Via WMO-beleid hebben we mogelijk gemaakt dat ouderen zolang mogelijk thuis kunnen 
blijven wonen, door zorg op maat en noodzakelijke aanpassingen aan woningen te 
faciliteren. 

 
Economie, werk en inkomen 
 

 Het aanbestedingsbeleid is aangepast en biedt lokale bedrijven meer kans om mee te doen 
in aanbestedingen 

 Goede vestigings- en groeimogelijkheden voor bedrijven hebben we gefaciliteerd door 
(tijdelijk) lagere grondprijzen voor bedrijventerreinen te hanteren. Maar ook door mee te 
denken over mogelijkheden en ruimte te bieden bij uitbreiding of andere initiatieven van 
ondernemers. 

 Wie een vraag wil stellen aan de gemeente moet dat gewoon kunnen doen. Samen Sterk 
Maasdriel heeft zich hard gemaakt voor een loket waar ondernemers terecht kunnen, 
ínclusief een snelle behandeling van de vragen. Vorig jaar hebben we ervoor gezorgd dat er 
en medewerker Economie is aangetrokken als actief aanspreekpunt voor bedrijven. In 2018 
zal dit worden uitgebreid met het ondernemersloket. Iets waar we trots op zijn! 



 
 
Transport en infrastructuur 
 

 Goed openbaar vervoer door de buurtbus is vooral dankzij de inzet van vrijwilligers mogelijk 
gebleven. Maar ook door het vernieuwd organiseren van de dienstverlening van de (WMO) 
regiotaxi. Buslijn 165 is, ondanks dat de provincie het aantal lijnen afbouwde, toch gebleven 
en zelfs uitgebreid! 

 Door inspanningen van Samen Sterk Maasdriel worden veilige fietsverbindingen bij alle 
weg(re)constructies meegenomen.  

 Waar mogelijk wordt vrachtverkeer geweerd uit woonwijken. Het kan echter niet zo zijn dat 
bedrijven niet meer bereikbaar zijn. 

 Er komt een nieuw mobiliteitsplan waarin de Paddenstoelenroute/Zandmerenroute wordt 
meegenomen. Ontsluiting Kerkdriel/ontlasting Velddriel. De voorbereidingen van de 
Maaswaalweg zijn in de afrondende fase. In 2018 kan de spade de grond in en wordt o.a. 
vrachtverkeer over dijk bij Wellseind verminderd 

 Inmiddels vindt iedereen het een goed idee, tot aan Zaltbommel toe. En hij ligt er nog lang 
niet, maar er komt in ieder geval een onderzoek naar de F2, het fietspad langs de A2 tussen 
onze gemeente en de gemeenten den Bosch en Zaltbommel. 

 
Duurzaamheid en milieu 
 

 In 2017 is er een duurzaamheidsbeleid vastgesteld waarin de ambities zijn verankerd. 

 De gemeente Maasdriel is, samen met andere gemeenten, druk bezig om grootschalige 
zonnepanelenweiden te realiseren op diverse locaties, zoals op de oude vuilstort van de 
AVRI. Op de school in Velddriel en de gemeentewerf in Hedel worden zonnepanelen op de 
daken aangebracht. 

 
Bedrijfsvoering en Financiën 
 
 

 Op tal van vlakken hebben we samenwerking gezocht met gemeente Zaltbommel middels de 
BVEB (Bedrijfs Voering Eenheid Bommelerwaard) waardoor afdelingen beter bemand zijn en 
de kwetsbaarheid hierdoor verlaagd is. 

 Hierdoor wordt onder andere efficiënter gewerkt, worden kosten bespaard en is de 
kwetsbaarheid verkleind op het gebied van Financiën, Informatica &Automatisering, 
Juridische Zaken en Personeel (HR). 

 De gemeentelijke woonlasten in de gemeente Maasdriel zijn per saldo niet verhoogd. 
Maasdriel bevindt zich daarmee onder het gemiddelde in Gelderland en laat bijvoorbeeld de 
gemeente Zaltbommel daarmee achter zich. 

 
Veiligheid en Handhaving 
 

 Een van onze speerpunten van vier jaar geleden was een extra BOA voor minder overlast en 
om kleine irritaties als foutparkeren te verminderen. De BOA is inmiddels actief. 

 SSM blijft hameren op het belang van open- en eerlijk met elkaar omgaan en het elkaar 
aanspreken op eventueel ongewenst gedrag. 

 Om illegale huisvesting en scheefwonen door arbeidsmigranten, met name uit Oost-Europa 
(MOE-landers) in kaart te brengen en tegen te gaan, is op initiatief van SSM budget 
vrijgemaakt om de omvang van het huisvestingsprobleem in kaart te brengen en om een  
 



 
 
werkwijze in te voeren, die gericht is op registratie van arbeidsmigranten in de 
gemeentelijke BRP (Basis Registratie Personen). 

 Een veilige- en schone leefomgeving maken we met elkaar. SSM zet in op de eigen 
verantwoordelijkheid van burgers om de eigen omgeving schoon en leefbaar te houden. 
Burgers die de eigen leefomgeving schoon en leefbaar (willen) houden, worden door de 
gemeente gefaciliteerd. 

 
Gemeentelijke- en regionale samenwerking 
 

 Door het invoeren van de BVEB (Bedrijfs Voering Eenheid Bommelerwaard) wordt er 
intensief samengewerkt op vier verschillende terreinen. Financiën, Informatica en 
Automatisering, Juridische Zaken en Personeelszaken.  

 Dit heeft geleid tot gezamenlijke kennis en deskundigheid ten bate van de inwoners. 

 Samen Sterk Maasdriel heeft zich hard gemaakt voor het werkzaakloket (voorheen sociale 
dienst).  

 Met de gemeenten Den Bosch en West Maas & Waal is samengewerkt op het gebied van 
recreatie langs de Maas en busverbindingen 

 
Zorg en Welzijn 
 

Het nieuwe zorgsysteem was een flinke klus. Maar de implementatie daarvan is succesvol 
verlopen. Er is een inzichtelijk financieel rapportagesysteem waardoor er concreet gestuurd 
kan worden op budgettering. 

 De persoonlijke benadering middels de keukentafelgesprekken wordt positief ervaren. Door 
2 zorgteams wordt ondersteuning geboden, waarbij er inmiddels eigen kwaliteit “in huis” is. 
Geen-, of zo min mogelijk, kostbare inzet van buitenaf. 

 Naast een nieuw telefoonnummer voor alle vragen op het gebied van sociaal domein, is er 
één loket gemaakt in plaats van tal van verschillende. Dat werpt zijn vruchten af.  

 
Sport-, accommodatie en recreatiebeleid 
 

 Er zijn kunstgrasvelden bij sportverenigingen gerealiseerd, waardoor de onderhoudskosten  
naar beneden zijn gegaan. Verenigingen werken daarbij ook samen, door gezamenlijk 
apparatuur te gebruiken die noodzakelijk is voor het onderhoud van de velden. 

 Het gaat te ver om te zeggen dat het een kroonjuweel was van onze partij, maar we hebben 
ons niet voor niets al die jaren ingezet voor de leefbaarheid van Heerewaarden door in te 
zetten op het multifunctioneel centrum. Het MFC in Heerewaarden is er!  

 Het dorpshuis in Well heeft een renovatie nodig. En de plannen daarvoor die we ingediend 
hebben zijn inmiddels goedgekeurd. 

 Er wordt een buurt-sportcoach ingezet. 

 In de Zandmeren is een aanzet gegeven tot verdere ontwikkeling in nauwe samenwerking 
met de ondernemers. De verlichting is vernieuwd, paden zijn opgeknapt en groenstroken 
onder handen genomen. In de zomer van 2018 wordt een veerpontje gerealiseerd. 

 Bij het Strandbad in Well is een nieuw toiletgebouw gekomen 
 

 
 
 



 

 
Visie 
 
Acht jaar geleden hebben we als Samen Sterk Maasdriel gepleit voor een visie voor de langere 
termijn. Dat heeft geleid tot de visie 2020+. Binnen die visie liggen nog voldoende uitdagingen om 
daar de komende jaren beleid voor te maken. Een korte samenvatting uit dat rapport: 
 
De visie van het college van Maasdriel kent de komende decennia drie prioriteiten: ‘leefbaarheid’, 
‘leefbaarheid’ en ‘leefbaarheid’. De bevolking van Maasdriel verstaat onder leefbaarheid:  
 

• Beschikbaarheid van voldoende goede en betaalbare woningen; 
• Aanwezigheid van een goede- en veilige infrastructuur (wegen, fietspaden, et 

cetera); 
• Toegang tot eerstelijns gezondheidszorg en primair onderwijs; 
• Aanwezigheid van winkels en zakelijke diensten voor dagelijkse 

boodschappen/behoeften; 
• Aanwezigheid van recreatieve- en sportieve faciliteiten;  
• Krachtig, actief en gevarieerd verenigingsleven;  
• Eigen identiteit, sfeer en cultuur; 
• Hoge kwaliteit van de woonomgeving. Om de wezenlijke elementen van leefbaarheid 

te kunnen bewerkstelligen (behoud eigen identiteit, divers woningaanbod, goede 
voorzieningen, goed onderwijs, krachtig verenigingsleven, een gezonde 
levenstandaard en een prettige woon- en werkomgeving) is het noodzakelijk dat: 

▪ Bewoners verantwoordelijkheid krijgen en nemen voor de inrichting van de 
eigen kern. Dit vereist maatwerk op het niveau van de individuele kernen en 
de gemeente als geheel; (project Krachtige Kernen, rol dorpsraden) 

▪ Maasdriel haar eigen bevolking optimaal bedient met passende woonmilieus 
voor ouderen en jongeren, ruimte geeft aan de ontwikkeling van het eigen 
bedrijfsleven en landbouw en goede (basis) voorzieningen in stand houdt; 

▪ Maasdriel haar eigen identiteit en de eigenheid van haar kernen verder 
verbetert;  

▪ Maasdriel wonen, werken, landbouw en natuur ruimtelijk beter van elkaar 
scheidt (ontvlechten);  

▪ Maasdriel kwaliteiten van natuur, landschap en water benut;  
▪ Maasdriel haar unieke ligging tussen Brabantstad en Randstad benut. 
▪ terugdringen intensieve veehouderij.  
▪ grote rol gebiedsteams in de zorg (dicht op de bal) 

 
Het droombeeld : 
 
In 2020 kan het volgende ideaalbeeld gerealiseerd zijn: 
 

• Maasdriel is een gemeente waar het goed wonen is. De kernen hebben ieder een 
eigen identiteit, daartussen liggen omvangrijke groene zones, deels landbouw, maar 
ook veel natuur;  

• De kernen Kerkdriel, Velddriel, Hedel en Ammerzoden bieden een bundeling van 
voorzieningen (winkels, onderwijs, zorg/verzorging) en combineren wonen met 
bedrijvigheid, samen met Zaltbommel vormen deze kernen het centrum van de 
Bommelerwaard;  



 
• De kernen Alem, Hurwenen, Rossum, Heerewaarden, Hoenzadriel, Well en Wellseind 

worden gekenmerkt door wonen in rust, ruimte en groen, zijn eigentijds en rustig; 
• De bevolking is de afgelopen jaren gestegen van 23.500 naar 25.000 inwoners in 

2025 en groeit mogelijk door naar maximaal 29.000. Dit is bereikt door een actief 
huisvestingsbeleid voor jongeren, alsmede door profilering van Maasdriel als woon- 
en werkgemeente voor jonge, ondernemende huishoudens. Door deze groei kent 
Maasdriel weer een meer evenwichtige bevolkingsopbouw; 

• De gezondheid en levensverwachting van de bevolking benadert het landelijk 
gemiddelde;  

• Het opleidingsniveau onder de Maasdrielse inwoners benadert het landelijk 
gemiddelde; 

• Maasdriel kent toegang tot goede voorzieningen voor basisonderwijs, opvang, 
educatie, sport en verenigingsleven. De gezondheids- en ouderenzorg is overal 
aanwezig, zij het op een basaal niveau; 

• Voor middelbaar- en hoger onderwijs, alsmede voor grootschalige culturele 
voorzieningen en gezondheidszorg is Maasdriel aangewezen op Zaltbommel en ‘s-
Hertogenbosch. De infrastructuur (wegen, fietspaden, openbaar vervoer) maakt deze 
voorzieningen goed bereikbaar;  

• De aanwas van de bevolking heeft de winkelstand versterkt: Alle dagelijkse 
boodschappen zijn verkrijgbaar (voor luxere zaken winkelt Maasdriel als vanouds in 
‘s-Hertogenbosch), de horeca bloeit; 

• De omgeving van de kernen in Maasdriel is prachtig: De ruimte tussen de kernen 
kenmerkt zich door groen en openheid, de randen kennen natuurgebieden en de 
landbouw is mede drager van het landschap. Hierdoor is Maasdriel niet alleen 
aantrekkelijk voor eigen inwoners, maar ook voor dagrecreanten;  

• De waterfronten bieden fraaie woonmogelijkheden aan het water. Daarnaast zijn er -
kleinschalige- haven- en passantenvoorzieningen;   

• De landbouw in Maasdriel ondersteunt het fraaie landschap. In ieder geval zijn in de 
corridor naast de A2 moderne glastuinbouw en champignonbedrijven ontstaan, die 
efficiënt en duurzaam produceren. Tussen de kernen floreren grondgebonden 
agrobedrijven (fruitteelt, veehouderij, et cetera);   

• Handel, nijverheid en dienstverlening in Maasdriel is kleinschalig, maar hoogwaardig. 
Maasdriel is een broedplaats voor ondernemerschap, de ideale combinatie van 
wonen en werken;  

• Voor hen die buiten Maasdriel werken is de nabijheid van de A2 een uitkomst: 
Vanuit de gemeente zijn grote delen van Nederland ontsloten; 

• Het zware verkeer is geconcentreerd langs de A2. Wegen en fietspaden zijn 
verbeterd, openbaar vervoersvoorzieningen zijn mede van gemeentewege 
gefaciliteerd. Hierdoor is de veiligheid toegenomen, ondanks een per saldo gestegen 
verkeersintensiteit.  

• Maasdriel kiest voor de uitdaging dit ideaalbeeld te realiseren. 
 
 
 

 
 
 



 

 
INZET VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2021 
 
Wonen en RO 

 Behoud van identiteit en het groen en dorpskarakter van iedere kern 

 Woningbouw naar behoefte in iedere kern 

 Voldoende geschikte woningen voor ouderen 

 Implementatie omgevingswet: meer ruimte voor lokaal maatwerk en lokale afweging 

 Aantrekkelijk woningaanbod en woonomgeving voor jonge mensen en gezinnen 

 Terugdringen welstandsadvisering 

 Fatsoenlijke woonvoorzieningen voor arbeidsmigranten 
 
Economie, werk en inkomen 

 Faciliteren van MKB-bedrijven en ZZP-ers met innovatieve ideeën 

 Van 'Nee, mits' naar 'Ja, tenzij' als houding naar plannen van ondernemers 

 Een gemeentelijk bedrijfsaccount om ondernemers te stimuleren en te inspireren 

 Ook op sociaal en duurzaam ondernemerschap 

 Een gemeentelijk aanbestedingsbeleid wat meer gericht is op de lokale/regionale 
ondernemer 

 Het stimuleren van lokale economie (lokaal voor lokaal) 

 Benutten van ligging aan A2 aantrekken van nieuwe bedrijven 

 Activering van mensen met een bijstandsuitkering 
 
Transport en infrastructuur 

 Meer ruimte voor flexibel openbaar vervoer (doorontwikkeling buurtbus en regiotaxi) 

 Goed onderhoud van wegen en fietspaden, goed begaanbaar voor ouderen en invaliden 

 Breedbandinternet voor buitengebied 

 Veilige fietsroutes en schoolomgevingen 

 Vrachtwagenvrij maken van de dijken (t.b.v. de fietsende jeugd en recreatie) 

 Anticiperen op wijzigingen in vervoer waaronder e-bike (woon-werkverkeer, recreatie) 

 Onderzoek naar infrastructuur, vanwege steeds grotere verkeersbelasting w.o. 
paddenstoelenroute 

 
Duurzaamheid en milieu 

 Bevorderen van duurzaam (ver)bouwen 

 Stimuleringsmaatregelen voor maatschappelijke organisaties voor 
duurzaamheidsinvesteringen 

 Werken aan klimaatbestendig en waterrobuuste inrichting van leefomgeving 

 Ondersteunen van lokale initiatieven met betrekking tot energietransitie 

 Aanpak sanering van asbestdaken. Het stimuleren hiervan door wettelijke plicht. 
 
Krachtige kernen en identiteit van kernen: 

 Budget krachtige kernen 

 Van overleg dorpsraad naar dorpsoverleg (het dorp weten te binden, onderdeel van 
gemeenschap) 

 Iedere kern krijgt een (parttime) procesondersteuner (vanuit gemeente) t.b.v. het (verder) in 
beweging krijgen van gemeenschappen en een kernwethouder 



 
 Verschil mag er zijn! Eigen identiteit, eigenaarschap en inzet uit de kernen voeden de inzet 

van de gemeente  

 Inzet op voorzieningen, leefbaarheid en burgerschap 
 
Bedrijfsvoering en Financiën 
 

 SSM zal blijven inzetten op goede-, snelle- en efficiënte dienstverlening vanuit het 
gemeentehuis in de richting van de inwoners en ondernemers. 

 SSM zet ook scherp in op het niet verhogen van de gemeentelijke belastingen, anders dan 
met alleen de inflatie. 

 De hondenbelasting moet worden afgeschaft, of op zijn hoogt kostendekkend zijn. Dus 
alleen noodzakelijke investeringen voor honden hieruit bekostigen en als belasting 
doorberekenen. 

 De bedrijfsvoeringseenheid BVEB is operationeel. SSM zal toezien op kostenbeheersing, 
efficiëntie en correcte dienstverlening van die BVEB en waar mogelijk, op uitvoeringstaken 
verdere uitbreiding van de BVEB. 

 Belangrijk is dat blijvend signalen/klachten worden opgepakt en afgehandeld. Hierover dient 
steeds een terugkoppeling plaats te vinden. 

 
 
 
 
Veiligheid en Handhaving 
 

 SSM zal blijven sturen en controleren op strenge handhaving binnen de regels, die we met 
elkaar afspreken. Op allerlei gebieden. Natuurlijk hebben we daarbij de hulp van alle 
inwoners en ondernemers nodig. Spreek elkaar aan op niet gewenst gedrag. Helpt dat niet, 
meldt misstanden, zodat er gehandhaafd kan worden. 

 SSM staat voor samen zorgen voor een veilige- en schone leefomgeving. Natuurlijk heeft de 
gemeente haar verantwoordelijkheid in de aanleg- en het onderhoud van wegen en 
openbare ruimte. SSM vraagt aan haar kiezers, zuinig te zijn op de omgeving en daarmee te 
helpen een schone- en veilige leefomgeving te waarborgen. SSM zet in op een meldpunt 
Openbare Ruimte. 

 Zoals ook in de afgelopen periode, zal SSM zich in toekomst sterk maken voor juiste 
huisvesting van (m.n. Oost-Europese) arbeidsmigranten. Het blijft zaak om hiervoor 
permanente aandacht te houden.  

 Aanpak van overlast om een prettige leefomgeving te behouden. 
 
Gemeentelijk- en regionale samenwerking 

 SSM zal steeds zoeken naar mogelijkheden om samen te werken met Zaltbommel, maar ook 
met andere gemeenten in de regio. Het is zaak om (samen met Zaltbommel) de 
samenwerking te blijven zoeken met Den Bosch. 

 Steeds zal SSM monitoren wat de gevolgen van samenwerking zijn, voor de afzonderlijke 
kernen. Een eventuele samenvoeging mag nooit ten koste gaan van de faciliteiten en 
leefomgeving in de verschillende Maasdrielse kernen. 

 SSM is voor een stapsgewijze, verdere samenwerking. Hoe ver die samenwerking leidt, is 
natuurlijk ook afhankelijk van de samenwerkingspartners.  

 Verdergaande samenwerking is voor SSM dan ook alleen aan de orde als we die 
samenwerking ervaren als een Samen Sterkere Bommelerwaard! 

 



 
Gemeentelijke herindeling 
 

 Niet per definitie vóór een gemeentelijke herindeling. 

 belangrijke voorwaarde van de samenwerking is een coöperatieve houding en gedrag van de 
partner 

 Samenwerking kan en moet, maar slechts alleen in het belang van een sterk Maasdriel en 
vanuit visie 

 Eén geografisch en fysiek samenhangend gebied dat eigen oriëntatie kent, eigen 
ontwikkelmogelijkheden: daarom kiest SSM voor een zakelijke benadering: we zijn niet tegen 
opschaling, maar de noodzaak moet wel aanwezig zijn 

 Verbetering van de dienstverlening (kwaliteit, kosten, kwetsbaarheid) moet leiden naar een 
zogeheten 1+1=3 oplossing. 

 Opschaling brengt mogelijkheden om taken gemeenteraden dichterbij te organiseren 

 Het behoud van de identiteit van kernen moet voorop staan en de gemeente moet daaraan 
ondersteunend zijn 

 Bij stappen die gemaakt worden richting een herindeling moeten altijd de burgers 
geraadpleegd worden (niet zwart-wit, maar genuanceerde benadering) 

 Bij herindeling moeten we verder kijken dan alleen naar Zaltbommel. Ook de bestaande 
samenwerking met Den Bosch moeten we intensiveren. 

 Voor een herindeling met Zaltbommel is wat Samen  Sterk Maasdriel betreft niet voldoende 
basis door het ontbreken van een raadpleging bij de burgers, alsmede een gezamenlijke visie. 
Dit was ook de conclusie van het Berenschot rapport. 

 Belang van Maasdriel blijft: blijven investeren in een sterk Maasdriel, in voorzieningen en 
mensen: geen uitstel! 

Zorg en Welzijn 
 

 Een gezonde woon- en leefomgeving  met aandacht voor gezondheidsrisico’s. 

 Passende  zorg voor alle burgers  voor wie zorg noodzakelijk is, waarbij niet de regels maar 
de weg naar de oplossing van de zorgvraag leidend is. 

 Een leeftijdsvriendelijke gemeente waarin  de jeugdzorg thuis of dicht bij huis wordt 
georganiseerd. 

 Voldoende aandacht voor alle mantelzorgers door het faciliteren van de lokale samenleving 
in de participatie maatschappij. 

 Aan de slag, stimuleren van mensen om (vrijwilligers)werk te doen, niemand hoeft thuis te 
zitten. 

 Een goede afstemming tussen wonen en zorg, door oudere  mensen zo lang mogelijk in hun 
vertrouwde omgeving te laten blijven. Voorzieningen naar de mensen brengen in plaats van 
mensen naar de voorzieningen 

 
 
SPORT-, ACCOMMODATIE- EN RECREATIEBELEID 
 
 

 Behoud van de activiteiten in alle kernen in de eigen voorzieningen. 

 Het behouden van het zwembad in de gemeente. 

 Het verbeteren van de functie van de Zandmeren in Kerkdriel, de Soepkom in Hedel en het 
strandbad in Well. 



 
 Promotie buiten de gemeente van de recreatieve voorzieningen die Maasdriel biedt, met 

name in de regio ’s-Hertogenbosch. 

 Versterken van de uitstraling van het natuurlijke gebied/landschap. 
 
ONDERWIJS, KINDEROPVANG EN EDUCATIE 
 
 

 Goede opvang ook buiten het gezin door een betere samenwerking tussen de verschillende 
vormen van opvang. 

 Het vergroten van mogelijkheden voor kinderen om zich goed te kunnen ontwikkelen in de 
samenleving door de leesfunctie van de bibliotheek naar de scholen te brengen. 

 Een gezamenlijke verantwoordelijkheid  door  inzet van de scholen, de ouders en de 
gemeente, voor de veiligheid van de kinderen. 

 
 

Samen Sterk Maasdriel gaat voor: 
 Het opknappen van de campings in Maasdriel en terugbrengen van de recreatieve functie 

 Meer aanbod van goedkopere huurwoningen voor starters en spoedzoekers (scheiding, 
sociale problematiek, ZZP-ers met tijdelijke baan,..) 

 Het opheffen van de legesheffing voor maatschappelijke activiteiten (van stichtingen en 
verenigingen) 

 Een herinrichting Mgr. Zwijsenplein in het centrum van Kerkdriel voor meer ruimte voor 
(tijdelijke) winkels, verblijven, evenementen en recreatieve functie 

 Een herinrichting van de kruising in het centrum van Ammerzoden  

 Na realisatie van de Maas-Waalweg het vrachtverkeer weren van de dijken in Well/Wellseind 

 Een nieuwe ontsluitingsroute om Kerkdriel zuid en met name Velddriel te ontlasten van 
onnodig verkeersoverlast. 

 Vergroten van gebruiksmogelijkheden van (directe omgeving) kasteelruïne voor verblijven, 
activiteiten en centrumfunctie 

 Wilhelminastraat Hedel verkeersluw maken (30km) 

 Een loslooproute/gebied voor honden, westelijk en oostelijk van de A2, door de inzet van de 
opbrengst van de hondenbelasting. 

 Wandelfunctie van Hurwenense Kil vergroten met behoud en versterking van natuurwaarden 

 De verdere (recreatieve) ontwikkeling van historische locaties zoals fort St Andries/de 
Voorne, kasteel Ammerzoden 

 Het 300-jarig jubileum van de Paardenmarkt in Hedel moet een bijzonder feest worden. 

 Mogelijkheden aan lokale gemeenschappen en verenigingen/stichtingen bieden om 
voorzieningen en diensten aan te bieden die zorg ontlasten en eenzaamheid van (oudere) 
inwoners tegen gaan en gemeentelijke financiering daarop inrichten. 

 Onderzoek naar het verder uitbouwen van het gebied tussen de rivieren, i.c.m. fort Sint 
Andries en de Romeinse opgravingen in gemeente West Maas en Waal. 

 
Gebiedsgericht 

 Recreatie/fietspad verbinding Heerewaarden, Alem-Kerkdriel (mee laten lopen in 
Maasoeverproject en waterstandverlagingsopgave Maas) 

 Oplossing voor ontsluiting Maas-Waalweg knelpunt Sluis St. Andries 
Paddenstoelenroute/ontsluiting oost Kerkdriel-Velddriel Zuid 

 Aanpak overlast vrachtverkeer kern Ammerzoden 
 



 
Themagericht 

 Preventief en vroeg signalerende jeugdzorg (versterking gebiedsteams, ook integrale aanpak) 

 Op ouderen gericht beleid:  
o -heldere en toegankelijke informatie met bieden van menselijke hulp,  
o eenvoudige procedures en criteria,  
o (meer de) wensen en behoeften van ouderen als uitgangspunt nemen bij het 

beschikbaar stellen van ondersteuning 
o zorg en onafhankelijke cliëntondersteuning uitbouwen. 

 Zelfstandig wonende ouderen gebruik laten maken van zorgfaciliteiten die aanwezig zijn in 
bijvoorbeeld de Vaste Burcht, Leijenstein, Lindeboom 

Doortrekken van koers krachtige kernen (d.m.v. dorpsoverleg, ambtelijk procesondersteuner, eigen 
identiteit/inzet en eigenaarschap voeden inzet gemeente 
 


