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Dit is het verkiezingsprogramma van Samen Sterk Maasdriel voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Opgedeeld in de diverse speerpunten. 
Duidelijk en in plannen. 

Iedereen wil het beste voor een leefbaar Maasdriel. En alle partijen zijn voor een sterke lokale 
economie. Dat biedt de mogelijkheid om samen te werken. En samen zijn we sterker. 
Maar Samen Sterk Maasdriel maakt het verschil. Wij bieden een plan hoe we dit willen doen. 
We zijn sterker geworden door samen aan te pakken.

Dat aanpakken, doen wat mogelijk is, dat lees je in dit verkiezingsprogramma. We gaan door waar 
we gebleven zijn. Afgelopen periode heeft Samen Sterk Maasdriel als grootste partij veel bereikt. 
In de coalitie hebben wij met twee wethouders onze plannen verder kunnen uitvoeren. Zo wer-
den onze plannen werkelijkheid. Dat merk je op straat. Geen loze beloftes. Aanpakken en samen 
werken aan een mooier, sterker en duurzamer Maasdriel. 
Bijna al onze plannen hebben we kunnen realiseren. Daarbij hebben we de gemeente financieel 
gezond gemaakt. En daar zijn we trots op! Dit mag jij ook de komende periode van ons verwach-
ten. We blijven investeren in een sterk Maasdriel. Je weet dus waar je op stemt.

Want wij zijn Samen Sterk Maasdriel. Net als jij; inwoners die alleen het beste willen voor de toe-
komst van onze gemeente. Dat doen we door rechtvaardig te zijn. Aanspreken op gemaakte af-
spraken. Wij luisteren. Met respect voor de kleinere groep die te weinig gehoord wordt. We zorgen 
voor de zwakkeren en strijden tegen eenzaamheid. Zorgen voor goed wonen en goede woningen. 
En steunen het verenigingsleven, de horeca en winkels. Zeker nu, tijdens Corona, hebben som-
migen het harder nodig dan ooit. Wij denken in mogelijkheden. En kijken naar het grotere plaatje. 
We geloven dat maatwerk het verschil kan maken. Voor ontwikkelingen en in ondernemerschap. 
We sturen bij waar nodig en laten los waar het kan. Lokale ondernemers stimuleren om samen 
de lokale economie sterker te maken. En steunen de groei in het Maasdrielse bedrijfsleven. Wat 
we verdienen aan de gemeente gaat terug in de gemeente. Iets maakt ons opvallend. We hebben 
geen sturing vanuit een landelijke partij. Maar krijgen ook geen subsidie. We zijn de enige onaf-
hankelijke partij in Maasdriel. En dat maakt ons uniek in Maasdriel. Dat biedt ons mogelijkheden. 
De mogelijkheden waarin wij denken. Daarom blijven wij altijd in gesprek. In makkelijke en in 
moeilijke tijden. Ook als het spel hoog gespeeld wordt. Want wij geloven dat je alleen samen ster-
ker bent. Maasdriel is ons thuis.

Dat maakt ons wie wij zijn.

Wij zijn Samen Sterk Maasdriel. 

Sociaal. Rechtvaardig. Onafhankelijk.
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Met een stem op Samen Sterk Maasdriel mag je een aanpak op de volgende onderwerpen 
verwachten:

• Leefbaarheid
• Duurzaamheid
• Wonen
• Recreatie en Toerisme
• Zorg en Ondersteuning
• Lokale Economie

Lees je mee?
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Leefbaarheid

Keuzes maken over leefbaarheid bepaalt jouw toekomst in Maasdriel. Samen Sterk Maasdriel 
wil dat er sneller actie wordt ondernomen als een inwoner een vraag heeft. Dat de wegen en 
het groen beter onderhouden worden en we werken aan verkeersveiligheid. Dat is goed voor de 
schoolgaande jeugd. We gaan strenger handhaven op de regels die we met elkaar afspreken. 
Maar wat heb jij nodig om over 10 jaar nog fijn te wonen, te werken en dagjes uit te gaan in onze 
mooie gemeente? Dat weet jij als inwoner van Maasdriel. We horen jouw mening en ideeën graag. 
Iedereen draagt bij aan de leefbaarheid. Door te luisteren worden we samen sterker. Door jouw 
ideeën samen uit te werken maken we onze gemeente samen mooier.

Samen Sterk Maasdriel is voorstander van de dorpsraden. Inmiddels is in 10 van de 11 kernen een 
dorpsraad actief. Samen met de gemeente helpen wij hun ideeën uit te voeren. Zij zijn de ogen 
en oren van het dorp, maar soms ook de handen! En het werkt! Dorpsraden zorgen nu al voor 
makkelijke en snelle oplossingen, die anders veel tijd kosten en onnodig duur waren. Daarnaast 
zijn dorpsraden het aanspreekpunt voor hun kern en zijn zij de antenne voor wat aandacht nodig 
heeft.

De gemeente helpt met kennis, ambtelijke ondersteuning en waar nodig met de kosten. Maar dit 
kan beter. Samen Sterk Maasdriel wil de kernen versterken door ze jaarlijks een budget te geven. 
De dorpsraden mogen met de inwoners zelf bepalen hoe ze dat geld besteden om de kern te 
verbeteren. Ook willen we de subsidies voor maatschappelijke organisaties, lokale verenigingen 
en stichtingen behouden. Wij willen dat jij goed kan sporten in onze gemeente. Daarvoor zijn 
goede voorzieningen nodig voor nu en in de toekomst. Want sport en cultuur moet voor iedereen 
bereikbaar zijn. Zodat we meer samen kunnen doen. Zo gaan we zo ook de groeiende 
eenzaamheid tegen. Want sterk aanpakken op leefbaarheid, doe je samen. 

Jouw ideeën moeten gemakkelijk gehoord worden door de gemeente. Dankzij Samen Sterk 
Maasdriel is nu elke wethouder verantwoordelijk voor een aantal kernen. Zij worden geholpen 
door ambtenaren die ook aan kernen zijn toegewezen. Samen Sterk Maasdriel wil dat dit verder 
wordt doorontwikkeld. Door te denken in mogelijkheden en ideeën aan te pakken. Daarom is het 
belangrijk dat de gemeente zichtbaar is in alle dorpen. Zichtbaar en bereikbaar!

Initiatieven van inwoners moeten we met beide handen aannemen. Ons initiatief; de 
subsidieregeling ‘Goed idee, doe er iets mee’ is daar een mooi voorbeeld van en wordt inmiddels 
veelvuldig ingezet en maakt deel uit van de vaste werkwijze.
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Duurzaamheid

Een mooie en leefbare gemeente voor onze kinderen als ze groot zijn. Dat is onze taak op 
duurzaamheid. Dat doen we door als gemeente zelf het goede voorbeeld te geven en goede 
ideeën te ondersteunen. 

Samen Sterk Maasdriel wil voor de komende 4 jaar 1 miljoen euro inzetten voor vergroening en 
verduurzaming. Voor elk nieuwgeboren inwoner krijgen de ouders een boom van de gemeente. 
Die mag bij je thuis, of op een openbare plek geplant worden. En meer bomen in de kernen is niet 
alleen mooi. Het houdt het dorp ook koeler bij extreem warm weer.  Duurzame initiatieven willen 
wij steunen met subsidies. Ook willen we dat de duurzaamheidslening blijft. Zo kan je makkelijker 
je huis isoleren of zonnepanelen kopen. Samen maken we de gemeente groener, gezonder en 
sterk voor de toekomst!

Gebouwen die in het bezit zijn van de gemeente worden energieneutraal. Dit doen we door 
zonnepanelen te plaatsen of warmtepompen te installeren. Maar ook houden we de blik open 
voor nieuwe toepassingen die bijdragen aan een duurzame gemeente. 

We willen onze inwoners graag bewust maken van hun energieverbruik, we willen mensen 
stimuleren om te isoleren en zuiniger om te gaan met gas, stroom en water. Nieuwe woningen 
bouwen we duurzaam en toekomstbestendig. 

Samen Sterk Maasdriel wil je helpen om vaker de fiets, of het openbaar vervoer te pakken. 
Dit doen we door meer veilige fietspaden aan te leggen en de verbindingen van het openbaar 
vervoer te verbeteren.  Niet alleen voor naar het werk, maar ook naar school of voor een dagje uit. 
Om het elektrisch rijden makkelijker te maken, willen wij meer openbare laadpalen. 
Ook in de kleinere kernen. Op deze manier dragen we allemaal ons steentje bij.

Duurzame energie wordt opgewekt waar dat mogelijk is. Natuurlijk houden we dan rekening met 
de gevolgen die dat heeft voor inwoners. En dat doen we ook aan de kant waarin het wat 
oplevert. Want bij grootschalige energieprojecten zorgen we dat er sprake is van 50% lokaal, 
coöperatief eigendom. Zodat de inwoners van de gemeente Maasdriel mee profiteren van de 
opbrengst door middel van een leefbaarheidsfonds dat gevuld wordt met de opbrengst uit dat 
energieproject. 
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Wonen en Ruimtelijke Ordening

Het tekort aan woningen is een landelijk probleem. Hoog tijd dus dat we dit in Maasdriel 
aanpakken! Samen Sterk Maasdriel wil dat de gemeente zelf de regie neemt voor woningbouw. 
Projectontwikkelaars gaan bouwen naar de doelen van de gemeente. Dit zorgt voor een gezonde 
mix van sociale huur, starterswoningen seniorenwoningen en gezinswoningen. Helaas is dit in 
het verleden te vaak mis gegaan. Projectontwikkelaars bouwden voor eigen portemonnee. 
Sociale woningbouw bleef achter. Woningen voor jongeren en ouderen worden niet voldoende 
gebouwd. Als het aan Samen Sterk Maasdriel ligt, is dat verleden tijd!

In vijf jaar 1000 woningen erbij! Samen Sterk Maasdriel wil dit aanpakken door gronden 
strategisch aan te kopen en woningplannen vast te leggen voor de langere termijn. We willen 
zorgen dat er geen  tekorten meer zijn aan sociale woningbouw. Dit geldt zowel voor huur- als 
koopwoningen. Wonen moet betaalbaar blijven. Daarom willen we de belasting die je betaalt 
voor je huis (onroerendezaakbelasting of OZB) niet verhogen. We denken in mogelijkheden 
bij particuliere bouwplannen. We willen dat er ruimhartiger omgegaan wordt met mantelzorg-
woningen. Bijvoorbeeld als je moet bijbouwen om een familielid op te nemen die  niet meer voor 
zichzelf kan zorgen. Gekochte woningen moeten bewoond worden door de koper zelf. Zo 
kunnen woningen niet weggekaapt worden door investeerders. Bedrijven die overlast geven aan 
omwonenden willen we verplaatsen. Als er dan ruimte vrijkomt, moet er eerst gekeken worden 
naar woningbouw. Dat moeten we slim invullen. Door bijvoorbeeld in het centrum te kiezen voor 
seniorenwoningen, zodat zij dichter bij de voorzieningen wonen. Door eisen te stellen bij 
projectontwikkelaars zorgen we woningen ook geschikt zijn voor mindervaliden.Deze plannen 
willen we nú aanpakken, maar ook vastleggen voor de langere duur. Zo bouwen we samen aan 
een sterk aanbod van woningen. Want in Maasdriel moet iedereen zich thuis voelen.

Huisvesting internationale arbeidskrachten

Samen Sterk Maasdriel pleit voor een goede huisvesting van internationale arbeidskrachten op 
locaties bij de desbetreffende werkgevers. Slechte huisvesting, met veel mensen in één woning 
verspreid door de kernen, daar willen we vanaf.  Slechte huisvesting is voor niemand goed, alleen 
voor de portemonnee van de verhuurder. Hiervoor moeten goede afspraken gemaakt worden met 
de lokale werkgevers, de huiseigenaren zelf en de gemeente. Zo willen we overlast voorkomen. 
Bijvoorbeeld in het centrum van Kerkdriel. Daar gaat het mis. Teveel concentratie. De situatie van 
overlast en huisvesting willen we daar actief aanpakken. Door bewoning meer te verspreiden en 
strenger te handhaven.

We hebben het huisvestingsbeleid voor internationale arbeidskrachten al vastgesteld, maar 
de handhaving van dit beleid kan nog veel beter. Aanpakken dus! Ook de al genoemde 
zelfbewoningsplicht zal hier aan bijdragen. Hierdoor is het niet meer mogelijk om panden in de 
dorpskern op te kopen om die vervolgens te verhuren aan internationale arbeidskrachten. Dat 
kunnen we meteen voor elkaar krijgen bij nieuwbouwprojecten. Want een woning is een thuis, 
geen beleggingsobject. 
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Recreatie en toerisme

Maasdriel heeft veel mogelijkheden voor recreatie en toerisme. Samen Sterk Maasdriel wil dat 
onze gemeente dé plek wordt voor een dagje uit.  Voor de toerist, maar zeker ook voor eigen 
inwoners! We zetten in op de gewaardeerde wandel- en fietsroutes, kastelen, dijken en andere 
bezienswaardigheden in onze gemeente. Daarmee helpen we de lokale horeca en economie. 

Maasdriel is een geliefde plek voor toeristen. Maasdriel heeft namelijk veel cultuur en historie. Dit 
is helaas nog niet altijd even zichtbaar. Samen Sterk Maasdriel wil dat zichtbaar en toegankelijk 
maken. Bijvoorbeeld door het plaatsen van informatieborden. Sterk inzetten op recreatie doen we 
samen.

Samen Sterk Maasdriel wil minder auto’s en motoren op de dijk waar dat mogelijk is. Hierdoor 
wordt het nog aantrekkelijker en veiliger om over onze dijken te fietsen. Gastvrij voor de fietser én 
de wandelaar!

Maasdriel heeft een uniek aanbod op het gebied van recreatie en toerisme. Samen Sterk 
Maasdriel wil dat aanbod verder vergroten en uitbreiden. Dit doen we door ondernemers zo goed 
mogelijk te steunen.  Een gemeente die denkt in mogelijkheden. Bijvoorbeeld in jouw idee. Of 
door evenementen en festivals naar Maasdriel te halen. Ook boerenbedrijven die willen uitbreiden 
met toeristische activiteiten of overnachtingen voor toeristen willen regelen verdienen steun 
(zoals kamperen bij de boer, boerengolf, maisdoolhof, e.d.). Want als gemeente sterker worden, 
doe je samen.

Maasdriel is dé regionale hotspot voor watersport en waterrecreatie. Samen Sterk Maasdriel is 
trots op de Zandmeren en wil dit gebied blijven verbeteren. Bij de Zandmeren is de grond van de 
gemeente. Ondernemers huren de locatie. Samen Sterk Maasdriel wil dat de verdiende huur 
ingezet wordt om recreatie en toerisme verder te ontwikkelen. Deze ontwikkelingen zijn nog beter 
mogelijk wanneer de zandbedrijven verplaatst worden. 
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Zorg en ondersteuning

Zorg is van levensbelang. Ziekte, scheiding, werkloosheid; het kan iedereen treffen. Als het 
tegenzit, kan de gemeente je helpen om je weg verder te vinden. In de afgelopen periode hebben 
we op dat gebied gelukkig veel mogen bereiken. Maar Samen Sterk Maasdriel wil meer. 
De zorg moet toegankelijk zijn voor iedereen. Samen Sterk Maasdriel wil in elk dorp een 
aanspreekpunt voor je hulpvraag. In scholen, dorpshuizen of bij je thuis. Met toegankelijke zorg 
sta je niet meer alleen. Samen staan we sterker. 

Als je een hulpvraag hebt, moet je die makkelijk kunnen stellen. Samen Sterk Maasdriel wil de 
gemeente-website hiervoor verbeteren. Laagdrempelig en makkelijk te vinden. Zo blijven we met 
elkaar in contact. 

Samen Sterk Maasdriel wil stevig inzetten naar een zorgvriendelijke gemeente. Voor het 
begeleiden van het groeiende aantal mensen met dementie bijvoorbeeld. We willen dat de 
gemeente actief meewerkt om deze ondersteuning mogelijk te maken. Maar ook voor het eerder 
en beter herkennen van andere problemen. We strijden tegen eenzaamheid. En willen dat 
dienstverlening voor ouderen en minder mobiele inwoners blijft.

De kwaliteit van de zorg moet voor iedereen bereikbaar zijn. Maar zorg moet ook betaalbaar 
blijven. En dat kan door het geld voor de zorg slimmer uit te geven. Door je te steunen wanneer 
het nodig is, zodat je daarna weer zelf verder kan. Daarom zijn wij erg voorstander van initiatieven 
om problemen eerder en beter te herkennen. Zodat problemen ondervangen kunnen worden als 
ze nog klein en makkelijk aan te pakken zijn. Zo voorkomen we dure zorg en kan je eerder weer 
verder. We vangen je op wanneer het nodig is, en jij gaat verder wanneer het weer kan. 

Hoe we dat willen aanpakken? Samen Sterk Maasdriel wil meer praktijkondersteuners bij de 
huisartsen. Ook willen we samen met scholen en verenigingen ervoor zorgen dat dure en zware 
(jeugd)zorg problemen eerder en beter herkend worden. 

Als we samen zorgen, worden we samen sterker. 
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Economie

Maasdriel heeft geen bedrijventerreinen meer om uit te geven. Samen Sterk Maasdriel wil plaats 
kunnen bieden aan uitbreiding van ondernemers en aan kansrijke ondernemers van buiten. In de 
afgelopen raadsperiode is de aanzet gegeven tot de ontwikkeling van de ‘Poort voor Maasdriel’. 
Dit gebied is gunstig gelegen aan de A2 en zal ook letterlijk de entree van Maasdriel gaan worden. 
Het wordt ook de poort van de toekomst. Het bedrijventerrein krijgt een hoogwaardige 
uitstraling die past in het landschap. Er is dus ruimte voor innovatieve bedrijvigheid. Er is geen 
ruimte voor blokkendozen. Deze grote distributiebedrijven dragen niets bij aan de lokale 
economie, maar geven wel meer verkeersdrukte. Samen Sterk Maasdriel steunt de lokale 
economie. We werken samen aan een sterke economie.

Duurzaamheid, uitstraling en veiligheid moeten uitgangspunten zijn voor alle bedrijventerreinen 
in onze gemeente. Samen Sterk Maasdriel wil dat bedrijven hier samen met de gemeente voor 
zorgen.. Door een actieve houding van bedrijven is het eenvoudiger voor de gemeente om de 
doelen te halen.

Maasdriel moet een gemeente zijn die meedenkt in mogelijkheden. Ondernemers moeten weten 
waar ze terecht kunnen bij de gemeente. Met een vast aanspreekpunt voor ondernemers willen 
wij dit regelen.

Ook voor horeca en winkels willen we denken in mogelijkheden. Samen Sterk Maasdriel wil meer 
winkels en horeca in de dorpskernen Kerkdriel, Hedel en Ammerzoden. We willen daarom dat het 
makkelijker wordt voor ondernemers om verder te ontwikkelen. Dat is maatwerk, maar in het 
belang van het grote plaatje. Om prettig te winkelen of een terrasje te pakken, vinden we het 
belangrijk dat de kernen goed bereikbaar zijn met voldoende parkeerplaatsen. Samen met een 
goed en divers aanbod van horeca.

Ondernemers moet je ondersteunen in het maken van duurzame keuzes. Ook als het gaat om 
nieuwe ontwikkelingen. Daarom wil Samen Sterk Maasdriel dat er geen vergunningskosten 
worden berekend voor verduurzaming van bedrijven. Bijvoorbeeld voor het zelf opwekken van 
duurzame energie (zonnepanelen, warmtepomp) of het isoleren van het bedrijfspand.

Kortom

Wij staan voor een mooier en sterker Maasdriel. Als je denkt in mogelijkheden, dan houdt het 
niet op bij deze speerpunten. Dan kijk je om je heen en luister je naar nieuwe wensen, ideeën en 
ontwikkelingen. Nieuwe inzichten brengen ons verder. Versterkt de gemeente. Dat doen wij 
samen. Met jou. Laat je horen. Wij luisteren. Gebruik je stem, en stem op Samen Sterk Maasdriel.
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