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Op 21 maart 2018 is het weer zover, de gemeenteraadsverkiezingen! 

Als ‘Dorpslijst Afferden’ willen wij u graag informeren over hoe wij denken dat Afferden en de 

gemeente Druten in de toekomst eruit moet zien. Dit doen we op basis van de geschiedenis 

van Afferden en de resultaten die we in het verleden hebben bereikt. Hoe zien wij Afferden in 

de toekomst, hoe is het over vier of over tien jaar? Belangrijk om Afferden die unieke 

bruisende kleine kern van de gemeente Druten te laten zijn, waar saamhorigheid het 

sleutelwoord vormt. Dit doen we met inbreng van een stevige achterban, een grote groep 

mensen die allemaal zijn geworteld in de Afferdense gemeenschap. Inmiddels zijn ook enkele 

inwoners van de Tichellande actief binnen onze achterban. We organiseren minimaal vier keer 

per jaar een openbare achterbanvergadering waar iedereen welkom is. Onlangs hebben we 

een enquête gehouden om zo nodig ons gedachtegoed aan te passen en de speerpunten voor 

de komende periode scherp te hebben. 

Met ondersteuning van de achterban hebben we ervoor gekozen om Tichellande bij ons 

werving- en belangengebied te betrekken. Wij denken dat hier duidelijk kansen liggen voor 

het versterken van onze gezamenlijke leefomgeving. De sociale invloeden van Afferden 

kunnen de saamhorigheid in deze nieuwe wijk positief beïnvloeden. Daar waar de Kubus als 

basisschool (te) vol is, is er op de Afferdense St. Victorschool wel ruimte voor nieuwe 

leerlingen, een school die met een 8,1 erg hoog scoort binnen SPOM. Inwoners van de 

Tichellande en hun kinderen kunnen aansluitend heel gemakkelijk in het Afferdense 

verenigingsleven integreren. 

 

Onze visie 

‘Dorpslijst Afferden’ staat voor Afferden als een unieke, bruisende kleine kern van de 

gemeente Druten. Waar saamhorigheid het sleutelwoord vormt en niet alleen de 

leefbaarheid, maar ook het voorzieningenniveau op peil wordt gehouden en waar mogelijk 

versterkt. Onderstaand informeren wij u per onderdeel onze visie. Wij hopen dat dit 

verkiezingsprogramma u aanspreekt en dat u dit met uw stem op 21 maart op de ‘Dorpslijst 

Afferden’ bevestigt. ‘Dorpslijst Afferden’ heeft een nauwe samenwerking met de Dorpslijsten 

van Puiflijk-Druten Zuid, Deest en Horssen, zodat we alle belangen binnen de gemeente 

Druten helder in beeld hebben en kunnen behartigen.   

 

  

http://www.dorpslijstafferden.nl/
http://www.facebook.com/dorpslijstafferden
http://www.instagram.com/dorpslijstafferden


Verkiezingsprogramma 2018-2022 
‘Samen aan de slag’ 

 

www.dorpslijstafferden.nl www.facebook.com/dorpslijstafferden www.instagram.com/dorpslijstafferden  
 

Onze speerpunten 

1. Afferden is een aantrekkelijk dorp om in te wonen met voldoende voorzieningen voor 

alle leeftijd- en doelgroepen; 

2. betaalbare woningbouw naar behoefte, voor nu starterswoningen voor jongeren; 

3. veilige wandel- en fietsverbinding tussen Tichellande en Afferden; 

4. trottoir langs de gehele Koningstraat; 

5. veiliger maken van de verbinding tussen Afferden en Deest, via de Molendam en 

Kweldam. Plus een rotonde aan de van Heemstraweg – Koningstraat – Molendam; 

6. historische plek ’t Hoog met zijn karakteristieke elementen verdient een update om 

het gebruik te optimaliseren; 

7. ontwikkeling van nieuw beleid omtrent duurzaamheid en milieu; 

8. zichtbaarheid van het Sociaal Team door regelmatige inloopspreekuren in alle 

dorpskernen. 

 

Bestuur 

Als ‘Dorpslijst Afferden’ willen we een gemeente waar het bestuur zijn verantwoordelijkheden 

neemt en zichtbaar aanwezig is, waar de deur voor inwoners open staat en waar inwoners 

actief betrokken worden bij alles wat er in de gemeente gebeurt. 

De ‘Dorpslijst Afferden’ staat voor een gemeente die voor zijn taken is toegerust.  

Sinds 1 januari 2018 bestaat er een ambtelijke samenwerking met de gemeente Wijchen 

(werkorganisatie Druten/Wijchen).  

Door deze ambtelijke samenwerking verwachten wij meer efficiëntie, kostenbesparing en 

hogere kwaliteit van dienstverlening te bereiken. Voor de toekomst hopen wij dat de andere 

Maas en Waalse gemeenten zich bij deze ambtelijke samenwerking gaan aansluiten. Als stip 

op de horizon is (bestuurlijke) herindeling van Maas en Waalse gemeenten bespreekbaar, als 

blijkt dat de voordelen daarvan groter zijn dan van de ambtelijke samenwerking. In de 

tussentijd blijft Druten een aantrekkelijke centrumgemeente in het Land van Maas en Waal, 

met een hoog voorzieningenniveau, een breed onderwijsaanbod en een goede 

bereikbaarheid met het openbaar vervoer. 

 

Leefbaarheid 

Buiten de hoofdkern Druten zijn ook de kleine kernen, zoals Afferden, heel belangrijk. 

‘Dorpslijst Afferden’ vindt het van groot belang dat daar niet alleen de leefbaarheid, maar ook 

het voorzieningenniveau op peil wordt gehouden en waar mogelijk versterkt. De burgers, elke 

doelgroep, alle inwoners (jong en oud) staan voorop. Zij vormen het sociaal kapitaal van onze 

dorpen en wijken.  

Het bovenstaande is voor de ‘Dorpslijst Afferden’ een speerpunt in ons 

verkiezingsprogramma. 
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We blijven inwoners uitdagen en stimuleren om de verantwoordelijkheid te nemen voor wat 

er in ons dorp en in onze gemeente gebeurt.  Waar nodig moet men op ondersteuning van de 

gemeente kunnen rekenen. 

 

Wij vinden dat de gemeente ieder jaar een wijk in Afferden zou moeten adopteren. Dit kan de 

bewoners van de geadopteerde wijk ertoe bewegen hun woningen en tuinen op te knappen, 

ze medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid van de wijk te maken, zodat de wijk er spic-

en-span bij komt te liggen. Het zou goed zijn als er een samenwerkingsovereenkomst tussen 

gemeente en bewoners van de wijken wordt afgesloten.  

 

De inzet van ‘Dorpslijst Afferden’ staat vanaf 2002 aan de basis van de realisatie van ons 

Kulturhus De Meent. ‘Dorpslijst Afferden’ heeft in de huidige raadsperiode mede ingestemd 

met de verbeterde financiële constructie van het Kulturhus. Nu moet de aandacht gericht 

worden op het maximaal bereiken van alle doelgroepen. Het Kulturhus moet een plek zijn 

waar alle inwoners (jong en oud) elkaar kunnen ontmoeten, de huur moet betaalbaar blijven 

en een goede exploitatie is van wezenlijk belang. 

Een pinautomaat in de buurt van het Kulturhus blijft wenselijk. 

 

In de komende raadsperiode wordt beleid ontwikkeld rondom vergrijzing. Een ouder 

wordende bevolking, kleiner wordende huishoudens en toename van het aantal 

alleenstaanden zorgen ervoor dat de druk op bepaalde voorzieningen toeneemt. ‘Dorpslijst 

Afferden’ vindt dat er nog meer samengewerkt moet worden in en tussen dorpen, om 

voorzieningen in stand te houden. Waar nodig neemt de gemeente een regisseursrol. 

 

Wonen en zorg 

Binnen onze gemeente hebben wij prachtige voorzieningen die gericht zijn op zorg. 

Het Sociaal Team geeft uitvoering aan de zorgtaken waar de gemeente sinds 1 januari 2015 

verantwoordelijk voor is. In het Sociaal Team werken medewerkers van verschillende 

organisaties voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp samen.  

Naar inzicht van de ‘Dorpslijst Afferden’ moet de zichtbaarheid van het Sociaal Team worden 

vergroot. Wij pleiten voor regelmatige inloopspreekuren in de Meent. 

‘Dorpslijst Afferden’ vindt dat de gemeente en het Sociaal Team er alles aan moeten doen om 

mensen met een hulpvraag de juiste zorg te bieden. 

Wij vinden het belangrijk dat er projecten worden geïnitieerd die ervoor zorgen dat zorg 

rondom mensen met een hulpvraag goed is georganiseerd.  

‘Dorpslijst Afferden’ vindt het belangrijk dat initiatieven de ruimte krijgen zich te ontplooien, 

zodat de leefvoorzieningen voor mensen met een hulpvraag in de dorpen worden 

geoptimaliseerd.  
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Bij een kwaliteitsonderzoek onder cliënten heeft het Sociaal Team een 7,5 gekregen voor de 

geleverde diensten. ‘Dorpslijst Afferden’ vindt dat deze onderzoeken jaarlijks moeten 

plaatsvinden en dat dit kwaliteitscijfer ruim voldoende moet zijn. 

 

Openbare ruimte en veiligheid 

We willen aantrekkelijke openbare ruimtes creëren door combinatie van optimale veiligheid, 

gedegen onderhoud en een schone uitstraling.  

Uit een recente enquête van ‘Dorpslijst Afferden’ blijkt dat de meeste inwoners van de 

gemeente Druten met plezier in onze gemeente wonen.  

Voorkomende kanttekeningen over de verkeersveiligheid en openbare orde waren: 

• te hoge snelheid van autoverkeer in de bebouwde kom en op landbouwwegen; 

• te weinig straatverlichting, vooral voor fietsers; 

• hangjongeren bij o.a. het Shell tankstation en bij de parkeerplaats van de Gelenberg; 

• gebrek aan toezicht en handhaving (te weinig blauw op straat).   

Om het veiligheidsgevoel van onze inwoners verder te vergroten, willen we dat de 

wijkagenten meer zichtbaar zijn in de wijk en het dorp. Wij ondersteunen de inzet van onze 

inwoners bij de buurtpreventieteams en willen waar mogelijk/nodig door cameratoezicht het 

veiligheidsgevoel en de pakkans van overlastveroorzakers vergroten. Met de politie maken wij 

afspraken over gerichte handhavingsacties op snelheid en vandalisme.  

‘Dorpslijst Afferden’ wil de ambulancepost en brandweerkazerne in Druten houden, zodat bij 

calamiteiten hulp snel ter plaatse is. 

 

Veilige verkeerssituaties bereiken we door: 

• Een veilige en goed verlichte fiets- en wandelverbinding tussen Tichellande en Afferden. 

Samen met een veilige oversteek van de Van Heemstraweg moet dit nieuw aan te leggen 

fiets- en wandelpad aansluiten aan de gerenoveerde Klapstraat, zodat inwoners van 

Tichellande de basisschool, verenigingen en middenstand in Afferden veilig kunnen 

bereiken. 

• Een veilige verbinding tussen Deest en Afferden. De Molendam en Kweldam worden zowel 

door fietsers (veel schoolgaande en sportende jeugd uit Afferden en Deest) als door 

automobilisten gebruikt. Op veel plaatsen zijn de randen van de weg beschadigd, waardoor 

auto’s - maar vooral fietsers - in gevaarlijke situaties terecht kunnen komen.   

• Verkeersremmende maatregelen voor het autoverkeer en een fietspad aan de Molendam 

en Kweldam moeten bijdragen aan een veiliger situatie. Een rotonde tussen de 

Koningstraat, Van Heemstraweg en de Molendam moet de veiligheid op deze kruising 

vergroten. 

• Een voetpad langs de gehele Koningstraat. De Koningstraat wordt door veel 

wandelaars/recreanten gebruikt als route naar het Drutens Bosje en de dijk. Door de 
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toekomstige verbinding met de Afferdense en Deestse Waarden zal deze straat nóg meer 

door wandelaars gebruikt worden.  

• Verharde bermen langs de Kooistraat, Laarstraat en de Oude Weisestraat, d.m.v. open 

grasbetonstenen, zodat de bermen heel blijven en de situatie veilig blijft. Deze van 

oorsprong landbouwwegen worden door de Afferdense bevolking veel gebruikt als 

uitvalswegen naar de N322 en ontlasten het verkeer op de Koningstraat. Bij de kruisingen 

Kooistraat en Laarstraat met de Deestersteeg moet nog gekeken worden naar de meest 

veilige oplossing. 

 

Eén van de grootste maatschappelijke ergernissen is hondenpoep.  

Een schone omgeving en beleving lokken schoon gedrag uit. We vinden dat de opbrengst van 

de hondenbelasting efficiënt moet worden ingezet voor voorzieningen om de overlast en 

ergernis in de komende jaren te doen afnemen. 

‘Dorpslijst Afferden’ pleit voor meer hondenpoep-afvalbakken, voorzien van een 

poepzakjesdispenser. In Tichellande moeten - na afronding van fase 1 (Tichellande Noord) - 

voldoende hondenuitloopmogelijkheden worden gerealiseerd. Hiervoor moeten speciaal 

ingerichte hondenlosloopterreinen worden aangelegd. 

Wij willen een strengere handhaving voor het opruimen van de hondenpoep.  

 

Tichellande heeft een schitterend uiterwaardengebied op steenworp afstand, waarbij  

aandacht voor voldoende variatie in groen in de wijk en veiligheid rond de waterpartijen niet 

moet worden vergeten. 

 

‘Dorpslijst Afferden’ heeft de afgelopen periode extra aandacht gevraagd en extra geld ingezet 

voor het onderhoud van groen en groenstroken in onze gemeente.  

Naar aanleiding van klachten van inwoners gaat de gemeente Druten zich extra inzetten op 

een beter groenonderhoud en beheer van bermen en bomen. Wij vinden dat er enerzijds 

rekening moet worden gehouden met het milieu en de natuur, maar dat er ook oog moet zijn 

voor en - daar waar nodig - overleg met de agrarische sector. Wij blijven het groenbeheer in 

de gaten houden en waar nodig de gemeente bijsturen.  

 

De bestrating en trottoirs dienen waar nodig te worden opgeknapt. Het straatmeubilair is 

binnen de gemeente vaak wisselend en verouderd. Voor nieuw straatmeubilair moet een 

standaard worden bepaald, waardoor een eenheid en een rustig straatbeeld ontstaat. 

Naast de afvalbakken met poepzakjesdispenser zijn er meer blikvangers langs de middelbare 

schoolroutes en op de dijken gewenst.  
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Onderwijs 

‘Dorpslijst Afferden’ is van mening dat onderwijs gericht dient te zijn op de ontplooiing van 

ieders individuele mogelijkheden. Voor een goede leefbaarheid in en aantrekkelijkheid van 

onze gemeente zijn goede onderwijsvoorzieningen, educatieve activiteiten, cultuur en sport 

een noodzaak voor (toekomstige) inwoners. Onze gemeente heeft op deze gebieden een goed 

voorzieningenpakket en een regiofunctie. 

Hoewel we een terugloop zien van het aantal leerlingen, zien wij goed onderwijs als een 

belangrijke voorwaarde voor de sociale vitaliteit.  

‘Dorpslijst Afferden’ zal zich blijven inzetten zodat iedere kern in Druten een basisschool heeft. 

De gemeente zal blijven zorgen voor kwalitatief goede schoolgebouwen waarin duurzaamheid 

de boventoon voert. 

Specifiek voor de St. Victorschool in Afferden is het van belang dat de school blijft voldoen aan 

de norm om als een zelfstandige school te kunnen blijven functioneren. Belangrijk  hierbij is, 

dat ook ouders en kinderen van de nieuwe wijk Tichellande voor de St. Victorschool kiezen. 

‘Dorpslijst Afferden’ vindt dat er daarom een veilige fietsroute en oversteek moet komen 

vanaf de Tichellande naar de Klapstraat richting de St. Victorschool.  

Het realiseren van het bovenstaande ziet ‘Dorpslijst Afferden’ als een van haar speerpunten 

voor de aankomende raadsperiode. 

Na de basisschool kunnen de kinderen zich in de gemeente Druten bij het Pax verder 

ontwikkelen. ‘Dorpslijst Afferden’ vindt dat de gemeente een actieve rol moet spelen bij het 

aangrijpen van kansen om het onderwijsaanbod in de regio te versterken (Tech-Lokaal).  

Wij zijn van mening dat de gemeente overleg tussen scholen en het bedrijfsleven moet blijven 

stimuleren om aansluiting van het onderwijs met het bedrijfsleven te optimaliseren. 

Ook stimuleren wij dat MBO-opleidingen zich in Druten vestigen, bij voorkeur opleidingen die 

aansluiten bij het regionale bedrijfsleven en de lokale arbeidsmarkt. 

 

Jeugd 

Voor kinderen tot 12 jaar is het in onze dorpen goed vertoeven. Wat betreft ‘Dorpslijst 

Afferden’ moet dit zeker zo blijven. Naast de jeugdsubsidies, zoals de sportsnuffelpas, vinden 

wij dat ook de kinderraad moet blijven bestaan. 

Voor de oudere jeugd is er niet veel te beleven. Jongeren met ‘lege tijd’ vervallen vaak in 

“hang-gedrag”. ‘Dorpslijst Afferden’ vindt dat de gemeente in samenspraak met het 

jeugdwerk, verenigingen en vooral de jeugd zelf, een invulling moet zoeken voor deze ‘lege 

tijd’.  

 

Wij denken hierbij aan de volgende activiteiten die in alle kernen moeten plaatsvinden: 

• vrije sportavonden; 

• filmavonden; 
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• thema-avonden;  

• chill-avonden; 

• disco-/feestavonden. 

Daarnaast vinden wij het zinvol om een jeugdraad in te stellen (middelbare school tot 18 jaar), 

die dit soort initiatieven kan ontwikkelen. 

De tarieven voor het zwembad moeten aangepast worden aan de leeftijdsgrens voor 

volwassenen van 18 jaar (in plaats van de huidige 15 jaar), zodat het voor jongeren betaalbaar 

blijft om hier te sporten. Verder pleiten wij voor een mobiele muziekstudio, in de vorm van 

een zeecontainer, die zich jaarlijks tussen de kernen kan verplaatsen, zodat de groep jongeren 

ook op muzikaal vlak een uitlaatklep heeft. Elk jaar kan de jeugd met graffiti een eigen draai 

geven aan het uiterlijk van de studio. Organisaties als ‘Splash’ en ‘Place to Be’ kunnen op onze 

steun blijven rekenen.  

 

In het geval van problemen met jeugdigen heeft aanpak van de jeugdzorg de voorkeur. Dit kan 

worden bereikt door de regiefunctie van het Centrum voor Jeugd en Gezin te versterken.  

‘Dorpslijst Afferden’ vindt dat we op weg moeten gaan naar een rookvrije generatie.  

Op het gebied van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren moet het gemeentebeleid gericht 

zijn op preventie en handhaving. Hiermee hopen wij een daling van het alcohol- en 

drugsgebruik te realiseren. 

 

Sport en recreatie 

‘Dorpslijst Afferden’ vindt dat beweging in welke vorm dan ook goed is voor de mens. Iedereen 

moet kunnen deelnemen aan sportieve en recreatieve activiteiten. De sporthal in Druten is 

sterk gedateerd en moet worden vervangen. ‘Dorpslijst Afferden’ is voorstander van 

nieuwbouw op de Gelenberg, mogelijk in combinatie met een vernieuwd zwembad. 

Wandel- en fietspaden zijn belangrijk voor zowel eigen inwoners als toeristen, daarom willen 

we dat de huidige wandel- en fietspaden waar mogelijk worden uitgebreid, van goede 

kwaliteit zijn en voldoende verlicht. Verder willen we dat er boerenwandelpaden en 

mountainbikeroutes worden aangelegd in samenwerking met buurgemeenten om  voldoende 

lengte te kunnen maken.  

Ter stimulering van recreatie en sport zouden watertappunten op de route wenselijk zijn. 

‘Dorpslijst Afferden’ is voorstander van jeu de boules baantjes, een tafeltennistafel of 

basketbalnet op braakliggende stukjes grond in de wijk in samenspraak met bewoners of 

buurtverenigingen. 

 

Woningbouw 

Tichellande en Druten-West voorzien in de komende periode voldoende in de 

woningbehoefte van de hoofdkern Druten. De Horst en de nieuwe wijk aan de Kattenburg 
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hebben voor een verfraaiing van Druten gezorgd. Project ‘het Smidje’ (hoek Hogestraat – 

Raadhuisstraat) en de nieuwe invulling van de Dijk aan de Raadhuisstraat worden in de 

komende raadsperiode ontwikkeld. 

 

In de kerkdorpen worden gemiddeld vijf woningen per kern per jaar gebouwd. Per jaar is er 

(gemeentebreed) ruimte voor tien zogenaamde ‘eentjes’ (een enkele woning te bouwen door 

en voor één van onze burgers). Voor Afferden wordt het tijd dat het project Megenseind wordt 

doorontwikkeld. 

Het is belangrijk om voor de toekomst nieuwe gewenste locaties voor woningbouw in beeld 

te krijgen. Om de identiteit van het dorp Afferden te behouden is voldoende groen belangrijk. 

Dit bereiken we door alleen goede ‘inbreidingslocaties’ toe te staan en niet ieder stukje groen 

vol te bouwen.  

Opvullen van gaten in lintbebouwing in passende architectuur is voor ‘Dorpslijst Afferden’ een 

uitgangspunt. Zonder de agrarische functie aan te tasten, vinden wij dat dit uitgangspunt ook 

kan worden doorgetrokken naar het buitengebied. 

Afferden is vanuit het verleden een agrarisch dorp. In en om het dorp zijn agrarische bedrijven 

gevestigd. Sommige bedrijven zijn toekomstbestendig, andere hebben bijvoorbeeld geen 

opvolging. Hierdoor komen gebouwen en gronden vrij, die zouden kunnen voldoen aan de 

regeling ‘Rood voor Rood’. ‘Dorpslijst Afferden’ wil naar de mogelijkheden kijken van deze 

ontwikkeling.  

 

‘Dorpslijst Afferden’ blijft zich inzetten voor bouwen naar behoefte, levensloopbestendige 

woningbouw met een goede verdeling van betaalbare huur- en koopwoningen. ‘Dorpslijst 

Afferden’ signaleert dat jonge mensen graag in Afferden willen blijven en komen wonen, 

woningbouw voor deze groep mensen zullen wij daarom stimuleren.  

 

Huisautomatisering moet meer worden gestimuleerd, zodat senioren (of mensen met een 

hulpvraag) de regie over hun eigen leven behouden en zo lang mogelijk zelfstandig thuis 

kunnen blijven wonen.  

Door slimme ict-toepassingen in huis zijn mensen beter zelfredzaam en hebben ze minder zorg 

nodig. De gemeente, woningcorporaties, zorginstellingen en het bedrijfsleven kunnen 

hiervoor als aanjager fungeren.  

Wij ondersteunen initiatieven om alle inwoners wegwijs te maken met de huidige digitale 

(communicatie-)middelen. 

 

Naast de kwantiteit moet er vooral aandacht zijn voor de kwaliteit van woningen die worden 

gebouwd. In het kader van duurzaamheid worden nieuwe woningen gebouwd als z.g. ‘nul op 
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de meter woningen’, nieuwe wijken worden gasloos. Bestaande bouw wordt waar mogelijk 

verduurzaamd.  

Naast de starterslening is ‘Dorpslijst Afferden’ voorstander van energiezuinig en duurzaam 

bouwen, wij zullen stimuleringsmaatregelingen, zoals duurzaamheidsregelingen  

ondersteunen. 

 

Duurzaamheid en milieu 

Het Gelders Energieakkoord staat aan de basis van het gemeentelijk energiebeleid. Recentelijk 

is er een speciale avond aan dit thema gewijd, waarbij inwoners, deskundigen en 

ondernemers met elkaar hierover van gedachten wisselden. De conclusie van deze avond was 

dat Druten serieus aan de slag moet met deze energietransitie. Energietransitie is de overgang 

van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen, zoals aardwarmte, zonne- en 

windenergie. In februari stelt de raad de startnotitie Duurzaam Druten vast, zodat ook de 

gemeente Druten actief kan starten met de ontwikkeling van een duurzame gemeente. 

‘Dorpslijst Afferden’ is van mening dat Druten dit vanuit landschappelijk oogpunt als 

gemeente niet alleen moet doen, maar samenwerkt met de buurgemeentes. 

Een Energieloket moet burgers helpen en stimuleren om mee te doen aan de energietransitie. 

De gemeente moet een regiefunctie vervullen om de verschillende initiatieven en partijen 

(initiatiefnemers, bedrijven, burgers) met elkaar te verbinden en te ondersteunen. 

 

‘Dorpslijst Afferden’ vindt dat de energietransitie gestimuleerd moet worden door: 

• het geven van voorlichting, o.a. door het Energieloket; 

• bij nieuwbouw duurzaamheid als leidend beginsel te hanteren; 

• het faciliteren van burgerinitiatieven op dit gebied (bijv. collectieve inkoop van 

zonnepanelen); 

• eisen stellen op het gebied van duurzaamheid bij subsidieverlening (bijv. aan 

verenigingen) of opdrachtgevers (bijv. bouwondernemingen); 

• duurzaamheid een hoge prioriteit te geven bij investeringen van de gemeente zelf; 

• als gemeente zelf het goede voorbeeld te geven bij energiebesparing en het gebruik van 

duurzame energie; 

• duurzaamheidsleningen te verstrekken aan verenigingen en stichtingen met eigen 

gebouwen. 

 

Het omgekeerd inzamelen van afval is in de laatste raadsperiode in de hele gemeente 

toegepast. ‘Dorpslijst Afferden’ vindt het doelmatig scheiden, inzamelen en afvoeren van de 

afvalstromen van belang. De vervuiler betaalt, blijft het uitgangspunt. Naast het behoud van 

de bladkorven willen we het gratis aanbieden van snoeihout uitbreiden van vier naar zes keer 

per jaar. 
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Duurzaamheid en milieu blijft voor ‘Dorpslijst Afferden’ een speerpunt voor de komende 

periode. 

 

Financiën 

‘Dorpslijst Afferden’ vindt het belangrijk dat de gemeente Druten financieel een gezonde 

gemeente is en dat de financiën goed op orde zijn, waarbij zoveel mogelijk wordt 

geanticipeerd op inkomsten vanuit het rijk. 

Belastingen worden alleen aanwijsbaar nodig bij tekorten of nieuw beleid aangepast tot 

maximaal inflatoir (inflatieverhoging). 

 

Bedrijfsleven 

Onze gemeente kenmerkt zich door agrarische bedrijvigheid, industrie, midden- en 

kleinbedrijf, kleine detailhandel en recreatie.  

Het behoud van gevestigde bedrijven is belangrijk. Steeds meer bedrijven houden rekening 

met duurzaamheid en sociaal beleid. Daar waar kan, vinden wij dat de gemeente bedrijven 

hierin moet stimuleren en ondersteunen. 

‘Dorpslijst Afferden’ is van mening dat nieuwe bedrijven moeten worden gestimuleerd om 

zich te vestigen op één van onze bedrijventerreinen en dat bestaande bedrijven met 

uitbreidingsplannen daarvoor mogelijkheden krijgen, zodat werkgelegenheid behouden blijft 

of verbeterd wordt. 

 

Werk en inkomen 

‘Dorpslijst Afferden’ vindt dat iedereen, naar zijn/haar mogelijkheden, volwaardig moet 

kunnen deelnemen aan de samenleving. 

Werken en voorzien in een zelfstandig inkomen zijn het uitgangspunt. Daar waar dit niet lukt, 

is de gemeente de verbindende factor tussen het individu, de uitvoerende instanties en de 

mogelijke werkgever. 

 

Landbouwbeleid 

In het buitengebied zijn veel agrariërs actief, zij zijn een krachtige sector die beeldbepalend is 

in ons dorp. Dit moet zo blijven en zo mogelijk worden gestimuleerd. De gemeente moet 

kijken naar mogelijkheden om agrariërs te laten inspelen op de markt en maatschappij. 

Nevenactiviteiten, zoals recreatie bij de boer, boerderijwinkels en thuisverkoop of 

energieproductie moeten worden toegestaan, voor zover planologisch haalbaar.  

 

N322 Maas en Waalweg 

De N322 is een provinciale weg. Wij vinden dat op de N322 de veiligheid van onze inwoners 

voorop dient te staan en de inwoners beperkte hinder mogen ondervinden bij het gebruik 
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maken van de N322 voor woon-werkverkeer. Wat ons betreft worden de rijbanen van de N322 

verdubbeld. Wanneer de provincie de financiële middelen daarvoor niet beschikbaar wil 

stellen, blijven wij bij de provincie pleiten voor het verlengen van de invoegstroken vanuit 

Druten en Deest. Hierdoor komt de doorstroming beter op gang en worden files voorkomen. 

 

‘t Hoog 

’t Hoog met zijn oude toren, deze karakteristieke, mooie historische plek heeft grote waarde 

voor de Afferdenaren. Het culturele belang is groter dan het gebruik van ’t Hoog als 

parkeerplaats. Met een betere aankleding (bijvoorbeeld een waterpomp) en goed onderhoud 

kan het een aantrekkelijke rustplaats zijn voor fietsers en wandelaars. Daarmee levert het een 

bijdrage aan het toerisme in de gemeente Druten. ‘Dorpslijst Afferden’ wil de mogelijkheid 

bieden voor het adopteren van deze historische plek door inwoners met gemeentelijke 

(financiële) ondersteuning.  

 

 

Woordje van de lijsttrekker 

 

Beste inwoners van Afferden, Tichellande en Druten,  

 

Bedankt dat u ons verkiezingsprogramma hebt gelezen. Bij het schrijven van ons 

verkiezingsprogramma wil je kort maar krachtig zijn. Tegelijkertijd wil je ook overbrengen 

waar je voor staat, wat je de aankomende periode gaat doen. Waar moeten Afferden en 

Druten aan voldoen om voor u een gemeente te zijn om prettig te wonen.  

Ik hoop dat de bovenstaande verkiezingspunten van ‘Dorpslijst Afferden’ u aanspreken en dat 

u 21 maart op  ‘Dorpslijst Afferden’ gaat stemmen. Wij beloven dat wij er voor u zijn, voor nu 

en in de toekomst. We gaan ‘samen aan de slag’. 

 

John Reijers, lijsttrekker Dorpslijst Afferden. 
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