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VOORWOORD 
Met trots en vertrouwen bieden wij u hierbij ons verkiezingsprogramma voor de raadsperiode 2022-2026 aan. Zoals u 
kunt lezen, zijn wij een lokale partij die dicht bij de mensen staat en belang heeft bij een goed gemeentebestuur. Dit 
programma is gebaseerd op wat wij de afgelopen tijd van inwoners en organisaties hebben gehoord over wat goed gaat, 
maar ook wat anders of beter zou moeten. 

 
Lokaal Belang staat voor een gemeentebestuur 
dat weet wat er leeft onder de inwoners. Korte 
lijnen met inwoners, verenigingen, dorpsraden, 
veiligheidsplatforms, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties zijn noodzakelijk. 
Een betrokken gemeentelijk bestuur consulteert 
belanghebbenden en ervaringsdeskundigen bij het 
maken van nieuw beleid, en staat open voor 
initiatieven uit de samenleving.  
 
De rode draad in ons programma zijn onze 
inwoners. Wij hebben oog voor mensen die door 
wat voor oorzaak dan ook, geïsoleerd dreigen te 
raken en de boot missen. Voor Lokaal Belang is 

verbinding het sleutelwoord. Alle goede ideeën verdienen het om omarmd te worden. Het gaat ons om het resultaat. 
  
In ons programma spreken wij regelmatig over de stad en de dorpen. Maar, sommige buurten in onze mooie gemeente 
hebben in de loop der tijd een eigen specifieke leef- en woonomgeving opgebouwd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het 
buurtschap Ooy. Lokaal Belang benadrukt dat dit soort buurtschappen eveneens aandacht verdient die afgestemd is op de 
wijk/buurt en overeenkomt met de woon- en leefomgeving van onze overige (kleine) kernen. 
 
Bekend is dat het voor politieke partijen in de regel moeilijk is de jeugd warm te maken voor de lokale politiek. Het doet 
ons goed dat een flink aantal jongeren met enthousiasme aan de slag gaat binnen Lokaal Belang. “Wie de jeugd heeft, 
heeft de toekomst” gaat daardoor bij ons zeker op! Eveneens zijn we verheugd dat ook veel nieuwe betrokken inwoners 
aangegeven hebben wel iets te voelen voor een actief lidmaatschap bij Lokaal Belang. Kortom: Lokaal Belang leeft ècht 
lokaal! 
 
De nieuwe fractie zal dan ook met ervaren en jeugdige raads- en commissieleden en met gevoel voor politiek-bestuurlijke 
belangen besluitvaardig en daadkrachtig optreden. We gaan voor maatwerk voor onze inwoners, verenigingen en bedrijven 
en tonen daarbij bestuurlijk lef. De kandidaten voor onze komende raadsperiode zijn goed verdeeld over de stad en de 
dorpen. Lokaal Belang blijft daardoor toegankelijk, herkenbaar en benaderbaar voor iedereen. 
 
Mocht u vragen of ideeën hebben naar aanleiding van ons verkiezingsprogramma en of wilt u lid worden dan vernemen wij 
het graag per mail via info@lokaalbelangzevenaar.nl. 
Volg ons ook op Facebook, Twitter en Instagram. Tot ziens in Zevenaar! 
 
 
Harry Staring,  
Lijsttrekker Lokaal Belang Zevenaar 
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 ONZE KERNWAARDEN 
1. Wij staan naast onze inwoners 
De samenleving staat voor ons centraal. De gemeentelijke overheid is dienstbaar. De gemeente is er voor inwoners en 
ondernemers. De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Daarom staan wij voor een 
betrouwbare overheid die mensen zekerheid geeft en, waar nodig, grenzen stelt. De overheid is er ook om onrecht te 
bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. Ook moet de overheid zorgen voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn. Lokaal 
Belang vindt solidariteit belangrijk.  
 
2. Vertrouwen als basis 
Lokaal Belang is geworteld in alle lagen van de samenleving. Voor ons begint politiek met de erkenning van 
maatschappelijk initiatief. Lokaal Belang geeft alle mensen en organisaties het vertrouwen zodat ze doen wat ze kunnen 
doen. De inwoner gunt Lokaal Belang de ruimte om te doen wat ze moet doen. Vertrouwen staat centraal. We willen geen 
harde cultuur van controleren en afrekenen.  
 
3. Betrokken burgers maken de samenleving 
We zetten in op betrokken inwoners om de onderlinge verbondenheid te versterken. Deze verbondenheid komt nadrukkelijk 
tot uiting in ons rijke verenigingsleven. Onze verenigingen kunnen rekenen op de steun van Lokaal Belang. Zonder 
verenigingen geen ‘samen leven’. 
 
4. Inclusief samen leven 
Lokaal Belang staat voor inclusief ‘samen leven’. Wij verstaan hieronder gelijke kansen voor het individu. Ongeacht sekse, 
geaardheid (LHBTIQ+), culturele- of etnische achtergrond, leer- werkniveau, lichamelijke of psychische beperkingen is 
ieder individu onderdeel van onze samenleving. Onderdeel zijn van onze samenleving betekent ook dat je dit zo voelt en 
een bijdrage kunt leveren aan deze samenleving.  
 
5. Positief toekomstgericht 
Lokaal Belang voelt zich verantwoordelijk en verplicht voor een verantwoorde toekomst voor natuur en cultuur. We 
beschermen wat van waarde is: duurzaam omgaan met onze leefomgeving is keihard nodig. 
 
6. Lokaal Belang – ècht lokaal 
Onze partij is een ècht lokale partij en is hierdoor niet gebonden aan de landelijke politiek. We richten ons op de lokale 
onderwerpen waarbij de lokale belangen voorop staan. Op deze wijze kunnen we ook ècht naast de Zevenaarse inwoners 
staan. Bij ons werk worden we niet gehinderd door landelijk politieke richtlijnen. Lokaal Belang kan ècht werk maken van 
lokaal maatwerk. 
 
TERUGBLIK 2018 - 2022 
Bij de verkiezingen van 2018 kwam Lokaal Belang opnieuw als grootste partij uit de bus! Gebleken is dat echt “lokaal 
besturen” bij de inwoners van Zevenaar aanslaat. Samen met het CDA hebben wij bestuurlijke verantwoordelijkheid 
genomen. 
 
De nieuwe gemeente Zevenaar bestaat nu 4 jaar. Ons motto in 2018 was: “Met elkaar! Voor elkaar! Werken aan een Nieuw 
Zevenaar!”. We hebben gezien dat sinds 2018 gewerkt wordt aan een mooie toegankelijke gemeente die er staat voor 
haar inwoners, instellingen, verenigingen en ondernemers. We constateren tegelijk dat er nog het nodige werk aan de 
winkel is. De puntjes dienen zeker nog op de ‘i’ gezet te worden. We gaan wat dat betreft voor een gemeente die haar 
inwoners optimaal van dienst is, ondersteund door een open organisatie die een klantvriendelijke dienstverlening richting 
de inwoners hoog in het vaandel heeft staan! Ons motto voor 2022-2026 is dan ook ‘Lokaal Belang pakt door!’ 
 
Wij zien dat de afgelopen periode sinds de vorige verkiezingen veel bijzondere maar ook indrukwekkende gebeurtenissen 
met zich mee heeft gebracht. Er waren de nodige problemen die aandacht eisten en financiële uitdagingen die ook tot 
aanpakken noopte. We werden met een mondiale crisis (Covid-19) geconfronteerd, die het uiterste vroeg en nog steeds 
vraagt van onze lokale samenleving. Met het corona-herstelplan is de pijn zo veel als mogelijk verzacht.  
De zorgen van deze tijd (Covid-19 en crisis) zijn stevig aangepakt door Lokaal Belang. Maar er is nog wel het nodige werk 
aan de winkel: ‘Lokaal Belang pakt door!’ 
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1 ONZE LEEF- EN WOONOMGEVING 
De openbare ruimte is het bindmiddel in onze samenleving. Het vormt de basis voor het openbare leven. Het is de plek 
waar mensen elkaar vaak ontmoeten, naar hun werk gaan, spelen, sporten en ontspannen. Een groene leefomgeving is 
gezond voor mens en dier en ziet er mooi uit. Het beheer van de openbare ruimte is daarmee één van de belangrijkste 
werkterreinen van een gemeente: het bepaalt in grote mate het leef- en woongenot. Iedereen heeft recht op een groene 
en duurzame leefomgeving. 
Een flinke opknapbeurt van het openbaar gebied is volgens ons op veel plaatsen noodzakelijk. Nog te vaak constateren wij 
dat er klachten zijn over de staat van de openbare ruimte zoals parkjes, plantsoenen, straten en speelvoorzieningen. 
 
Lokaal Belang wil de komende periode extra aandacht besteden aan het openbaar gebied. Verpauperde straten en pleinen 
en groenstroken moeten opgeknapt worden. Lokaal Belang zet zich in voor het behoud van een mooie groene ruimte die 
er goed onderhouden en netjes uitziet. Dit brengt met zich mee dat wij extra geld beschikbaar willen gaan stellen voor de 
versterking van de kwaliteit van onze leef- en woonomgeving.  
 
Het groene karakter van onze gemeente moet in stand blijven. Braakliggende terreinen verdienen het om als groengebied 
of zelfs als buurtmoestuinen ingericht te worden. Dit willen wij versterken door meer bomen aan te planten en te streven 
naar een duurzaam bomenbestand.  
 
Lokaal Belang wil in de komende periode ook echt inzetten op het versterken van de biodiversiteit. Een “slim” maaibeleid 
in de openbare ruimte moet afgestemd worden op biodiversiteit. Bij het proces van verbetering van de woonomgeving 

zetten wij in op burgerinitiatieven. Wij 
willen samen met de inwoners komen tot 
verbetering van de woonomgeving. Deze 
vorm van burgerparticipatie draagt bij 
aan sociale cohesie en aan ontwikkeling 
van een eigen identiteit van de straat en 
de buurt. Als bestrijdingsmiddel worden 
alleen nog maar natuurlijke en 
organische middelen gebruikt. 
 
De leegstand van woonhuizen, winkels 
e.d. leidt tot verpaupering en geeft een 
negatieve uitstraling. Lokaal Belang vindt 
dat de gemeente actief eigenaren dient 
te stimuleren om leegstaande panden 
toonbaar te maken of te slopen.  
 

Speelvoorzieningen 
Het is belangrijk dat kinderen de tijd en de mogelijkheid krijgen buiten te spelen. Speelvoorzieningen vervullen tevens een 
belangrijke rol in het sociale leven. Hierin willen we investeren. Zo wil Lokaal Belang de speelvoorzieningen een zo’n 
natuurlijk mogelijk karakter geven. De gemeente blijft uiteraard verantwoordelijk voor de veiligheid en het onderhoud. Extra 
aandacht blijven we vragen voor de toegankelijkheid en gebruik van die voorzieningen voor kinderen met een beperking.  
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2 VOORZIENINGENNIVEAU VOOR STAD EN DORP 
Instellingen en verenigingen die zich bezighouden met zorg, welzijn, cultuur, onderwijs, sport, recreatie, ontspanning zijn 
belangrijke basisvoorzieningen voor onze inwoners. Ze zijn noodzakelijk om op een prettige en aangename manier met 
elkaar samen te leven. Dit basisvoorzieningenniveau raakt in onze ogen de kern waar alles om draait. Lokaal Belang wil de 
basisvoorzieningen in stad en dorp in stand houden. Dit is een hard uitgangspunt van Lokaal Belang.  

Vrijwilligers / verenigingen 
Veel verenigingen in de gemeente Zevenaar hebben te maken met allerlei maatschappelijke ontwikkelingen zoals een 
vergrijzend en teruglopend ledenbestand en een groot tekort aan vrijwilligers en bestuurders. Daarnaast wordt het 
besturen van een vereniging complexer waardoor ook de bestuurlijke verantwoordelijkheid steeds verder toeneemt.  
Om aan deze ontwikkelingen het hoofd te bieden, dient de gemeente de verenigingen ruimhartig te ondersteunen en de 
onderlinge samenwerking tussen 
verenigingen te bevorderen. Een mooi 
voorbeeld van samenwerking tussen de 
verenigingen is een omnivereniging. 
Samen werken en samen besturen 
maar toch met behoud van de eigen 
identiteit van iedere vereniging. 
Versterken van de leefbaarheid en de 
betrokkenheid met elkaar is hierbij het 
uitgangspunt voor Lokaal Belang. 

Subsidiebeleid 
Lokaal Belang vindt dat subsidies reëel 
en eerlijk verdeeld dienen te worden 
over de dorpen, de wijken, de 
verenigingen en de accommodaties. 
Lokaal maatwerk blijft het uitgangspunt 
voor Lokaal Belang. En daar staan wij 
voor! 
 
DoeDuiten 
Lokaal Belang wil ook in de nieuwe raadsperiode doorgaan met DoeDuiten. Allerlei ideeën, initiatieven, wensen en 
plannetjes van inwoners kunnen met financiële ondersteuning van DoeDuiten gehonoreerd worden. DoeDuiten is zeer 
laagdrempelig, kleinschalig en eenvoudig aan te vragen. DoeDuiten zorgt ervoor dat inwoners gehoord worden. DoeDuiten 
draagt bij aan de leefbare samenleving.  
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3 WONINGBOUW EN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 
Zevenaar is een aantrekkelijke woongemeente en bestaat uit verschillende kernen met elk hun eigen karakter. De 
afgelopen jaren hebben we ruim 550 woningen gerealiseerd. Echter, starters hebben nog weinig kans op de woningmarkt. 
Er zijn te weinig levensloopbestendige woningen voor de senioren. Daarnaast is er nog steeds een tekort aan sociale en 
middeldure huurwoningen. De doorstroming in de woningmarkt komt niet voldoende op gang. Alle inwoners van Zevenaar 
moeten ook in de toekomst de ruimte krijgen om betaalbaar te kunnen wonen.  
 
Lokaal Belang vindt dat ruimtelijke ordening zich moet richten op de woonbehoeften van onze inwoners. Daarbij moet meer 
gedacht worden in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden in de regelgeving (‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’). 
Dat vraagt om een gemeente die proactief is om in samenspraak met de inwoner op zoek te gaan naar oplossingen.  
Lokaal Belang gaat uit van het principe ‘passende woningbouw voor iedereen’. 
 
Lokaal Belang wil voldoen aan de woningbouwopgave nu en in de toekomst, waarbij we zoveel mogelijk het (huidige) groen 
willen behouden. Daarbij zetten we samen met de inwoners in op het versnellen van woningbouw. Lokaal Belang is 
voorstander van een gemêleerd woningaanbod in alle kernen en streeft naar goed en betaalbaar wonen met aandacht 
voor alle doelgroepen op de woningmarkt (zoals starters, alleenstaanden, gezinnen en senioren).  
 
Veranderende vraag  
Ook binnen de gemeente Zevenaar is er sprake van een veranderende vraag op de woningmarkt. Een veranderende vraag 
vergt wellicht ook andere spelregels. Belemmerende regels worden in dat geval zoveel mogelijk aangepast. 
Experimenteren met nieuwe vormen van woningbouw sluiten wij zeker niet uit. Bij zowel nieuwe als bestaande woningen 
willen we de inzet op verduurzaming en de circulaire economie stimuleren. 
Met flexibele en tijdelijke woonsystemen willen we doorpakken. Zo geven we starters de kans zelfstandig woonervaring op 
te doen. Ook het transformeren van gebouwen biedt mogelijkheden. Denk hierbij aan starters-appartementen. 
 
Wij willen de doorstroming bevorderen. Ouderen willen wellicht wel naar een andere (kleinere) woning of betaalbaar 
appartement maar dan moeten deze ook voorhanden zijn. De ‘verhuisroute’ voor senioren om van groot naar klein te 
verhuizen moet goed ondersteund worden door een zogenoemde doorstroommakelaar. 
 
Woningbouw met ambities, in de dorpen  
Lokaal Belang wil wonen in de gemeente Zevenaar verder aantrekkelijker maken door te bouwen op locaties die veel 
wooncomfort bieden. Voor de leefbaarheid van vooral de kleinere dorpen is het van belang dat daar gebouwd wordt. In 
gesprek met de dorpen formuleren we realistische ambities, zodat we voorzieningen - en daardoor de leefbaarheid - op 
peil houden.  
 
Levensloopbestendige woningen 
Door woningen levensloopbestendig te bouwen blijven mensen langer in hun sociale omgeving ‘thuis’. Dit maakt de buurt 
hechter en bevordert de leefbaarheid. Mantelzorgwoningen zijn toegestaan in bestaande woningen en bijgebouwen.  
 
Particuliere initiatieven 
Wonen op eigen locatie (WOEL via CPO - Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) is een kansrijke ontwikkeling, dat steun 
verdient. Wij blijven particuliere initiatieven voor woningbouw stimuleren. De gemeente dient deze initiatiefnemers actief te 
ondersteunen. Woningsplitsing is duurzaam woninggebruik en kan starters een kans geven in hun dorp of omgeving te 
blijven wonen. 
 
Wonen in het buitengebied  
Vrijvallende agrarische bouwwerken en gronden in het buitengebied moeten niet op voorhand uitgesloten worden van 
woonfuncties. We denken daarbij met name aan locaties in bestaande buurten en bebouwingsconcentraties. Waar mogelijk 
kunnen we in het buitengebied op boerenerven passende en duurzame woningen bouwen. 
 
Beeldbepalende panden en historisch erfgoed 
We bewaken dat ons historisch erfgoed niet verloren gaat. We denken bijvoorbeeld aan de beleving van straatbeelden en 
monumentale panden. De gemeente zal met de eigenaren in overleg dienen te treden om te bekijken hoe het erfgoed kan 
worden behouden.  
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4 ONZE SAMENLEVING  
(ZORG, WELZIJN, WERK&INKOMEN, SPORT, CULTUUR EN ONDERWIJS)  
 
Door de huidige economische omstandigheden en de vergrijzing doen steeds meer mensen een beroep op de zorg en het 
sociale vangnet van de gemeente. Lokaal Belang staat voor een politiek waarbij de gemeente haar inwoners stimuleert en 
ondersteunt om de regie over hun eigen leven in eigen hand te houden. Als dit niet lukt helpt de gemeente. Lokaal Belang 
gelooft in de zelfredzaamheid van mensen. De gemeente moet hierbij wel de vinger aan de pols houden, dicht bij onze 
inwoners staan en weten wat er speelt en de juiste dingen doen. Lokaal Belang onderschrijft het principe dat de gemeente 
het eerste aanspreekpunt is voor onze inwoners. Dit vergt veel van de gemeente, maar ook van onze inwoners.  
 
Lokaal Belang vindt het belangrijk dat alle inwoners (volwaardig) kunnen deelnemen aan de samenleving. Wij staan voor 
een inclusieve samenleving. Alle kansen, ideeën en initiatieven om dit te versterken of te verstevigen kan op steun rekenen 
van Lokaal Belang. 
 
Preventie en vroegsignalering 
In het sociaal domein probeert men de nadruk te verleggen van curatie (oplossen als de problemen groot zijn) naar 
preventie (effectieve interventies voordat problemen groot zijn). Het meeste geld gaat nog steeds naar ‘de achterkant’ en 
te weinig naar ‘de voorkant’. Lokaal Belang vindt dat de gezondheidszorg goed en efficiënt georganiseerd moet zijn. 
Dichter bij mensen, minder bureaucratie en een betere afstemming van de inzet van hulp- en zorgverleners.  
Preventie en zogenoemde ‘vroegsignalering op kwetsbaarheid’ zijn de pijlers waarop dit stelsel van zorgverlening rust. 
Vroegtijdige inzet voorkomt in veel gevallen zwaardere zorg. Kwetsbaarheid kan zich op allerlei manieren uiten. De ene 
oudere heeft bijvoorbeeld moeite met boodschappen doen, terwijl de andere oudere last heeft van vergeetachtigheid. Of 
een gezin waar (bijvoorbeeld door schulden) het niet altijd lukt om maandelijks de eindjes aan elkaar te knopen.  
 
Er zijn de afgelopen jaren verschillende initiatieven in gang gezet om inwoners of gezinnen die risico lopen om kwetsbaar 
te worden proactief te ‘vinden’. Deze vroegsignalering dient zo dicht mogelijk bij de individuele inwoner in de wijk of dorp 
georganiseerd te worden. 
 
Ouderenbeleid 
De gemeente moet ouderen ondersteunen in het zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Uitgangspunt is de 
woonwens van de ouderen waarbij tegelijkertijd aandacht is voor de financiële consequenties. Zelfstandig wonen mag nooit 
leiden tot eenzaamheid. Ouderenbeleid moet uiteraard blijven mits herijkt naar de huidige tijd! De zorg voor onze ouderen 
hoeft niet altijd te bestaan uit fysieke hulp. De algemene voorzieningen kunnen daarbij goede hulp bieden. 
 
Zorg voor de jeugd 
Goede jeugdzorg wil zeggen dat de jongere centraal staat en de zorg krijgt die hij nodig heeft. Dat betekent bijvoorbeeld 
dat de zorg zo dicht mogelijk bij de jongere wordt georganiseerd, bij voorkeur in de eigen thuissituatie. De gemeente dient 
er voor te zorgen dat er een goede samenwerking plaatsvindt tussen de scholen en de jeugdzorg. 
Er dient ingezet te worden op preventie om kinderen buiten de jeugdzorg te kunnen houden. Te denken valt daarbij aan 
voorschoolse educatie op het kinderdagverblijf en jongerenwerk. Gezinnen met kinderen verdienen speciale aandacht in 
het armoedebeleid. Lokaal Belang wil een kindpakket dat voorziet in de meest noodzakelijke behoeften voor 
levensonderhoud en meedoen in de samenleving. Wij willen onderzoeken of Gelrepas voldoende antwoord geeft op de 
behoefte van onze inwoners. 
  
Armoedebeleid en schulddienstverlening 
De gemeente moet zich inzetten op het vroegtijdig signaleren van schulden en alert zijn op het ontstaan van vroegtijdige 
betalingsachterstanden. Lokaal Belang vindt het onze maatschappelijke plicht om deze inwoners met schulden zodanig te 
ondersteunen zodat ze weer uitzicht krijgen op een beter bestaan.  
 
Culturele voorzieningen 
Ieder dorp heeft, evenals de stad zijn eigen specifieke belangen en identiteit. Zevenaar heeft een positie als centrum van 
de Liemers en dat dient zo te blijven. Lokaal Belang is trots op de culturele organisatie Liemers Kunstwerk! en de Turmac 
Cultuur Fabriek.  
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De dorpen hebben ook hun culturele- en basisvoorzieningen. Een goed en gedegen subsidiebeleid is daarvoor een must. 
Er dient daarbij ruimte te zijn voor maatwerk. De verenigingen in de dorpen, de dorpshuizen en kulturhusen verdienen 
onze steun. Zij zijn van groot belang voor het behoud en verbetering van de leefbaarheid. 
 
Sport 
Wij constateren dat het voor verenigingen steeds moeilijker wordt vrijwilligers te vinden. Daardoor wordt het ook steeds 
moeilijker om financieel en met een goede bemensing een sportvereniging overeind te houden. Aanvullend op de 
ondersteuning die wij voor alle verenigingen willen inrichten, zien wij ook kansen voor een centrale rol van Ataro bij de 
ondersteuning van de sportclubs. Het initiatief dient vanuit de verenigingen zelf te komen. Lokaal Belang zet zich in voor 
het behoud van zwembaden als een belangrijke voorziening binnen de gemeente Zevenaar.  
 
Onderwijs en een gelijke start 
Lokaal Belang wil een goede start voor elk kind en wil daarom dat alle kinderen vanaf de geboorte gebruik kunnen maken 
van kinderopvang. Kinderopvang is belangrijk en zo krijgen alle kinderen een zoveel mogelijke gelijke start. 
 
Lokaal Belang wil dat de kinderopvang zoveel mogelijk geïntegreerd is binnen de basisscholen zodat er een IKC (Integraal 
KindCentrum) ontstaat. Binnen een IKC kunnen alle kinderen van nul tot twaalf jaar terecht van ’s morgens tot 's avonds 
waar onderwijs en kinderopvang samen werken aan de ononderbroken ontwikkeling van kinderen. Eventuele leer- en 
ontwikkelingsproblemen worden vroegtijdig gesignaleerd en hierop kan dan meteen adequaat worden ingespeeld. 
 
Onderwijshuisvesting 
Gemeentebesturen zijn verantwoordelijk voor nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen voor het basisonderwijs en 
het voortgezet onderwijs. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en exploitatie van hun 
schoolgebouwen.  
Lokaal Belang wil middels een integraal onderwijshuisvestingplan inzichtelijk maken welke scholen in de komende 
raadsperiode in aanmerking komen voor nieuwbouw. Lokaal Belang vindt het belangrijk dat onze kinderen onderwijs 
krijgen in kwalitatief goede schoolgebouwen waarin energiebesparende maatregelen, klimatologische omstandigheden, 
akoestiek en onderwijskundige functionaliteiten de boventoon voeren. 
 
We beseffen maar al te goed dat voor een vitaal platteland en de sociale cohesie in de dorpen het voortbestaan van een 
school van groot belang is. Door de veranderende samenstelling van de bevolking (door vergrijzing, ontgroening en krimp) 
daalt het aantal leerlingen 
geleidelijk. Hierdoor moeten 
schoolbesturen keuzes 
maken uit oogpunt van 
kwaliteit en kosten. De 
gemeente heeft geen 
zeggenschap meer als een 
school met sluiting wordt 
bedreigd. Maar aantasting 
van de leefbaarheid in de 
dorpen gaat ons zeer ter 
harte. Lokaal Belang vindt 
het van groot belang om de 
samenhang in de dorpen te 
bewaren. Kinderen 
verdienen het bovenal om 
zo nabij mogelijk onderwijs 
te krijgen. 
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5 DIENSTVERLENING EN MODERN BESTUUR 
Sinds 2018 wordt er gewerkt aan een mooie toegankelijke gemeente die er staat voor haar inwoners, instellingen, 
verenigingen en ondernemers. Maar we constateren tegelijk dat er nog het nodige werk aan de winkel is. We gaan wat dat 
betreft voor een gemeente die haar inwoners optimaal van dienst is, ondersteund door een open organisatie die een 
klantvriendelijke dienstverlening richting de inwoners hoog in het vaandel heeft staan! De rode draad hierbij is dat de 
gemeente zich daarbij nog meer moet richten op Ja, Mits in plaats van Nee, Tenzij.  
 
We gaan ervan uit dat de beoogde doelstellingen van gemeentelijke herindeling: meer deskundigheid binnen de organisatie 
en meer bestuurskracht, de komende periode steeds duidelijker zichtbaar worden.  
Onze gemeente stelt in de dienstverleningsvisie dat bereikbaarheid (telefonisch, fysiek en digitaal) en een snellere en 
betere beantwoording van vragen goed geregeld moet zijn. Vaak bereiken ons signalen die het beeld van onze mooie 
gemeente negatief beïnvloeden. Jammer, wij vinden dat het beter zou kunnen en leveren graag een bijdrage aan het 
optimaliseren van de gemeentelijke dienstverlening. Voor ons is een klantgedreven dienstverlening steeds belangrijker.  
 
Digitale dienstverlening 
De samenleving is al flink gedigitaliseerd en dit gaat steeds sneller. De gemeente Zevenaar moet in een rap tempo mee.  
Digitale dienstverlening kan voordelen bieden voor onze inwoners, zoals het doen van aanvragen op het moment dat het 
de klant uitkomt en de snelheid en het gemak van informatie kunnen delen. Wij horen echter ook dat niet iedereen in staat 
is om goed mee te komen in deze digitale omslag. Een grote groep burgers heeft moeite om zonder hulp digitaal zaken te 
doen met de gemeente. Ook hier gaan wij voor een inclusieve samenleving: Iedereen moet mee kunnen met de digitale 
(overheids)-dienstverlening en mee kunnen doen in de digitale samenleving. De gemeente is en blijft bereikbaar voor 
iedereen. Daarom is het, naast digitalisering, nog steeds van belang dat de gemeente bereikbaar is en blijft via de 
telefoon, maar ook fysiek via de servicebalie.  
 
Ten slotte, digitalisering biedt ook mogelijkheden voor een lerende gemeentelijke organisatie. Een goede basis en stelsel 
van informatiehuishouding kan de besluitvorming goed ondersteunen. We willen zogenoemde ‘datasturing’ passende 
ruimte geven voor ontwikkeling. Datasturing als ondersteunend vanuit serviceverlening en niet vanuit handhaving. 
Transparantie over welke informatie en algoritme wordt toegepast is hierbij uiterst belangrijk. 
 
Krachtige dorps- en wijkraden  
Wij maken ons zorgen dat de afstand tussen inwoner en gemeente groter wordt. De komende periode willen wij onze 
dorps- en wijkraden een nog grotere rol en invloed geven. We zetten in op maximale burgerparticipatie. Er zijn 
verschillende manieren te bedenken. Het hangt van iedere wijk of dorp af wat het beste werkt. Voorop staat het 
gebruikmaken van informatie, wensen, behoeftes en toekomstplannen die van onderop komen! Mensen krijgen de ruimte 
en middelen om met plannen te komen. Dat geldt voor individuele inwoners, maar ook voor het maatschappelijk 
middenveld dat groepen vertegenwoordigt.  
 
Lokaal Belang zoekt naar een goede manier om dorpskracht stevig en bestendig te stimuleren. Hoe kunnen we de lokale 
dorpen en wijken het vertrouwen en de verantwoordelijkheid geven die zij verdienen? Hier is volgens Lokaal Belang nog 
een wereld te winnen waarbij inwoners zich beter aangesloten weten bij ontwikkelingen in de omgeving en ook sturend 
kunnen zijn in die ontwikkelingen. Een speerpunt uit ons programma 2018-2022 heeft ervoor gezorgd dat een wijk of dorp 
een eigen contactpersoon in het college en een eigen gebiedsambtenaar als vast aanspreekpunt heeft. Zo is er een goed 
begin gemaakt met het slaan van de noodzakelijke brug tussen de gemeente en haar inwoners. Er is een centrale spil voor 
de leefbaarheid, veiligheid en sociale samenhang die goed samenwerkt met bewoners en maatschappelijke organisaties. 
Maar dit mag wat ons betreft nog wel sterker doorontwikkeld worden. Dit is dan ook voor de komende periode een stevig 
speerpunt. 
 
Lokaal Belang wil de inwoner de mogelijkheid geven om daadwerkelijk mee te (kunnen) denken met de overheid over het 
te nemen beleid. Laat mensen eens echt een kijkje nemen in de keuken van het bestuur. Dit betekent dat je mensen al 
vanaf het begin bij het beleidsproces moet betrekken en niet achteraf wanneer het hele plan al af en dichtgetimmerd is en 
je alleen nog maar ja of nee kunt zeggen. 
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Nodig mensen uit op het gemeentehuis om mee te denken. Dit vraagt van 
de gemeente wel een grotere vorm van vertrouwen en openheid wil deze 
inwonerparticipatie ooit kunnen slagen. Maar in een wereld waarin mensen 
steeds gemakkelijker en sneller met elkaar kunnen communiceren, kan je 
als overheid niet langer op de oude weg blijven doorgaan. Inwoners willen 
een andere vorm van zeggenschap.  
 
Voorspraak en co-creatie 
Lokaal Belang wenst “voorspraak” en samen ontwikkelen om draagvlak te 
ontwikkelen voor plannen en ideeën voor onze gemeente. Onze bedoeling 
is om nieuwe spelregels te maken en af te spreken hoe de gemeente zich 
open opstelt en samen met inwoners aan de slag gaat. We maken hierbij 
onderscheid tussen burgerinitiatieven en participatie bij processen van de 
gemeente.  
 
Bij initiatieven van inwoners (of verenigingen, instellingen, bedrijven) gaat 
het om een idee van henzelf. De gemeente heeft daarbij in onze ogen een 
helpende rol. Daarbij geeft de gemeente wel helder en snel aan wat mag en 
niet mag (er is soms nu eenmaal wet- en regelgeving) en of en hoeveel 
gemeenschapsgeld er eventueel moet en kan worden bijgedragen; voor de 
rest zijn de initiatiefnemers aan zet en kan de gemeente zo nodig helpen (binnen de capaciteit en middelen die zij heeft). 
Lokaal Belang heeft veel bewondering voor vernieuwende initiatieven van de mensen zelf. De tijd van ‘u vraagt, de 
overheid betaalt en bepaalt’ is voorbij; mensen doen heel veel zelf en de overheid kan af en toe bijdragen. 
 
Bij participatie bij processen van de gemeente gaat het om de gemeente die inwoners (en verenigingen, belangengroepen 
en dergelijke) de gelegenheid geeft mee te praten, denken en (zo veel mogelijk) doen met zaken die de gemeente moet of 
wil. Zoals het bouwen van een wijk, of aanpassen van een straat, of bieden van zorg. Participatie is daarbij iets anders dan 
altijd je zin krijgen. Wij vinden het heel belangrijk dat de mening van iedereen meetelt. We willen dat iedereen mee kan 
doen en gehoord en gerespecteerd wordt. 
 
Goede communicatie als basis 
Lokaal Belang wil goede communicatie vanuit de gemeente en heldere spelregels die van tevoren vast staan. De spelregels 
geven helderheid over het proces (wie doet wanneer mee, wat is het doel, welke beslissingen worden door wie wanneer 
genomen) én de inhoudelijke kaders waarbinnen het spel wordt gespeeld (wat ligt vast en waarover kunnen we nog 
meepraten en meedoen). Als de gemeente daarover goed communiceert, weet iedereen waaraan hij of zij toe is en kunnen 
we samen doorpakken. 
 
Klachtenafhandeling 
In de afgelopen periode is binnen de organisatie geïnvesteerd in het snel afdoen van vragen, klachten en verzoeken. Wij 
constateren dat er enige verbetering is maar zijn van mening dat het nog niet optimaal functioneert. Slagvaardig handelen 
is het uitgangspunt.  
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6 DUURZAAMHEID EN MILIEU 
De zorg voor het milieu is de zorg van ons allemaal. Ons land kent stevige Europese doelen op het gebied van 
energiebesparing. Het akkoord van Parijs verbindt ook ons in de opgave naar een duurzame toekomst. Onze samenleving 
moet in 2050 energieneutraal te zijn. Lokaal Belang onderschrijft de afspraken van mondiale plannen en staat in grote 
lijnen achter de maatregelen in het Nederlandse Klimaatakkoord (in 2030 vermindering uitstoot van broeikasgassen ten 
opzichte van 1990 met 49%).  
 
Goed voorbeeld doet goed volgen is het spreekwoord. Het succesvolle initiatief in het dorp Angerlo (wijktransitieplan) is 
zo’n goed voorbeeld. Onze gemeente moet zelf investeren in een optimale en deskundige ondersteuning van lokale 
duurzaamheidsinitiatieven.  
 
We gaan uit van realistische energiedoelstellingen, maar blijven wel ambitieus. Het inzetten van de aangekondigde 
reservering voor duurzaamheidsmaatregelen verdient een zorgvuldige afweging tussen inzet en rendement voor onze 
inwoners. Het actief werken aan een circulaire en klimaatbestendige samenleving is een pré, waarbij de betaalbaarheid van 
de maatregelen gewaarborgd is, óók voor de eindgebruiker. Initiatieven van derden zullen we stimuleren.  
 
Het waarmaken van de duurzaamheidsambitie vraagt om innovatie en vaak flinke investeringen. Gelet op de enorme en 
snelle ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen, zowel landelijk als mondiaal, is het uit oogpunt van 
kostenbeheersing zeker niet noodzakelijk om direct voorop te lopen. Wat je vandaag bedenkt, kan morgen al anders zijn.  
Zevenaar kan dat niet alleen. Wij gaan ervan uit dat de rijksoverheid ons daarin financieel flink tegemoetkomt.  
 
De vertaling van voorgenomen 
maatregelen in de Regionale Energie 
Strategieën (RES) roept bij ons nog 
steeds vragen op. De veronderstelling 
dat de reductie van CO2-uitstoot onder 
meer bereikt kan worden met de 
plaatsing van meer dan tienduizend 
windturbines is naar onze mening een 
utopie. Lokaal Belang ziet geen 
toekomst in een uitbreiding van het 
aantal windturbines in of nabij de 
gemeente Zevenaar. Bij de 
besluitvorming over de RES hebben wij 
dit al duidelijk laten weten. De door de 
raad vastgestelde “Toets- en 
afwegingskaders” voor nieuwe 
ontwikkelingen worden nauwgezet 
gevolgd. Initiatieven voor 
duurzaamheid/ energieopwekking die een ruimtelijke impact kunnen hebben, dienen zorgvuldig afgewogen te worden. 
Lokaal Belang is terughoudend in de verdere of toekomstige realisatie van grote zonneparken. Het aspect dubbel gebruik 
van gronden kan doorslaggevend zijn bij het maken van afwegingen daarbij.  
 
Omwonenden lasten en lusten? 
Bij al deze plannen voor de energietransitie moeten omwonenden goed betrokken worden. Niet alleen een 
participatietraject over de fysieke inrichting maar vooral ook economische participatie door dorpen of buurtschappen biedt 
kansen voor de acceptatie van deze plannen. Omwonenden (georganiseerd via een dorpsraad bijvoorbeeld) dragen dan 
niet alleen de ‘lasten’ maar profiteren ook van de ‘lusten’. Bij plannen aan de randen van onze gemeente moet onze 
gemeente dit ook goed waarborgen in gesprek met de omliggende gemeenten.   
 
Het terugdringen van het (aard)gasgebruik betekent niet dat enkel ingezet moet worden op: “van het aardgas af”. Het 
verdient aanbeveling om innovatieve ontwikkelingen rond het gebruik van waterstof als brandstof te volgen. Een 
tankstation voor waterstof op 7Poort is, gezien de ontwikkelingen op het gebied van wegtransport, het waard om dit 
samen met de ondernemers te onderzoeken. 
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Huishoudelijk restafval 
Grondstoffen zijn eindig. Ze worden schaars en dus duur of ze raken zelfs helemaal op. Een manier om dat tegen te gaan 
is hergebruik. Wij werken mee aan het realiseren van een circulaire economie. Dat betekent dat grondstoffen en producten 
opnieuw worden gebruikt. In een circulaire economie is geen sprake meer van afval maar van een gesloten kringloop van 
materialen. Het is noodzakelijk dat het aanbieden van afval ook bij het aanbiedstation laagdrempelig en betaalbaar blijft. 
Ruim voor de opening van het nieuwe aanbiedstation op bedrijventerrein 7-Poort moeten de tarieven in de raad besproken 
zijn. Wij stimuleren de samenwerking tussen de aanbiedstations en de gemeentelijke/regionale kringloopbedrijven. 
Naast het nieuwe aanbiedstation op 7-Poort blijft ook het aanbiedstation in Lobith geopend voor het aanbieden van 
huishoudelijk (gratis) restafval.  
 
Onderzocht moet worden in hoeverre in of nabij de dorpen een systeem voor luierinzameling gerealiseerd kan worden. Het 
nieuwe aanbiedstation komt op een grotere (en minder goed bereikbare) locatie te liggen voor de inwoners van Angerlo, 
Giesbeek en Lathum. Lokaal Belang vindt dat onderzocht moet worden of het mogelijk is om ergens in of nabij die dorpen 
een (kleinschalige) aanbiedlocatie met beperkte openstellingstijden voor het aanbieden van huishoudelijk (gratis) restafval 
ingesteld kan worden.  
 
Bestrijding zwerfvuil 
Onze gemeente moet er netjes uitzien. Zwerfvuil staat hoog op de lijst van ergernis in onze mooie leefomgeving. Dit moet 
actief bestreden worden. Lokaal Belang wil dat er afvalbakken komen op locaties waar een dergelijke bak ontbreekt. In 
overleg met wijk- en buurtraden zou daarvoor een plan per kern een plan gemaakt moeten worden. 
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7 VOLKSGEZONDHEID EN VEILIGHEID  
Hulpdiensten 
Sommige dorpen en buitengebieden in onze gemeente liggen afgelegen als het gaat om de bereikbaarheid door de 
hulpdiensten. Lokaal Belang wil dat de aanrijtijden van de hulpdiensten voor alle inwoners van onze gemeente (dus ook voor de 
inwoners aan de buitenranden) binnen de normtijd gehaald moet worden.  
 
AED's 
Door de aanwezigheid van reanimatieapparatuur (AED’s) op de juiste plaatsen wordt de gemeente echt ‘hart-safe’. Lokaal 
Belang wil dat de gemeente hierin bijdraagt door het onderhoud van de AED's en de trainingen van de vrijwilligers volledig 
te bekostigen. 
 
Veiligheid 
Veiligheid is niet alleen een zaak van politie en justitie. Ook gemeente, welzijn, scholen en bewoners hebben hierin een 
gedeelde verantwoordelijkheid. Om de veiligheid te verbeteren, moet de wijkagent de straat op en de wijken in.  
 
Initiatieven zoals buurtpreventie hebben onze 
volledige steun. Criminaliteit mag niet lonen. Politie 
en brandweer moeten prioriteit geven aan de zaken 
waar de inwoners en bedrijven om vragen.  
Lokaal Belang houdt een vinger aan de pols bij 
beleid dat de fysieke veiligheid van onze inwoners 
raakt.  
Lokaal Belang wil dat alle wijken en dorpen een 
vaste BOA en/of wijkagent hebben als 
contactpersoon voor de aanpak van overlast en 
ondersteuning van de buurtpreventieteams. 
 
Data- en systeemveiligheid 
De privacygevoelige gegevens van onze inwoners moeten bij de gemeente in goede handen zijn. De gemeente Zevenaar 
dient ervoor te zorgen dat gegevens goed zijn beveiligd en niet door anderen kunnen worden ingezien en gebruikt. De 
systemen die door de gemeente worden gebruikt, moeten optimaal beveiligd zijn zodat ze niet kunnen worden gehackt. Dit 
is voor Lokaal Belang topprioriteit en mag in geen enkele situatie op bezuinigd worden. 
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8 VERKEER EN VERVOER 
Ons wegennet 
Lokaal Belang staat voor goede en veilige wegen, fiets- en voetpaden. Naast een veilig en goed wegennet dient ook 
aandacht besteed te worden aan gedragsverandering van weggebruikers waarbij we ons richten op kwetsbare en 
onervaren verkeersdeelnemers. De inrichting van wegen en fietspaden moet zo zijn dat de weggebruiker wordt 
gestimuleerd zijn gedrag af te stemmen op de situatie waarin hij zich bevindt. De rol van de gemeente dient proactief te 
zijn als het gaat om samenwerking met instanties als de politie, de scholen, wijk- en dorpsraden, ouderenbonden en VVN. 
Over de verkeersveiligheid op de provinciale wegen binnen onze gemeente dient structureel overleg met de politie en de 
provincie plaats te vinden. Lokaal Belang wil volop aandacht voor verkeersveilige schoolroutes en parkeren nabij scholen.  

A15/A12 
Lokaal Belang hoopt dat spoedig de definitieve besluitvorming rond het project A15/A12 wordt afgerond. Op de A12 
komen nieuwe op- en afritten. De lokale bereikbaarheid moet gegarandeerd blijven. Een goed ingerichte Edisonstraat zorgt 
voor een goede bereikbaarheid voor verkeer vanaf de Doesburgseweg richting 7Poort met daarin de outlet en het 
aanbiedstation. Het zorgt er tevens voor dat het verkeer op een gedeelte van de Doesburgseweg en Ringbaan Oost 
afneemt. De reconstructie dient voortvarend opgepakt te worden. 
 
Verkeersveiligheid/toegankelijkheid openbare ruimte 
Voor een goed, betrouwbaar en vooral veilig wegennet is het noodzakelijk dat onze bestaande wegen, fiets- en 
wandelpaden goed en tijdig worden onderhouden. Dit is vooral van belang voor fietsers (scholieren), wandelaars en 
gebruikers van een scootmobiel, rollator of rolstoel. Bij onderhoud moet de inrichting van het straatwerk hierop aangepast 
worden. De bereikbaarheid en het gebruik van overige openbare ruimten voor de mindervalide weggebruiker dient 
gegarandeerd te zijn.  
 
Openbaar vervoer  
De bereikbaarheid van de dorpen met het openbaar vervoer is een veel geuite wens van onze inwoners. Lokaal Belang is 
daarin helder. Er moet een goede, op de vraag afgestemde openbaar vervoersvoorziening, zijn. De buurtbussen voorzien 
in die behoefte. Mochten daarvoor aanvullende financiële middelen noodzakelijk blijken dan is Lokaal Belang daartoe 
bereid. 
 
Vervoer per spoor   
Lokaal Belang blijft nadrukkelijk aandacht vragen voor de veiligheid op- en nabij de Betuweroute. In regionaal verband is 
een wens geuit om een Noordelijke aftakking van de Betuweroute te onderzoeken. Wij zijn tegen een aftakking via ons 
grondgebied. Voor ons dus onbespreekbaar. Het heeft een te grote aantasting van het leef-en woongenot voor onze 
inwoners tot gevolg. Dit standpunt moet nadrukkelijk uitgedragen worden bij de regionale bestuurlijke overleggen. Een 
station nabij de outlet ( Zevenaar-Oost) blijft onze inzet. Het is noodzakelijk voor een goede bereikbaarheid van de Outlet 
met openbaar vervoer en vermindert verkeersbewegingen.  
 
Fietspaden 
Het gebruik van e-bikes heeft ertoe geleid dat steeds meer mensen, ook voor langere afstanden, gebruik maken van de 
fiets. Een goede zaak. Ouderen fietsen langer en mensen kiezen vaker voor de fiets als het gaat om woon-werkverkeer. Er 
wordt steeds meer gebruik gemaakt van de toeristisch recreatieve routes nabij onze recreatiegebieden, Lokaal Belang 
vindt dat de veiligheid op die routes gegarandeerd moet zijn.  
We willen het fietstoerisme stimuleren door mogelijkheden te bieden om te genieten van de natuur en de ver- en 
dorpsgezichten door bijvoorbeeld plaatsen van bankjes en oplaadpunten voor e-bikes (evt. in samenwerking met de 
horeca- en recreatieondernemers). Eveneens staan wij een uitbreiding voor van het ‘snelfietsroutenetwerk’ door de regio.  
 
Parkeren 
In de oudere wijken is de parkeerdruk in de loop der jaren sterk toegenomen. Meestal zijn de mogelijkheden om op eigen 
terrein te parkeren beperkt. Waar mogelijk wordt door aanleg van extra parkeerplaatsen de parkeerdruk in een buurt 
verminderd. Bij revitaliseringswerken dient parkeren volop aandacht te krijgen. Lokaal Belang wil dat het parkeren in het 
centrum van Zevenaar onderwerp van gesprek moet blijven. De winkeliers van de binnenstad moeten te allen tijde mee 
kunnen doen als gesprekspartner. Winkeliers zien voordelen in het kort parkeren via Shop en Go. Binnen het parkeerbeleid 
dienen dit soort ideeën serieus bekeken te worden op wenselijk- en mogelijkheid.  
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Provinciale wegen binnen onze gemeente 
Al geruime tijd zijn wij van mening dat het aanleggen van passeerstroken voor landbouwverkeer op provinciale wegen 
noodzakelijk is. Genoemd kunnen zeker worden de N336 ged. A12-Rivierweg, de Rivierweg en de N811. Wij blijven deze 
wens onder de aandacht van de wegbeheerder houden.  
 
Een rotonde op de provinciale weg N338 bij Wielbergen blijft al jaren ons streven. Alle inspanning – het liefst samen met 
de gemeente Doesburg – dient gepleegd te worden om de provincie over de streep te trekken. Wellicht dat de kreet “de 
aanhouder wint” werkelijkheid wordt.  
 
Op basis van ongevallencijfers van de politie dient een gedegen onderzoek gepleegd te worden naar de veiligheid van die 
locaties/weggedeelten waarbij sprake is van regelmatig terugkerende ongevallen (hotspots). Naar onze mening komen in 
ieder geval de weggedeeltes van de N336 - Bingerden-Griethse Poort en Babberichseweg in Oud Zevenaar daarvoor in 
aanmerking. 

Doortrekking Witte Kruis - Babberichseweg  
Het is bekend dat de aandacht voor infrastructuur en verkeersveiligheid in en rondom Babberich bij Lokaal Belang hoog op 
de agenda staat. Het duurt allemaal te lang. Er moet snel duidelijkheid komen zodat ook de in/aanwonenden weten waar 
ze mee af zijn. Toename van de verkeersdruk op de Babberichseweg en het Witte Kruis moet voorkomen worden. Het 
maakt de wegen onveiliger en stagneert de bereikbaarheid van het Gelders Eiland.  
 
Uitgangspunt voor ons blijft doortrekking van het Witte Kruis naar de A12. Voor wat betreft de doortrekking van de Witte 
Kruis staat Lokaal Belang open voor gemeentelijke cofinanciering met de provincie. Met andere woorden Lokaal Belang is 
bereid om substantieel financieel bij te dragen om de doortrekking van het Witte Kruis daadwerkelijk uitgevoerd te krijgen. 
Wij zetten nog steeds in op een plan voor verbetering van het leef- en woongenot rondom de weg het Witte Kruis en kern 
Babberich. Hierover moet zorgvuldig en tijdig gecommuniceerd worden.  
 
Fashion Outlet Zevenaar en verkeer 
Na opening van de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ) zal er sprake zijn van een flinke toename van verkeer vanuit de 
omgeving (uitgegaan wordt van 1mln. bezoekers per jaar). Mocht dit leiden tot ongewenst sluipverkeer op zowel de 
Babberichseweg, door het centrum van Zevenaar, de kern Babberich of de wijk Groot Holthuizen dan zal daarop adequaat 
gereageerd moeten worden.  
 
Een geopende FOZ mag geen nadelige gevolgen hebben voor onze mooie wijk Groot Holthuizen. De 
‘verkeersontwikkelingen’ in de wijk Groot Holthuizen moeten na opening van de Fashion Outlet Zevenaar in beeld gebracht 
worden. Mogelijk ‘wildparkeren’ in de wijk door bezoekers van de FOZ is zeer ongewenst en er dient direct en adequaat 
gereageerd te worden. Door nu al (verkeers)maatregelen te beschrijven bij mogelijke verkeers- en parkeeroverlast in de 
wijk kan men – indien noodzakelijk - snel maatregelen nemen.  
 
Verkeerssituatie Marsweg Lathum 
De Marsweg te Lathum dient zo snel mogelijk gereconstrueerd te worden, waarbij er volop aandacht voor de veiligheid van 
de fietsers en voetgangers moet zijn. Het is een goed idee om dat samen met de ontwikkeling van het Rivierklimaatpark op 
te pakken. 
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9 RECREATIE, TOERISME EN ECONOMIE 

Recreatie en toerisme 
Groen en economie zijn geen tegenstanders van elkaar maar kunnen juist heel goed hand in hand gaan. Lokaal Belang wil 
nieuwe initiatieven op het gebied van recreatie en toerisme stimuleren. Het buitengebied van Zevenaar kenmerkt zich door 
water, uiterwaarden en landbouw. Dat zijn de gebieden waar recreatie & toerisme gericht op rust, natuur, ruimte en verblijf 
enorme groeimogelijkheden heeft. De stad leent zich bij uitstek voor een ander toerisme. Meer gericht op kunst, cultuur en 
winkelen. Door de activiteiten van de stad en de buitengebieden met elkaar te verbinden (bijvoorbeeld in de vorm 
arrangementen) ontstaat er een zeer gevarieerd toeristisch beeld. Lokaal Belang geeft initiatiefnemers volop de ruimte om 
dit toeristisch beeld te omarmen en verder te ontwikkelen. 
 
Specifieke natuurgebieden zoals de Rhederlaag, de 
Koppenwaard, het Rijnstrangengebied, de Bijland, 
landgoed Huis Sevenaer, landgoed Zevenaar, het 
Tolkamerdijkje, landgoed Halsaf en het landgoed 
Bingerden zorgen voor extra toegevoegde waarde 
van het toeristisch beeld. Lokaal Belang gelooft in de 
kracht van onze gemeente en onze mooie natuur. We 
moeten ons inspannen om enerzijds de schoonheid 
van ons landschap te versterken en anderzijds dit 
landschap te benutten voor nieuwe kansen in 
recreatie en toerisme. Dit levert schone bedrijvigheid 
met nieuwe banen op.  
Campertoerisme groeit de laatste jaren enorm. 
Lokaal Belang wil deze groei verder stimuleren en faciliteren.  
 
Liemerse Ambassade 
Lokaal Belang wil dat de gemeente blijft bijdragen aan de gezamenlijke regiocampagne van Liemerse Ambassade. De 
ambitie van de Liemerse Ambassade is om een sterke, duurzame en economische regio te realiseren met een aantrekkelijk 
klimaat voor wonen, werken en recreëren. Dit willen we bereiken door enerzijds de economische kracht van de Liemers te 
bundelen en anderzijds door een kwalitatief en kwantitatief evenwichtige arbeidsmarkt. 

Ondernemers 
De ondernemers in de gemeente Zevenaar zijn van grote maatschappelijke en economische betekenis. Zij zorgen voor 
werkgelegenheid en met hun betrokkenheid voor ondersteuning van allerlei maatschappelijke initiatieven. Lokaal Belang 
gaat voor een goed ondernemersklimaat door samenwerking tussen en met ondernemers te stimuleren. De gemeente 
dient de ondernemers te faciliteren daar waar nodig.  
 
Business Park 7-Poort  
Business Park 7-Poort is een hoogwaardig bedrijventerrein in ontwikkeling. Door de strategische ligging op het knooppunt 
tussen Duitsland en de Randstad zijn alle belangrijke regio’s snel en rechtstreeks te bereiken. De toekomstige doortrekking 
van de A15 vanaf Bemmel en de verbreding van de A12 zullen de bereikbaarheid nog verder optimaliseren. Ook de 
komende jaren dient Business Park 7-Poort volgens het vastgestelde beeldkwaliteitsplan verder doorontwikkeld te worden.  

Agrarische bedrijven 
Nevenactiviteiten (toerisme, verkoop van streekproducten, kleinschalige dienstverlenende bedrijven e.d.) op agrarische 
bedrijven is voor Lokaal Belang een gewenste ruimtelijke en economische ontwikkeling. Dit wel onder de voorwaarde dat 
deze nevenactiviteiten geen belemmering vormen voor omliggende agrarische bedrijfsvoeringen.  
Agrarische bedrijven die zich inzetten voor een goede biodiversiteit verdienen volop onze steun.  
Daarnaast vindt Lokaal Belang het belangrijk dat er werk wordt gemaakt van duurzame bedrijfsvoering en terugdringing 
van de CO2-uitstoot. Onderzocht moet worden hoe deze initiatieven mogelijk door een financiële bijdrage verder 
gestimuleerd kunnen worden. 
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Inkoopbeleid 
Ook dient er een gemeentelijk inkoopbeleid te zijn waarmee lokale bedrijven kansen krijgen om mee doen in de 
gemeentelijke aanbestedingen. Daarnaast wil Lokaal Belang dat de gemeente Zevenaar weer zelf het inkoopbeleid en -
uitvoering ter hand neemt en dit niet meer overlaat aan de RID (Regionale Inkoop Dienst). 

Centrum Zevenaar 
Lokaal Belang gaat voor een 
aantrekkelijk, levendig en 
uitnodigend centrum van 
Zevenaar. Lokaal Belang wil dat 
het opknappen van het centrum 
voortvarend opgepakt wordt. 
Uiteraard moet dit gebeuren in 
goede en tijdige samenspraak 
met belanghebbenden.  
Een vernieuwde inrichting moet 
zodanig multifunctioneel 
vormgegeven worden dat het 
geschikt is om allerlei 
evenementen te organiseren. 
Alleen op deze wijze draagt het 
bij aan de verlevendiging van 
het centrum.  
 
Meteen na de afronding van het Raadhuisplein (uiterlijk 2022) dient de Markt en het Muldershof gerenoveerd te worden.  
Het hele centrum moet op aantrekkelijke, groene en (rolstoel)toegankelijke wijze worden ingericht als wandelgebied en 
belevingsruimte. Vanzelfsprekend met openbaar toilet en fietsenstalling (inclusief oplaadpunten voor e-bikes).  
Lokaal Belang wil dat er regie wordt gevoerd op de verdichting van het winkelcentrum waarbij de diversiteit in het 
winkelaanbod als uitgangspunt overeind blijft. Leegstaande winkels kunnen omgevormd worden naar woningen.  
Ook dient de verbinding van centrum met de toekomstige Fashion Outlet Zevenaar samen met de ondernemers opgepakt 
te worden. 
 
 

Regionale samenwerking 
Lokaal Belang vindt dat Zevenaar zich meer moet profileren als regiogemeente. Onder het motto van: "Zevenaar het 
centrum van de Liemers!"  
Lokaal Belang vindt dat de gemeente zich moet inzetten voor slimme samenwerkingen. Dat betekent dat we zelf onze 
partners opzoeken en ook over de landsgrenzen (Kreis Kleve) heen moeten kijken om vraagstukken samen op te lossen.  
Voor steeds meer maatschappelijke opgaven (zoals wonen, mobiliteit, energietransitie, toerisme en economie) is het nodig 
om samenwerking te zoeken op regionaal niveau.  
De gemeente moet haar taken naar behoren uitvoeren en daarbij de meest passende vorm van samenwerking nastreven.  
Samenwerking moet ook leiden tot een robuuster bestuur en een optimale dienstverlening aan inwoners en ondernemers.  
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10 FINANCIËN 
Financieel gezien heeft de gemeente Zevenaar een lastige periode achter de rug. Al vrij snel na de start van de 
collegeperiode in 2019 werd Zevenaar geconfronteerd met grote financiële tekorten. Alle Nederlandse gemeenten moesten 
namelijk vanwege de crisis en door extra taken en grote kortingen vanuit het Rijk fors bezuinigen. Daarnaast heeft ook 
corona veel impact gehad op de gemeentelijke financiën.  
Het uitgangspunt van Lokaal Belang bij bezuinigingen is altijd geweest: “We bezuinigen met visie!” Niet de 
kaasschaafmethode toepassen maar vooral door te hervormen en te bezuinigen met oog voor de maatschappelijke 
effecten.  
 
Gelukkig zijn de financiën van Zevenaar door de inzet van Lokaal Belang weer op orde en kunnen we dankzij een 
aantrekkende economie voorzichtig investeren in de toekomst van Zevenaar.  
Lokaal Belang gaat dus ook de komende periode voor een gezond, solide en vooral realistisch financieel beleid met een 
structureel sluitende begroting. Dat betekent dat de gemeente haar ambities aanpast aan de financiële mogelijkheden. In 
onze optiek is er zonder solide financiën geen betrouwbaar bestuur van Zevenaar mogelijk.  
Lokaal Belang wil de in 2019 ingezette bezuinigingsmaatregelen heroverwegen en mogelijk terugdraaien. 
 
Lokaal Belang vindt dat de inwoners en bedrijven een lokaal belastingtarief mogen verwachten dat past bij de 
voorzieningen van Zevenaar. De lastendruk moet in evenwicht zijn met het gemeentelijke voorzieningenniveau. 
Bij tekorten moet in eerste instantie gekeken worden naar de oorzaken van deze tekorten, naar de mogelijkheden om 
doelmatiger te werken en naar andere hervormingen en bezuinigingen. Evenwicht is een belangrijke pijler voor ons.  
Met een structureel sluitende begroting is het mogelijk om in financieel opzicht scherp aan de wind te zeilen. De gemeente 
dient zich daarom niet op te stellen als spaarbank. Lokaal Belang vindt dat geld besteed dient te worden om gewenst 
beleid mogelijk te maken. Dit is in het belang van onze inwoners! Het uitgangspunt hierbij is: "Geld volgt beleid!"  
 
Meer grip op de kosten van het sociaal domein en in het bijzonder de jeugdzorg blijft een van onze speerpunten voor de 
komende periode. Eventuele bezuinigingen moeten worden gerealiseerd door het bevorderen van doelmatigheid.  
 
Onze inzet bij belastingverhogingen is enkel de inflatiecorrectie. 
 
Het Rijk kijkt momenteel naar hervorming en verruiming van het lokale belastingstelsel. Lokaal Belang wil in de komende 
periode bekijken in hoeverre er mogelijkheden zijn om de hondenbelasting af te schaffen. Randvoorwaarde hierbij is wel 
dat het wegvallen van de inkomsten van deze belasting elders gecompenseerd moeten worden.  
 


