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PvdA Lokaal    

Met elkaar. Iedereen telt mee! 

Samen straten schoon maken in Brakel, samen eten in Nederhemert, samen recreëren in Aalst, 

samen tuinieren in Zaltbommel, samen een radiozender runnen op internet, samen toezicht houden 

in de Vergt. Stuk voor stuk verrijkingen voor de samenleving van onze gemeente Zaltbommel.  

PvdA Lokaal betekent dat wij ideeën en initiatieven van mensen uit buurten en dorpen van harte 

toejuichen en waar mogelijk ondersteunen. PvdA Lokaal betekent dat wij oog hebben voor de grote 

waarde van al onze verenigingen. Met elkaar. Iedereen telt mee. 

 

1. Jeugd 

Met een strenge hand en een warm hart  

Een kind moet zich probleemloos kunnen ontwikkelen in het gezin en in zijn woonomgeving. Die 

ontwikkeling valt of staat met de inzet van de ouders en de directe omgeving. De gemeente is 

betrokken bij voorzieningen, zorg, onderwijs, sport en gezondheid.  

De PvdA kiest Jeugd als speerpunt van beleid.  

Het college 2010-2014 heeft tientallen vrijwilligers naar huis gestuurd en daarvoor zijn ambtenaren 

in de plaats gekomen. Verenigingen krijgen met moeite nog geld voor hun jeugdwerk.  

Wij kunnen niet zonder de inzet van vrijwilligers, van verenigingen en ook van mantelzorgers. Precies 

op deze punten is de laatste jaren bezuinigd.  

Bij de PvdA komen de verenigingen en vrijwilligers weer op de eerste plaats.  

Ouders, onderwijs, verenigingen en vrijwilligers hebben een centrale rol. Zij doen enorm hun best 

voor de jeugd die iets wil leren, die wil sporten, muziek maken, of creatief bezig wil zijn. De 

gemeente bekommert zich vooral om risico-jongeren. 

Vanaf 2015 wordt de zorg voor jeugd een gemeentelijke taak. De PvdA neemt deze taak heel serieus. 

Belangrijk is dat een gezin dat zorg ontvangt, met maar één persoon te maken heeft en ook direct 

wordt geholpen. Wij willen niet dat er toestanden ontstaan waarin soms wel 10 of zelfs meer 

verschillende instanties over de vloer komen en eerst moet worden gewacht op de gemeente.  
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Wij laten gezinnen en kinderen niet vallen, we slepen ouders en kinderen er bij, zorgen voor scholing 

en stageplekken, goede begeleiding en een perspectief. De PvdA wil een jongerenbeleid met een 

strenge hand en een warm hart. 

Dit betekent voor de komende raadsperiode; 

1. De PvdA wil extra inzet van straatcoaches, om overlast op straat te voorkomen. 

2. Er komt extra inzet van gezinscoaches om gezinnen van risicojeugd te begeleiden. 

3. Wijken en dorpen worden kindvriendelijk ingericht. Met ruimte om te spelen en te bewegen. 

4. Wij belonen verenigingen die een krachtig jeugdbeleid hebben. 

5. De PvdA verleent onverkort steun aan de vele jeugdprojecten van verenigingen en 

stichtingen die onze gemeente rijk is.  

6. Jeugdinstellingen moeten nauw samenwerken. Zij voorkomen overlap in de begeleiding van 

gezinnen.  

7. We willen in 2015 een laagdrempelige integrale jeugdgezondheidszorg. 

 

2.  Veiligheid  

Voorkomen waar het kan, ingrijpen waar het moet 

 

We bestrijden overlast, intimidatie en criminaliteit. Er is toezicht op straat, ouders worden 

aangesproken. Wij werken samen met woningbouwcorporaties, welzijns- en jeugdzorginstellingen, 

brandweer, politie, straatcoaches, onderwijs, burgers, bedrijven en organisaties  zoals de 

Buurtouders.  

In deze samenwerking is de wijkagent de sleutelfiguur en neemt de gemeente de rol als regisseur.  

Alle betrokkenen, inclusief Openbaar Ministerie en de Veiligheidshuizen, moeten bereid zijn bij te 

dragen aan een doeltreffend Zaltbommels veiligheidsbeleid.  

Dit heeft alleen kans van slagen als ook bewoners hierbij betrokken zijn. Buurtpreventie is daar een 

voorbeeld van. Wanneer het om veiligheid gaat, wil de PvdA voorkomen waar het kan, ingrijpen waar 

het moet. Grenzen stellen, kansen bieden. 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

 

1. Bij de PvdA gaat veiligheidsbeleid  over de balans tussen voorkomen waar het kan en 

handhaven waar dat moet. 

2. Wij gaan hufterigheid in de openbare ruimte tegen door meer surveillance door 

straatcoaches en BOA’s.  Als je binnen onze gemeente  rottigheid wilt uithalen, word je 

herkend, gekend en aangepakt. 

3. Onze aandacht is gericht op de negatieve sfeerverpesters en hun directe omgeving. Dus ook 

op de ouders. 

4. Ieder jaar zullen we wijkbewoners vragen welke problemen er zijn. Deze jaarlijkse 

‘Veiligheidsenquête’ wordt de basis voor nieuw beleid.  
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3. Werk, inkomen en economie  

Werk, werk, werk! 

 

Werk geeft zelfrespect, brengt zelfstandigheid en is de aanjager van meedoen in de samenleving. 

Daarom moeten zoveel mogelijk inwoners aan het werk.  Onze droom is: Voor iedereen een baan. 

We spannen ons extra in om jeugdwerkloosheid te verminderen en te voorkomen.  

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

1. De PvdA komt met het ‘Plan van de Arbeid’.  

Een plan waarin alles samenkomt wat de gemeente kan doen, om de werkgelegenheid te 

bevorderen. 

2. Wij ontzorgen de werkgevers bij  het in dienst nemen van mensen die nu nog  in de Bijstand 

zitten, langdurig werkloos zijn, of arbeidsgehandicapt zijn. 

3. We starten ‘Social Return on Investment’  

4. Wij bevorderen de inzet van lokale ZZP’ers. 

5. ZZP’ers mogen bij ons wel hun bedrijf houden als ze in de schuldhulpverlening terecht komen.  

Dan kan hun bedrijf een doorstart maken. 

6. De gemeente biedt zelf voldoende stageplekken en werkervaringsplaatsen aan. 

 

Voor jongeren is het vinden van werk dat aansluit bij de opleiding een goede start op de 

arbeidsmarkt. De PvdA brengt ondernemers en jongeren bij elkaar. 

 In ons ‘Plan van de Arbeid’ is de bestrijding van jeugdwerkloosheid speerpunt. 

 

Armoede moet worden bestreden. Een eigen inkomen zorgt voor zelfstandigheid en creëert kansen. 

Wij willen mensen, die buiten de boot dreigen te vallen, blijven ondersteunen. Wij doen dit door een 

activerende armoede-aanpak. Het is onacceptabel dat er in de Zaltbommel zoveel kinderen 

opgroeien in armoede. 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

 

1.  Uit de Bijstand, aan het werk! 

2. Sociale isolatie door armoede wordt bestreden. Vooral kinderen mogen niet de dupe zijn.  

3. Mensen die langdurig van een minimaal inkomen leven, krijgen een collectieve 

ziektekostenverzekering. 

4. Wij bestrijden sociale fraude. Het geld moet terecht komen waar het hoort, niet bij 

fraudeurs. 

5. Als het aan de PvdA ligt, betaalt de Voedselbank  het symbolische huurbedrag van € 1,--  per 

jaar. En niet de duizenden euro’s die nu worden gevraagd door de gemeente. 
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Werk, werk, werk is het motto van de PvdA. Werk is belangrijk. Door werk verwerf je inkomen, doe 

je mee, heb je een positie. Aan een baan ontleen je zelfrespect.  De PvdA wil een goed 

vestigingsklimaat voor ondernemers.  

 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

1. Wij willen een sterk winkelgebied in het centrum van Zaltbommel. 

2.  In de dorpen handhaaft de middenstand zich het best met de komst van nieuwbouw van 

woningen.  

3. Wij maken het voor starters makkelijker om een ‘bedrijf-aan-huis’ te beginnen. Dat vergroot 

de leefbaarheid van dorp en buurt. 

4. Als winkelstad moet de binnenstad van Zaltbommel aantrekkelijker gemaakt worden. De 

PvdA wil een autovrije Markt in Zaltbommel.  

5. Er komt een fietsroute vanuit de Waluwe naar de binnenstad 

6. Van de PvdA  mogen in onze gemeente de winkels 12 x per jaar op zondag open. 

 

4. Wonen  

Bouwen, bouwen, bouwen! 

 

Betaalbaar wonen, krachtige wijken. Dat is ons doel! 

 De wachttijd voor een sociale huurwoning loopt steeds verder op. In Zaltbommel tot wel 5 jaar voor 

je aan de beurt bent. De PvdA wil dat er meer betaalbare woningen worden gebouwd, zowel voor 

huurders als voor startende kopers.  

Wij bouwen niet voor de leegstand, maar om mensen te laten wonen waar zij willen wonen. Wij 

willen dorpen en wijken met een gevarieerd woningaanbod: zowel koop als huur, duur en goedkoop. 

Keuzevrijheid is de beste garantie voor gemengde wijken en dorpen. Eenzijdige samenstelling van 

wijken en dorpen willen we voorkomen. 

Bouwen voor betaalbaar wonen is ons speerpunt.  Starters op de woningmarkt hebben door lange 

wachtlijsten en hoge hypotheekeisen moeite om aan een woning te komen. Senioren willen kleiner 

gaan wonen, maar wel met kwaliteit.  

Bouwen betekent werk. Woningbouw is een belangrijke motor van de lokale economie. 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

 

1. Tenminste 40% van de nieuwbouwwoningen is sociale woningbouw. Vooral voor 

starters, om het gat tussen huren en het kopen te overbruggen. 

2.  Nieuwbouwwoningen zijn ‘generatie-proof’. Ook senioren zullen er met plezier lang 

in kunnen wonen. 
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3. Wij willen dat Zaltbommel de leges voor nieuwbouw/verbouw vier jaar lang bevriest 

en niet verhoogt. 

4. Bij nieuwbouwprojecten geldt: Wie een casco-woning wil, krijgt die. Wie zelf wil 

tegelen, zelf de keuken wil zetten of zelf wil schilderen, krijgt de kans en betaalt een 

lagere prijs. 

5. De PvdA wil kangoeroe-woningen de ruimte geven.  

6. Wij staan permanente bewoning van bestaande recreatiewoningen toe. 

7. Wij houden rekening  met mantelzorg. Wie, bijvoorbeeld, zijn ouders verzorgt, krijgt 

voorrang bij het zoeken naar een grotere woning.  

 

 

Schoon, veilig en heel! 

 

Wijk- en dorpscoördinatoren leveren goede resultaten voor leefbaarheid, sociale samenhang en 

voorzieningen. Het blijft belangrijk dat we investeren in de verschillende kernen om de leefbaarheid 

te vergroten. De woon-  en leefomgeving is schoon, veilig en heel. 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode:.  

 

1. Wij stellen wijk- en dorpsbudgetten beschikbaar. Bewoners in een wijk of dorp kunnen zelf 

kiezen welke middelen zij willen inzetten.  

2. De wijk- of dorpscoördinator is voor iedere wijk en ieder dorp een  aanspreekpunt. 

3. Wij investeren in een veilige en goed onderhouden openbare ruimte. Speeltuinen, 

trapveldjes, groen, wijkparkjes en bankjes nodigen uit om elkaar te ontmoeten. 

4. Onze openbare ruimte beheren we vanuit de principes: schoon, veilig en heel. 

 

5. Zorg  

Gewoon in je eigen buurt 

 Wij zorgen in Zaltbommel dat er hulp is voor de mensen die dat het hardst nodig hebben.  

 De PvdA wil zorg minder ingewikkeld maken. 

Gewoon in je eigen wijk of dorp kunnen blijven wonen als je ouder wordt of gehandicapt raakt.  

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode:  

1. Wij kiezen voor een wijk- en dorpsgerichte benadering. 

2. Wijkverpleegkundige, gemeente en artsen vormen ons uitgangspunt. Geen grote 

organisaties. Dit is goedkoper, en prettiger voor mensen. 

3. Voor onze dorpen zal dit betekenen dat er een concentratie van zorgvoorzieningen nodig 

is, zoals nu al in de Wilhelminahof in Brakel. 
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Aan marktwerking in de zorg heeft de PvdA een enorme hekel. We kiezen voor sociale wijkteams en 

gebiedsgerichte financiering. Wij willen minder bureaucratie en meer handen in de wijk! 

Mantelzorgers nemen van alle zorg ongeveer 80 % voor hun rekening. Vanuit het Steunpunt 

Mantelzorg bieden wij waar mogelijk ondersteuning.  

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

1. De PvdA wil één hulpverlener over de vloer met een gezamenlijk plan. 

2. Bureaucratie (de hele dag formulieren invullen), bannen wij uit. Wij willen sociale wijkteams 

met eigen budgetten. 

3. Mantelzorgondersteuners krijgen van de PvdA extra capaciteit om mantelzorgers te helpen 

met praktische oplossingen.  

4. Wie mantelzorgtaken heeft, hoeft niet altijd verplicht te solliciteren.  

5. Wie mantelzorg verleent , bijvoorbeeld aan de ouders, of aan een gehandicapt kind, krijgt 

voorrang bij het zoeken van een grotere woning. 

6. De PvdA steunt de GGD Rivierenland in de strijd tegen overgewicht bij kinderen.  

7. Klimrekken, speelterreintjes, trapveldjes, zijn gezond en ze maken de omgeving 

kindvriendelijk. 

8. Wij handhaven het rookverbod in de horeca. 

9. Scholen moeten rookvrij zijn, ook het schoolplein. 

10.  Wij bestrijden zuipketen.  

 

6. Sport    

Sport is meedoen 

 

Sport is gewoon fijn om te doen, het brengt plezier en binding in de gemeenschap. Sport is 

belangrijk, als breedtesport en als topsport. Sport en beweging zijn een weg tot gezondheid en 

meedoen. We denken daarbij ook aan ouderen, te dikke kinderen, langs elkaar levende 

bevolkingsgroepen, probleemjeugd.  

Buiten zwemmen in veilig en schoon water moet kunnen in Zaltbommel. Het Esmeer in Aalst is het 

voorbeeld dat het kan. De PvdA wil een eigen zwembad voor Zaltbommel. Een wedstrijdbad, met 

aanvullende voorzieningen voor plezier en recreatie.   

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

 

1. Sportverenigingen met een effectief jeugdbeleid worden daarin financieel  ondersteund. 

2. Er zijn groepen inwoners die te weinig aan sport doen:  ouderen, allochtone vrouwen en 

kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. We willen deze groepen meer aan het 

sporten krijgen. De sportverenigingen zijn daarbij onze eerste partners. Sporten is 

meedoen! 
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3. We investeren in sportvoorzieningen in buurten en dorpen. Trapveldjes, klim- en 

klautertoestellen, skatebanen laten de jeugd bewegen. Kindvriendelijke buurten en 

dorpen geven de mogelijkheid om te spelen en te bewegen. 

4. De Buitenstad wordt voorzien van een nieuwe zwemgelegenheid.  

5. Tegelijk met de verplaatsing van de sportvelden, wordt de omgeving van de Tijningenplas 

(Put van Zanen)  opnieuw ingericht. De waterkwaliteit wordt verbeterd. 

6. Het nieuwe zwembad komt in Zaltbommel.  Wanneer dit aantoonbaar onmogelijk is, 

komt de optie samen met Maasdriel in beeld. 

 

7. Verkeer 

Je loopt, je fietst, je rijdt 

 

Wie een stap buiten de deur zet, is verkeersdeelnemer. Je loopt naar de winkel, je fietst naar school, 

je rijdt weg in je auto. Verkeersbeleid is zorgen voor een vlotte afwikkeling van het verkeer. En 

daarbij alle aandacht voor de zwakke verkeersdeelnemer. En alle aandacht voor het effect van 

verkeer op de leefbaarheid.  

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

Voor de fiets 

1. Het fietspad tussen Zaltbommel en Brakel is nog niet af. Nadat de fietspaden bij de Jumbo en 

de Prins Willem-Alexanderstraat klaar zijn, zijn als eerste de Molenkampsweg bij Brakel en de 

Ouwelsestraat bij Zaltbommel aan de beurt.   

2. De Partij van de Arbeid zet in op een verdere ontwikkeling van toeristisch fietsverkeer. 

Informatieborden, zitplekken met bankjes worden geplaatst op interessante plaatsen, met 

name op de dijken. Een rondje fietsen moet veilig en ongestoord kunnen. 

3. Scholen worden betrokken om het fietsverkeer naar school te bevorderen, in plaats van de 

stroom van kinderen-brengende-auto’s. Schoolroutes moeten daarom veilig zijn voor 

fietsers. 

4. Op geschikte dijkvakken wordt een “fietsdijk” aangelegd. 

 

Voor de voetgangers 

De voetganger is een kwetsbare verkeersdeelnemer. Versterking van zijn positie betekent meer 

veiligheid en stimuleert ook dat op de kleine afstand de auto niet wordt gebruikt en dat dat stukje 

wel even wordt gelopen. Verbindingen voor voetgangers moeten zo kort mogelijk zijn. Voorbeeld is 

een voetpad van de woonwijk De Heuven in Gameren naar de Jumbo. De bereikbaarheid van scholen 

en winkels staat voorop, als eerste stap tot vergroting van comfort en veiligheid van de voetganger.  

1. Er komt als doorsteek een voetpad van De Heuven in Gameren naar de Jumbo. 

2. Wij stimuleren het lopend of fietsend naar school gaan op basis van de programma’s “Op 

Voeten en Fietsen naar School” en “10 Gouden Regels voor een veilige Schoolomgeving” van 

de VVN. 
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3. De verbinding van het Buko-eiland (Albert Heijn) en de binnenstad wordt specifiek ingericht 

voor voetgangers. Oversteken moet daar rustiger kunnen. 

4. De begaanbaarheid van de binnenstad van Zaltbommel (Boschstraat  e.o) wordt verbeterd 

door reclameborden op de stoep te verwijderen en door fietsen op de stoep te bestrijden. 

5. “Fietsdijken” zijn ook voor voetgangers.  
 

Voor het vrachtverkeer 

1. Bij de herstructurering van de glastuinbouw is een goede oplossing voor het vrachtverkeer 

een eerste voorwaarde. 

2. Lange Zware Voertuigen (LZV's) krijgen niet zomaar een vergunning. Het terughoudende 

beleid van nu wordt voortgezet. Overtreding van regels voor zware lange vrachtwagens moet 

leiden tot beëindiging van de vergunning. 

3. Parkeergelegenheden voor vrachtverkeer buiten de bebouwde kom worden uitgebreid. 

4. In de binnenstad van Zaltbommel komen venstertijden voor het vrachtverkeer. 

 

Rijden en parkeren 

1. De parkeerplaats achter de Poorterij komt beschikbaar als openbare parkeerruimte. 

2. Gemotoriseerd verkeer op dijken gaat naar de hoofdwegen via de kortste route. 

3. Ieder ruimtelijk plan moet een verkeersparagraaf bevatten, met nadrukkelijke aandacht voor 

fietsverkeer en voetgangers. 

4. De pool-parkeerplaats bij de Esso wordt vergroot. 

5. Wij verbeteren het oversteken van de P+R naar het station optimaal. 

6. Wij maken sluipverkeer via de parkeerplaats van de Portage onmogelijk. 

7. Wij ontmoedigen het recreatief motorverkeer op de dijken. 

 

Op de dijk, in het buitengebied 

1. In iedere bebouwde kom op de dijken, moet een 30-km regime gelden. 

2. Er wordt geen vergunning tot bedrijfsvestigingen of bedrijfsuitbreidingen gegeven, wanneer 

dat leidt tot meer verkeer op de dijken. 

3. Er komt een ‘Circulatieplan buitengebied’ om gemotoriseerd verkeer te geleiden naar de 

hoofdwegen. Dit plan biedt fietsverkeer en wandelaars meer rust en veiligheid. Ook verhoogt 

dit ‘Circulatieplan’ de leefbaarheid voor direct aanwonenden. Recreatief verkeer op motoren 

wordt daarmee ontmoedigd. 

4. Sluipverkeer wordt tegengegaan. 
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8. Glastuinbouw 

Minder 

De glastuinbouw is een belangrijke economische motor in onze gemeente. Tegelijk zorgt de 

glastuinbouw voor overlast door zwaar vrachtverkeer, lozingen in het water, verlichting  ’s nachts en 

een lelijk effect op het landschap. Dorpen raken ingebouwd door het glas. 

De PvdA steunt elk beleid dat leidt tot minder kassen, minder verkeer en minder milieuvervuiling. 

Wij vinden dat een moderne, schone, efficiënte en veilige glastuinbouw het best gediend is met een 

locatie langs de A2. Korte lijnen voor het verkeer, directe bij de waterzuivering, aansluiting bij de 

magneetlocatie van Maasdriel, uit de buurt van dorpen en dijken. 

Dit betekent voor de komende raadsperiode 

  

1. Het fietsverkeer beschermen tegen vrachtverkeer.  

Tussen Zuilichem en Brakel langs de Molenkampsweg komt een fietspad. Tussen Gameren en 

Zaltbommel langs de Ouwelsestraat komt een fietspad. De Meidijk te Zuilichem wordt een 

fietsdijk. 

2. Oude kassen zo snel mogelijk opruimen. 

3. Verlichting ’s nachts moet worden afgeschermd. Geen oranje hemel. 

4. Alle kassen aansluiten op het riool. Nooit meer lozingen op het openbare water. 

5. Kassen worden onttrokken aan het oog, omringd door groen. 

 

9.  Onderwijs 

School geeft toekomst 

 

Onderwijsbeleid betekent: onderwijshuisvesting,  leerlingenvervoer,  onderwijs-achterstandenbeleid 

en lokaal onderwijsbeleid door de ‘Lokale Educatieve Agenda’.  

Spijbelen wil de PvdA met kracht bestrijden. Spijbelen heeft vaak een signaalwaarde. Kinderen die 

regelmatig spijbelen hebben problemen, die om een multidisciplinaire aanpak vragen.  

Leerplicht zal nauw moeten samenwerken met andere instanties die zich ook met leerlingen 

bezighouden. Het centrum voor Jeugd en Gezin speelt hier een belangrijke rol. 

De PvdA wil financiële steun voor vrijwilligers initiatieven die huiswerkbegeleiding bieden. Wij 

denken hierbij aan Humanitas en de vereniging Al Amal. 

De PvdA gunt ieder kind een school dicht in de buurt. Sommige leerlingen rijden grote afstanden 

naar een voor hen geschikte school. Vanuit het nieuwe stelsel Passend Onderwijs stimuleren wij de 
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scholen samen te werken om leerlingen op te vangen die nu nog niet terecht kunnen in de gemeente 

Zaltbommel. Voor aanpassingen aan schoolgebouwen stellen wij geld beschikbaar. 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

1. Het zorgen voor goede huisvesting voor het onderwijs. 

2. Meer kinderen in de eigen gemeente naar school , dus minder leerlingenvervoer. 

3. Bestrijden onderwijsachterstanden . School geeft toekomst. 

4. Professionalisering Voor- en Vroegschoolse Educatie. 

5. Stimuleren Brede-Schoolontwikkeling. 

6. Tegengaan Voortijdig Schoolverlaten (VSV). 

7. Concrete steun aan vrijwilligers bij Huiswerkbegeleiding 

 

 

 

10.  Cultuur 

Het bruist in Zaltbommel 

Kunst en cultuur spelen een belangrijke rol in onze gemeente. Er wonen veel beeldende kunstenaars 

en muzikanten. De gemeente Zaltbommel kent een aantal belangrijke evenementen op het gebied 

van kunst en cultuur. De Bommels kunstroute, Kunst  Kiezel en Klei, de Taptoe in Brakel, Pracht in de 

Gracht, het Emmy Verhey Festival, de Jeugdmuziekdag, en de Bommelrevu zijn terugkerende 

evenementen die niet alleen druk bezocht worden door inwoners uit de gemeente Zaltbommel maar 

ook door mensen van ver daarbuiten.  

Daarnaast zorgen popkoor Zinder, balletschool Paulette Willemse, het Zaltbommels Mannenkoor, 

OBK te Brakel, Fanfare Prins Hendrik te Aalst, de Drum&Streetband Zuilichem, Harmonie de Karel uit 

Zaltbommel en vele andere muziekgezelschappen, koren en bandjes voor aantrekkelijke optredens.  

Verspreid door de gemeente is er een aantal galeries waar kunstenaars hun werken exposeren, de 

Poorterij biedt jaarlijks een breed programma van film en theater. In ‘De Oude LTS’ hebben veel 

kunstenaars een onderkomen gevonden en ook daar bruist het van activiteiten.  

De oude binnenstad van Zaltbommel is natuurlijk op zich zelf al bezienswaardig, evenals Slot 

Loevestein, het kasteel Nederhemert en Huis Brakel met zijn publiektrekkende tuinen,  de batterijen 

in Brakel en Poederoijen die onderdeel uitmaken van de Hollandse Waterlinie.  

Wij prijzen ons gelukkig met deze grote verscheidenheid aan kunst en cultuur in de gemeente 

Zaltbommel. Kunst levert inhoudelijk een krachtige bijdrage aan de lokale identiteit van Zaltbommel. 

Cultuur draagt bij aan het beeld naar buiten van Zaltbommel. Het bruist in Zaltbommel! De rol van de 

gemeente ten opzicht van cultuur is faciliterend. Een goed cultuurbeleid draagt bij aan de 

leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van Zaltbommel.  



Verkiezingsprogramma PvdA Zaltbommel 2014-2018 

 

13 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

 

1. Zaltbommel kan zich nog sterker profileren als een stad van kunst en cultuur. De PvdA 

ondersteunt alle activiteiten die daaraan een bijdrage leveren.  

2. Kunstenaarscentrum ‘De Oude LTS’ en de diverse galeries in onze gemeente moeten worden 

opgenomen in de toeristische agenda. 

3. De PvdA ondersteunt schoolprogramma’s die leerlingen in contact brengen met kunst en 

cultuur zoals museumbezoek, theaterbezoek, deelname aan kunstroutes.  

4. De bibliotheek vervult een belangrijke rol in de overdracht van culturele en opvoedkundige 

waarden. De PvdA wil in iedere kern een toegankelijke voorziening, waar bewoners en hun 

kinderen boeken kunnen lenen. Dit kan zijn in een dorpshuis of in een school.  

5. Muziekonderwijs ligt in de handen van de muziekverenigingen en bij particuliere initiatieven 

van muziekdocenten, zoals ‘de Muziekfabriek’ in Zuilichem. 

 

11.  Lucht, grond en water 

De vervuiler betaalt 

 

Onze leefomgeving moet schoon zijn. Verontreiniging moet krachtig bestreden.  

Met de komst van de elektrische auto, moet de gemeente het plaatsen van oplaadpunten 

stimuleren. Goede gelegenheden om de fiets te stallen, handige, veilige routes voor de korte afstand, 

leiden tot meer fietsgebruik. Aanplant van bomen bevordert schone lucht.  

De CO2-uitstoot moet worden verminderd. Het gebruik van energie zal minder moeten. De PvdA zal 

het plaatsen van zonnepanelen sterk bevorderen. 

Grondvervuiling treedt op door illegale lozingen en stortingen. Handhaving ligt in handen van de 

politie en het waterschap. Maar de PvdA zal hier niet passief toekijken. Giflozingen zoals in een 

natuurgebied nabij Poederoijen  zijn ons een doorn in het oog. 

 De gemeente Zaltbommel heeft de taak om afvalwater van bedrijven te verzamelen, en om het af te 

voeren via het riool. Dat lukt nu niet bij de glastuinbouw. Een deel van de bedrijven is niet 

aangesloten. Waar blijft hun afvalwater? De bedrijven die wel aangesloten zijn, kunnen soms hun 

grote hoeveelheid afvalwater niet kwijt, omdat er alleen maar een huishoudriool beschikbaar is. De 

PvdA steunt de plannen om een apart riool voor tuinders aan te leggen. Voorwaarde is dat alle 

bedrijven zijn aangesloten en dat de tuinders zelf betalen. De vervuiler betaalt. 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

 

1. De Waluwe moet veel groener. Bomen vangen fijnstof op en leveren zuurstof. 

2. De PvdA wil met name platanen rond nieuwbouwprojecten. Deze bomen zijn de beste 

luchtfilters. 

3. Het streefgetal 20% minder CO2 in 2020, geldt voor de PvdA als een minimumwaarde. 

4. De PvdA wil voor alle gemeentelijke gebouwen 100% groene stroom en 100% groen gas. 
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5. In ieder nieuwbouwproject realiseren wij een zo laag mogelijke EPC (Energie Prestatie 

Coëfficient). De streefwaarde is nul (EPC=0)! Geen uitstoot van CO2 meer en energievoordeel 

voor de bewoners.  

6. De PvdA wil een planning hoe de totale uitstoot van Zaltbommel omlaag kan. Het resultaat is 

dat in 2020 onze CO2 uitstoot minstens met 20% verlaagd is. Op dit moment is de CO2 

uitstoot in de gemeente Zaltbommel 10  ton CO2 per inwoner  per jaar! 

7. De PvdA wil een geothermisch onderzoek om aardwarmte te kunnen toepassen. Bij 

woonwijken, het zwembad, bedrijfsgebouwen, de glastuinbouw. 

8. Zonnepanelen maken wij op alle geschikte daken mogelijk, behalve op historisch belangrijke 

gebouwen. Ook in de tuin mogen zonnepanelen worden geplaatst.  

9. Bij herstructurering en renovatie van woonwijken halen alle huizen een EPC daling van 

minimaal 50%. 

10. In ieder bouw- en herstructureringsproject komen ‘passiefhuizen’. Voor een zeer 

hoogwaardig en aangenaam binnenklimaat en een zeer laag energieverbruik.  

11. De PvdA wil 5 windmolens in de nabijheid van de A2.  

12. Bedrijven met grote dakoppervlakken worden gestimuleerd om zonnepanelen te plaatsen. 

Hitachi is het grote voorbeeld. 

 

Rijkdom aan natuur vinden we In de uiterwaarden en in het hart van de polder, zoals in de 

Lieskampen en De Rampert  Maar ook zijn her en der kleinere waardevolle gebiedjes, die ons 

landschap verrijken en wandelaars en fietsers veel plezier bezorgen. 

Een geheel nieuwe ontwikkeling wordt het Munnikenland. Een groot gebied dat met plas en dras een 

aanmerkelijke uitbreiding betekent voor ons areaal aan natuur. 

De PvdA wil een open natuur. Bewoners moeten zich vrij kunnen bewegen in de natuur. Natuur 

achter een hek heeft niet onze voorkeur.  Wanneer bepaalde natuurlijke waarden moeten worden 

behouden, is bescherming nodig. 

 

 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

 

1. De PvdA wil struinpaden in de uiterwaarden, die, waar het kan, onderling verbonden, een 

netwerk vormen van Zaltbommel tot slot Loevenstein 

2. Munnikenland wordt een gebied waar natuur en recreatie elkaar de hand reiken.  

3. Vervuiling van natuur die in private handen is, moet worden voorkomen.  Bij vervuiling moet 

worden gehandhaafd. De giflozingen bij Poederoijen in het natuurgebiedje nabij de 

Verdrietweg is treurig. 

4. Kassen moeten aan het oog worden onttrokken door de aanplant van groen. 
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12. Financiën  

Sociaal en realistisch 

Door de financieel-economische crisis en de bezuinigingen van de landelijke overheid worden de 

financiële mogelijkheden van de gemeente Zaltbommel steeds kleiner. De PvdA wil dat ook op lokaal 

niveau de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dat geldt onder andere voor de WMO. De 

PvdA vindt, dat daar waar eigen kracht meer en meer centraal wordt gesteld, dit ook geldt voor het 

meewegen van de eigen financiële kracht (vermogen). Wettelijk zijn hiervoor beperkte 

mogelijkheden, maar de mogelijkheden die er zijn, wil de PvdA doordacht benutten. Dat is sociaal en 

realistisch. 

Door de crisis in de vastgoedsector en woningmarkt hebben veel lokale overheden grote verliezen op 

hun grondbedrijf geleden.  

De verwachting is dat Zaltbommel ook in de komende periode bezuinigingen moet doorvoeren, dan 

wel de komende jaren terughoudend moet zijn in het doen van nieuwe investeringen. Hiervoor gaat 

de PvdA haar verantwoordelijkheid niet uit de weg.  

De PvdA kiest ervoor om bezuinigingen stapsgewijs te realiseren zodat de menselijke maat niet uit 

het oog verloren raakt en grote klappen voorkomen kunnen worden.  

Ook de Zaltbommelse gemeentelijke organisatie moet een bijdrage leveren aan noodzakelijke 

bezuinigingen. Dit kan door kritisch te kijken naar de eigen organisatie, de huisvesting , de inhuur van 

externen en het aangaan van samenwerkingsverbanden met omliggende gemeenten. Het gebruik 

van nieuwe media, digitalisering van de dienstverlening en het gebruik van open source software 

kunnen tot behoorlijke kostenbesparingen leiden. Het aantal werkplekken kan worden teruggebracht 

door toepassing van ‘het nieuwe werken’. 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

 

1. De PvdA gaat behoedzaam om met de beschikbare overheidsmiddelen. Wij beheren die alsof 

het om ons eigen geld gaat. Dit doen wij door een sterke budgetdiscipline, wij sturen op 

gestelde doelen op basis van vooraf beschikbaar gestelde middelen. We zijn terughoudend 

met betrekking tot het aangaan van risico’s. Geld dat er niet is, geven we niet uit! 

2. Wij verantwoorden door helder te verwoorden wat is bereikt, hoe het is bereikt en met inzet 

van welke middelen. Transparantie vooraf en achteraf. 

3. De gemeentelijke organisatie levert een bijdrage aan de bezuinigingen.  

4. We laten de lokale lasten gelijke tred houden met de inflatie. Dus geen extra 

belastingverhogingen. 

5. De lokale overheid moet rekening houden met de koopkracht van haar inwoners. De Partij 

van de Arbeid streeft daarom naar het voorkomen van lastenverzwaringen. De PvdA zet zich 

actief in voor het kwijtschelding van lokale lasten, voor mensen met een minimuminkomen 

(tot 110 procent bijstandsniveau).  
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www.zaltbommel.pvda.nl 

zaltbommel@pvda.nl 

facebook/pvda zaltbommel 
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