Verkiezingsmagazine

Heumen
blijft goed
wordt beter.
kies

#1

Edwin Claassen
"Samen voor een gemeente waar het goed
wonen, opgroeien, werken en ontspannen is."

Rob de Graaf
CDA lokaal,
voor iedereen!

De Kiezersclub
Lokaal & Sociaal

Lijst

7

Jacky

Een duurzaam
plan,
voor nu en later

Arjen

Carla

Willy

Hans

"Laat iedereen vrij, maar niemand vallen"
- Bernadette Smelik, lijsttrekker

Stem 14-15-16
maart D66

Voor burgers, door burgers, met burgers
www.dekiezersclub.nl

Gemeenteraadsverkiezingen

14,15 en 16 maart

VERKIEZINGSACTIVITEITEN

Verkiezingsactiviteiten
De aankomende weken worden door de politieke partijen diverse verkiezingsactiviteiten georganiseerd, ook bij u in de
buurt. U bent van harte welkom om te luisteren, aan te moedigen, vragen te stellen of uw mening kenbaar te maken.
Een aantal activiteiten wordt door de zeven politieke partijen gezamenlijk georganiseerd. Onderstaand een overzicht.

datum

tijdstip

activiteit

waar*

overige informatie

1 maart

16.00 uur
tot 17.00 uur

GLD Stemt
Verkiezingsbus Omroep Gelderland

Kerkplein, Malden

Lijsttrekkersdebat van GL8 ISM Omroep Gelderland, live op GL8 TV en
Stream via GLDstemt.nl Voor schema
herhalingen zie www.gl8.nl

5 maart

10.30 uur -11.30 uur

Start verkiezingscampagne gezamenlijke manifestatie

Nederasselt

Manifestatie met o.a.
popkoor Springtime

5 maart

13.00 uur–
15.00 uur

Verkiezingsmarkt

Overasselt

9 maart

20.00 uur

Verkiezingsavond

Overasselt

I.s.m. Dorpsplatform en
Dorpskrant Overasselt

12 maart

10.30 uur - 11.30 uur

Gezamenlijke manifestatie

Heumen

Manifestatie met o.a.
DanceDepartment-Malden

12 maart

13.00 uur – 15.00 uur

Verkiezingsmarkt
Winkelcentrum Malden

In winkelcentrum Malden

12 maart

20.00 uur – 21.30 uur
Inloop v.a.

Slotdebat GL8 i.s.m.
De Gelderlander

Raadzaal Malden

14 maart

7.30 uur -21.00 uur

Gemeenteraadsverkiezingen

Maldensteijn & Verenigingsgebouw Overasselt

15 maart

7.30 uur - 21.00 uur

Gemeenteraadsverkiezingen

Maldensteijn & Verenigingsgebouw Overasselt

Live op GL8 TV Caiway 12,
KPN 1322, Ziggo 36/348
Voor schema herhalingen zie
www.gl8.nl

Malderburch
Maldensteijn
Sportcentrum Malden

16 maart

7.30 uur - 21.00 uur

Gemeenteraadsverkiezingen

Verenigingsgebouw
Terp Heumen
Verenigingsgebouw
Overasselt
Verenigingsgebouw
Ons Huis Nederassselt

Uitslagenavond

Verzorgd door de gemeente
Live verslag vanuit gemeente
Gemeentehuis
in
Malden
Heumen
in samenwerking met
16 maart
Heumen en gemeente Mook en
omroep GL8
Middelaar
*locaties zijn onder voorbehoud vanwege de dan geldende coronamaatregelen. Actuele locaties vindt u via heumen.nl/heumenkiest
21.00 – 0.30 uur

Volg de verkiezingen en STEM af op GL8:
Focus Actueel (Youtube / Radio / terugluisteren op Soundcloud): presentatoren in gesprek met de lijsttrekkers over partijprogramma’s, thema’s, plannen en de campagne. Wat beweegt hem/haar? Korte video-impressies van de mens achter de politicus. Te zien op de social media kanalen van GL8.
GL8 op radio FM 106.2 / TV Caiway 12, KPN 1322, Ziggo 36/348 / social media / www.gl8.nl
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Verkiezingsactiviteiten
Voorwoord burgemeester
DGH (Lijst 1)
VVD Heumen (Lijst 2)
CDA (Lijst 3)
GroenLinks (Lijst 4)
D66 (Lijst 5)
PvdA Heumen (Lijst 6)
De Kiezersclub (lijst 7)
Kandidatenlijsten
Programmavergelijking
Steminformatie

VOORWOORD

Beste kiezer
Op woensdag 16 maart mag u gaan
stemmen voor een nieuwe gemeenteraad in de gemeente Heumen.
U mag uw stem uitbrengen op de
partij en de kandidaat van uw keuze. Dat is in een democratie één van
de belangrijkste rechten waar u als
burger over beschikt.
We leven in onrustige tijden waar
het vertrouwen in overheid en
rechtsstaat regelmatig ter discussie
staat. Juist nu kunt u door te stemmen laten weten wat u belangrijk
vindt en in welke kandidaat u vertrouwen hebt. Door uw stem uit te
brengen op de partij die zich in wil
zetten voor alle zaken in uw gemeente die u belangrijk vindt. Door
te kiezen voor de vrouw of man die u
het best kan vertegenwoordigen in
onze gemeenteraad.

Ik roep u op om gebruik te maken
van uw stemrecht. Mijn oproep is
zeker ook bedoeld voor de jongeren
in onze gemeente. In het bijzonder
jongeren die voor het eerst hun stem
mogen uitbrengen. Het is vooral ook
jouw toekomst waar het om gaat.
Laat uw stem horen,
want elke stem telt!

De gemeente Heumen staat de komende jaren voor grote uitdagingen
op het gebied van woningbouw en
ruimtelijke ordening, duurzaamheid
en energietransitie, en het actief
blijven bevorderen van saamhorigheid en solidariteit. De 17 gemeenteraadsleden zijn met elkaar verantwoordelijk voor alle belangrijke
beslissingen die de komende vier
jaar genomen moeten worden. Waar
wordt geld aan uitgegeven, waar
wordt eventueel op bezuinigd? Beslissingen die richting geven aan de
toekomst. Als inwoner van de gemeente bepaalt u samen met elkaar
wie u geschikt acht om deze verantwoordelijke taak op zich te nemen.
In dit magazine stellen de kandidaten en partijen waar u uit kunt kiezen zich aan u voor en leest u waar
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ze voor staan en wat ze in onze
gemeente willen bereiken of veranderen. Ook vindt u een overzicht
van alle verkiezingsactiviteiten. Doe
mee of laat u op andere manieren
goed informeren zodat u een weloverwogen keuze maakt voor een
kandidaat waarop u denkt te kunnen bouwen.

Joerie Minses
Burgemeester gemeente Heumen
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POLITIEKE PARTIJEN

Lijst 1

Van links naar rechts: achter: Ronald Hunse, Laurens Poelert,
Wim Wink, Dirk Jansen en Marcel Hermens.
Voor: Leo Jansen, Brigitte Ebben, Vincent Arts, Theo Noy en Rieks Dikkers.

Onze Inwoners Centraal
Lokaal en ongebonden, zo vertegenwoordigt Democraten Gemeente Heumen (DGH) al bijna 55 jaar de Heumense bevolking.
Onze raadsleden zijn verschillend van politieke achtergrond,
waardoor we vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken bekijken en op een lokaal praktische wijze oplossen.
DGH trekt vanuit vertrouwen op met onze
inwoners, om het leven in onze gemeente
zo aangenaam en toekomstbestendig mogelijk te maken. We zien graag dat iedereen meedoet en naar vermogen bijdraagt.
Duurzaamheid, een solide financieel beleid
en de menselijke maat zijn leidend. Ook in
de komende 4 jaar zullen de belangen van
al onze inwoners weer centraal staan.
Onze Lijsttrekker is:
#1. Vincent Arts (Heumen): 67 jaar geleden geboren in Overasselt en sinds
2000 woonachtig in Heumen. Getrouwd met Thea, vader van 3 kinderen
en opa van 3 kleinkinderen. Sinds 2006
voorzitter van het Heumense verenigingsgebouw Terp, waardoor ik veel
contact heb met verenigingen en maatschappelijke instellingen. Ook in de
politiek is samenwerking met inwoners
cruciaal om het leven in onze gemeente
zo aangenaam mogelijk te maken. Zonder draagvlak zijn maatregelen namelijk
vaak gedoemd te mislukken.
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Ik ben raadslid sinds 2018 en was trots
en vereerd dat de DGH-leden mij kozen als lijsttrekker.
Onze overige kandidaten:
#2. Leo Jansen (Malden): Met mijn vrouw
Ans sinds 1996 woonachtig in Malden.
Sinds 2009 actief in de lokale politiek.
Sinds 2014 als DGH raadslid. De laatste 4
jaar als fractievoorzitter.
#3. Brigitte Ebben (Overasselt): Receptiemedewerker bij zorgcentrum Malderburch. Sinds 2020 Commissielid Zorg; ik
hoop u in 2022 tot dienst te mogen zijn
als raadslid. Ik ben alweer 21 jaar woonachtig in Overasselt.
#4. Ronald Hunse (Malden): ICT Manager, bedrijfseconoom en raadslid sinds
2020. Zet zich o.a. in voor een verstandige verduurzaming van de gemeente.
#5. Marcel Hermens (Malden): Als actief
wijkverenigingslid in de Molenwijk heb ik

veel contact met bewoners. Het actief meepraten en samen tot besluiten te komen, is
waar ik graag met DGH aan wil bijdragen.
#6. Rieks Dikkers (Malden): 12 jaar raadslid en betrokken bij sociale ontwikkelingen,
specifiek het dossier Werkbedrijf. Ik zal verder ingezet beleid toetsen aan inhoud van
de strategische visie (als medeopsteller).
#7. Theo Noy (Heumen): Geboren in
Heumen. Al 12 jaar raadslid. Initiatiefnemer van de digitale wegenlegger, het
geluidsscherm langs de J.J. Ludenlaan
en het project ‘Zonnepanelen voor iedereen’. Heeft, als ‘DGH-ombudsman’, een
luisterend oor voor de Heumense burger.
#8. Laurens Poelert (Malden): Brouwer
bij de enige Maldense brouwerij. Zet zich
in voor een goede en transparante communicatie naar de inwoners.
#9. Dirk Jansen (Overasselt): Sinds 2017
met mijn gezin woonachtig in Overasselt. Werkzaam als leidinggevende bij
de politie. Mijn focus ligt op veiligheid,
leefbaarheid en diversiteit.
#10. Wim Wink (Nederasselt): Als voormalig wethouder (gemeente Buren),
verpleegkundige en leidinggevende in
de zorg, weet ik hoe belangrijk een vitale
omgeving (buurt en dorp) is om gezond
te blijven. Hiervoor zet ik me graag in.
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Lijst 2
Van links naar rechts: Patrick
Bouman, René Waas, Gonny van
Merode, Edwin Claassen, Christel
Verbiesen, Harry Smeets, Peter
Keemers, Ad Coppens.
Niet op de foto: Erik Verbeek en
Rob van Walbeek.

Ruimte om te leven,
te wonen en te ondernemen.
De VVD Heumen wil een gemeente waar het goed wonen, opgroeien, werken en ontspannen is. De afgelopen periode hebben we ons ingezet voor het behoud van een zelfstandige gemeente die luistert naar haar inwoners. Onze speerpunten zijn
dan ook onderwerpen waarover wij met inwoners in gesprek zijn
geweest en die door hen zijn aangedragen zoals woningbouw
(Kanaalzone), lokale lasten, veiligheid en leefbaarheid.
Wie trekken de kar?
De VVD Heumen is een fractie met
veel bestuurlijke kennis en politiek enthousiasme.
Edwin Claassen,
fractievoorzitter en
lijsttrekker
Financieel analist en ondernemer Edwin Claassen (47) is lijsttrekker. Edwin, sinds 2018 raadslid, woont
in Heumen met zijn vrouw en twee kinderen. Voorzieningen, gemeentelijke
financiën en wonen zijn onderwerpen
waar hij zich hard voor maakt.
Harry Smeets
Na 24 jaar draagt Harry
Smeets (54) het voorzitterschap over aan Edwin,
maar blijft nauw betrokken als nummer
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022

twee op de lijst. Harry woont in Malden met zijn vrouw en drie kinderen en
werkt overdag als strategisch adviseur
bij de gemeente Venlo. Als langstzittend raadslid is Harry plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.
Voor lokaal bestuur ziet Harry voorzieningen, lasten en wonen als de belangrijkste opgaven.
Christel Verbiesen
Nummer drie op de
lijst is onderneemster
Christel Verbiesen (39).
Christel woont in Malden
met haar man en twee kinderen en
helpt andere ondernemers met hun
marketingactiviteiten. Vanwege haar
achtergrond in de bouw hebben wonen, duurzaamheid en leefbaarheid
haar interesse.

Erik Verbeek
Erik Verbeek (59) uit Malden staat op plek vier. Erik
is eerder al 10 jaar raadslid
geweest en tijdelijk werkzaam in Wenen
als Defensie Attache op de Nederlandse Ambassade. Verbeeks grote netwerk
binnen de gemeente zorgt dat hij goed
contact heeft met inwoners en belangstellenden. Zijn speciale interesse gaat
uit naar wonen, duurzaamheid en sport.
Patrick Bouman
Op plaats vijf staat Patrick
Bouman (47) uit Malden.
Als Beleidsadviseur Mobiliteit en Logistiek namens de acht gemeenten in Noord-Limburg is Patrick
een ware vraagbaak als het gaat om
verkeer en vervoer.
Onze leden zijn lokaal zeer betrokken en
worden goed gevonden door de inwoners. Voor ons liberalen is het belangrijk dat de mondige burger altijd gehoor
vindt. Dat betekent ook voor de komende bestuursperiode geen overdreven
verwachtingen, maar gewone haalbare
zaken. Zaken waar wij in geloven en die
wij, samen met de inwoners, willen waarmaken. Heumen blijft goed, wordt beter.
Meer informatie over de VVD Heumen
en het partijprogramma:
www.vvd-heumen.nl.
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POLITIEKE PARTIJEN

Lijst 3

Van links naar rechts:
Sander Meij,
Rob de Graaf, Ria Derks,
Marieke Duinkerken,
Desiree Verkaaik,
MaartenSchoenaker

Lokaal CDA, voor iedereen!!
Het CDA in onze gemeente is een verbindende lokale politieke
partij die er voor iedereen is. CDA-Heumen legt de verbinding
tussen mensen uit verschillende culturen, theoretisch of praktisch opgeleid en oud of jong. Door echt als een middenpartij op
te treden werken wij toe naar een samenleving waarbij er voor
iedereen plek is. Hierdoor worden extremiteiten aan de linker en
rechter zijden van het politieke spectrum gemeden. Hierbij werken wij vanuit de volgende uitgangspunten:
-

Iedereen doet mee
Duurzaam
Oog en begrip voor elkaar
Elkaar aanspreken op daad en woord

De afgelopen jaren heeft onze gemeente voor grote uitdagingen gestaan. Zo hebben we fors gesneden in
ons huishoudboekje als gevolg van de
toegenomen kosten in met name het
sociale domein.
Net zoals in 2015 toen de gemeente Heumen haar sociale en menselijke
kant liet zien, toen er een beroep op
ons werd gedaan met de opvang van
bijna 3.000 vluchtelingen, hebben
6

we ons ook in de afgelopen maanden
daadkrachtig, begripvol en humaan
opgesteld met de opvang van velen
vluchtelingen uit Afghanistan. Mensen die huis en haard hebben moeten
verlaten, op de vlucht voor de Taliban,
zijn in onze gemeente opgevangen en
met de hulp en zorg van tientallen inwoners goed geholpen.
Ook hebben we de afgelopen Corona-periode gezien dat de inwoners in
onze gemeente veel oog hadden voor
elkaar. Op het moment dat de Corona-epidemie opkwam en onze samenleving probeerde te ontkrachten zagen we vele (kleinschalige) activiteiten

ontstaan waarbij het contact tussen
onze inwoners centraal stond en er
hulp aan elkaar werd geboden.
We kunnen als CDA met recht trots zijn
op onze gemeente met haar inwoners.
Wij hopen met ons verkiezingsprogramma tegemoet te komen aan de
wensen die leven bij onze inwoners.
Dit met een realistische blik, een open
en transparante houding en het lef om
onze nek in moeilijke tijden uit te steken. Wij zijn er voor iedereen in onze
gemeente. Onze prioriteiten liggen de
komende jaren onder meer bij;
- het realiseren van betaalbare woningbouw voor starters en ouderen
- het op een verantwoorde manier
realiseren van de energietransitie
- het op niveau houden van ons voorzieningenniveau en de maatschappelijke
zorg voor eenieder die deze nodig heeft
U zal in ons programma niet lezen wat
wij als partij voor ons zelf willen realiseren. Nee, wij hopen met dit programma aan uw wensen tegemoet te
komen en onze gemeente voor de toekomst sterker en mooier te maken.
Het CDA is er voor iedereen!!
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POLITIEKE PARTIJEN

V.l.n.r.: Leon Pillich, Edwin Verschoor, Bernadette Smelik (onze lijsttrekker), Martijn Duinkerke, Marc Seutter, Gerard Laenen

Duurzaam, voor nu en later.
In 2018 deed D66 Heumen voor het eerst
mee in de gemeentelijke politiek. De
initiatiefnemers wilden dat het progressieve
en sociale geluid van D66 weer te horen
zou zijn in de gemeente Heumen.
En met succes, want we hebben twee
raadsleden mogen leveren én een
wethouder. Afgelopen jaren hebben wij ons
hard gemaakt voor klimaatadaptatie,
behoud van de bibliotheek en hebben we
het ‘Heumenstegoed’ en ‘Heumen Praat
Mee’ geïntroduceerd. Zo hebben we lokaal
gehandeld, naar het D66 gedachtengoed.

En we zijn net begonnen!
In onze gemeente moeten nu belangrijke
keuzes gemaakt worden voor onze
toekomst. Keuzes die iedereen zullen
aangaan!
Hoe gaan we bijvoorbeeld voldoende
klimaat neutrale energie opwekken, hoe
gaan we onze huizen verwarmen, op welke
plaatsen moeten woningen gebouwd
worden en hoe gaan we onze
leefomgeving inrichten om
klimaatverandering op te vangen. Maar
ook op het gebied van een betaalbare en
effectieve gemeente overheid, uitbreiding
van bibliotheek functies en behoud van de
gemeentewerf moeten keuzes gemaakt
worden.

8

D66 Heumen dúrft die keuzes te maken,
waarbij de D66-visie hierin echt het verschil
maakt.
Enkele belangrijke punten uit ons
verkiezingsprogramma zijn:
• woningen bouwen voor iedereen
• energiepark aanleggen langs de A73
• behoud van Heumenstegoed
• steun aan dorpshuizen en bibliotheek
• 30 km/u binnen de bebouwde kom

Een plan voor een duurzame
toekomst
Ons verkiezingsprogramma is meer dan een
plan voor de komende 4 jaar, het is een
plan over hoe D66 Heumen onze gemeente
ziet voor de komende 30 jaar!
Zo willen we meer en betere handhaving op
straat, drugsafval bestrijden, erfgoed
beschermen, vitaal centrum Malden,
bevorderen kunst en cultuur, openbaar
bestuur en veel meer!
Ons doel? Een toekomst waarin we
iedereen vrij laten, maar niemand laten
vallen. Stem op een duurzaam plan voor nu
en later. Stem lijst 5: stem D66 Heumen.

Lees onze volledige
verkiezingsprogramma op onze
nieuwe website
D66.nl/heumen

POLITIEKE PARTIJEN

Lijst 6
Van links naar rechts:
Hub Hamers,
Kristiaan Laumen,
Theo Müller-Königkrämer
(lijsttrekker), Toon Janssen
en Ans Stunnenberg.

PvdA Heumen:
Lokaal en Sociaal
De PvdA Heumen is een lokale partij. Wij gaan voor een eerlijke
toekomst met gelijke kansen voor iedereen. Iedereen doet mee,
iedereen telt mee. Niemand staat aan de kant. De komende jaren zetten wij ons in voor meer betaalbare woningen. Een stem
op ons levert u concrete resultaten op.
Op 14, 15 of 16 maart mag u stemmen.
De PvdA Heumen is een lokale partij die
gaat voor een eerlijke toekomst met gelijke kansen voor iedereen. Wij vinden dat
politiek om mensen gaat. Doet u met ons
mee? Onze concrete ideeën leest u hier.
PvdA Heumen gaat voor meer
betaalbare woningen
Er zijn onvoldoende betaalbare huizen in
de gemeente Heumen. Onze eerste prio–
riteit is bouwen in de sociale sector of
goedkope koopwoningen. We willen verder
met ons aanvalsplan jongerenhuisvesting,
dus ook meer Tiny Houses en inzet van
leegstaande panden voor onze jongeren
en starters. Ook zijn we voor een zelfbewoningsplicht en een opkoopbescherming
voor goedkope en middeldure woningen.
Daarnaast gaan we voor nieuwbouw in de
Kanaalzone en geven we (meer) ruimte aan
zelfbouw, zoals CPO-projecten.

We gaan actief armoede tegen en stimuleren sociale cohesie
Iedereen moet mee kunnen doen. In
Heumen mag geen enkel kind in armoede leven. We stimuleren initiatieven van burgers die bijdragen aan
sociale cohesie en het bestrijden van
eenzaamheid. We gaan voor minder
bureaucratie en meer zorg. De menselijke maat staat voor ons centraal.
Wij willen een overheid die naast de
burger staat.
U, de inwoner moet centraal staan in
de energietransitie
Onze prioriteit is eerst zonne-energie, dan waterkracht en tot slot windenergie. U moet geholpen worden bij
het isoleren van uw woning, zodat uw
energierekening lager wordt. U moet
zelf kunnen profiteren van de opbrengsten van duurzame energie.

Stem Lokaal en Sociaal - Stem
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022

Wie zijn wij?
Onze lijsttrekker is
Theo Müller-Königkrämer (32) uit Malden. Op plaats twee staat Kristiaan
Laumen (30). Met deze kandidaten
gaat de PvdA als enige partij echt voor
verjonging. De top vier wordt verder ingevuld door de ervaren Toon Janssen en
wethouder Ans Stunnenberg.

Onze inzet in de afgelopen vier jaar
We zijn trots dat we de afgelopen
jaren samen met u het wonen, werken en leven in de gemeente Heumen
hebben verbeterd. Zo hebben we ons
vol ingezet om de bibliotheek open te
houden. De PvdA introduceerde het
aanvalsplan jongerenhuisvesting: de
eerste Tiny Houses worden deze zomer opgeleverd. We konden een bezuiniging op Tafeltje Dekje voorkomen en hielpen de voedselbank met
een eenmalige gift in coronatijd. En
bij zoekgebieden voor windmolens
was ons uitgangspunt om de inwoners zo min mogelijk te belasten.
Lees ons verkiezingsprogramma, en
wat we de afgelopen periode bereikt
hebben op www.pvdaheumen.nl.
En volg ons op social media!

Heumen - Lijst 6!
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De Kiezersclub
Lijst 7
Van links naar rechts:
Hans Coenen, Carla Goossens,
Jacky van Eldijk (lijsttrekker),
Arjen Zwaag en Willy Peters

De Kiezersclub: hier staan wij voor!
Toekomst kerk, kerkplein en directe
omgeving
Voorkomen dat het volgebouwd wordt
met appartementen.
Creëren van een “Centrum” waar Malden kan bruisen.
Actieve stimulering festiviteiten zoals:
Pleinfeest, Kermis, IJsbaan, Oudjaarfeest en meer.
Ruimtelijke Ordening en woningbouw
Woningbouw voornamelijk richten op
de behoeften van Heumense burgers.
Goede mix van huur en koop voor starters, jongeren en ouderen.
Bouw in alle kernen, daar waar het nodig is
Inbreiden binnen de bebouwde kom,
kleinschaligheid en mix verhogen leefbaarheid.
Geen hoogbouw in de kernen, maximaal tot vier bouwlagen gaan.
Veilige oversteek van de Rijksweg tussen
Kerkplein en winkelcentrum d.m.v. zebrapad op het breedste gedeelte, voorzien van knipperbollen voor de veiligheid.
Lokale ondersteuning voor
ondernemers
Maatwerk is hierbij vereist, want de
verschillen zijn zeer groot.
Met name de “niet essentiële” bedrijven worden vaker hard getroffen.
10

Realiseren van een zorgboerderij met
klusruimte
Voor de jeugd en voor ouderen.
Mogelijkheden voor mensen met een
beperking.
Ouderen en jongeren samen op de
boerderij dingen doen, daar bloeien
mensen van op.
Pannenkoekenrestaurant als mogelijke aanvulling op de sociale rol van de
zorgboerderij.
Sportpark “De Broeklanden” in Malden
behouden op huidige locatie
Voetballende jeugd niet buiten het
dorp laten fietsen, niet uit het zicht
maar in het zicht.
“Old Stars” en “Voetbal Plus” voetballers dichtbij het centrum houden.
Sociale functie van De Stoof dichtbij kern
Malden is belangrijk voor alle leeftijden.
Rekening houden met de aandachtspunten van alle vier kernen
Overasselt, Nederasselt, Heumen en
Malden met eigen “wensenlijst” vanuit
de dorpskernen.
Iedere “Kernagenda” wordt bekeken
en op haalbaarheid getoetst.
Doel is rekening te houden met zoveel
mogelijke ideeën die spelen binnen
de gemeente.

Mensen die worden gehoord zijn meer
tevreden en betrokken.
Samenwerken met Erfgoedcommissie
Ontwikkeling kernen met behoud van
eigen karakter.
Nieuwbouw of verbouw mag geen negatieve gevolgen hebben voor ons erfgoed.
Er wordt te snel afgebroken in plaats
van beschermen en inpassen.
Inloopspreekuur
Twee maal in de maand de mogelijkheid om vragen, ideeën, klachten en
meer te bespreken.
Geen afspraken of procedures, in gewone taal samen kijken naar wat er kan
en hoe het kan.
Deze inloop mogelijkheden zowel in de
middag als in de avond plannen.
Maandelijkse poll houden
Maandelijks een online poll houden
waarin aktuele meningen van inwoners over verschillende onderwerpen
wordt gevraagd. Hierdoor zijn we goed
op de hoogte wat er speelt en welke
meningen er zijn over de onderzochte
onderwerpen. De onderwerpen zullen
veelal vanuit onze online ideeën brievenbus komen.
www.dekiezersclub.nl

KANDIDATENLIJST

Lijst 1

1. Vincent Arts
2. Leo Jansen
3. Brigitte Ebben
4. Ronald Hunse
5. Marcel Hermens
6. Rieks Dikkers
7. Theo Noy
8. Laurens Poelert
9. Dirk Jansen
10. Wim Wink
11. Maria Nillessen
12. Birgit Borghans
13. Karin Jilesen - Wevers
14. Ruud Heezemans
15. Ria van Elten- Bliekendaal
16. Ilona Wijnakker
17. Vincent Thelosen
18. Joyke Kruijt
19. Fons Gerrits
20. Herman Katteler
21. Annie van Eldijk – Derks
22. Thera Straten
23. Theo Teunissen
24. Pieter van Beuningen
25. Jan Paul Bevoort
26. Eric Laurant
27. Ghadisja Himi
28. Marianne van Loveren
29. Elien Kremers
30. Peter Verhoeven
31. Marinus Wijnsma
32. Remco Slort
33. Frank Hilbrands
34. Ineke van Rijn-Klaassen
35. Willie Lemmens
36. An Barten-Klaassen
37. Eric van Loveren
38. Mieke de Graaff-Ter Horst
39. Jacques Lelieveld
40. Riny Bruijsten
41. Ronney De Abreu
42. Jan Banning
43. Gert Thijssen
44. Geert Haex
45. Els Lamers-Weijers
46. Erik Schambach
47. Henk Bourgondiën
48. Jan Wijnakker
49. Wytske van Zinderen
50. Hans Ebben

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022

Lijst 2

Heumen
Malden
Overasselt
Malden
Malden
Malden
Heumen
Malden
Overasselt
Nederasselt
Malden
Malden
Overasselt
Malden
Nederasselt
Heumen
Overasselt
Malden
Overasselt
Malden
Nederasselt
Malden
Malden
Heumen
Malden
Overasselt
Malden
Malden
Grave
Heumen
Malden
Malden
Overasselt
Malden
Overasselt
Malden
Malden
Overasselt
Malden
Nederasselt
Malden
Heumen
Malden
Heumen
Overasselt
Malden
Heumen
Heumen
Malden
Overasselt

1

Edwin Claassen

Heumen

2 Harry Smeets

Malden

3 Christel Verbiesen

Malden

4 Erik Verbeek

Wenen (AT)

5 Patrick Bouman

Malden

6 René Waas

Nederasselt

7 Peter Keemers

Malden

8 Rob van Walbeek

Malden

9 Ad Coppens

Malden

10 Gonny van Merode- Peters

Malden
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Lijst 3
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Lijst 4

1. Rob de Graaf

Malden

2. Sander Meij

Malden

3. Desiree Verkaaik

Overasselt

4. Ria Derks-Toonen

Overasselt

5. Marieke Duinkerken

Overasselt

6. Maarten Schoenaker

Malden

7. Ellis de Groot-Vos

Malden

8. Dorothe van Gorp-Zwiers

Overasselt

9. Nico van Iperen

Heumen

10. Frouwke Kuijpers-Kwant

Heumen

11. Paul Gerrits

Overasselt

12. Hub Zwart

Malden

13. Eelke de Jong

Malden

14. Ferdinand van Wijk

Malden

15. Lukas de Blois

Malden

16. Anneke Crul-Lockefeer

Malden

17. Gerard Kesseler

Heumen

18. Lambert de Wildt

Overasselt

19. Jan van der Burgt

Overasselt

20. Arnold van den Broek

Malden

1 Matthijs Glastra
2 Saskia Tuinder
3 Pepijn van Leeuwen
4 Walter van der Cruijsen
5 Lucas van der Heijden
6 Jana Flohr
7 Rob Schuurman
8 Vivian Vermetten
9 Ants Creemers
10 Marlies Peters
11 Ebby Shafieani Shehni
12 Eddy Oude Vrielink
13 Ruud van Gisteren
14 Robbert Zweegman
15 Sjak Leijdekker
16 Irene Dankelman
17 Dirk van Rens
18 Marleen van Gils
19 Hennie Grol
20 Lide Geurts-Klein Hemmink
21 Ineke Gijsenbergh

Lijst 5

Malden
Malden
Malden
Overasselt
Malden
Overasselt
Malden
Malden
Malden
Malden
Malden
Malden
Malden
Malden
Malden
Malden
Malden
Malden
Overasselt
Malden
Malden

1. Bernadette Smelik
2. Gerard Laenen
3. Edwin Verschoor
4. Marc Seutter
5. Leon Pillich
6. Martijn Duinkerke
7. Sander Groen In ’t Woud
8. Harry Crijns
9. Arjen Van Beek
10. Janneke Idsenga
11. Yvo Hollman
12. Frank Eetgerink
13. Joep Bijlmer
14. Kasper Kropman
15. Peter van der Molen

Malden
Heumen
Heumen
Malden
Malden
Malden
Malden
Malden
Malden
Malden
Heumen
Nederasselt
Malden
Overasselt
Malden

KANDIDATENLIJST

Lijst 6

Lijst 7

De Kiezersclub

1. Theo Müller-Königkrämer
2. Kristiaan Laumen
3. Toon Janssen
4. Ans Stunnenberg
5. Joep Witsiers
6. Hub Hamers
7. Dieuwke Oegema
8. Harrie Joosten
9. Leo Stunnenberg
10. Harry Harleman
11. Adrie Claassen
12. Theo van Koningsbruggen
13. Marij Delissen

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022

Malden
Malden
Malden
Malden
Malden
Malden
Malden
Overasselt
Malden
Malden
Malden
Malden
Malden

1. Jacky van Eldijk
2. Arjen Zwaag
3. Carla Goossens
4. Willy Peters
5. Hans Coenen
6. Maja Gerrits
7. Sjaak Pouwels
8. Tosca Stevens
9. Leo Hendriks
10. Peter Wilting
11. Gerard Schuurs
12. Maggy Gerrits
13. Raimond Kalkman
14. Nicole Kersten

Heumen
Malden
Malden
Malden
Malden
Malden
Malden
Malden
Malden
Malden
Malden
Malden
Malden
Malden
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PROGRAMMAVERGELIJKING
Uitgangspunten van de partij
•
•
•
•
•
•
•

Liberaal, democratisch en inclusief;
Lokaal en onafhankelijk;
Vertrouwen in kracht en kunnen van inwoners;
Menselijke maat is leidend;
Betrokkenheid van onze inwoners bij de eigen leefomgeving van groot belang;
Duurzame en financiële rekening niet doorschuiven;
Hart voor de lokale samenleving en economie.

De VVD Heumen wil een gemeente waar het goed wonen, opgroeien, werken en ontspannen is. Een zelfstandige
gemeente die luistert naar haar inwoners. Onze speerpunten zijn onderwerpen waarover wij met inwoners in gesprek zijn geweest en die door hen zijn aangedragen zoals woningbouw (Kanaalzone), lokale lasten, veiligheid en
leefbaarheid.

Het CDA staat voor transparante en verantwoordelijke politiek en openbaar bestuur. Dit vraagt erom om soms over
de eigen schaduw heen te stappen. Het maatschappelijk belang voor nu en de toekomst staat centraal, waarbij we
oog hebben voor mensen met beperktere mogelijkheden. Wij zijn verantwoordelijk, daadkrachtig en hebben oog
voor de medemens.

Van zorgen over, naar zorgen voor elkaar en voor de aarde. Samen zorgen we voor een leefbare samenleving en een
leefbare toekomst. Wij staan voor politiek dichtbij en samen met mensen. Wij zetten ons in voor een groene, open,
leefbare en inclusieve gemeente, waarin iedereen meetelt en welkom is.

Laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Daar staat D66 Heumen pal voor. D66 Heumen kiest voor gelijke kansen
voor iedereen, een schone woonomgeving, duurzame groei en een toegankelijke overheid die dienstbaar is naar
iedereen. Wij kiezen voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen en we niemand laten vallen.

Wij zijn een lokale partij en zetten ons in voor een eerlijke toekomst. Iedereen moet mee kunnen doen. PvdA Heumen gaat daarom voor gelijke kansen. Wij staan voor: bestaanszekerheid, duurzaamheid, een inclusieve samenleving, veiligheid en solidariteit. Dat betekent dat de bibliotheek openblijft. En dat we alle kansen gaan aangrijpen
om betaalbare huizen voor jong en oud te realiseren.

Een nieuwe politieke partij met doeners. Dichtbij de inwoners. Ons motto is “Voor de burgers, met de burgers en
door de burgers”. Besluiten nemen met de burgers en voor de inwoners. Als partij bouwen wij aan een harmonieuze
leefomgeving tussen gemeentebestuur, inwoners en organisaties zoals verenigingen en het bedrijfsleven.
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PROGRAMMAVERGELIJKING
Cultuur, voorzieningen & verenigingen

Veiligheid & leefbaarheid

•	Behoud van bibliotheek, milieustraat, zwembad, sportaccommodaties en basisscholen in alle kernen;
•	Verantwoorde ondersteuning van dorpshuizen, het verenigingsleven en inwonersinitiatieven;
• Voorzieningen toegankelijk maken voor een breder publiek;
•	Voldoende mogelijkheden voor ontmoeten, culturele activiteiten, sporten, spelen en recreatie;
•	Aandacht voor het gemeentelijke culturele, historische erfgoed en ontwikkeling van historische culturele route.

• Goede contacten met dorpsraden en wijkplatforms;
• Ondersteunen inwonersinitiatieven;
• Aanpakken verkeersknelpunten;
• Gezellige, gezonde en veilige dorpscentra;
• Verbeteren van onderhoud bestrating en plantsoenen;
•	Aantal (doorgaande) autokilometers verminderen met oog op
uitstoot en verkeersveiligheid;
•	Bevorderen van veiligheid door o.a. voorlichting en
(preventieve) maatregelen.

Voor de ontplooiing van inwoners en mogelijkheden voor
ontmoeten zijn onderwijs, cultuur en beweging belangrijk.
De VVD wil goede, toegankelijke en goed gespreide sport-,
onderwijs- en gemeenschapsvoorzieningen in onze gemeente.
Dat betekent ook een goede professionele bibliotheekvoorziening, aandacht voor goed onderhoud en een bijdrage aan
vervanging als dat nodig is.

Veiligheid is een belangrijke bestuurlijke opgave. De VVD blijft
inzetten op preventie en verbreding van de Buurtpreventieaanpak, betere verlichting, gedegen voorlichting, afspraken over de
lokale politie-inzet en uitbreiding van het toezicht. Verkeersknelpunten als de Rijksweg in Malden, Looistraat in Heumen,
Hoogstraat in Overasselt en Broekstraat in Nederasselt houden
onze aandacht.

Wij vinden het belangrijk dat:
•	De dorpshuizen gesteund worden met projectsubsidies;
•	Voorzieningen voor jongeren volop aanwezig zijn, van glijbaan, zandbak tot hangplek en Multi court;
•	Het voortbestaan van sporthal Overasselt te garanderen
(projectsubsidies!);
Het CDA is voor investeringen in ons cultureel erfgoed. En wil
meedenken aan meerjarenplannen en een passende financiering.

Het CDA is zeer alert op ondermijning en (drugs)criminaliteit. Wij
staan voor adequate handhaving en eventuele sluiting van onveilige-/drugspanden. Ook sociale veiligheid op wijkniveau heeft
onze aandacht. Samen met de wijkteams dragen we zorg voor een
fijn, veilig woon- en leefklimaat.

Mensen zijn het hart van een samenleving. Verenigingen die
saamhorigheid creëren krijgen steun vanuit de gemeente. We
houden de bibliotheken open en stimuleren geletterdheid.
Openbare ruimtes zijn toegankelijk; mobiliteit en passend
vervoer zijn gewaarborgd. Een bibliotheek is een open boek!

We stimuleren buurtinitiatieven die de leefbaarheid en saamhorigheid vergroten. Zwerfafval wordt waar mogelijk bestreden.
We dringen de verstening terug door het ontkoppelen van de
hemelwaterafvoer en door nieuwe beplanting te stimuleren. We
werken samen met de regio om georganiseerde drugsmisdaad te
bestrijden.

We streven naar een breed en gevarieerd aanbod van kunst
en cultuur en stimuleren verenigingen in Heumen. Dit moet
duidelijk vindbaar zijn voor inwoners, bijvoorbeeld door meer
gebruik te maken van de Dorpshuizen en bibliotheek als centrale locaties. Die sociaal verbindende rol moet ondersteund
worden en mag niet verloren gaan.

D66 wil meer toezicht en handhaving op straat. Hun taak varieert
van optreden tegen negeren van stopverboden (winkelcentrum
Malden), hondenpoep op de stoepen, brommers op fietspaden
waar dat verboden is, tot afval op de openbare weg en in de
natuur.

De bibliotheek blijft. Zo stimuleren we iedereen om te lezen,
elkaar te ontmoeten en digitale vaardigheden op te doen. De
gemeente moet zekerheid bieden aan verenigingen. Dus de
subsidies blijven ten minste op hetzelfde niveau. We stimuleren initiatieven van burgers die bijdragen aan sociale cohesie
en het bestrijden van eenzaamheid in alle kernen en wijken.

De gemeente moet discriminatie tegengaan en zich daar actief tegen uitspreken. Er moet extra geld voor handhaving komen, zodat
opgetreden kan worden als dat nodig is. Want iedereen moet zich
veilig voelen op straat. We gaan daarvoor in gesprek met u, want u
weet wat het beste werkt.

• Cultuur, festiviteiten en verenigingen zijn verbindende
factoren voor inwoners;
• Actieve stimulering van festiviteiten, sportactiviteiten en
het verenigingsleven voor alle kernen. Dit is belangrijk voor
het behoud van de kernen, ieder met hun eigen karakter.

• We zetten ons in voor een veilige leefomgeving voor alle inwoners. Belangrijk daarbij is een toegankelijke en zichtbare politiepost;
• Samen met de provincie verkeersproblemen aanpakken voor
onder andere veilige voetgangers- en fiets-oversteekplaatsen.
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PROGRAMMAVERGELIJKING
Wonen
•
•
•
•
•
•

Behoud van het dorpse, groene gevoel van de 4 dorpen;
Woningbouw naar behoefte van onze inwoners;
Betaalbare levensloopbestendige woningen voor kleine huishoudens (starters, doorstromers en ouderen);
Woonplicht, huiseigenaren gaan hun woning zelf bewonen (tegengaan speculatie);
‘Verrommeling’ en ongewenste ‘verkamering’ in het buitengebied voorkomen;
Geen nieuwe woningen of sportpark in het Lierdal.

De VVD wil voldoende betaalbare woonruimte voor jongeren, starters en ouderen die kleiner willen wonen.
Mede door onze vasthoudendheid liggen er goede woningbouwplannen in de Kanaalzone en het centrum van
Malden. Ook steunen wij bescheiden, goed binnen de bestaande bebouwing ingepaste woningbouwplannen in
Heumen, Overasselt en Nederasselt. Geen woningbouw in het Lierdal.

Voor het dorp Malden zetten we in op grotere woningbouwprojecten. In Overasselt, Heumen en Nederasselt omarmen wij particuliere initiatieven en CPO-projecten. Het uitgangspunt hierbij is dat we vooral woningen willen
bouwen in de betaalbare sfeer voor starters en ouderen. Woningbouwproject de Zilverberg heeft onze speciale
aandacht. Woningbouw in het buitengebied dient een kwaliteitsverbetering te leveren voor de omgeving en het
milieu. Het Lierdal wordt ontzien van woningbouw.

We zetten de woningmarkt in beweging door betaalbare woningen te bouwen voor starters en levensloopbestendige woningen voor ouderen. Zeker de helft van de woningen is betaalbaar en duurzaam. Voor betaalbare woningen
geldt een zelfbewoningsplicht. We behouden het landschap en bouwen niet in natuurgebieden, zoals het Lierdal.
We steunen collectieve woonprojecten.

Voor nu, en voor later, wil D66 zorgen dat alle kernen kunnen blijven groeien. Wij zijn voor bouwen met een lange
termijn visie, voor en met bewoners, groen en dorps. Bouwen dient aan de hoogste duurzaamheidsnormen te
voldoen en huidige huisbezitters moet geholpen worden om klimaat neutraal te (kunnen) wonen.

PvdA Heumen wil meer betaalbare huur- en koopwoningen voor jong en oud. Dat is voor ons een topprioriteit. Dat
zijn huizen om in te wonen, niet om in te beleggen. Daarom zijn wij voorstander van een opkoopbescherming voor
bestaande betaalbare woningen en een zelfbewoningsplicht voor nieuwbouw. We gaan verder met ons aanvalsplan
jongerenhuisvesting. We willen dat u zelf de ruimte krijgt om uw woonwens in te vullen. Daarom moet zelfbouw
gestimuleerd worden.

•
•
•
•
•
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Woningbouw die zich voornamelijk richt op de behoeften van Heumense burgers;
Goede mix van huur en koop voor starters, jongeren en ouderen;
Bouw in alle kernen, daar waar het nodig is;
Inbreiden binnen de bebouwde kom, een goede balans verhoogt de leefbaarheid;
Geen hoogbouw in de kernen, maximaal vier bouwlagen.

PROGRAMMAVERGELIJKING
Duurzaamheid

Natuur, recreatie & buitengebied

•	Stimulering energiebesparing en verduurzaming
eigen leefomgeving;
•	Opwekking van energie, eerst uit zon en water, dan pas uit wind;
•	Duurzame energieprojecten zoveel mogelijk in handen van lokale spelers;
•	Pas wijken van het gas halen, als er werkende en betaalbare
alternatieven zijn;
• Stimuleren hergebruik, kringloop en repair;
•	Milieuvriendelijke wijze van afvalscheiding
(nastreven nascheiding).

•	Goede zorg voor landschap, natuur en openbaar groen, met oog
voor biodiversiteit;
•	Meer bomen planten ter bevordering van CO2-reductie, vermindering van warmtestress en vergroening van het leefklimaat;
• Ondersteunen van het opruimen van asbesthoudende daken;
•	Promotie van landschappelijke en natuurlijke omgeving,
met oog op recreatie.

Toekomstbestendigheid betekent maatregelen die ruimtelijk
goed ingepast worden op locaties die weinig hinder veroorzaken. VVD verkiest waterkracht en zonne-energie boven
windenergie. Windenergie (tot 150 meter) is alleen een optie
als dit onvermijdelijk is voor de opgave. Daarnaast
zonne-energie via daken en openstaan voor andere
alternatieven als kernenergie en wind op zee.

De VVD wil een groene omgeving met veel ruimte voor
ontspanning en sport- en speelmogelijkheden. Dat betekent dat
nieuwbouw niet ten koste mag gaan van het openbaar groen of
van de open ruimte buiten de kernen. Goed onderhoud van het
groen in de wijk of in het buitengebied en vervangingsbijdragen
wanneer nodig.

“Haalbaar en betaalbaar”, dat is het motto van het CDA.
Wij stimuleren:
•	Isolatie en het plaatsen van zonnepanelen door particulieren;
•	En dragen constructief bij aan de regionale werkgroepen
omtrent de energietransitie.

• Waardevolle natuur behouden en toegankelijk maken;
•	Het opstellen van heldere kaders ten behoeve van passende
woningbouw in ons buitengebied;
•	Het uitbouwen van aantrekkelijke fiets- en wandelverbindingen
tussen de kerkdorpen en het buitengebied;
•	Het stimuleren van agrarische nevenactiviteiten die bijdragen
aan het voortbestaan van de agrarische sector en een
aantrekkelijk en vitaal buitengebied.

In samenspraak met inwoners en lokale energiecoöperaties
zetten we ons in voor duurzame energieopwekking.
Windenergie is een reële mogelijkheid. Winst van energieprojecten wordt gedeeld met de gemeenschap. We bevorderen
betaalbare verduurzaming van woningen door voorlichting te
geven over mogelijkheden om te verduurzamen. We stimuleren
zonnepanelen op daken, ook bij bedrijven.

Het buitengebied houden we vrij van bebouwing. We stimuleren
duurzame landbouw, CO2 -opslag in de bodem, biodiversiteit en
natuurlijk beheer van de natuurgebieden. We bevorderen
duurzame recreatie. bijvoorbeeld in de vorm van wandel- en
fietsroutes. We geven als gemeente het voorbeeld met biologisch
groenonderhoud.

Wij staan volledig achter de ontwikkeling van een energiepark
langs de A73 met opwekking van zon- en windenergie. Alle
gemeentelijke gebouwen moeten klimaatneutraal worden en
alle straatverlichting op ledverlichting. We moeten echt aan
het werk om klimaatveranderingen aan te pakken, en moeten
ambitieus zijn in onze klimaatdoelstelling.

Gemeente Heumen wordt gekenmerkt door natuur, landelijke karakter en groen. Behoud en verbetering hiervan is een must. Daar
waar recreatie toeneemt, het buitengebied uitbreidt, mag dit
nooit verloren gaan, of moet gecompenseerd worden door natuur
en biodiversiteit te verbeteren.

Wij gaan eerst voor zonne-energie, dan uit water en tot slot
uit wind. PvdA Heumen betrekt u actief bij de energietransitie. U moet geholpen worden met het isoleren van uw woning.
Dat helpt bij het betaalbaar houden van uw
energierekening. U moet zelf kunnen profiteren van de opbrengsten van duurzame energie.

Heumen is een prachtige gemeente. Dat moet zo blijven.
We willen subsidie geven aan groene initiatieven en stimuleren
natuureducatie. Groen zijn moet lonen. We willen minder overlast
van auto’s. PvdA Heumen geeft prioriteit aan de fiets en de voetganger. We zetten in op betere, veilige en meer
fietsparkeerplaatsen.

•	Gemeentelijke projecten met voldoende draagvlak vanuit de
inwoners, waarbij de haalbaarheid altijd in het oog gehouden moet worden;
• Initiatieven van inwoners voor verduurzaming serieus overwegen;
•	Wij zijn van mening dat energie neutraal een landelijk aspect
is en niet per gemeente. Dit is onbetaalbaar met het
gemeenschapsgeld van de gemeente Heumen.

De gemeente Heumen is een bijzondere gemeente met een unieke
ligging tussen het Maldens vlak en de Hatertse en Overasseltse
vennen. Deze “parels” in de Heumense vallei dienen aantrekkelijk
te blijven waarin ook de eigen inwoners kunnen bijdragen.

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022
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PROGRAMMAVERGELIJKING
Jeugd & jongeren
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Zorg & welzijn

• Voldoende veilige speelruimte(s) voor kinderen;
• Waar nodig ondersteuning voor kinderen en gezinnen;
•	Versterken jongerenwerk en vergroten bereik
jeugdhonken;
• Voldoende woningen voor jongeren;
•	Jongeren en jongerenwerk betrekken bij beleidsontwikkeling om hen meer bij de gemeente te betrekken.

•	Inwoners stimuleren en de kans geven om naar vermogen
mee te doen in de samenleving;
• Kwetsbare inwoners krijgen ondersteuning;
• Meer aandacht voor:
-		 Inwoners die langer zelfstandig blijven wonen;
-		 De groeiende groep dementerenden;
-		 Bestrijden van eenzaamheid;
-		 Minimaregelingen.

De VVD wil meer woonruimte voor jongeren, bijvoorbeeld
door het aanpassen van leegstaande gebouwen. Onze
jeugd moet veilig kunnen sporten op schone sportvelden. Ook wil VVD goed gespreide onderwijs- en sportvoorzieningen die via fietsvriendelijke routes zoals de
Broekkant te bereiken zijn.

Voor een goede woon-leef-visie zijn het behoud van een
levendig centrum en sport-, onderwijs- en
welzijnsvoorzieningen essentieel. Daarnaast zijn goede
veilige verbindingen en voldoende woonruimte nabij de
veilige dorpscentra van levensbelang voor de groeiende
groep ouderen in onze gemeente.

Jeugdzorg is essentieel om jongeren met een bepaalde
problematiek te helpen. Ook staan wij voor extra aandacht aan jongeren om de coronaperiode goed te verwerken. Het CDA staat ervoor dat het primair onderwijs
in gemeente Heumen optimaal gefaciliteerd wordt.
Hiervoor willen wij in samenspraak met de basisscholen
periodiek concrete prestatieafspraken maken.

Iedereen die (maatschappelijke) hulp nodig heeft dient
deze ook te krijgen. Hierbij wordt er goed gekeken naar hoe
men ondersteund kan worden. Hierbij staat de mens of de
gewenste behandeling centraal en niet de prijs.

De jeugd heeft de toekomst. De gemeente zet zich in
voor het welzijn van jongeren door initiatieven vanuit
jongeren te ondersteunen en te realiseren. Jeugdzorg
vraagt om maatwerk, samen zoeken we naar passende
zorg. Geld voor jeugdzorg besteden we voor jeugdzorg.

We zorgen voor kwetsbare en oudere mensen in onze
gemeente. Heumen wordt een dementievriendelijke gemeente. In de zorg werken we samen met de regio en voorkomen we dat er wachtlijsten ontstaan. Vluchtelingen en
statushouders zijn welkom en doen volwaardig mee.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Zij moeten
betrokken worden en toegang hebben tot sport en
verenigingen. Actieve en betrokken jongeren zijn een
verrijking op vele vlakken. De gemeente, dorpsverbinders en dorpshuizen moeten dit (blijven) stimuleren.

Een vrije samenleving begint bij goede gezondheid.
Gezondheid is meer dan ‘niet ziek zijn’. Schone lucht, goed
werk, voldoende sporten en geestelijke gezondheid zijn
het startpunt van een gezond leven. Áls je zorg nodig hebt,
moet die zorg er zijn.

Alle kinderen moeten mee kunnen doen. Armoede onder
kinderen moet tegengegaan worden. Wij willen schoolzwemmen voor alle basisschoolkinderen zodat ze zwemvaardig worden. We stimuleren jongerenwerk. We zetten
ons actief in voor meer betaalbare huizen voor jongeren.

Iedereen moet mee kunnen doen. Eenzaamheid moet
tegengegaan worden. We zorgen dat onze ouderen niet
vereenzamen en in verbinding kunnen blijven met anderen. Hiervoor zetten we Buurtvervoer, ouderenadviseurs en
dorpsverbinders in. Voor PvdA Heumen staat de menselijke
maat centraal.

•	Betaalbare woonruimte voor jongeren binnen de
gemeente;
•	Haalbare doelen waar je jongeren bij betrekt voor een
fijne en passende leefomgeving binnen de kernen
• Ruimte voor inspraak voor eigen ontwikkeling;
•	Behoud van sport- en speelaccommodaties binnen de
woongebieden.

• Samen dingen doen, daar geloven wij in;
•	Vergunningsvrij bouwen van pre mantelzorg woningen
voor 60+ en mensen met een beperking;
•	We willen ons inzetten voor een zorgboerderij met een
klusruimte. Ouderen, mensen met een beperking en jongeren samenbrengen.

PROGRAMMAVERGELIJKING
Economie, Werk & Inkomen

Bestuur, participatie & financiën

•	Ondernemers de ruimte geven de coronamaatregelen het
hoofd te kunnen bieden;
•	Aanbesteden van gemeentelijke projecten bij lokale of
regionale bedrijven;
•	Agrariërs ruimte geven alternatieve bedrijfsactiviteiten te
ontwikkelen;
• Handhaven gratis parkeren;
•	Steun aan meer kleinschalige biologische landbouw.
Geen megastallen en geen schaliegaswinning.

•	Benutten levenservaring, deskundigheid en energie van onze
inwoners;
• Burgerparticipatie vast onderdeel bij nieuw beleid;
• Samenwerken met andere gemeenten, maar zelfstandig blijven;
• Geen OZB-verhoging, hooguit inflatiecorrectie;
•	Een betrouwbaar, benaderbaar en transparant bestuur,
dienstbaar aan onze inwoners
• Een degelijk, verantwoord financieel beleid.

Ruimte om te ondernemen op de industrieterreinen, voor kleine ondernemers en in winkelgebieden. Dat betekent voor de
VVD lagere (OZB-)lasten, faciliteren van initiatieven, minder
regels en gratis parkeren. De VVD wil extra parkeergelegenheid in Malden tijdens piekperioden en een parkeergarage.

De VVD wil dat er zuinig met het belastinggeld en de
gemeentelijke financiën wordt omgegaan: van dure gemeente
naar een daling in OZB. Een sterke zelfstandige gemeente die
samen met buurgemeenten, tegen een redelijke prijs, zorgt voor
een compleet pakket aan dienstverlening.

Het CDA is voor een actieve en constructieve positie binnen de
regionale samenwerkingsverbanden. Onze inwoners hebben
baat bij een sterke regionale/provinciale economie.
Wij zijn voor actief gemeentelijk beleid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een (tijdelijke) baan te helpen.

•	Het CDA staat voor een duurzaam gezond huishoudboekje. Het
CDA zorgt er voor dat de meerjarenbegroting leidt tot overschotten;
•	Er geen extra lastenverzwaringen voor de burger hoeven te
worden doorgevoerd;
•	Overschotten in de jaarrekening worden gedoteerd aan de
algemene reserve.

De gemeente wordt voorbeeldwerkgever op het gebied van arbeidsomstandigheden. We pakken schuldenproblematiek aan
door preventie, schuldsanering en nazorg. Er komt een goede
regeling voor minima. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
kunnen meedoen en participeren in maatwerk trajecten.

We verbinden mensen omdat het om één wereld gaat, één toekomst voor ons allen. We maken ons sterk voor burgerparticipatie,
geven tijdige en toegankelijk informatie over ontwikkelingen. We
steunen de lokale omroep. We zorgen voor elkaar en onze aarde!

De participatiecoach moet behouden blijven en helpt mensen
weer mee te laten doen in de maatschappij. Het initiatief
Heumenstegoed moet voortgezet worden om mensen met een
minimum inkomen te helpen. (Duurzame-) Ondernemers moeten de ruimte krijgen zich te ontplooien.

De overheid moet dienstbaar zijn naar de inwoners. De mening en
dus participatie van inwoners moet de gemeente actief opzoeken.
De gemeente moet beter en open communiceren met inwoners
over plannen en hoe belastinggeld uitgegeven wordt.

PvdA Heumen gaat actief armoede tegen. We zetten vol in op
begeleiding naar betaald werk. Als het mensen niet lukt om
passend betaald werk te vinden, zoeken we samen naar mogelijkheden om mee te doen in onze gemeenschap.

Voor PvdA Heumen is de menselijke maat richtinggevend. We
vinden dat u van de gemeente kunt verwachten dat u vriendelijk
en goed geholpen wordt. We koesteren de zelfstandigheid van
onze gemeente. We werken samen met andere gemeenten als dit
voordeliger is.

•	Een goed en aantrekkelijk vestigingsklimaat met minder
regels en overheidsbemoeienis voor ondernemers, bedrijven
en winkels, stimuleren de economie van de gemeente;
•	Bij werk hoort recreatie en cultuur, dat zijn aandachtspunten
om de economie en welvaart van de gemeente te stimuleren.

•	Geen onnodige bureaucratie en betutteling maar oog hebben
voor welzijn en leefomgeving van alle inwoners;
• Besluitvorming dient op een zo laag mogelijk niveau te zijn;
•	Heumen dient zelfstandig te blijven en zich in te zetten voor een
gezond financieel beleid.
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STEMINFORMATIE
Stempas
Uiterlijk 2 maart 2022
bij de mensen thuis.

Verkiezingsdagen
14, 15 en 16 maart 2022
Van 07.30 tot 21.00 uur

Kaart niet ontvangen?
Tot uiterlijk 11 maart,
17.00 uur een nieuwe aanvragen.

Stemlokalen
14 en 15 maart 2022
• Maldensteijn, Kerkplein 8, 6581 AC Malden
• Verenigingsgebouw Overasselt, Willem Alexanderstraat 1, 6611 CE Overasselt
16 maart 2022
• Zorgcentrum Malderburch, Broekkant 16, 6581 AE Malden
• Maldensteijn, Kerkplein 8, 6581 AC Malden
• Sportcentrum Malden, Veldsingel 29, 6581 TC Malden
• Verenigingsgebouw Terp Heumen, Dorpstraat 21, 6582 AL Heumen
• Verenigingsgebouw Overasselt, Willem Alexanderstraat 1, 6611 CE Overasselt
• Verenigingsgebouw Ons Huis Nederasselt, Kerklaantje 17, 6612 BB Nederasselt

Informatie

www.heumen.nl/verkiezingen
Afdeling publiekszaken, Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Telefoon: 14 024
Email: verkiezingen@heumen.nl

