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inleiding
1

D66 Gennep bepaalt met dit verkiezingsprogramma haar 
politieke koers voor de komende periode in de gemeente 
Gennep. En dat is een andere koers, ook al blijven preventie, 
onderwijs, werk en zorg hoog op de agenda. De 
omstandigheden zijn flink gewijzigd, denk maar aan de 
economische teruggang, voortschrijdende digitalisering, 
(dubbele) vergrijzing, bevolkingskrimp en nieuwe taken in het 
sociale domein. De gemeente moet flink bijsturen om hierop 
een passend antwoord te vinden. 

De titel van ons programma levert een rode lijn in dit 
programma en ons D66 gedachtegoed. Vanuit een positieve 
insteek en vanuit vertrouwen in de ander. Met elkaar actief 
samen optrekken en vorm geven aan onze toekomst.

D66 wil in de gemeente burgers actief betrekken bij allerlei 
zaken. De verzorgingsstaat wordt omgevormd tot een 
participatie-samenleving, waarin een sterker beroep wordt 

gedaan op zelfredzaamheid en (sociale) inzet. Zo’n beroep 
op burgers kan alleen succesvol zijn als burgers alle kans 
krijgen om mee te denken, mee te overleggen en waar 
mogelijk zelf te beslissen. Daarvoor is dan wel toegang tot 
alle informatie nodig. Dat is de visie van D66. 

Wij willen uitstralen dat het goed wonen, werken, winkelen 
en ontspannen is in Gennep. Doe vooral mee, ook al lijkt dat 
niet vanzelfsprekend. Wij zijn trots op al onze kernen. Dankzij 
onze voorouders is er in de loop der tijd veel bereikt. Wij 
hebben een belangrijke traditie hoog te houden: goed zorgen 
voor elkaar. Dat maakt ons tot wat we zijn in de gemeente 
Gennep.
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Over een ding zijn we het bij 
D66 Gennep altijd eens.... 
Dat we het oneens mogen zijn 



Voor een goede kwaliteit van leven is het opbouwen en 
onderhouden van sociale netwerken van belang. Familie, 
vrienden, collega’s of buurtgenoten dragen bij aan het 
geestelijk en lichamelijk gezond functioneren. Verenigingen, 
organisaties, instellingen en scholen zorgen voor 
samenhang. Maar ook informele en soms virtuele netwerken 
dragen daartoe bij. Deze netwerken zijn per generatie weer 
anders, veranderen voortduren. Daar houden we rekening 
mee.

D66 wil in Gennep meer accent leggen op zuinig omgaan 
met collectieve middelen en grondstoffen, maar ook dat 

iedereen een eigen inkomen heeft. We willen weer inzetten 
op economische ontwikkeling en vooruitgang. Mensen met 
nieuwe ideeën, durf en initiatief moeten kansen krijgen. De 
gemeente moet hun inzet faciliteren. Dat kan door een 
goede infrastructuur te bieden, passende  regelgeving, maar 
ook door verbindingen tussen individuen en groepen te 
bevorderen. 
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Verkeer en Vervoer
2

D66 is niet tevreden over de afwikkeling van 
verkeersstromen en de verkeersveiligheid in de gemeente 
Gennep. Op veel plaatsen is het nog steeds te onveilig. 
Zeker voor het groeiende aantal kwetsbare 
verkeersdeelnemers. Zo zijn er 30-km zones gekomen waar 
bijna niemand zich aan houdt (Brugstraat, Zuid-Oostwal).

Vaak worden voor kleinere delen van de kern Gennep 
verkeersmaatregelen genomen, die op onderdelen 
oplossingen lijken te bieden. Duurzame oplossingen zijn 
alleen mogelijk als de gevolgen op lokale schaal zijn 
bekeken.  Het heeft geen zin knelpunten te verschuiven, in 
plaats van op te lossen. 

D66 is tegenstander van een nieuwe rondweg door het 
mooie buitengebied van Milsbeek. De zandtransporten op 

de Zwarteweg kunnen prima doorgaan, zeker als er enkele 
eenvoudige, aanvullende maatregelen worden genomen. Met 
dat geld kunnen we betere dingen doen:  zoals het 
doortrekken van het nieuwe fietspad in Ven-Zelderheide tot 
aan de grens, het verbeteren van de verbindingen met 
Duitsland en terugdringen van overlast van doorgaand 
verkeer door de kern Ottersum.

Het moet veiliger. Onze wens blijft om voor 
ontsluitingswegen en wegen in het buitengebied 60 km-
zones in te stellen. Voor de kern Gennep zou een rondweg 
vanaf de Niersbrug om de oude kern heen richting N271 een 
verbetering zijn. Belangrijk is het veiliger maken van de 
Brabantweg en de Maasbrug voor fietsers. Schoolgaande 
jeugd moet veilig naar school kunnen gaan. 

Hebben we al gevraagd aan diegene waar 
het om gaat, wat hij of zij nu eigenlijk wil?  
 
Frank Pubben
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De gemeente gaat binnenkort zorgen voor het lokale 
openbare vervoer binnen en tussen de kernen. D66 vraagt 
daar extra aandacht voor vanwege  de leefbaarheid van de 
kernen. 

We willen onderzoeken of efficiëntiewinst valt te boeken door 
slimme combinaties of innovatieve oplossingen samen met 
het  doelgroepenvervoer. Bijvoorbeeld door samen met 
Dichterbij op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen. 

Ook de bereikbaarheid met openbaar vervoer van 
ziekenhuizen, scholen en andere voorzieningen in Boxmeer 
en Nijmegen heeft onze aandacht. Zeker in samenhang met 
de bereikbaarheid van alle kernen in Gennep.
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Standpunten

•	
 betere controle en handhaving 30-km zones of kiezen voor een andere inrichting
•" een actieplan opstellen om de ergste knelpunten snel op te lossen
•" geen nieuwe rondweg in het buitengebied van Milsbeek
•" doortrekken nieuwe fietspad in Ven-Zelderheide tot aan de grens 
•" verbeteren van de verbindingen met Duitsland 
•" veiliger maken van het verkeer door de kern Ottersum
•" verder onderzoek naar mogelijkheden en effecten van rondweg om oude kern Gennep heen vanaf 

de Niersbrug richting N271
•" verbeteren van de fietsverbinding tussen de rotonde Brabantweg en de Maasbrug
•" onderzoek naar combinaties van kleinschalig lokaal openbaar vervoer en doelgroepenvervoer
•" fiets- en wandelroutes langs Maas en Niers.



Werk en Economie
3

Bedrijven vormen een belangrijke pijler onder onze regionale 
economie. Maar menig bedrijf heeft het nu moeilijk. De 
detailhandel moet creatief inspelen op veranderend 
koopgedrag. Agrarische bedrijven zoeken naar duurzamere 
teeltmethoden of combinaties met landschapsbeheer, 
toerisme en of zorg. Internet wordt steeds belangrijker. De 
gemeente moet Inspelen op structurele veranderingen en 
innovatie blijven bevorderen.

De werkgelegenheid in onze gemeente steunt voor een groot 
deel op het midden- en kleinbedrijf (handel en nijverheid, 
dienstensector, transport en logistiek en industrie). Hun 
innovatief vermogen is te bevorderen door aanleg van een 
infrastructuur voor snel internet (bijvoorbeeld een 
glasvezelnetwerk). En door stimulering van 
samenwerkingsverbanden,  bijvoorbeeld door in te spelen 
op de ontwikkelingen in Duitsland kunnen nieuwe kansen 
gecreëerd worden. Wij willen dat de gemeente lokale 
ondernemers meer kansen biedt voor gemeentelijke 
opdrachten

Het lukt (nog) niet om met het nieuw te ontwikkelen 
industrieterrein De Brem onze werkgelegenheid te 
bevorderen. Daarom bezinnen wij ons op een nieuwe aanpak 
om bedrijven te trekken of op andere gebruiksmogelijkheden 
van dat terrein. Dat geldt evenzeer voor de leegstand in het 
kernwinkelgebied.  We willen geen uitbreiding meer van het 
winkeloppervlak. Wij zijn voorstander van gebruik van lege 
panden door startende ondernemers of het omzetten ervan 
in woonruimte voor jongeren.  
 
De kwaliteit en toegankelijkheid van het kernwinkelgebied 
moet worden verbeterd, ook voor mensen met beperkingen. 
We willen dat samen met ondernemers en eigenaren 
aanpakken. Ook willen we samen optrekken om de 
verloederde en leegstaande panden aan te pakken in het 
kernwinkelgebied.  

Mensen Helpen 
 
Nol van Est 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Daarnaast wil D66 dat de gemeente sociale en culturele 
activiteiten, die mensen naar het kernwinkelgebied trekken, 
blijft stimuleren (zoals bijv. Mèrtzitting, Braderie, Gennep-on-
Wheels, Summmertime, Kaarsjesavond).  
 
Door de economische tegenwind zijn meer burgers voor hun 
bestaanszekerheid aangewezen op ’bijstand’.  Maar juist nu 
wordt daar landelijk op bezuinigd. D66 pleit voor behoud van 
een lokaal vangnet met een rechtvaardig armoedebeleid en 
schuldhulpverlening.  De middelen die de gemeente 
ontvangt, moeten voor die doelgroepen worden gebruikt, 
mede om hun zelfredzaamheid te versterken.

In heel Europa en daarmee ook in Gennep zijn de laatste 
jaren steeds meer mensen uit Polen en andere Oost-
Europese landen gekomen om hier voor kortere of langere 
tijd te werken. Deze mensen maken gebruik van de 
mogelijkheden die de open grenzen bieden. D66 is van 
mening dat ook deze mensen op een goede manier moeten 
kunnen wonen en werken in onze gemeente. Waar dat nodig 
is moet de gemeente haar rol nemen om zorg te dragen voor 
alle inwoners. 

Voor Gennepse burgers betekenen die open grenzen dat er 
in de betere economische markt in Duitsland wellicht (meer) 
kansen voor werk liggen. Daar moeten we (meer) gebruik 
van maken en meehelpen aan het verkrijgen van kennis en 

kunde en waar nodig belemmerende regels bijstellen. 
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Standpunten

•" innovatie bij ondernemingen blijven ondersteunen
•   aanleg van een infrastructuur voor snel internet 
• " nieuwe werkgelegenheid bevorderen, vooral voor kansarme werkzoekenden
•" gebruiksmogelijkheden ontwikkelen voor De Brem en leegstaande bedrijfspanden
•   geen uitbreiding meer van het winkeloppervlak 
•   meer activiteiten en toegankelijkheid bevorderen van het kernwinkelgebied
•" behoud van een stevig lokaal vangnet voor minima en mensen met schulden 
•" middelen voor specifieke doelgroepen uitsluitend voor die groepen inzetten 
•" wegnemen van juridische, culturele en andere obstakels voor grensoverschrijdende arbeid
•    aandacht voor de situatie en perspectieven van arbeidsmigranten en ‘nieuwe Nederlanders’ 
•    lokale ondernemers krijgen meer kansen voor gemeentelijke opdrachten 



Onderwijs en Jeugd
4

D66 heeft oog voor het ontwikkelen van talent. 
Talentontwikkeling heeft een vruchtbare bodem nodig . Dat 
geldt voor onderwijs, sport, kunst en cultuur. 

Soms is de voetbalvereniging of de eigen vriendenclub 
minstens even belangrijk als een orthopedagoog of een 
hulpverlener. Daarom hechten we er aan, dat 
(jeugd)verenigingen, maar ook informele groepen 
ondersteuning kunnen krijgen van de gemeente. Alle 
kinderen moeten mee kunnen doen.

De school is de eerste plaats waar, buiten het eigen gezin,  
duidelijk is dat de talentontwikkeling stagneert of blijkt dat 
het niet goed gaat met een kind. Een fijne schooltijd levert 

mede de basis voor een goede ontwikkeling van ieders 
talent.

D66 wil dat leerkrachten hun werk goed kunnen doen. 
Daarvoor zijn functionele en goed onderhouden gebouwen 
nodig. Kinderen moeten zo dicht mogelijk bij huis onderwijs 
kunnen volgen. Maar vanuit kosten en kwaliteit kan dit niet 
altijd meer in de eigen kern.  Nu zijn leerlingen uit de kleinste 
kernen voor extra ondersteuning al aangewezen op 
voorzieningen in de kern Gennep. Ouders hebben daar 
begrip voor. Maar dan moeten de af te leggen routes wel zo 
kort mogelijk en veilig zijn. 

D66 blijft voorstander van brede scholen ofwel Integrale Kind 
Centra (IKC). Ze bieden naast goed onderwijs ook een breed 

We moeten slim investeren om ervoor 
te zorgen dat onze kinderen onbezorgd 
kunnen opgroeien in een veilige 
omgeving

Lydia Termoshuizen
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ander aanbod (kinderopvang, voorschoolse educatie, 
buitenschoolse opvang,  sport en cultuur). Met zo’n aanbod 
kan de school beter inspelen op individuele behoeften van 
een kind, talenten stimuleren en tijdig achterstanden 
signaleren en wegwerken.   
D66 blijft zich sterk maken voor goed basis -en speciaal 
onderwijs in Gennep. Maar blijft ook waakzaam voor het 
behoud van ons goede Voortgezet Onderwijs.

Wij willen stimuleren dat de kernen en buurten, eventueel 
met een gemeentelijk budget, hun eigen voorzieningen 
onderhouden. Speeltuinen moeten zoveel mogelijk van de 
buurt zelf zijn. Ook de bossen en parken kunnen meer 
gebruikt gaan worden om daarin te spelen. 	 	

D66 wil een groot speelstrand (of speelweide) bij de Niers 
realiseren (zoals het Rijtven in Bergen). Vooral vanuit sociaal 

en toeristisch oogpunt is zo’n voorziening belangrijk, zeker 
als die kan worden gecombineerd met cultuur- en 
sportgelegenheden bijvoorbeeld achter Pica Mare. 

D66 is voor de ontwikkeling van de Groes tot een 
multifunctioneel stadspark.

D66 zet in op de eigen kracht van families, buurtnetwerken 
en verenigingen. Door daar ondersteuning te bieden blijven 
mensen zelf de regie en zeggenschap houden. Zoeken en 
vinden zij zelf hun oplossingen. Als een kind of een gezin 
grote zorgen heeft rondom de ontwikkeling, dan biedt de 
gemeente ondersteuning en jeugdzorg aan.
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Standpunten

•   extra inzet op talentontwikkeling
•   schoolgebouwen moeten functioneel zijn en goed onderhouden worden
•   ondersteuning van scholen (basis, speciaal en VO) voor goed onderwijs
• " actief werken aan Integrale Kind Centra (IKC) met een breed aanbod
•" (jeugd)verenigingen met lokaal draagvlak blijven ondersteunen
•" de verantwoordelijk van speelvoorzieningen meer bij kernen en wijken leggen
•" een groot speelweide bij de Niers realiseren (in combinatie Pica Mare en scholen)
•    sterk inzetten op (activering van) de eigen kracht van families, verenigingen en  

buurtnetwerken
•    het gezin heeft de regie bij de jeugdzorg 



Zorg, Welzijn en Sport
5

Zorg, welzijn en sport & spel hangen sterk met elkaar samen. 
Het zijn voor D66 belangrijke thema’s. Solidariteit en eigen 
verantwoordelijkheid zijn daarbij uitgangspunt. Het 
bevorderen van zingeving, werk en sociale interactie draagt 
bij aan de kwaliteit van leven. Meer sociale interactie leidt tot 
meer verdraagzaamheid en meer respect. Dit verkleint de 
kans op sociaal isolement. Zo worden we meer mens en 
ondersteunen we elkaar. Zelf invulling geven aan  belangrijke 
zaken en actief blijven vermindert de kans op zorgvragen. De 
nieuwe taken van gemeenten in het sociale domein vragen 
een zorgvuldige voorbereiding.  De mogelijkheden voor 
collectief gefinancierde zorg krimpen, terwijl de behoeften 
aan vormen van zorg o.a. door de vergrijzing en stijgende 
medische mogelijkheden toenemen. Die spagaat lijkt een 
onoverkomelijk dilemma op te leveren. De enig denkbare 
oplossingsrichting is volgens D66:

samen met partners inzetten op (collectieve) preventie;  
bevordering van zelfredzaamheid, mantelzorg en 
vrijwilligerswerk; zuinig gebruik van efficiënt functionerende, 
collectief gefinancierde zorg.   

Ook voor de toekomst is ’gezond’ leven en voldoende 
bewegen voor iedereen van groot belang. Dat kan voor de 
jeugd via de scholen worden bevorderd, maar ook via sport- 
en spelvoorzieningen en verenigingen. De overheid moet 
blijven stimuleren, dat ook arme huishoudens kunnen 
sporten (en dus gezond leven) en aan sociale activiteiten 
kunnen deelnemen. 

Met oog voor de beperkingen en behoeften zetten we vooral 
in op zelfwerkzaamheid, eigen initiatief, eigen netwerk en 
kleinschaligheid met familie en vrijwilligers als primaire 
’uitvoerders’. Dit vereist wel een andere benadering, 
ondersteuning en facilitering van alle betrokkenen. 

Verenigingen zijn enorm waardevol 
voor de ontwikkeling van kinderen

Paulus Blom 
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Met krimp van de werkgelegenheid in de zorgsector 
verandert de positie van zorgleveranciers. Technologische 
ontwikkelingen en nieuw landelijk beleid (WMO, 
decentralisaties) zorgen voor verlies aan arbeidsplaatsen in 
de zorg. Ook krimpt de doelgroep, doordat bepaalde 
groepen niet meer in aanmerking komen voor AWBZ-zorg.  
 
Er zullen zorginstellingen gaan krimpen of verdwijnen, omdat 
ze niet tijdig of onvoldoende omschakelen. We zijn kritisch 
over de efficiëntie van de eigen GGD. D66 draagt de 
initiatiefgroep voor een nieuw op te richten hospice een 
warm hart toe.    
 
Gennep moet vooral blijven bouwen op de kwaliteiten die we 
hebben als zorg-gemeente. Blijven investeren in dat wat het 
verschil maakt: de menselijke maat en de opgebouwde 
expertise. 

 
D66 wil meer aandacht voor archeologie en historie. De 
diverse initiatieven van burgers (via verenigingen en 
stichtingen) moeten een grotere rol spelen in de gemeente 
Gennep. D66 wil ook aandacht voor de diverse 
gedenkwaardige gebeurtenissen zoals 200 jaar koninkrijk of 
70 jaar bevrijding. Ook de plaats van kunst en cultuur moet 
een grotere rol krijgen. Die zaken bevorderen ook de 
leefbaarheid van de kernen. 

 
Onze inzet is om met licht-effecten markante punten of 
mooie of belangrijke elementen in onze omgeving extra te 
accentueren. Dat gebeurde al met de luisterkeien (WO ll), 
maar kan op veel meer gebieden, wellicht ook op een meer 
interactieve wijze.

Gennep kent een eeuwenlange traditie waar het gaat om de 
diversiteit in onze samenleving. D66 beschouwt het als een 
vanzelfsprekendheid dat nieuwkomers mee kunnen, maar 
ook moeten doen in onze samenleving. Dat vergt inzet en 
aandacht. In de gemeente Gennep doet iedereen er toe. 

De verhouding tussen het aantal ouderen ten opzichte van 
jongeren wijzigt in onze samenleving. Naast WMO en zorg 
moet er ook aandacht zijn ivoor de veranderende vraag op 
het gebied van wonen. D66  is van mening dat de huidige 
regelgeving aangepast moet worden. Door nieuwe 
mogelijkheden te ontwikkelen en maatwerk te bieden 
voldoen we aan de behoeften van mensen.

D66 wil samen met partners zoals bijvoorbeeld de KBO’s, 
Zonnebloem, Vrienden van Norbertus, het GON, het  
Gehandicaptenplatform en organisaties voor mensen met 
een verstandelijke beperking op zoek naar een nieuw beleid 
waarbij initiatiefnemers zich goed ondersteund voelen door 
de gemeente. 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Standpunten

•" solidariteit en eigen verantwoordelijkheid zijn belangrijke uitgangspunten voor zorg, welzijn en 
sport/spel

•" tegengaan van sociaal isolement en actieve participatie van mensen bevorderen  
(sociale netwerkvorming bijv. via huiskamers en verenigingen)

•" samen met partners inzetten op (collectieve) preventie (stimuleren gezond gedrag), 
•" primair inzetten op bevordering van zelfredzaamheid, mantelzorg en vrijwilligerswerk 
•   aandacht en respect voor multiculturele identiteit van veel Gennepse burgers
•   D66 is kritisch over de efficiëntie van de GGD
•" de gemeente moet blijven stimuleren, dat ook (kinderen uit) arme huishoudens sportief bewegen 

(en dus gezond leven) en deelnemen aan sociale activiteiten
•" een hospice in Gennep is welkom 
•   actieve ouderen mee laten denken en mee laten uitvoeren
•   meer mogelijkheden voor eigen initiatief en maatwerk op gebied woningbouw.
•   aandacht voor archeologie, historie en kunst/cultuur en markante elementen extra accentueren



Ruimte en Milieu
6

Zuinig omgaan met grondstoffen en energie is noodzaak. 
Daarom wil D66 energiebesparende maatregelen en de 
duurzame productie van energie stimuleren.

D66 wil de bestaande vormen van gescheiden inzameling 
van afvalstoffen in de toekomst handhaven. Die systemen 
functioneren volgens ons aardig goed, maar het kan nog 
beter. Afval is steeds vaker een goed bruikbare grondstof. 
Inwoners die afval goed scheiden, gaan als het aan D66 ligt, 
minder betalen. Zo moet het aantrekkelijker worden om nog 
meer herbruikbaar afval te scheiden.  

D66 vindt dat er nog meer te verbeteren is in de 
afvalverwerking. Wij willen blijven werken aan 
bewustwording, zoals bestrijding van de overlast van 
hondenpoep en zwerfvuil. 

D66 pleit voor hergebruik van materialen en grondstoffen. De 
vestiging van een kringloopwinkel (second-hand) en van een 
reparatie-werkplaats kunnen een goede bijdrage hieraan 

leveren. Dergelijke initiatieven kunnen op steun van D66 
rekenen.  

Her en der is er nog steeds sprake van teveel geluidshinder 
en luchtverontreiniging  (fijnstof en stank). Ongewenste 
effecten van het verkeer bestrijden met papieren 
schijnmaatregelen, zonder effectieve controle- en 
handhaving, is zinloos. Wij blijven pleiten voor maatregelen, 
die burgers echt van die overlast verlossen.

Het ontstaan van leefbaarheid en sociale cohesie begint bij 
een netjes onderhouden en veilige openbare ruimte. Een net 
woonerf nodigt uit tot ontmoeting en burgerinitiatief. De 
gemeente moet het goede voorbeeld geven in het 
onderhoud van de openbare ruimte. Sober, maar schoon, 
heel en veilig. Daarnaast willen we inwoners uitdagen met 
ideeën te komen om hun eigen leefomgeving te beheren of 
te verbeteren. 

Iedereen laten meedoen

Ed Vandermeulen
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D66 wil eindelijk werk maken van hondenbeleid. En dan wel 
een effectief beleid. Gericht op samenwerking en met het 
oog op de volksgezondheid. 

D66 wil meer de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad 
verbeteren via woningisolatie en zonnepanelen. D66 wil dat 
iedereen die bouwt en verbouwt meebetaalt aan de aanleg 
van wegen, trottoirs, parkeerterreinen, riolering, 
groenvoorzieningen, enzovoorts.

Op het gebied van de natuurontwikkeling gaan diverse taken 
van het Rijk over naar de Provincie. D66 onderschrijft de 
doelen voor een Ecologische Hoofdstructuur. Een robuust, 
werkend netwerk van natuur in heel Nederland en voor alle 
mensen. In de gemeente Gennep is het  van belang de eco-
verbindingsstructuren te verbeteren. Er zijn mooie gebieden, 
maar ze zijn nog teveel versnipperd. Daarmee willen we een 
behoud, liefst vergroting van de diversiteit van de natuur 
bewerkstelligen. Samen met (vrijwilligers) organisaties 
moeten we hieraan werken. Daaronder het IVN Maas en 
Niers dat na 25 jaar ervaring niet meer weg te denken is.

D66 wenst behoud en uitbreiding van natuurlijke en culturele 
waarden, zoals de Maasheggen, het Niersdal en het 
Maasdal. Bijvoorbeeld door nog meer (Niers) oevers 
natuurlijker te maken. Om daarvan te kunnen genieten zijn 

goede fiets- en wandelroutes van belang. Dit geldt niet 
alleen voor onszelf, maar ook voor onze kinderen, 
dagrecreanten en (verblijfs-)toeristen. Daarom willen wij ons 
netwerk van hoogwaardige fiets- en wandelroutes blijven 
uitbreiden. Prioriteit krijgen routes die ook benut kunnen 
worden voor verbetering van de routes naar school en werk.

D66 wil voorlopig geen toerisme of recreatie op het terrein 
van de voormalige steenfabriek in Milsbeek. We willen 
verloedering van het terrein van Roepaan aan de 
Siebengewaldseweg tegengaan. We wensen wel ruimte voor 
beweging, recreatie en ontmoeting via aantrekkelijke 
stadsparkjes: de Groes groen houden en toegankelijker 
maken, strandjes langs Maas en Niers met bijpassende 
wandel- en fietspaden. Daar kunnen mensen elkaar 
ontmoeten en recreëren dankzij zitjes, speelveldjes of een 
speelbos.

D66 wil langs wegen, waar dat in het landschap past, bomen 
planten in de vorm van lanen. Met name in het buitengebied 
zou dat toegevoegde waarde kunnen bieden. Bloemen langs 
randen van akkers kunnen de eentonige teeltcultuur 
doorbreken. Tevens willen we het aanplantbeleid van 
vruchtbomen voortzetten. De herinrichting, ontwikkeling en 
toegankelijkheid van De Banen als nieuw natuurgebied zullen 
we nauwgezet volgen.

12

    " " Standpunten

•" de gemeente blijft kostenbewust zorgen voor een schone, hele en veilige woonomgeving
•   de gemeente activeert burgers om een rol te nemen voor de eigen leefomgeving 
•   er komt een effectief hondenbeleid, mede met het oog op volksgezondheid
•" iedereen, die bouwt en verbouwt betaalt mee aan de aanleg van infrastructurele " "

voorzieningen (wegen, riool, groen enz.)
•" de natuurlijke kwaliteiten van Maasheggen, Niersdal en Maasdal behouden en " "

verbeteren. Meer aandacht voor de ecologische structuur en belang van de natuur.
•" voorlopig geen toerisme of recreatie op het terrein van de voormalige steenfabriek in 

Milsbeek
•" verloedering van het terrein van Roepaan aan de Siebengewaldseweg tegengaan
•" aantrekkelijke ’stadsparkjes‘ en ‘maasstrandjes’ realiseren
•" verfraaiing van het buitengebied met nieuwe bomenlanen en bloemrijke akkerranden 
•" bewaken van ontwikkeling en toegankelijkheid van nieuwe natuur in De Banen 
•    meer herbruikbaar afval scheiden
•    bevorderen hergebruik materialen (second-hand)
•    actieve rol terugdringen geluidshinder en luchtverontreiniging
•    vergroten rol van (vrijwilligers) organisaties bij beleidsontwikkelingen op het gebied van 

milieu en natuur 



Burger en Bestuur
7

Actieve deelname van burgers op allerlei gebied is kern van 
de visie van D66. Dat begint bij het kennis kunnen nemen 
van voornemens, plannen en besluiten. Collegebesluiten met 
achtergrondinformatie publiceren op internet maakt ze 
inzichtelijk. Maar als de overheid zich terugtrekt in de PC, 
betekent dat nog niet dat alle burgers over de daarvoor 
benodigde vaardigheden beschikken. Dus moeten andere 
informatiekanalen  voorlopig ook benut blijven. Ook vertaling 
van voornemens voor mensen met beperkingen in 
begrijpelijke taal (bijv. beeldtaal) kan daarbij helpen.

Besluitvormingsprocessen binnen de gemeente moeten 
sneller. We lopen daarmee het risico op besluiten, die niet 
meer passen bij de gewijzigde omstandigheden. Dat kan 
sneller als we het ambtelijke en bestuurlijk overleg inperken, 
regelgeving vereenvoudigen, ons aan procedures houden en 
ons minder angstig opstellen.  

Steeds meer taken worden overgeheveld naar regionale 
samenwerkingsverbanden.  D66 wil inzetten op meer 
controle en sturing van alle samenwerkingsverbanden. We 
willen af van samenwerking, die ons veel kost en weinig 
oplevert. Dit neemt niet weg, dat we intensief en loyaal willen 
samenwerken met gelijkgezinde partners binnen onze regio, 
maar ook over onze provinciale en landsgrenzen heen.

D66 pleit voor een solide financieel beleid. Vanwege lagere 
inkomsten zal de gemeente de tering naar de nering moeten 
zetten. Interen op reserves of de belastingdruk  opvoeren 
past hier niet bij. Langdurige leegstand (stadhuis, 
onderetage van bibliotheek, voormalige speel-o-theek en 
sociale dienst) vinden wij niet acceptabel. D66 wil de VVV 
terug in het stadhuis. We willen samen met anderen nieuwe 
functies zoeken voor lege panden in combinaties van 

Politiek blijft mensenwerk

Paul Wessels 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AWBZ-, WMO- en andere bronnen of ombouw (bijv. in het 
kader van dagbesteding).

Wij denken, dat een gemeente bestaande en nieuwe taken 
efficiënter kan uitvoeren door meer deregulering, 
eenvoudiger procedures, directer contact tussen politici en 
ambtenaren en een groter vertrouwen op kennis, initiatief en 
inzet van betrokkenen. 

In de gemeente Gennep liggen een aantal langlopende 
dossiers. Zaken die al jaren lopen. Het gaat daarbij om 
geschillen tussen de gemeente en burgers of groepen.  
D66 wil dat zaken opgelost worden. Een betrouwbare 
overheid moet helder en transparant zijn. 

De WMO-raad van de gemeente Gennep heeft zich in de 
afgelopen jaren ontwikkeld tot een belangrijk adviesorgaan. 
D66 vindt het belangrijk dat ook in de komende periode de 
WMO-raad deze rol kan blijven vervullen. Met de 
decentralisaties zal het terrein van de WMO zich uitbreiden 
en verbreden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de jeugdzorg en 
ouderenzorg.  Daarom moet de WMO-raad, naar behoefte, 
extra ondersteuning kunnen krijgen om haar werk op een 
goede wijze te blijven vervullen.
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" " Standpunten

•" inwoners eerder, meer en beter betrekken in gemeentelijke besluitvormingsprocessen 
•" actieve deelname van burgers op allerlei gebied sterk bevorderen
•" belangrijke besluitvormingsprocessen binnen de gemeente versnellen (regelgeving 

vereenvoudigen, procedures handhaven en een minder angstige opstelling)
•" een betere grip op uitvoering en uitgaven van regionale samenwerkingsverbanden
•" een solide financieel beleid: de tering echt naar de nering zetten
•" langdurige leegstand van gemeentelijke accommodaties aanpakken 
•" langlopende dossiers afronden
•   WMO-raad ondersteunen bij uitbreiden taakgebieden



1	 Ed Vandermeulen
2	 Frank Pubben
3	 Paul Wessels
4	 Danny Artz
5	 Lydia Termoshuizen
6	 Annemie Weijers
7	 Wilmy Jaspers-Goossens
8	 Jacques Movig
9	 Paulus Blom

10	 Josefien Laghuwitz
11	 Michiel van Oeffelen
12	 Pieter Lamers 
13	 Mat Knapen
14	 Jos van Duuren
15	 Sef Soons
16	 Berry van Druten
17	 Bart Schellekens 
18	 Nol van Est

kandidatenlijst (op volgorde)

Het D66 - team 
Bart, Wilmy, Frank, Ed, Paul, Annemie
Josefien, Danny, Lydia, (alweer Ed) Pieter
Paulus, Sef, Mat, Berry, Jacques, Michiel, Jos en helemaal rechtsachter Nol.


