
 

Verkiezingsprogramma 2018-2022 (Hoofdlijnen) 

D66 Gennep: Blijft in beweging 

Wat willen we voor de kinderen doen? 
D66 wil dat de gemeente Gennep zich inzet om een kindvriendelijke gemeente te 
worden. 
Bij een gezonde en leefbare gemeente is het belangrijk dat we goed voor onze 
kinderen zorgen. Goede onderwijsvoorzieningen blijven nodig. Speeltuinen en niet 
georganiseerde sporten, zoals bijvoorbeeld trapveldjes, moeten voor alle 
kinderen beschikbaar zijn. Achter de Martinuskerk willen we bij de Niers een 
outdoor speeltuin of beweegpark met strand realiseren. 

Wat zijn onze plannen voor de ouderen? 
In het kernen- en wijkenplan willen wij een grote rol voor de huiskamers en de 
wijkgebouwen. Zij zijn het middelpunt voor de ouderen, waar een dorps- of 
wijkcoördinator kan helpen met allerlei vragen en waar men elkaar kan 
ontmoeten. Ook bewegen is belangrijk voor onze ouderen. Sportverenigingen 
spelen hier een rol in maar de informele beweegtuin bij Norbertus kan ook 
gebruikt worden. Wat betreft het vervoer willen wij blijven zorgen voor 
bereikbaarheid met de wensbus en met het openbaar vervoer. 

Bewegen is belangrijk 
Voor ieders gezondheid is het goed om regelmatig te bewegen. Wij steunen de 
binnensportverenigingen in hun streven voor een extra sporthal. Deze kan ook 
door andere groepen en scholen gebruikt worden. Voorlichting over gezond eten 
hoort hier bij. De gemeente heeft beweegcoaches in dienst die dit proces 
kunnen begeleiden. Samen met andere maatschappelijke organisaties kunnen zij 
ervoor zorgen dat meer mensen bewegen.  

D66 staat voor onderwijs en werk 
Door onderwijs en werk kunnen mensen uit de armoede komen en meedoen in de 
maatschappij. Wij zijn een voorstander van het Integraal Kindcentrum op de 
Picardie en het faciliteren van meer cultuur- en muziekonderwijs op alle scholen. 
De bibliotheek heeft een ambitieus beleidsplan geschreven en is begonnen met 
het openstellen van de kelder voor de ‘kenniskeuken’. Hier worden allerlei 



activiteiten gehouden voor mensen die moeite hebben met Nederlands spreken, 
lezen, schrijven of rekenen. Wij ondersteunen deze initiatieven van harte.  
Wat betreft werk willen we investeren in ondernemerschap. Veel mensen werken 
in kleine ondernemingen of in familiebedrijven. Bovendien zijn er veel ZZP’ers. 
Laten we kijken hoe we hen het beste kunnen bijstaan, bijvoorbeeld door meer 
gebruik te maken van de mogelijkheden van onze Euregio.  
We willen dat de gemeente aanjager wordt om samen met het bedrijfsleven en 
het verenigingsleven te zorgen voor meer cursusaanbod, zowel op praktisch als 
informatief gebied. 

Wat willen we doen voor de mensen die meer zorg nodig hebben? 
Door de vele veranderingen willen we aandacht voor de voorzieningen die er zijn 
voor mensen met veel zorg. Wij vragen ons af of er voldoende activiteiten en 
mogelijkheden zijn voor deze groep. We willen samen met regiogemeenten 
optrekken om – daar waar nodig – meer mogelijkheden in onze gemeente te 
organiseren. 

Openheid en eigen kracht van de inwoners 
Wij willen de bewoners van de gemeente Gennep meer en beter betrekken bij de 
gemeentelijke besluitvorming. De politiek staat soms ver van de mensen af; dat 
is ons een doorn in het oog. D66 Gennep wil veel vaker en eerder de hand reiken 
naar de inwoners die te maken hebben met besluiten van de gemeente en 
veranderingen in hun omgeving. Dat begint bij een betere informatievoorziening. 

Hoe maken we Gennep aantrekkelijker voor onze inwoners en toeristen? 
Wij zijn zeer voor natuurlijke maatregelen om het toerisme in de gemeente 
Gennep te bevorderen, zoals strandjes langs de Maas en de Niers. 
Fietsen moet veiliger worden door onder andere verkeersremmende 
maatregelen. Maar we willen ook dat fietsen comfortabeler wordt, bijvoorbeeld 
door meer fietspaden te verharden. D66 wil een nieuw fietslussenpad van Gennep 
tot voorbij de Duitse grens, zodat natuurgebieden rondom de Niers ontsloten 
worden.  
Wij gaan voor meer natuurontwikkelingen. Kunnen we het Nationaal Park 
Maasduinen verbinden met het Reichswald? Het al jaren geleden geplande 
ecoduct over de A77 moet nu eindelijk gerealiseerd worden. 

Wilt u ons uitgebreide verkiezingsprogramma lezen, ga dan naar onze website 
www.D66Gennep.nl 

D66 Gennep is een sociaal-liberale partij. 

http://www.D66Gennep.nl


D66 Gennep: Verkiezingsprogramma 2018-2022  
    D66 Gennep: Blijft in beweging. 

Toerisme, Natuur en Milieu 

• Het verlichten van historische panden en markante plekken, zoals de 
Niersbrug en de vlonder bij de Gennepermolen. Gewone verlichting 
vervangen door ledlampen, mogelijk in verschillende kleuren. 

• Maas- en Niersstrandjes aanleggen, zodat er hier meer plaatsen komen 
waar mensen kunnen recreëren. 

• Het gebied van de steenfabriek in Milsbeek wordt aangepakt. Startpunt is 
een samenspraakproces. Waar mogelijk willen we kansen benutten en zijn 
er ontwikkelingen voor natuur en toerisme. 
  

• Nieuwe fietsverbindingen die op een tekening – eventueel in een aparte 
uitgave – aangegeven worden. De Maasroute vanaf Venlo verbinden met 
Milsbeek-Mook-Middelaar. Speerpunt voor D66 is het realiseren van een 
fietslussenpad van Gennep tot voorbij de Duitse grens.  

• Hergebruik van afvalstoffen stimuleren. Afval is een grondstof. 

• Onderzoek naar de noodzaak van een openbaar toilet in het centrum van 
Gennep. 

• Erfgoed beter beschermen. Actievere rol in de herbestemming van 
historische gebouwen. 

• Daar waar mogelijk natuurontwikkeling stimuleren. Een verkenning naar de 
verbinding van Nationaal Park Maasduinen met het Reichswald.  
Een rol nemen in het realiseren van het al jaren door de provincie geplande 
ecoduct over de A77. Realisatie: in periode 2018-2022. 

• Geen verdere verrommeling (een storende toename van de variatie in het 
landschap in combinatie met een gebrek aan samenhang) in het 
buitengebied. De inzet bij nieuwbouw is verdichting van de bebouwde 
kommen. (De Nationale Omgevingsvisie zou ook in de gemeente Gennep 
toegepast moeten worden: weidsheid en openheid van landschap is van 
belang).  



• Veelplegers van milieudelicten, stroperij en wildcrossen (strenger) 
aanpakken. Meer handhaven.  

• De Groes wordt, vanuit een samenspraakproces, ingericht als ‘Groene 
Long’.  

• Er wordt een informatiepunt geopend rondom duurzaamheid en 
levensduurbestendigheid. Inwoners, verenigingen en ondernemers krijgen 
hier informatie en ondersteuning op het gebied van duurzaamheid. 

• De gemeente Gennep gaat op grote schaal bermen, akkerranden en groene 
hoekjes (laten) inzaaien met bloemen en kruiden. Daardoor komen er meer 
insecten, vogels en andere kleine dieren. Dit doen we samen met natuur –
en landschapsorganisaties. 

• Wij willen inzicht en overzicht in de problematiek van asbesthoudende 
daken. (steenfabriek en boerderijen). Vervolgens willen we actief zoeken 
naar oplossingen.  

Verkeer en Vervoer 

• De meest drukke wegen veiliger maken door aanpassing van de weg. Een 
maximumsnelheid van 30 en 60 km. heeft alleen effect als de weg daartoe 
uitnodigt/ingericht is. 

• Fietsen moet veiliger en comfortabeler worden in de gemeente Gennep. 
Nieuwe fiets- en wandelroutes langs de Maas en de Niers aanleggen en 
bestaande fietspaden verbeteren.  

• Blijven zorgen voor bereikbaar openbaar vervoer met de wensbus en het 
openbaar vervoer. 

• Ontwikkelen van een eenvoudig gemeentelijk registratiesysteem waarmee 
inwoners zelf onveilige situaties en verkeersongevallen kunnen melden. 

• Straatverlichting moderniseren (met ledverlichting en bewegingsmelders). 



Zorg 

• Eigen regie en zeggenschap van mensen die zorg nodig hebben, begint met 
het geven van informatie. 
Inwoners die zich melden voor Wmo –of Jeughulp worden door de 
gemeente uitgenodigd om een eigen plan te maken. Liefst samen met hun 
familie. Verdere hulp wordt gebaseerd op deze eigen plannen. 

• Versterken van patiënten- en cliëntenorganisaties. Burgers moeten 
betrokken worden bij de inrichting en veranderingen van onze 
zorgsystemen. 

• Inzet om vergunninghouders en andere inwoners van buitenlandse origine 
zich thuis te laten voelen in de gemeente Gennep. Hiervoor is een sluitend 
netwerk noodzakelijk op het gebied van werk, maatschappelijke zorg, 
onderwijs en administratieve zaken. 

• Gezond eten en gezond sporten bevorderen. 

• De scheidslijn tussen de Wlz (Wet langdurige zorg) en de Wmo (Wet 
maatschappelijke ondersteuning) vergen afstemming om de goede zorg te 
blijven waarborgen. In de gemeente Gennep willen we een onderzoek naar 
de ontwikkeling en het aanbod van activiteiten en voorzieningen voor 
mensen die afhankelijk zijn van de Wlz.  

• Drugsgebruik willen wij dereguleren. Het doel daarvan is de 
gezondheidsrisico’s te verkleinen en het gebruik te decriminaliseren. 
Goede voorlichting inzake het gebruik van drugs, alcohol en roken om 
misbruik tegen te gaan. 

• Wat betreft de jeugdzorg worden de bestaande instrumenten en kaders 
geijkt om maximaal effect te hebben inzake het voorkomen en aanpakken 
van kindermishandeling. Ook het verenigingsleven wordt hierbij betrokken 



Werk en Economie 

• Actief samenwerken met ondernemers. De gemeente Gennep moet 
aantrekkelijk zijn voor detailhandel en bedrijven en daarmee voor 
inwoners. 

• Geen uitbreiding van het winkeloppervlak. Proactieve rol van de gemeente 
voor wat betreft het terugdringen vierkante meters. Meer ruimte voor 
herbestemming in bestaande leegstaande winkelpanden, zoals pop-ups en 
maatschappelijke ruimtes. 

• Het vergroten van kansen op werkgelegenheid. Door scholing en 
begeleiding willen we de competenties van de mensen vergroten. Daarmee 
willen we bereiken dat meer bijstandsgerechtigden aan de slag kunnen. We 
willen bedrijven stimuleren om meer bijstandsgerechtigden in dienst te 
nemen. 

• D66 wil dat armoedebestrijding actief en praktisch wordt opgepakt. 

• Een actievere rol van de gemeente Gennep in de Euregio. Projecten 
starten met subsidies. 
De helft van alle werknemers in Nederland werkt bij een familiebedrijf. 
Via netwerken meer mogelijkheden aanboren voor Euregionale 
samenwerking. 

• Het stimuleren van duurzaam en sociaal ondernemen (en zelf het goede 
voorbeeld geven). 

• Daar waar mogelijk een rol nemen in het meer biologisch (recycling) 
ontwikkelen van landbouw door onder andere grondstoffen uit de directe 
omgeving te halen. Biologische landbouw stimuleren (bijvoorbeeld middels 
inkoop catering). 



Onderwijs, Sport en Verenigingen 

• Verdere ontwikkeling van het Integraal Kindcentrum (IKC) op de Picardie. 

• Achter de Martinuskerk willen we bij de Niers een outdoor speeltuin of 
beweegpark met strand realiseren. In combinatie en door verbinding met 
het IKC ontstaat hier een aantrekkelijke plek voor bewegen en ontmoeten 
(inclusief voetbal, volleybal en basketbalvoorzieningen). 

• D66 wil samen met omwonenden in onze gemeente het allereerste 
Cruijffcourt realiseren. 

• Wij zien het belang van verenigingen voor de cohesie en leefbaarheid in de 
wijken en dorpen. Ondersteuning en luisteren is belangrijk.  

• Er is dringend behoefte aan een tweede grote sporthal. Het onderzoek 
naar deze vraag faciliteren. 

• Wij willen een aanvalsplan van aanpak voor de sociaal culturele 
accommodaties. Accommodaties worden aangepakt om duurzaam beheerd 
te kunnen worden. Het is wat ons betreft weer mogelijk om een 
gemeentelijke accommodatie onder beheer en gebruik van een organisatie 
te hebben. 
De Goede Herder, ‘t Hökske, Buurthuis VanOns en huiskamers in de 
dorpen zijn belangrijke steunpunten voor de sociale cohesie in Gennep. Een 
plan maken om deze gemeenschappelijke ruimtes te onderhouden en te 
renoveren.  

• Onderzoek naar mogelijkheden van invoering van het netwerk 
‘volksuniversiteit’. Samen met het bedrijfs- en verenigingsleven zoeken 
naar het vormgeven van een breed aanbod aan cursussen en trainingen. 



Algemeen  

• Gennep profileert zich in deze periode als een kindvriendelijke gemeente. 
Diverse onderdelen van het verkiezingsprogramma geven hier nadere 
invulling aan. Gennep heeft afgelopen jaren allerlei slogans en diverse 
marketingformules gehad: ’Kom tot Rust’, ‘Floriade’, ‘Wielergemeente’ en 
‘400 jaar Stadhuis’.  
De gehele komende periode staat de gemeente Gennep in het teken van 
‘Kindvriendelijke Gemeente’. 

• Iedereen die bouwt en verbouwt betaalt mee aan de aanleg van 
infrastructurele voorzieningen zoals wegen, riool en groen. 

• De inwoners van de gemeente Gennep meer, eerder en beter betrekken in 
de gemeentelijke besluitvorming. Meer openheid en transparantie 
hierover.  

• Deregulering: dus minder regels en de APV verkleinen. 

• Meer zorg voor onze openbare ruimte: bijvoorbeeld schone informatie- en 
verkeersborden en het weghalen van graffiti, stickers en posters van alle 
(lantaarn)palen. 

• Zorgen over de rol van onafhankelijke journalistiek in onze gemeente. 
Waar is de waakhondfunctie ten behoeve van onze lokale democratie? 

• Er komt een vaste ruimte in de gemeentelijke rubriek voor publicaties 
vanuit de raad.  

• Er komt een beleid voor buitenlandse reizen, waarbij er een maximale 
transparantie is voor wat betreft buitenlandse reizen door bestuurders 
en ambtenaren. Deze zijn alleen mogelijk indien er een direct economisch 
belang is en hierover een collegebesluit is genomen (met uitzondering van 
reguliere dienstreizen in het Duitse Noordrijn-Westfalen).  

• De samenwerking tussen gemeenten wordt aangepakt, met name bij 
beleidsarme processen als ICT en onderhoud. Dit kan fikse besparingen 
opleveren en zorgt voor een verbetering van de dienstverlening.  



• Tot 2030 is er behoefte aan nieuwe woningen in onze gemeente. Er komt 
ruimte voor nieuwe initiatieven op de thans vastzittende woningmarkt. 
Inzet is  het realiseren van herbruikbare (circulaire) tijdelijke woningen. 
Deze (kleine) woningen zijn geschikt voor ouderen en starters en kunnen 
snel elders ingezet worden. 

• Wij willen de Kinderkermis terug op de Markt in Gennep.


