
Verkiezingsprogramma gemeenteraadsverkiezingen 2014 PvdA Buren 

 

Juist in tijden van grote bestuurlijke veranderingen en de economische crisis, wil de PvdA-

partij in Buren helder inzicht geven in haar standpunten. Vanuit een positief kritische 

grondhouding wil de partij werken aan opbouwend beleid, waarbij gemeente, inwoners en 

het bedrijfsleven samenwerken aan goed bestuur en een eerlijke verdeling van welvaart en 

welzijn. Uiteraard hebben leefbaarheid, cultuur, natuur en veiligheid opnieuw een 

belangrijke plaats in onze visie op het gemeentelijk beleid voor de periode 2014-2018. 

 

Bewust nodigen wij uit dit verkiezingsprogramma door te lezen en uw mening – hoe kritisch 

die ook is – actief met ons te delen. Tijdens de komende verkiezingscampagne bieden we u 

weer uitgebreide mogelijkheden om uw ideeën - met ons – om te zetten in effectief beleid, 

waarin respect voor elkaar en solidariteit centraal staan. U bent niet anders van ons gewend. 

Toch doen we in een tijd waarin er economische tegenwind is en de rijksoverheid belangrijke 

taken naar de gemeenten overhevelt, juist nu een beroep op uw steun, uw mening, uw 

creativiteit en uw medewerking. De PvdA Buren strijdt namelijk met gemeenten in de regio 

voor het verantwoord overdragen van taken naar de gemeenten. Dus met het bijbehorende 

middelen en met de overdracht van kennis en ondersteunende systemen. Haagse 

bezuinigingen mogen immers niet leiden tot lastenverzwaring via de gemeentelijke 

belastingen! 

 

In de volgende paragrafen zetten wij per thema onze standpunten zo helder mogelijk uiteen. 

Onze inzet voor deze verkiezingen is: Sociaal én Verantwoordelijk. Daarmee hopen we 

samen met u de nadruk te leggen op behoud en versterking van de kwaliteit van leven die 

we met zijn allen binnen de gemeente mogen delen. 

 

Dit conceptverkiezingsprogramma is opgesteld door een aantal leden, fractieleden en 

bestuursleden van de PvdA. Langs verschillende wegen, onder meer met een flyer, hielden 

we een raadpleging onder de inwoners van de gemeente Buren. Opmerkingen en 

aanvullingen hebben wij langs onze sociaal democratische meetlat gelegd en zo mogelijk in 

dit verkiezingsprogramma verwerkt. Deze versie wordt voorgelegd aan de Ledenvergadering 

PvdA Buren, die op 13 november 2013 plaats zal vinden. 

 

  



Werk en Inkomen 

 

De PvdA Buren vindt werk van groot belang. Niet alleen omdat het zorgt voor inkomen en 

stabiliteit, maar ook garant staat voor sociale contacten. Werk draagt in onze visie ook bij 

aan welzijn, doordat het leveren van een actieve bijdrage aan en in de maatschappij een 

hoger gevoel van eigenwaarde geeft. De PvdA Buren streeft daarom naar een gemeente met 

veel werkgelegenheid voor de eigen inwoners. En naar een gemeente die het creëren van en 

het vinden van werk actief stimuleert. Dat kan door het aantrekken van nieuwe bedrijven en 

het aanbieden van groeikansen en innovatiemogelijkheden voor bestaande bedrijven. Ook 

met gerichte subsidies zet de PvdA in op behoud en creatie van banen. Bedrijfsleven sterk; 

waar mogelijk werk! De PvdA zal echter altijd publiek-private samenwerking zien in het licht 

van andere – sociale – verantwoordelijkheden. De begroting moet sluitend blijven, maar 

daarbinnen ziet de PvdA voldoende mogelijkheden om de werkgelegenheid en de 

bedrijvigheid op een positieve manier te stimuleren.  

 

Participatiewet 

 

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

Participatiewet. Dat betekent dat u bij de gemeente moet aankloppen als u een beroep doet 

op de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van 

de Wet werk en arbeidsondersteuning jongeren (Wajong). Deze wetten vallen vanaf die 

datum onder één noemer.  

 

De PvdA Buren maakt zich zorgen over de snelheid waarmee deze verandering plaatsvindt. 

We zetten ook grote vraagtekens bij het overhevelen van de benodigde budgetten en 

kennis. Jonggehandicapten, bijstandsgerechtigden en mensen uit de sociale werkvoorziening 

mogen niet tussen wal en schip vallen. De PvdA Buren wil absoluut voorkomen dat de 

situatie van deze kwetsbare groepen verslechtert. 

 

De PvdA Buren maakt zich bij de invoering van de Participatiewet daarom hard voor: 

- Behoud van koopkracht en kwaliteit van leven van kwetsbare groepen. 

- Sterke controle van werkgevers op de inzet van arbeidsgehandicapten in hun 

organisaties, zoals aangegeven in de landelijke richtlijnen. 

- Het stimuleren van initiatieven om meer arbeidsgehandicapten passend, opbouwend 

en kansrijk werk te bieden. 

- Het inrichten en faciliteren van een cliëntenraad, die actief en kritisch invloed heeft 

op het beleid van de gemeente Buren bij de uitvoering van de Participatiewet. 

  



Leefbaarheid 

 

De PvdA Buren is zich ervan bewust dat de aanwezigheid van allerlei voorzieningen dichtbij 

huis ook de kwaliteit van uw leven beïnvloedt. Wij vinden daarom dat we zuinig moeten zijn 

op de scholen, winkels, dorpshuizen, sportaccommodaties en op de speel- en 

ontmoetingsplaatsen in de gemeente Buren. Zijn die faciliteiten niet aanwezig in uw kern? 

Dan moet u ze toch makkelijk kunnen bereiken, eventueel met vervoer op maat vanuit de 

gemeente. 

 

In de visie van de PvdA Buren is de gemeente verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 

milieu, de openbare ruimte en het gevoel van sociale veiligheid. Ook u wilt immers zonder 

angst kunnen genieten van goede en schone straten, een prettige sfeer en opbouwende 

relaties met de andere inwoners van uw buurt. De PvdA Buren wil daarom dat positieve 

initiatieven van vrijwilligers en professionele organisaties, kunnen rekenen op materiële en 

immateriële steun van de gemeente. 

 

Ten aanzien van de leefbaarheid in alle kernen zet de PvdA Buren in op: 

 

- Overleg met bestaande en op te richten dorpsraden in alle kernen over verbetering 

van de leefbaarheid en veiligheid. Inclusief het maken van jaarlijkse actieplannen en 

het reserveren van budget. 

- Het verkennen van mogelijkheden om servicepunten op te zetten waar winkels 

verdwijnen. 

- Het stimuleren van sport en beweging voor jong en oud in verenigingsverband. 

- Ondersteuning van vrijwilligers die projecten opzetten die integratie, milieu en de 

zorg voor mens en dier kunnen bevorderen. 

- Versterking van kunst, cultuur en cultuurhistorie binnen de gemeente. Ook 

schoolkinderen moeten daar al vroeg actief en passief kennis mee kunnen maken. 

Verenigingen voor de amateurkunst verdienen steun bij start, groei en ontwikkeling.  

- Behoud en waar nodig uitbreiding van de buurtbus door invloed uit te oefenen op de 

Provincie. 

- Goede beschikbaarheid van bibliotheekfuncties door koppeling met andere 

voorzieningen. Eventueel met subsidiëring waar dat nodig is. 

 

Maatwerk in de zorg 

 

Ook op het gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging van hen die dat in hun 

dagelijks leven nodig hebben, draagt Den Haag in 2015 de meeste taken over aan de 

gemeenten. Ook voor u kan dat grote gevolgen hebben. Aanspraken die u nu bijvoorbeeld 

kunt maken op huishoudelijke hulp, gaan over in een maatwerkvoorziening voor alleen 

degenen die deze hulp zelf niet kunnen betalen. Zorg in de breedste zin van het woord valt 



straks onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Uitvoering daarvan is een taak van de 

gemeente. 

 

Ook de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten komt in handen van de 

gemeente. Deze overgang van Rijk naar gemeenten moet de kosten drukken én er ligt een 

opdracht meer aan te sluiten bij de wensen van de inwoners. 

 

Ook  deze verandering vergt visie, aandacht en toezicht vanuit de PvdA Buren. Zorg en 

ondersteuning moeten dichtbij, persoonlijker en minder ingewikkeld worden georganiseerd. 

De menselijke maat in het nieuwe stelsel moet niet verloren gaan. Moet zelfs het 

uitgangspunt zijn. Dat betekent in de praktijk dat mensen zolang mogelijk thuis kunnen 

blijven wonen, in hun eigen vertrouwde omgeving. 

 

De PvdA Buren realiseert zich terdege dat met deze nieuwe situatie een groter beroep wordt 

gedaan op familieleden, buren, kennissen en andere mantelzorgers. Het liefst zien wij de 

wijkverpleegkundige terugkeren. De wijkverpleegkundige staat dicht bij de mensen, kan snel 

problemen signaleren en in samenwerking met de huisarts oplossingen bieden en hulp 

inschakelen. 

 

Toch zijn we binnen onze partij realistisch: er is met de toenemende zorgkosten vanwege de 

vergrijzing geen geld meer altijd professionele zorgverlening in te zetten. Dat moeten we 

samen als buurt, wijk en gemeenschap als geheel opvangen. Nu al is er grote behoefte aan 

mensen die bereid zijn voor een ander klaar te staan. Niet alleen de mantelzorgers, maar 

ook u en wij als inwoners van de gemeente Buren. 

 

Er ligt veel druk bij mantelzorgers, die er immers bewust voor kiezen een groot deel van hun 

tijd in te zetten voor het welzijn van familie en bekenden. Dat willen we als PvdA Buren niet 

onderschatten, maar juist waarderen. Daarom vindt de PvdA dat mantelzorgers goed 

ondersteund moeten worden door de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld door informatie te 

verstrekken over ondersteuningsmogelijkheden, lotgenotencontact en het invoeren van een 

gemeentelijk mantelzorgcompliment. 

 

Iedere inwoner die door persoonlijke omstandigheden tijdelijk of langer niet in staat is om 

volledig voor zichzelf te zorgen, moet kunnen rekenen op Betuwse solidariteit. In de 

oorzaken liggen immers ook altijd de oplossingen 

 

De PvdA wil daarom de komende jaren knokken voor: 

- Opdrachtformulering zoveel mogelijk bij degene die hulp vraagt. 

- Zorg dichtbij de inwoners. 

- Terugkeer van de wijkverpleegkundige.  

- Ondersteuning bieden aan mensen die geen eigen mogelijkheden hebben. 



- Ondersteuning van mantelzorgers. 

- Invoeren van een gemeentelijk mantelzorgcompliment. 

- Een samenleving die voor elkaar klaar staat. 

 

Jongeren 

 

Grote delen van Nederland, bijvoorbeeld in Drenthe, Oost-Groningen en Limburg, kampen al 

met leegloop en vergrijzing. De PvdA Buren wil daarom met nadruk investeren in de 

kwaliteit van leven en het creëren van kansen voor jongeren. Naar onze mening is de 

gemeente Buren een uitgelezen plek om onderwijs te volgen, praktijkervaring op te doen, 

een eerste woning te betrekken en een stabiele toekomst te realiseren. 

 

De PvdA Buren wil daarom alle mogelijkheden aangrijpen om in alle kernen van onze 

gemeente onderwijs aan te bieden, waar nodig in combinatie met andere voorzieningen. 

Spel, sport, ontspanning, ontmoeting en cultuur staan centraal in onze visie op het 

jongerenbeleid voor de periode tot 2018: van speeltuin tot tentfeest, van eerste muziekles 

tot eerste concert. Jongerenwerk blijft daarbij gewaardeerd en onmisbaar. 

 

In 2015 wordt echter ook de Jeugdzorg overgedragen aan de gemeente. PvdA Buren wil 

laagdrempelige en vroegtijdige ondersteuning bieden, zodat escalatie van problemen zoveel 

mogelijk wordt voorkomen. Per gezin moet een passend aanbod worden gedaan. 

 

Ook wij zijn niet blind voor de toenemende verslavingsproblematiek in de gemeente Buren.  

Met voorlichting, signaleringsgroepen, samenwerking met dorpsraden en scholen en met 

inzet van hulpverleners en kerncoaches, wil de PvdA Buren jongeren in bescherming nemen. 

Zonder dwang, maar met duidelijke argumenten. Net als u bij deze verkiezingen, hebben 

jongeren hun toekomst in eigen hand. 

 

Bovenstaande uitgangspunten zijn tot stand gekomen na overleg met de jongeren zelf. Onze 

positieve ervaringen met de kritische dialoog met de volgende generatie, zetten we graag 

voort. Het is in de ogen van de PvdA Buren daarom tijd voor het installeren van een formele 

Jongerenraad.  

 

Natuur en milieu 

 

De gemeente Buren maakt integraal deel uit van de Betuwe als belangrijk natuurgebied.  

Behoud en versterking van de bepalende landschappelijke, cultuurhistorische en 

natuurwaarden vindt de PvdA erg belangrijk. 

 

De PvdA Buren pleit bij de verdere ontwikkeling en het onderhoud van de prachtige natuur 

in onze gemeente voor nauwe samenwerking. We willen graag particulieren, boeren, 



bedrijven en andere overheden vanuit de gemeente steunen bij kansrijke initiatieven op het 

gebied van natuur, milieu en toerisme 

 

Onze aandacht gaat de komende jaren vooral uit naar duurzaam agrarisch natuurbeheer, 

biomassa in de agrarische sector voor het opwekken van energie, erfbeplanting , bermflora 

en het handhaven op illegale reclame-uitingen.  

 

Onze gemeente trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Zij genieten van de natuur en van het 

cultuurhistorische erfgoed. Niet voor niets kiezen we de komende jaren voor vier 

streekgebonden thema’s die we verder willen versterken: bloesem, fruit, water en historie. 

In onze visie is er ook de komende jaren budgetruimte nodig voor het ondersteunen van 

kleinschalige initiatieven die het toerisme en de recreatiemogelijkheden van onze eigen 

inwoners versterken.  

 

De PvdA zet daarom onder meer in op: 

- Het verkeersluw maken van belangrijke fiets- en wandelroutes, zoals de dijken 

waarop veel last is van motoren. 

- Het verbeteren van kerkenpaden en struinroutes. 

- Aanleg van nieuwe fietsvoorzieningen, zoals paden en oplaadmogelijkheden. 

- Ontsluiting van het eiland van Maurik. 

- Doorontwikkeling van de stad Buren als historisch middelpunt van de Betuwe. 

- Ondersteuning van kleinschalige initiatieven voor recreatie en toerisme. 

- Nauwe samenwerking tussen de gemeente en boeren, andere 

landschapsbeheerders, particulieren en bedrijven. 

 

Wonen 

 

Voor huurders en nieuwkomers op de woningmarkt zijn geen betaalbare woningen 

beschikbaar. PvdA Buren wil dat het voor iedereen in onze gemeente mogelijk is om in een 

goede en betaalbare woning te leven. Een goed woningaanbod is essentieel voor de 

aantrekkelijkheid van onze 15 prachtige kernen en daarmee voor het behoud van de 

bestaande voorzieningen. 

 

Mede door de crisis is er vooral vraag naar betaalbare woningen, die liefst duurzaam en 

energiezuinig zijn. Naar onze mening kan hier nog beter op worden ingezet. De PvdA Buren 

pleit daarom voor duidelijke kaders, waarmee het bouwen van goede én toch betaalbare 

woningen aantrekkelijker wordt. Er moet een woonvisie komen die gebaseerd is op de 

wensen van de inwoners; van jong tot oud, van vermogend tot hulpbehoevend en van 

starters tot doorstromers.  

 

De woonvisie is wat ons betreft vanaf 2014 de basis voor een praktische aanpak. 



De verwachting is dat we komende jaren drie grote uitdagingen hebben: betaalbare 

huisvesting voor jongeren, passende woningen voor senioren en het 'vrijspelen' van 

woningen door doorstroming te bevorderen. Alleen maar nieuwe woningen bouwen is niet 

de oplossing. Slim gebruik maken van de bestaande woningvoorraad is minstens zo 

belangrijk.  

 

De PvdA-Buren heeft de afgelopen acht jaar het initiatief genomen om vanuit de gemeente 

onder meer Bouwen in Eigen Beheer actief te ondersteunen. Met succes, we pleiten daarom 

voor het verder bevorderen van particulier- en collectief opdrachtgeverschap bij de bouw 

van woningen. Deze werkwijze drukt de prijs, verhoogt de kwaliteit en de diversiteit, en is 

een impuls op het gebied van duurzaamheid. 

 

De woningmarkt is complex en zit financieel op slot. De PvdA wil met de volgende 

speerpunten veranderingen doorvoeren en beweging in de markt realiseren: 

 

- Duurzame, kwalitatief hoogwaardige woningen voor huurders en nieuwkomers. 

- Ombuiging nieuwbouwplannen naar betaalbare woningen, met een duurzaam 

karakter. 

- Ontwikkeling van een heldere woonvisie voor alle typen woningzoekenden. 

- Woningbouwcorporaties zijn nodig om betaalbare (sociale huur)-woningen te 

bouwen volgens het principe van de volkshuisvesting.  

- Voor onze jeugd moet het mogelijk zijn om een bij de portemonnee passende 

starterwoning te huren of te kopen. Eventueel met steun door de gemeente uit een 

Startersfonds. Ook projectontwikkelaars bouwen wat de PvdA betreft voldoende 

betaalbare woningen.  

- Woningbouwcorporaties zijn voor de hand liggende partners zijn bij het ontwikkelen, 

exploiteren of beheren van maatschappelijke projecten.  

- Het 'vrijspelen' van woningen door doorstroming te bevorderen. Alleen maar nieuwe 

woningen bouwen is niet de oplossing. 

- Bij het (ver)bouwen van de woningvoorraad moet op de toenemende vraag van 

'werken aan huis' of vanuit huis worden ingespeeld. Goede ICT-Infrastructuur is 

daarbij noodzaak. 

- Bevordering particulier- en collectief opdrachtgeverschap. 

 

Bestuur en regio 

 

De PvdA Buren is zich er terdege van bewust dat er opnieuw stemmen opgaan om de 

gemeenten in de regio verder samen te voegen. Daar zetten we niet op in. Efficiëntie is ook 

te behalen door nauwere samenwerking met buurgemeenten en andere overheden. 

 



De PvdA Buren legt voor de komende jaren de nadruk op het verder versterken van de eigen 

stad en de dorpen. We werken toe naar kernen waar mensen met elkaar en de overheid 

werken aan een prettige samenleving, waarin welzijn, zorg, voorzieningen, ondersteuning 

bereikbaar en dichtbij zijn georganiseerd. 

 

De decentralisaties van de rijksoverheid vragen om een krachtige lokale invulling. Binnen de 

gemeente zet de PvdA Buren zich in voor een aantrekkelijk, haalbaar en op de inwoner 

toegesneden sociaal beleid. Uiteraard doen we dat op zo’n manier dat er te allen tijde 

financiële dekking is. Waar mogelijk doen we dat samen met gemeenten in de regio, zodat 

maximaal gebruik wordt gemaakt van kennis, faciliteiten en mogelijkheden om kosten te 

besparen. Binnen het ambtelijk apparaat streeft de PvdA Buren naar meer inzet van 

stagiaires en trainees en het afbouwen van de relatie met veelal dure, externe adviseurs. 

 

De bestuurlijke structuur die de beste bijdrage levert aan krachtige kernen mag op steun van 

de Partij van de Arbeid rekenen. Buren staat open voor de vorming van een eigentijdse 

dienstbare organisatie waar stroperigheid, bovennatuurlijke regeldruk en regelzucht geen 

plaats hebben. Kortom: de PvdA Buren streeft naar een lokale overheid die meedenkt, 

meedoet en samenwerkt met inwoners om te komen tot een optimale woon-, werk- en 

leefomgeving.  

 

Samengevat zet de PvdA Buren qua bestuur en regio in op: 

 

- Krachtige, leefbare kernen met toegang tot alle noodzakelijke voorzieningen. 

- Verkoop van het gemeentehuis in Maurik of het omvormen daarvan tot een centrum 

waarin gemeente en (startende) ondernemers gebruikmaken van de faciliteiten. 

- Bundeling van kennis, beleid, middelen en capaciteit waar dat binnen de regio leidt 

tot hogere kwaliteit, betere dienstverlening en lagere kosten. 

- Heldere bestuurlijke afspraken binnen de regio, waarin democratische 

besluitvorming centraal blijft staan. 

- Controle op goede uitvoering van maatschappelijke (zorg)taken door de gemeente. 

- Invloed op beleid voor alle inwoners. 

 

 


