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leefbaarheid in

Stem lijst 1

Samen

praktijk brengen

 
Dorpsbelangen West Betuwe is een onafhankelijke, lokale partij die niet
gebonden is aan een landelijk programma in Den Haag. Met diepe wortels in de 
lokale samenleving en met oog voor het unieke karakter van alle 26 kernen en de 
plattelandsgemeente die wij zijn.

Dorpsbelangen komt op voor de belangen van uw dorp of stad. Wij zijn niet voor 
niets een grote, brede vereniging met leden en kandidaten op de kieslijst met 
binding in alle 26 kernen van West Betuwe. Een kieslijst met 46 mensen uit de 
diverse geledingen van de gemeente, die al jarenlang verbonden zijn met onze 
lokale samenleving. Zo zijn ze actief binnen het verenigingsleven, dorpsraden of 
dorpstafels, besturen van dorpshuizen, speeltuinen en scholen, de organisatie van 
dorpsactiviteiten en het lokale bedrijfsleven.

Daarnaast is er gekeken naar vakkundige achtergrond. Zo hebben wij mensen 
vanuit bijvoorbeeld de agrarische sector, de accountancy, de bouwsector, het 
onderwijs, de culturele sector, het MKB en de zorgsector. Kennis en kunde die van 
belang zijn tijdens te behandelen onderwerpen in de gemeenteraad.

Samen met de inwoners draagt Dorpsbelangen er zorg voor dat alle kernen en het 
buitengebied van de gemeente herkenbare, leefbare, vitale en toekomstbestendige 
(dorps)kernen zijn én blijven.

Lijst 1, uw lokale partij
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Wij hebben onze wortels in de lokale samenleving van uw kern, niet in die van politiek Den Haag!



Er is een hoop werk verzet. We hebben veel bereikt en in gang gezet. We 
hebben een stevig fundament gelegd voor de toekomst. Door goed op 
de kleintjes te letten en te steunen waar dat kon. En door tegelijkertijd 
zorgvuldig te investeren in de leefbaarheid van, en toekomstbestendig 
onderhoud in, onze 26 kernen. Meer dan 70 (beleids)harmonisaties 
vanuit de voormalige 3 gemeenten zijn afgerond en we staan er 
financieel gezond voor. En dat met een flinke tegenwind van 2 jaar 
corona-beperkingen. Een mooie positie om nu verder op door te bouwen. 
Hieronder benoemen we concreet enkele resultaten waar we trots op zijn.  

•  Elk jaar bleef de begroting in evenwicht en we hebben een gezonde financiële 
meerjarenpositie;

•  We vonden zelfs middelen om extra investeringen te doen. Bijvoorbeeld in 
voorzieningen (scholen, dorpshuizen en speeltuinen), leefbaarheidsprojecten, 
sport, cultuur, begraafplaatsen en wegenonderhoud;

•  De gemeentelijke belastingdruk voor de inwoner (inclusief de OZB) steeg de 
afgelopen 3 jaar niet verder dan de inflatiecorrectie; 

•  Het woningbouwprogramma tot 2026 wordt uitgevoerd; 
•  In de Algemene Plaatselijke Verordening (lokale regelgeving) hebben we meer 

ruimte geboden aan dorpshuizen en evenementen voor wat betreft hun 
openingstijden (langer open);

•  Onder het motto ‘dichtbij en op maat’ zijn er 6.500 documenten (paspoorten, 
rijbewijzen) thuisbezorgd;

•  We hebben nu een eigen Omgevingsloket (bouwvergunningen) in het 
gemeentehuis waardoor de informatieverstrekking via de gemeente zelf 
geregeld is. Zo brengen we dienstverlening ‘dichtbij en op maat’;

•  Het aantal wijkagenten in West Betuwe voldoet aan de landelijke norm. Er is 
een uitbreiding gerealiseerd naar 10 wijkagenten en 5 Boa’s (buitengewoon 
opsporingsambtenaren);

•  Er is een netwerk van AED’s in de kernen gerealiseerd. Dit is ontstaan vanuit 
burgerinitiatieven, met ondersteuning vanuit het leefbaarheidsbudget;

•  We ondersteunen 31 zwerfafvalbrigades, met meer dan 400 vrijwilligers;
•  We deden in 2.190 lichtmasten ledverlichting. En dit jaar nog eens 600;
•  We hebben 500 hoogstam fruitbomen uitgedeeld;
•  We plantten circa 500 bomen in diverse projecten, en in Asperen komt er een 

bos van ruim 8 hectare; 
•  We plaatsten 38 laadpalen in de gemeente en 14 laadpalen volgen nog;
•  Met het wegenbeheerplan 2021-2025 geven we een flinke impuls aan het 

wegenonderhoud in de gemeente;
•  Er zijn maatregelen genomen om het sluipverkeer te verminderen;
•  We hebben de aanleg van glasvezel in onze gemeente gerealiseerd;
•  We hebben (79) (verkoop)standplaatsen mogelijk gemaakt in de kernen;
•  Tijdens de coronapandemie creëerden we extra ruimte voor horeca-terrassen 

buiten en voor de weekmarkt in Geldermalsen;  
•  Met een lokaal coronafonds hebben wij het verenigingsleven en onze 

maatschappelijke en culturele organisaties ondersteund (600.000 euro);
•  Op 16 oktober 2021 werd de eerste paal geslagen voor de bouw van de Fruit 

Tech Campus. Deze campus zet West Betuwe en de regio op de kaart als het 
fruitgebied van Nederland;

•  Er zijn klompenpaden en dorpsommetjes aangelegd in Herwijnen, Tuil, Haaften 
en Spijk. Men werkt nog aan klompenpaden in Rumpt, Neerijnen, Est/Opijnen, 
Varik/Heesselt en Ophemert;

Enkele resultaten van de 
afgelopen 3 jaar

Enkele speerpunten voor
2022-2026 op themaniveau

•  We zijn gestart met het creëren van (algemene) toegang tot de Linge in elke kern, 
voor alle inwoners;

•  In 2022 worden ook een aantal nieuwe kanosteigers aan de Linge gerealiseerd;
•  We maakten 1.400.000 euro (extra) vrij voor de invulling van maatwerk projecten 

rond de Waaldijk(versterking);
•  We riepen een subsidieregeling voor cultuureducatie voor het basisonderwijs in 

het leven. Zo maken we cultuur- en muziekonderwijs bereikbaar voor jeugd en 
jongeren;

•  We hebben een jongerenraad opgericht, om jongeren te betrekken bij 
besluitvorming en uitvoering;

•  We hebben een jaarlijks jeugdlintje in het leven geroepen, voor jongeren vanwege 
zijn/haar betekenisvolle inzet binnen de lokale samenleving;

•  Samen met sportverenigingen is de ‘Kadernota Sport en Bewegen’ opgesteld. 
Daarin trokken we structureel 150.000 euro extra uit voor subsidie;

•  Daarnaast investeren we ook nog 300.000 euro voor het stimuleren van 
beweeg- en sportparticipatie en maatschappelijke beweeg- en sportprojecten 
in de openbare ruimte. Op deze manier werkt ook het sportbeleid mee aan de 
leefbaarheid in de kernen; 

•  West Betuwe is ‘JOGG-gemeente’ (Jongeren Op Gezond Gewicht). Een integrale 
aanpak waarin sport en bewegen, goede voorlichting en gezond eten onder de 
aandacht gebracht wordt bij kinderen tot en met 12 jaar en hun ouders;

•  Dorpshuizen en speeltuinen krijgen budget voor onderhoud en activiteiten;
•  Er zijn diverse (nieuw)bouwprojecten in het onderwijs gestart en/of afgerond. En er 

is een begin gemaakt met de verduurzaming van scholen;
•  Iedere gemeente ondersteunt huishoudens met een laag inkomen. In West 

Betuwe hanteren we 120 procent van de bijstandsnorm, en er zijn diverse 
aanvullende minima-regelingen; 

•  West Betuwe is ‘koploper inclusieve gemeente’ van Nederland. 1 van de 25 
gemeenten die vooroplopen bij de invulling van het VN-Verdrag Handicap en 
daarmee de ontwikkeling van een inclusieve gemeente (iedereen doet mee in West 
Betuwe);

•  We versterkten de positie van het schoolmaatschappelijk werk;
•  We bekostigden extra uren peuteropvang voor kinderen met taal- en 

ontwikkelachterstand via VVE-subsidie (voor- en vroegschoolse educatie);
•  We hebben extra investeringen gedaan om leer- en sociaal-emotionele 

achterstanden, als gevolg van de coronapandemie, aan te pakken;
•  In de afgelopen drie jaar hielp Team Sociaal jaarlijks gemiddeld zo’n 1.800 

inwoners met ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning, 1.250 in de jeugdhulp, 120 in de schuldhulpverlening en zo’n 600 in 
het minimabeleid;

•  In alle kernen zijn gebiedsmakelaars en gebiedsbeheerders actief;
•  Alle 26 kernen een eigen kernagenda, met ruimte voor maatwerk. In de 

kernagenda’s staan activiteiten, uitdagingen en behoeften die inwoners en de 
gemeente belangrijk vinden voor de komende jaren;

•  Dorpsbelangen zorgde in 2020 ervoor dat er 1.000.000 euro apart is gezet voor de 
eerste (grotere) projecten in de kernagenda’s van alle 26 kernen;

•  We hebben een jaarlijks leefbaarheidsbudget voor elke kern opgezet, voor 
(kleine) initiatieven die de leefbaarheid en/of sociale samenhang van een kern 
verbeteren. Deze leefbaarheidssubsidie maakte de afgelopen 3 jaar maar liefst 315 
inwonerinitiatieven verspreid over alle 26 kernen mogelijk.

Veel van deze punten zetten we natuurlijk graag door. En er is nog meer 
bereikt en in gang gezet. Wij vragen u te kijken op onze website: 
www.dorpsbelangenwestbetuwe.nl

Dorpsbelangen nam de eerste 3 jaar West Betuwe de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid op zich en wil dit ook graag de komende periode 
voortzetten. Wij blijven graag samenwerken met onze inwoners, 
ondernemers, maatschappelijke organisaties, het verenigingsleven en andere 
partijen met een positieve, realistische en resultaatgerichte grondhouding. 

1. Een gemeente voor u!
•  Goede, betaalbare dienstverlening ‘dichtbij en op maat’;
•  We stellen mensen centraal en niet de regels;
•  Afspraak = afspraak, en minder regelgeving en papierwerk;
•  De communicatie richting inwoners moet beter en sneller;
•  Inwoners actief informeren over de aanvragen en meldingen die zij doen. Maar ook 

over plannen vanuit de gemeente;
•  We behouden de vrije inloopafspraken in het gemeentehuis, waar mogelijk in de 

kernen;
•  We gaan door met de ‘Thuisbreng-service’ voor paspoorten en rijbewijs;
•  We verbeteren de aanwezigheid en zichtbaarheid in de kernen; 
•  Daadkrachtige sturing door het gemeentebestuur, de komende periode vooral op 

de gestarte uitvoeringsplannen en gemaakte afspraken;
•  We blijven inwoners betrekken bij beleid, uitvoering en evaluatie. Voldoende ruimte 

voor inspraak en initiatief;
•  Dorpsbelangen stemde tegen de hoge kosten voor de verbouwing van het 

gemeentehuis, er mag geen extra geld meer aan uitgegeven worden;
•  Gemeentelijke belastingen mogen niet harder stijgen dan de inflatie. De gemiddelde 

totale woonlasten volgen wij kritisch en verlagen we zodra dit kan;
•  Ook de komende periode geen hondenbelasting.

2. Kerngericht werken; elke kern telt
•  Wij blijven oog houden voor de eigenheid van onze 26 kernen, maatwerk leveren is 

hierbij van belang;
•  We geven uitvoering aan de afgestemde kernagenda-actiepunten uit alle 26 kernen;
•  Wij willen hier extra budget voor reserveren, zeker voor de specifieke maatwerk-

wensen binnen de kernen;
•  Gemeentemedewerkers rondom de kernagenda’s bieden persoonlijke 

dienstverlening en laten kennis van de kern(historie) zien;
•  We blijven (overige) leefbaarheidsinitiatieven ondersteunen via het jaarlijkse 

leefbaarheidsbudget per kern;
•  Inzetten op het betrekken en bereiken van een nog grotere groep inwoners, 

verenigingen en organisaties voor de doorontwikkeling van de kernagenda’s; 
•  We ontwikkelen een (digitale) netwerkomgeving met als doel om inwoners, kernen 

en kernagenda’s met elkaar te verbinden en om ideeën, initiatieven en kennis uit te 
wisselen.

3. Wonen en Openbare Ruimte
•  De tijd van ‘oogsten’ breekt aan, veel woningbouwplannen worden de komende 

jaren gerealiseerd;
•  Binnen de vastgestelde planning van 2600 woningen de komende tijd, nu versneld 

betaalbare koop- en huurwoningen in alle kernen realiseren. Zeker voor onze 
jongeren en ouderen;

•  Ruimte bieden voor alternatieve en flexibele woonoplossingen om het tekort aan 
woningen tegen te gaan. Zoals zorgwoningen, CPO en woningsplitsing;

•  Eigen inwoners krijgen als eerste de kans bij nieuwbouwprojecten en huurwoningen; 
•  Wie een huis koopt in West Betuwe, moet er zelf in gaan wonen;
•  De startersleningen continueren en uitbreiden;
•  Agrariërs krijgen ruimte om te participeren in innovatieve projecten;
•  Kleinschalige huisvesting voor arbeidsmigranten bij voorkeur op het terrein van de 

werkgever;
•  De taakstelling huisvesting statushouders (asielzoekers met verblijfsvergunning) 

beperkt en verspreid binnen de gemeente uitvoeren, waarbij geen voorrang op 
bestaande wachtlijsten woningcorporaties;

•  Geen AZC in onze gemeente van welke omvang dan ook, een spoedige en 
zorgvuldige integratie is belangrijk;

•  Een goede balans tussen natuur en recreatie, tussen steen en groen;
•  Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte, onze begraafplaatsen, de 

straatverlichting en al onze wegen moet gewoon goed zijn en blijven. Extra aandacht 
voor het onderhoud van bermen en het maaibeleid in de gemeente.

4. Voorzieningen
•  Een zo compleet en divers mogelijk aanbod van onderwijs, van basisschool tot HBO;
•  Ontwikkeling van kinderen voorschools al mogelijk blijven maken;
•  Dorpsscholen en peuterspeelzalen behouden: dichtbij, bereikbaar en toegankelijk; 
•  Wij blijven dorpshuizen en speeltuinen ondersteunen met een jaarlijkse subsidie en 

voldoende geld voor periodiek (groot) onderhoud;
•  We helpen lokale sportverenigingen en -voorzieningen zich te ontwikkelen;
•  Natuurzwembaden en een overdekte zwemaccommodatie behouden en 

ontwikkelen, vorm en locatie afstemmen op de wensen van inwoners;
•  We behouden onze ‘dorpscentra’ met winkelvoorzieningen en horeca, passend bij 

het profiel van de betreffende kern;
•  We blijven standplaatsen, mini-markten, weekmarkten en streekproducten-winkels 

stimuleren en faciliteren. Ook de supermarkten in onze kernen behouden; 
•  Voorzieningen en perspectief voor jongeren blijven bieden; een proactief plan 

met uitgaansgelegenheden zoals de jeugdsozen, Rodenburg, horeca en lokale 
evenementen als (dorps)feesten en festivals voor jongeren;

•  De theaterzaal in MFC de Pluk transformeren en breder inzetten, een service-
bioscoop in West Betuwe realiseren.

•  We bieden toegang tot de Linge voor alle inwoners, met steigers in elke kern.
•  Voldoende, bereikbare en toegankelijke viswateren om te kunnen vissen; 
•  Samen met de inwoners invulling geven aan belevingspunten aan de Waal;
•  Een goed werkend en bereikbaar mobiel netwerk, in alle kernen. 

5. Vrijwilligers & Verenigingsleven
•  Vrijwilligers, verenigingsleven en mantelzorgers willen wij maximaal ondersteunen de 

komende periode. Zeker nu, na 2 jaar corona-beperkingen;
•  Wij willen de bestaande subsidiegelden voor verenigingen, vrijwilligers en 

leefbaarheidsinitiatieven in stand houden. Indien noodzakelijk verruimen;
•  Binnen het gemeentehuis een ‘Leefbaarheid-Meedenk-Loket’ realiseren voor 

hulp aan vrijwilligers en verenigingen. Zoals bij vergunningen, subsidieaanvragen, 
deskundigheidstrainingen, gezamenlijke certificeringen;

•  Het afsluiten van een (aanvullende) vrijwilligersverzekering door de gemeente;
•  Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) laten vergoeden door de gemeente;
•  Het stimuleren van subsidiemogelijkheden voor jongerenactiviteiten. Jongeren actief 

opzoeken en de ruimte geven om met eigen ideeën voor activiteiten te komen;
•  De leges (tarieven/heffingen) afschaffen voor (benodigde) vergunningen rond lokale 

evenementen, leefbaarheidsinitiatieven en kernagenda-projecten;
•  Verenigingen ook blijven ondersteunen met het ophalen van oud papier;
•  Doorgaan met de jaarlijkse waardering van vrijwilligers en dit meer onder de 

aandacht brengen;

6.  Zorg & Welzijn
•  Goede, betaalbare en bereikbare zorg voor hen die het nodig hebben;
•  Sociaal kernteam (loket voor zorg en welzijn) en wijkGGZ staan dichtbij de 

inwoners met een hulpvraag;
•  Ook via de balie van het gemeentehuis en via de website één loket voor 

hulpvragen over zorg, welzijn en ondersteuning bieden;
•  We bieden ouderen de kans zolang mogelijk zelfstandig te wonen;
•  Minima, chronisch zieken en mantelzorgers kunnen altijd op ons rekenen;
•  De komende jaren extra ondersteuning bieden aan mantelzorgers. Zoals 

Respijtzorg (tijdelijke overname van de zorg) en/of (vrijwillige) palliatieve zorg;
•  We blijven ‘koploper inclusieve gemeente’ van Nederland (iedereen doet mee);
•  We blijven ‘JOGG-gemeente’ (Jongeren Op Gezond Gewicht), zie: jogg.nl;
•  Extra aandacht voor toenemende eenzaamheid en de mentale gezondheid van 

alle leeftijdsgroepen;
•  In en rond het onderwijs meer aandacht en ruimte voor talent- en sociaal 

emotionele ontwikkeling en ‘positieve gezondheid’;
•  We stimuleren sport en bewegen;
•  We willen de bestaande bibliotheekvoorzieningen behouden en blijven 

investeren in het bevorderen van lezen, schrijven, rekenen en digitale 
vaardigheden, voor jong en oud.

7. Sport, Cultuur & Recreatie
•  Onze cultuur(historie) en tradities liggen ons na aan het hart, deze willen wij 

behouden;
•  Initiatieven op het gebied van cultuur in de kernen blijven faciliteren;
•  Meer beweeg-, spel- en sportvoorzieningen in de openbare ruimte;
•  Wij verbinden het lokale onderwijs, sportieve en culturele verenigingen en het 

bedrijfsleven;
•  De lokale Kunst & Cultuur sector (makers en verenigingen) blijven ondersteunen 

en inzetten bij maatschappelijke opgaven, doelen en vraagstukken binnen de 
gemeente;

•  Ons erfgoed behouden en subsidies voor monumenteigenaren versoepelen;
•  Samen met muziekverenigingen inzetten op kwalitatief muziekonderwijs; 
•  We gaan ‘schooltoernooien en -beweegmeerdaagsen’ subsidiëren;
•  Blijven investeren in goede wandel- en fietsroutes en doorgaan met de realisatie 

van Klompenpaden, dorpsommetjes, beweegroutes, mountainbikeroutes en 
cultuurhistorische (informatie)routes;

•  We bieden ruimte voor (tijdelijke) recreatieve eetgelegenheden langs de fiets-, 
vaar- en wandelroutes, daar waar dat kan en wenselijk is;

•  Wij willen geen massatoerisme. Wij richten ons op ‘Kwaliteitstoeristen’.

8. Economie, Ondernemerschap & Werken
•  Ondernemerschap stimuleren en bedrijven binden;
•  Werkgelegenheid optimaliseren voor iedereen;
•  Realiseren van een ‘Ondernemersloket’ als hét aanspreekpunt bij de gemeente;
•  We blijven kijken naar minder regeldruk en snellere procedures; 
•  De regelgeving vanuit Rijksoverheid soepel integreren binnen de gemeente;
•  Voorrang geven aan lokale ondernemers voor opdrachten in de gemeente;
•  We werken aan toekomstbestendige bedrijventerreinen, geld vrijmaken om deze 

op te knappen;
•  Ondernemers moeten de ‘vrije’ keuze hebben om op zondag open te gaan;
•  We helpen agrariërs actief bij duurzame veehouderij, akkerbouw, fruitteelt of 

een ander verdienmodel;
•  (Neven)activiteiten op het gebied van ‘Recreatie & Agrotoerisme’ kunnen rekenen 

op steun. Zoals glamping, boerderij-educatie, spelactiviteiten en beleving van 
streekproducten en ambachten (plukken, proeven, doen), etc

9. Verkeer & Vervoer
•  Veilige, bereikbare kernen en voorzieningen voor alle verkeersdeelnemers;
•  Herinrichting 30 km zones waar veelvuldig te hard wordt gereden;
•  Toegankelijke looproutes in de kernen;
•  Veilige fietsroutes zowel lokaal als provinciaal, met speciale aandacht voor 

schoolroutes;
•  Wij gaan door met de inzet op (verkeers)veilige schoolomgevingen;
•  Piekdrukte verkeer en parkeren beter reguleren in onze gemeente;
•  Te smalle dijkwegen alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer, fietsers en 

voetgangers;
•  Minimale hinder van spoor- en snelwegen, én sluipverkeer blijven tegengaan;
•  Vrachtverkeer dwars door onze kernen en wijken beperken; 
•  Wij blijven de Buurtbus en busverbindingen naar regionaal onderwijs 

ondersteunen;
•  Geplande verkeersoplossingen (waaronder rotondes en fietsknelpunten) werken 

we verder af of lossen we op;
•  Bij de A2 verbreding staat leefbaarheid in het dorp Waardenburg voorop;
•  We controleren de gehele fietsinfrastructuur in de gemeente op veiligheid. 

10. Natuur, Landschap & Milieu
•  We planten voldoende (nieuwe) bomen en realiseren voldoende biodiversiteit;
•  We behouden en verbeteren de kwaliteit van de Linge- en Waal-oevers;
•  Voor wat betreft de ‘energie-transitie’ kijken wij altijd naar wat passend, haalbaar 

en betaalbaar is voor onze inwoners/ondernemers;
•  Geen grote windturbines meer, focus op alternatieven;
•  Aandacht voor energiearmoede en stimuleren energiebesparende maatregelen;
•  Zonnepanelen op daken, niet op vruchtbare landbouwgrond;
•  Dorpshuizen en scholen helpen bij het verduurzamen (proberen energieneutraal 

te maken). Het realiseren van een gezond binnenklimaat door ventilatie;
•  Wij schenken aandacht aan de capaciteit van het elektriciteitsnet;
•  Wij starten een onderzoek naar (alternatieve) vormen van energieopslag;
•  Goed afval scheiden moet ook financieel lonend zijn voor onze inwoners. Het 

mag niet zo zijn dat door betere afvalscheiding het tarief van de AVRI gaat 
stijgen. Dat moet omlaag;

•  Cultuureducatie op basisscholen uitbreiden met boerderij- en natuureducatie;
•  We blijven zwerfafvalbrigades en opschoondagen ondersteunen;
•  In de herfst blijven we de grote ‘bladkorven’ in alle kernen faciliteren.

11. Veiligheid & Openbare Orde (APV)
•  Wij blijven ons inzetten voor ‘meer politie op straat’ en samenwerking met 

inwoners;
•  Wijkagenten en BOA’s moeten zichtbaar en benaderbaar blijven in onze kernen;
•  Hulpdiensten als politie, brandweer en ambulance moeten qua middelen, 

capaciteit en inzetbaarheid op niveau blijven in onze gemeente;
•  Wij willen op een vaste, fysieke plaats een politiebureau voor onze inwoners;
•  Wij willen een dekkend netwerk van AED’s en buurtpreventie apps hebben; 
•  Nazorg bieden bij inwoners die zich bij calamiteiten ingezet hebben;
•  Ruimte creëren rond openingstijden voor dorpshuizen en lokale activiteiten;
•  We zetten in op het eenvoudiger verkrijgen van vergunningen bij activiteiten;
•  De traditie van vuurwerk afsteken rond de jaarwisseling blijft toegestaan; 
•  We brengen cybercriminaliteit meer onder de aandacht van onze inwoners.
•  Criminaliteit en ondermijning hard aanpakken, het gevoel van ‘burgertje-pesten’ 

door handhavingsactiviteiten voorkomen;
•  Wij schrappen of versoepelen lokale regels en dwangsommen die inwoners, 

vrijwilligers, verenigingsleven en maatschappelijke organisaties onnodig raken.

Wij hebben onze wortels in de lokale samenleving van uw kern, niet in die van politiek Den Haag!Volg ons op Facebook en Instagram                    dorpsbelangenwestbetuwe                    dorpsbelangenwestbetuwe Nog meer speerpunten en wat er bereikt is: www.dorpsbelangenwestbetuwe.nl


