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Anders denken - 
Samen doen
Onder het motto ‘Anders denken - Samen doen’ bouwen wij de komende 
jaren verder aan een vitale samenleving in Wijchen. Wij gaan verder met het 
beleid dat wij in 2010 inzetten, hoewel het perspectief er nu wat anders uitziet. 
Door vroegtijdig te anticiperen op de financiële crisis hielden we grip op de 
bedrijfsvoering. Maar met de decentralisaties in het sociale domein in het 
vooruitzicht wacht ons een nieuwe uitdaging. Wij zien kansen om deze nieuwe 
taken tot een succes te maken. Met gerichte doelen voor ogen vervolgen we dus 
onze koers. Met blijvende aandacht voor kwaliteit en kostenbewustzijn en met 
oog en oor voor de menselijke maat. Want waar kwetsbare mensen ons echt 
nodig hebben, moeten zij een beroep op ons kunnen doen. Daarnaast zijn en 
blijven we alert op veranderingen in de samenleving.

Waarden en ambities
Wij stellen onze inwoners centraal, realiseren geen plannen ‘van achter de tekentafel’, maar 
maken gebruik van de eigen kracht en de samenwerkingskracht van inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke partners. Wij nemen lokale initiatieven en vernieuwende ideeën dan ook serieus. En 
voorkomen dat onzinnige regels deze frustreren. Dit in de overtuiging dat er binnen Wijchen, wijken 
en kernen, genoeg potentieel en bereidheid schuilt om de eigen belangen met elkaar te verbinden en 
samen te zoeken naar oplossingen. Doelmatigheid, efficiëntie en ‘het systeem’ lijken soms belangrijker 
te zijn geworden dan mensen. Daarom is een verschuiving nodig van de nadruk op wet- en regelgeving 
en procedures, naar die van de menselijke maat. Het gaat dan vooral om wederzijds vertrouwen, minder 
bemoeizucht, maar wel aandacht en bezieling. Waarbij uitzonderingen het maatwerk bepalen. Wij kiezen 
daarbij voor een bestuursstijl die samenwerkingsbereidheid, daadkracht en overtuigingskracht uitstraalt. 
Met ondernemende bestuurders en ambtenaren die verbinding leggen met inwoners en dichtbij de 
mensen in wijken en kernen staan. 

Anders denken - Samen doen dus.

Wijziging rolverdeling
Dit houdt wel in dat er een andere rolverdeling in de Wijchense samenleving ontstaat. Een terugtredende 
en vooral faciliterende en stimulerende gemeente, met grote invloed en eigen verantwoordelijkheid van 
inwoners, betekent een omslag in het denken en doen van bestuur, ambtenaren en samenleving.
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Met het binnen de werkorganisatie van Wijchen gestarte ‘Project Wijchen21’ werken bestuurders, 
management en medewerkers nu al samen aan de cultuurverandering die deze omslag moet maken. 
Met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties gaan we in gesprek over hun 
bijdragen tijdens dit proces. 

Anders denken - Samen doen dus.

Regionale samenwerking
Regionale samenwerking met buurgemeenten kan bij onze ambities een rol spelen. Duidelijk is dat 
Wijchen een zelfstandige gemeente wil zijn en blijven, omdat we voor een herkenbare samenleving 
zijn met een menselijke maat. Daarnaast blijkt uit onderzoeken dat schaalvergroting nauwelijks tot 
echte voordelen leidt. Dat betekent niet dat wij samenwerking in de regio uit de weg gaan. Initiatieven 
beoordelen we naar maatstaven van meerwaarde en kansen voor onze inwoners. Daar hoort ook bij 
dat we snel besluiten nemen of ‘wij meedoen of niet’, zodat alle intern en extern betrokkenen daarop 
adequaat kunnen anticiperen. Wij staan in dat opzicht een trapsgewijze benadering voor: Wat we zelf 
kunnen, doen we zelf. Lukt het niet zelf? Dan zoeken we naar partners in de buurgemeenten van het 
Land van Maas en Waal. Is een bredere samenwerking nodig? Dan richten we ons op het Rijk van 
Nijmegen en zo nodig op stadsregionaal niveau.

Anders denken - Samen doen dus.

Coalitieakkoord op hoofdlijnen
Dit coalitieakkoord bevat een aantal aandachtspunten vanuit ‘dat wat ons bindt’, voor de komende vier 
jaar. Met de hiervoor genoemde ambitie indachtig. De agenda hiervoor is de programmabegroting. 
Samen met inwoners, partners en andere politieke partijen, waarvan we hopen dat zij met ideeën en 
initiatiefvoorstellen komen, gaan we hier aan werken. Het is een akkoord op hoofdlijnen, en dus geen 
dicht getimmerd geheel. Wij benoemen daarom in dit akkoord niet alle specificaties bij onderwerpen en 
vraagstukken.

Anders denken - Samen doen dus.

Wijchen, april 2014

Geert Gerrits    Nick Derks   Peter Gatzen
Kernachtig Wijchen   VVD    PvdA 
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1. Ruimte en Natuur
Wijchen heeft een dorps karakter met een rustieke uitstraling in de kernen. 
Karakteristieke panden dragen sterk bij aan de uitstraling van het straatbeeld 
en het landschap. Dit willen we graag zo houden. Wij leggen de nadruk op 
kwaliteitsverbetering en het levensloopbestendig maken van bestaande wijken 
en kernen. Minder sterk focussen wij op het realiseren van nieuwbouw. Voor het 
behoud van een vitale gemeenschap is natuurlijke groei en vernieuwing vooral 
in de kernen onontbeerlijk. Voorwaarde voor de kwaliteit en de leefbaarheid in 
wijken en kernen is dat deze zijn ingebed in een natuurlijke groene omgeving. 
Wij vinden het milieu belangrijk en achten duurzaamheid op alle fronten 
noodzakelijk. 

Kwalitatief en toekomstgericht bouwen
Wij willen bouwen met behoud van karakteristieke bestaande (woon)structuren en panden en met zorg 
voor een kwalitatief zorgvuldige inpassing in de omgeving. Bij alle voornemens wordt vooraf beoordeeld 
wat de uitstraling is voor de omgeving. Wij bouwen zo dat we voor iedereen een oplossing hebben 
en leren van de fouten uit het verleden. Voor het uitbreiden van het woningarsenaal ligt de nadruk op 

“Een akkoord waar ik trots op 
ben, gebaseerd op vertrouwen 
in de kracht van de lokale 
samenleving.”

Geert Gerrits
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starters- en seniorenwoningen en sociale huurwoningen. Voor starters proberen we het aantrekkelijk te 
maken, om doorstroming in de woningmarkt te verhogen. Voor de begroting van 2015 komen we met 
concrete voorstellen over de mogelijkheden voor een starterslening. Wij vinden het belangrijk dat ook 
jongeren en ouderen in de kernen kunnen blijven wonen en houden rekening met die behoefte door 
gefaseerd en gevarieerd te bouwen. Individuele en collectieve particuliere initiatieven stimuleren we. Wij 
komen met een voorstel voor gedifferentieerde grondprijzen om doorstroming en maatwerk mogelijk te 
maken.

Natuurlijk groen een voorwaarde 
Wij vinden het belangrijk dat Wijchen en haar wijken en kernen ingebed zijn in een natuurlijke groene 
omgeving. Dat betekent ook dat we werk maken van het groenonderhoud. Om dit waar te maken 
betrekken wij onze inwoners bij de uitvoering hiervan. Het is zinvol te onderzoeken of we bijvoorbeeld 
op dit terrein kunnen samenwerken met zorginstellingen en hun cliënten. Wij blijven ons inspannen voor 
een goede balans tussen natuur, economie en concurrerend ruimtegebruik. Een van de manieren is het 
in stand houden van groene buffers, bijvoorbeeld door de renovatie van parken, zoals het Oosterpark en 
de kasteeltuin. Voorstellen daarvoor bereiden we voor.
 

Gericht en gepast investeren in duurzaamheid en milieu 
Duurzaamheid is een veelomvattend vraagstuk. Wij willen systematisch in kaart brengen welke 
duurzaamheids-initiatieven we op korte en middellange termijn kunnen oppakken, met een koppeling 
naar prioriteiten. Aan de hand van een Wijchense routekaart willen we de komende jaren stap voor stap 
verbeteringen aanpakken, uiteraard passend binnen de financiële mogelijkheden. Wat er uiteindelijk toe 
moet leiden dat Wijchen in 2040 energieneutraal is. Daarnaast willen wij lokale initiatieven initiëren en 
faciliteren, zodat op wijk- of straatniveau mensen zelf hun energie kunnen opwekken en energiezuinige 
aanpassingen in bestaande bouw en in nieuwbouw realiseren. Initiatieven voor windenergie willen we 
faciliteren wanneer het maatschappelijk rendement voor de lokale samenleving oplevert. Waarbij de 
lasten voor de initiatiefnemer zijn. Mits gebundeld en met voldoende afstand van de woonomgeving.

Agrarische sector en natuurbehoud kunnen samen 
Agrarische belangen en landschappelijke waarden lijken wel eens strijdig te zijn. Wij vinden het 
belangrijk dat ‘partijen’ inzicht krijgen in het wederzijds belang en dat hierover duidelijke afspraken 
gemaakt worden. Verdere verbreding van de agrarische sector en extra ontwikkelingsruimte faciliteren 
we, met eisen voor landschappelijke inpassing. Het bestemmingsplan buitengebied, het agrarisch 
ontwikkelingsplan (AOP) en de bestaande milieuwetgeving zijn hierin leidraad.
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2. Wonen en Leefbaarheid 
Wij willen samen werken aan een omgeving waarin de sociale samenhang en 
de veiligheid in orde zijn, de kwaliteit van de openbare ruimte op orde is en de 
voorzieningen van behoorlijk niveau en goed bereikbaar zijn. Maar waar bovenal 
een gevoel van welbehagen heerst. Samen met inwoners, leefbaarheidsgroepen, 
verenigingen en maatschappelijke partners willen wij die sfeer behouden of 
bereiken. Ons credo is: ‘geef de wijken en kernen terug aan de inwoners’.

Verbetering leefklimaat in de wijken
In (sommige) wijken heerst een andere beleving dan in bijvoorbeeld de kernen. Er is minder sociale 
cohesie en de zelfwerkzaamheid van wijkbewoners is niet overal gelijk. Wij willen met een thematische 
en op de wijk gerichte aanpak het leefklimaat en de betrokkenheid in de wijken samen met de 
inwoners en de leefbaarheidsgroepen verbeteren. Wij nemen samen met onze partners even het 
voortouw, maar we verwachten wel dat de inwoners ‘het stokje overnemen’ en vooral ook zelf met 
initiatieven komen. Daarnaast zorgen we samen, met de financieel beschikbare middelen, voor behoud 
van voldoende voorzieningen. Te denken valt aan dorpshuizen, (brede) scholen, speeltuintjes en 
jongerenontmoetingsplekken. 

Dorpsontwikkelingsplannen verder realiseren
Bijna alle kernen hebben de laatste jaren zelf een dorpsontwikkelingsplan tot stand gebracht. In de 
komende periode gaan we samen met de inwoners aan de slag om deze plannen stap voor stap verder 
te realiseren. 

Snel internet in het buitengebied is een belangrijke voorziening voor het leefklimaat in de moderne 
samenleving. De komende jaren willen wij initiatieven hier toe faciliteren.

Veiligheid is een eerste vereiste voor een prettige leefsfeer 
Alleen als er een gevoel van veiligheid is, is het goed wonen in Wijchen. Wij kijken kritisch naar de 
effectiviteit van de huidige preventiemaatregelen. Wij vinden dat wij voldoende toezicht op straat 
moeten inzetten om criminaliteit en vandalisme tegen te gaan. Ook het gebruik van hulpmiddelen, 
zoals het inzetten van cameratoezicht, willen we waar nodig samen met de maatschappelijke partners, 
intensiveren. Buurtbewoners zouden daarbij gestimuleerd moeten worden om actief en preventief bij 
te dragen aan veiligheid in hun eigen wijk. Zij zijn tenslotte de ‘ogen en oren’ van de buurt. Een groter 
gevoel van veiligheid op straat is geboden, minder overlast en criminaliteit is noodzakelijk.
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3. Werken en Ondernemen
Werk gaat niet alleen over geld verdienen. Werk gaat ook over trots, eigenwaarde 
en wat van je leven willen maken. Eruit halen wat erin zit en meedoen met de 
maatschappij. Het afhankelijk zijn van een uitkering draagt daar niet toe bij. Wij 
vinden het daarom van groot belang dat mensen zelf in hun bestaan kunnen 
voorzien. In Wijchen staan er op dit moment honderden inwoners zonder baan 
langs de zijlijn te popelen om weer mee te doen. Met meer aandacht voor de 
sociaal economische agenda en beter contact met ondernemers, kunnen wij 
deze mensen weer mee laten doen. Wijchen moet een omgeving zijn waar de 
ondernemer zich ‘senang’ voelt. Dit betekent onder andere dat Wijchen blijvend 
investeert in een goed ondernemersklimaat. Dat houdt een inspanning in, ook als 
bestaande regels daarvoor ter discussie komen te staan.

Doorgeleiden naar werk 
Het doorgeleiden naar werk van mensen die zonder baan zitten en dus in een lastige situatie zijn 
beland, is van het grootste belang. Daarin investeren we maximaal. Enerzijds door goede contacten 
met werkgevers op te bouwen, waardoor bemiddeling tot stand gebracht wordt. Anderzijds door 

“We kijken met ‘Anders denken 
- Samen doen’ de aankomende 
vier jaar vooral naar wat mensen 
wél kunnen in plaats van wat mensen 
niet kunnen.”

Nick Derks
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voorzieningen aan te bieden aan mensen zonder werk en aan werkgevers, waardoor de kansen vergroot 
worden om terug te keren in een werkende situatie. Wij sluiten ons aan bij de initiatieven in de regio 
om te komen tot het regionaal werkbedrijf dat erop gericht is de re-integratie van bijstandsgerechtigden 
en mensen met een arbeidsbeperking vanuit een breder perspectief op te pakken. Niettemin is ons 
standpunt dat wij lokaal moeten blijven doen waar we goed in zijn. Daar valt ook de inzet op het ‘beschut 
werken’ onder.

Stimuleren lokale economie
Wij vinden het belangrijk voor de werkgelegenheid dat de lokale economie in deze tijd van financiële 
sores nadrukkelijk gestimuleerd wordt en dat de Wijchense ondernemer wordt ondersteund. Onze 
uitgangspositie is uitstekend. Het centrum is recent onder handen genomen en ziet er aantrekkelijk 
uit. Het Centrummanagement neemt samen met de Wijchense ondernemers steeds meer 
centrumversterkende initiatieven. De bedrijventerreinen zijn kwalitatief hoogwaardig, maar wij moeten 
deze wel beter onder de aandacht brengen bij potentiële klanten. Een sterk centrum met weinig 
leegstand is van groot belang. Niettemin willen wij in dat kader wel onderzoek doen naar de verruiming 
van mogelijkheden om detailhandel op bedrijventerreinen toe te staan. Daarbij rekening houdend met 
de behoefte van de consument en het belang van ondernemers. Wij stellen voor hierover te zijner tijd 
een kaderstellend debat te voeren in de gemeenteraad. Wij willen internetbedrijvigheid en snel internet 
faciliteren op bedrijventerreinen. 

Bevorderen ondernemersklimaat 
Ondernemers moeten zich prettig voelen in Wijchen. Wij bezinnen ons samen met het MKB op de 
regelgeving voor het midden- en kleinbedrijf. Wij besteden daarbij onder andere aandacht aan verdere 
versnelling van vergunningen- en aanbestedingsprocedures en aan het tijdig betalen van rekeningen 
door de gemeente zelf als klant. Daarnaast maken we werk van een (digitaal) ondernemersloket, waar 
de ondernemer snel en adequaat geholpen wordt.
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4. Onderwijs en Ontplooiing 
Wijchen kent een uitgebreid scala aan voorzieningen op het terrein van 
onderwijs, ontplooiing en vrijetijdsbesteding. Wij streven naar een zo volledig 
mogelijk en passend aanbod. Hoewel de uitvoering en de kwaliteit van het 
onderwijs de verantwoordelijkheid is van de scholen, willen wij een bijdrage 
leveren aan de samenwerking tussen partijen die zich bezighouden met 
opgroeiende kinderen. Waarbij de ontplooiing van het kind voorop staat. Wij 
willen de ontwikkeling van scholen die zich willen verbreden, stimuleren. Ook 
het verenigingsleven, in het bijzonder de sport- en spelbeleving, bieden wij 
ondersteuning binnen financiële grenzen. Dit vanuit de belangrijke principes 
voor onze samenleving dat het clubleven verbroedert en sporten gezond is.

Brede scholen als ontmoetingsplaats
Wij geloven in ‘de Brede school’ als levendig centrum en ontmoetingsplek in de wijk. Waar scholen, 
peuterspeelzalen en welzijnswerk samenwerken om tot een aanbod te komen waar de wijk behoefte aan 
heeft. Wij denken dat de diverse verenigingen met hun activiteiten daarbij een aanvulling kunnen zijn 
op het activiteitenaanbod. Wij willen het huidige aanbod van onderwijs in de kleine kernen handhaven, 
zolang de kwaliteit kan worden gewaarborgd. Het belang van het kind dient voorop te staan. 

Passend onderwijs
Samen met de schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs geven we vorm aan de wet 
passend onderwijs die dit jaar in gaat. Uitgangspunt is het streven dat elk kind in zijn directe omgeving 
naar school peuterspeelzaal of kinderopvang kan. Met de schoolbesturen en andere maatschappelijke 
partners ontwikkelen we initiatieven hier toe.

Faciliteren van (sport)verenigingen en van kunst en cultuur 
Wijchen kent een rijk en bloeiend verenigingsleven. Dat willen wij graag zo houden. Onze verenigingen 
met de vele onmisbare vrijwilligers, leveren een grote bijdrage aan de sociale samenhang in onze 
gemeente. Wij willen (sport)verenigingen faciliteren en stimuleren om zelf met plannen en ideeën te 
komen. Waarbij we moeten voorkomen dat deze plannen of ideeën op voorhand stranden door het 
hanteren van allerlei formele regels. Maatschappelijke initiatieven steunen wij als deze meerwaarde 
bieden aan de Wijchense samenleving. Wij besteden in de komende tijd aandacht aan degenen die door 
sociale uitsluiting of door lichamelijk of geestelijke beperkingen niet aan sport kunnen doen. 
Kunst en cultuur zijn niet alleen zaken waar mensen plezier aan beleven, maar het draagt ook bij aan 
het imago van Wijchen en de lokale identiteit. Wij willen het kunst- en cultuuraanbod behouden en 
ondersteunen nieuwe initiatieven uit de samenleving. 
Samen met de initiatiefnemers onderzoeken wij, gegeven de gewijzigde situatie door het besluit van de 
Provincie, de mogelijkheden om sporthal Schaarweide te realiseren of om alternatieven te ontwikkelen. 
Dit in het licht gezien van de ontwikkeling van Bergharen als tweede kerngebied van Wijchen.
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5. Ondersteuning en Zorg
Er zijn veel veranderingen in zorg en welzijn die op ons en onze inwoners 
afkomen. Vanaf 2015 krijgen wij er als gemeente een aantal fikse 
verantwoordelijkheden bij. Daarop bereiden wij ons de komende tijd heel goed 
voor. Wij kunnen op het gebied van zorg en welzijn niet doorgaan zoals vroeger. 
Dat is onbetaalbaar geworden. Maar dat wil niet zeggen dat het er allemaal 
slechter op wordt. Als we het goed aanpakken wordt het zelfs beter! Daar 
gaan we ook voor. Wij hebben samen met onze maatschappelijke partners en 
inwoners een kernboodschap geformuleerd, die wij in dit coalitieakkoord ook 
opnemen: Wijchen is een gemeente waar mensen oog hebben voor elkaar en 
samen dingen ondernemen. Waar buurtgenoten, familie en vrienden elkaar een 
handje helpen en met elkaar hun problemen proberen op te lossen. En waar als 
het echt nodig is, professionele ondersteuning en zorg dichtbij en eenvoudig 
te vinden zijn. Daar staan wij voor. Dat betekent wel dat er nog aardig wat moet 
veranderen, voordat we écht zo’n gemeente zijn.

“Trots op dit akkoord mét 
ambitie en focus op wat mensen 
zelf kunnen zónder de kwetsbare 
inwoners te vergeten.”

Peter Gatzen
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Met elkaar leven en zorgen
Wij vinden het belangrijk dat we elkaar binnen onze gemeenschap weer weten te vinden in goede 
en in mindere tijden. In buurten, maar ook binnen families, vriendenclubs en verenigingen. Zorg en 
ondersteuning komen niet alleen van professionele hulp- en zorgverleners. Ook mantelzorgers kunnen 
op onze ondersteuning rekenen. Het persoonsgebonden budget blijft in gewijzigde vorm bestaan.
Een groot deel van onze inwoners is gelukkig en gezond en heeft veel te bieden aan zijn of haar 
omgeving. Maar er zijn ook kwetsbare mensen, jong en oud, met problemen, die ondersteuning en hulp 
nodig hebben. Die krijgen zij dan ook. En dan is het enorm belangrijk dat er mensen in hun omgeving 
voor hen klaar staan. Als gemeente willen wij een bijdrage leveren aan de totstandkoming van die 
saamhorigheid. Binnen het armoedebeleid is de zorg voor kinderen een speerpunt. Zodat ieder kind 
gelijke kansen krijgt.

Bijdrage van maatschappelijk partners
Om beter met elkaar te leren leven, schakelen we ook onze maatschappelijke partners in. Zij sporen 
onze inwoners aan om meer met elkaar te ondernemen, hun netwerk in te schakelen en te versterken. 
Om samen te werken aan leuke, sociale wijken. Daarbij zoeken zij aansluiting bij verenigingen, 
professionals en bij de initiatieven die er al zijn. Want gelukkig gebeurt er al heel veel moois in onze 
gemeente.

Zorg dichtbij: sociale wijkteams
Natuurlijk, als gemeente hebben we te maken met stevige bezuinigingen op zorg. Als onze inwoners 
echter meer zelf en samen doen, met familie en omgeving, hóeven we ook minder snel een beroep te 
doen op zorg. Wat dat betreft kijken wij voortaan anders naar zorgaanvragen dan voorheen. Over de 
hele linie hebben wij minder zorg te verdelen. Die zorg moet dus terecht komen bij de mensen die deze 
het hardst nodig hebben. De hulp- en zorgverleners die er nu zijn, zijn er in de toekomst ook. Alleen 
gaan zij beter en breder kijken naar wat iemand nodig heeft. Niet alleen vanuit hun eigen specialisme. 
Zij gaan intensief met elkaar samenwerken, dicht bij onze inwoners. Er komen drie sociale wijkteams, in 
Wijchen-Noord, Wijchen-Zuid en in het buitengebied: kleine, vaste teams met een wijkverpleegkundige, 
maatschappelijk werker, zorgconsulent, opbouwwerker en specialisten op het gebied van geestelijke 
gezondheidszorg en verstandelijke beperkingen. De sociale wijkteams vormen een laagdrempelig 
aanspreekpunt voor onze inwoners. 

Preventie
Waar wij samen met onze maatschappelijke partners aan werken, is dat er uiteindelijk minder vraag naar 
zorg komt. Preventie is daarbij van groot belang met het aloude motto in gedachte: ‘voorkomen is beter 
dan genezen’. Want hoe minder zorg, hoe beter het leven. Zo simpel is het. Dat begint bij mensen die 
oog hebben voor elkaar.

De ‘organisatie’
Daar waar professionele ondersteuning en zorg geboden zijn, moet deze vooral toegankelijk, 
laagdrempelig en gemakkelijk bereikbaar zijn. Wij streven naar een ‘organisatie’ van (professionele) zorg 
in Wijchen die eenvoudig en overzichtelijk is. Waarbij continuïteit van zorg gewaarborgd en versnippering 
voorkomen wordt en lokaal is afgestemd (éénloketgedachte). De genoemde sociale wijkteams zijn daar 
een goed voorbeeld van. Andere initiatieven voor nieuwe zorgvormen worden gestimuleerd.
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6. Mobiliteit en Infrastructuur 

De bereikbaarheid via het nationale wegennet is goed en recent zelfs verbeterd. 
De mobiliteit per openbaar vervoer kan beter. En ook de verkeersdoorstroming 
binnen Wijchen is niet optimaal. 

Verbeteren treinverbindingen omringende plaatsen
Wij zetten ons in voor een optimale bereikbaarheid van Wijchen van en naar de omliggende steden 
en dorpen. Met de komst van Regiorail wordt het openbaar vervoer naar Arnhem en Nijmegen sterk 
verbeterd. Maar de doorstroming vanuit Wijchen houdt niet op bij de brug over de Maas. Vooral de 
doorstroming naar Brabant blijft een knelpunt, zowel via de weg als over het spoor. Het is gewenst dat 
er overleg komt met de gemeenten in de regio Brabant om de mogelijkheden samen te onderzoeken.  
De toenemende barrièrewerking van het spoor verdient een toekomstbestendige en veilige oplossing, 
waarbij een tunnel een optie is. Wij onderzoeken of via reservering vanuit jaarlijkse ‘overschotten’ 
een voorziening kan worden getroffen, waarmee in combinatie met cofinanciering een dergelijke optie 
haalbaar is. In de tussentijd wordt gekeken naar nut en noodzaak van tijdelijke maatregelen.

Tweede ontsluiting Kerkeveld
Wij achten het noodzakelijk om te bezien op welke wijze de doorstroming en de veiligheid in Kerkeveld 
kunnen worden verbeterd. Daartoe wordt, ook in overleg met de inwoners, de optie voor een tweede 
ontsluitingsweg meegenomen.

Parkeren
Wij blijven voorstander van onbetaald parkeren in het centrum. In bestaande wijken wordt samen met 
de inwoners bekeken of en zo ja hoe bestaande parkeerproblemen aangepakt kunnen worden. Daarbij 
moet rekening gehouden worden met een gezond evenwicht tussen ‘groen en grijs’. Onderzocht wordt 
welke alternatieven haalbaar zijn om de uitstraling van de parkeergarage bij het station te verbeteren.

Verkeersveiligheid en handhaving regels 
Wij zijn attent op het toezicht en de handhaving van verkeersregels in wijken en buurten. Wij gaan 
ervan uit dat inwoners hier ook hun eigen verantwoordelijkheid in nemen en we spreken hen op die 
verantwoordelijkheid aan. Wij erkennen de noodzaak van verkeersdrempels voor de veiligheid, maar we 
vinden dat er een evenwicht moet zijn tussen doorstroming en veiligheid.
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7. Bestuur
Wijchen staat er financieel relatief goed voor. Dat komt mede door ons 
gemeentelijke solide beleid van de afgelopen jaren. Zo maakten wij in een 
vroegtijdig stadium, al in 2009, afspraken met elkaar om Wijchen gezond door 
de crisis te sturen. Daarmee waren wij voorloper in de regio. Mede daardoor 
voorkwamen wij financiële risico’s, een drastische verhoging van de OZB en 
beperkingen van onze keuzevrijheden in beleid. Dit solide beleid zetten wij 
de komende jaren voort. Ook nu af en toe ‘de zon weer doorbreekt’ en er enig 
herstel optreedt na de crisis. Daarnaast gaan we, zoals hier eerder aangegeven, 
een omslag maken in ons denken en doen. Bestuurlijk en ambtelijk. Met het 
zogenoemde project Wijchen21 (W21) is alles erop gericht om die cultuuromslag 
te bewerkstelligen die recht doet aan ons motto in dit coalitieakkoord: 

Anders denken - Samen doen.

Uitgangspunten voor financieel beleid 2014-2018
In 2010 is in het coalitieakkoord afgesproken dat wij jaarlijks € 800.000,- moesten bezuinigen. 
Reden van deze bezuiniging was de verwachte terugloop van de inkomsten, onder andere uit het 
gemeentefonds en de overige rijksbijdragen. Deze doelstelling is ruimschoots behaald. Daardoor 
is er de komende vier jaar geen bezuiniging van deze omvang meer nodig. Dit concludeerden wij 
ook tijdens de vaststelling van de begroting voor 2014. Dat betekent overigens niet dat we geen 
bezuinigingstaakstelling meer hoeven vast te stellen. We hebben de komende jaren extra geld nodig 
om tegenvallers op te vangen door maatregelen van de Rijksoverheid. Te denken valt bijvoorbeeld 
aan de consequenties van gewijzigde wet- en regelgeving, zoals de nieuwe ’wet markt en overheid’ en 
‘de vennootschapsplicht’, waardoor we als gemeente vennootschapsbelasting moeten gaan betalen. 
De concrete kosten zijn nu nog niet te overzien, maar het gaat zeker geld kosten. Daarnaast hebben 
we in ons meerjarenperspectief een aantal bezuinigingen opgenomen, dat waarschijnlijk niet volledig 
gerealiseerd kan worden. Tenslotte is er altijd nieuw beleid nodig omdat de samenleving verandert. 
Om de OZB niet verder dan noodzakelijk te laten stijgen, hebben we waarschijnlijk € 200.000,- aan 
structurele bezuinigen per jaar nodig tijdens de komende collegeperiode. Daarmee kan het solide 
financiële beleid van de afgelopen jaren worden voortgezet. 
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Maatregelen en principes
Wij geven hier een overzicht van maatregelen en principes die wij de komende vier jaar in stand willen 
houden.

■ Structurele tekorten worden gedekt door structurele maatregelen.
■ Incidentele tekorten worden gedekt door incidentele maatregelen.
■ Winstuitkeringen GR Bijsterhuizen worden toegevoegd aan de algemene reserve.
■ De reserve Bouwgrondexploitatie vormt onderdeel van de algemene reserve.
■ Investeringen in het MIO worden gedekt uit de reserve grote projecten, afschrijvingen en 

bijdragen door derden, zodat rentelasten niet stijgen. Hieronder valt ook de bouwrente. De 
omvang van de reserve grote projecten is dekkend voor de lopende goedgekeurde investeringen. 
Voor nieuwe investeringen geldt dat de benodigde middelen overgeheveld dienen te worden uit 
de algemene reserve.

■ Uit de algemene reserve kunnen alleen incidentele middelen onttrokken worden wanneer dit leidt 
tot verlaging van de structurele lasten.

■ Onder het mom van ‘trap op en trap af’, worden de opgelegde rijksbezuinigingen op welke wijze 
dan ook doorgesluisd naar de gemeenschappelijke regelingen en gesubsidieerde instellingen of 
nieuwe beleidstaken.

■ Slechts in het geval dat er buiten het gepresenteerde (actuele) structurele meerjarenperspectief 
financieringsmiddelen worden verkregen, dan wel ‘oud’ voor ‘nieuw’ wordt ingeruild, is structureel 
nieuw beleid toegestaan.

■ Nut en noodzaak worden integraal afgewogen binnen de kadernota of begroting. Daar worden de 
prioriteiten gesteld. Buiten deze beslissingsmomenten kan geen extra incidenteel of structureel 
geld uitgegeven worden. Uitruilen binnen de programma’s kan alleen na besluitvorming van het 
college.

■ De nieuwe beleidstaken en gelden die wij van de rijksoverheid krijgen, worden één op één 
gelabeld voor het beoogde doel. Uitzetting van deze gelden met eigen middelen is niet mogelijk. 
Bij de gelabelde gelden worden ook de organisatie en uitvoeringskosten structureel gedekt. 

■ Onontkoombare uitzettingen worden in principe binnen het eigen programma opgevangen. Om 
de gevolgen van het rijksbeleid op te vangen, bijvoorbeeld de wet markt en overheid, bezuinigen 
wij waarschijnlijk € 200.000 euro structureel per jaar. Cumulatief geeft dit € 800.000,- extra ruimte 
in 2018.

Project W21
In het project W21 trekken wij samen met de ambtelijke organisatie op om de omslag te maken naar een 
ander type werkorganisatie, naar andere werkwijzen en naar een cultuur met vernieuwende waarden. 
De gemeenteraad heeft het project W21 omarmd. Vooral ook omdat het college groot belang hecht 
aan deze cultuuromslag, heeft het nadrukkelijk rol en positie ingenomen in het proces. Zowel in de 
overkoepelende stuurgroep, waar de burgemeester de lead heeft, als in de daaronder ressorterende 
projectgroepen, waarin alle wethouders zitting hebben. Vanwege het belang dat wij aan dit proces 
hechten, wordt van dit project in dit coalitieakkoord gewag gemaakt.




