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Beste geïnteresseerde lezer, 

 

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de PvdA Wijk bij Duurstede, voor de periode 2018-2022. Een 

programma waar wij trots op zijn.  

We zijn trots op dit programma, omdat we startten met een verkiezingsprogramma dat tot stand komt op 

basis van gesprekken met u. Wij zijn iedereen die we op straat spraken en nog dagelijks spreken heel 

dankbaar voor hun reflectie en input: op Wijk bij Duurstede, op de politiek, over hun wensen, dingen die 

goed gaan, beter kunnen, zaken die hen bezig houden, maar boven al ook, zaken waarmee zij zelf bezig zijn. 

 

Wij begonnen onze laatste politieke beschouwing van de afgelopen gemeenteraadsperiode met de zin: “Het 

is een voorrecht om gemeenteraadslid te zijn in deze prachtige gemeente omdat Wijk bij Duurstede een 

samenleving kent waarin men oog heeft voor elkaar, waar zoveel initiatieven worden ontplooid, het 

verenigingsleven zo sterk is en iedereen mee kan doen”.  

 

Een aantal zaken is goed geregeld: we zijn dan ook niet voor niets benoemd tot “Gouden Gemeente” als het 

gaat om verandering in het  toe leiden naar werk, zorg en jeugdzorg. Stichting Binding is hierbij de spin in het 

web. 

omdat Wijk bij Duurstede een samenleving kent waarin men oog heeft voor elkaar, waar zoveel initiatieven 

worden ontplooid, het verenigingsleven zo sterk is en iedereen mee kan doen”.  

 

U leest het al: veel van de zaken in Wijk bij Duurstede komen voor elkaar, doordat onze samenleving in Wijk 

bij Duurstede sterk is, zelf initiatieven ontplooit, graag meedenkt en ook graag de schouders eronder zet. 

 

De PvdA in Wijk bij Duurstede heeft er daarom voor gekozen om het verkiezingsprogramma te schrijven 

vanuit het perspectief van alle gesprekken die we bijna dagelijks hebben: op straat, bij organisaties 

enzovoort. Wij luisteren vooral naar zorgen, maar prikkelen ook om mee te denken over een oplossing. 

Zorgen en wensen verwerken wij steeds in het programma. Natuurlijk moesten we ook ergens beginnen.  

We hebben vanuit deze gesprekken en de grote dossiers uit de voorgaande jaren een aantal weloverwogen  

thema’s, die passen bij de sociaaldemocratie, dieper uitgewerkt.  

 

Per thema beginnen wij met een aantal overwegingen. Vervolgens zetten we in een schema wat het 

probleem of de vraag is, wat de wens of oplossing is, en daarna hoe en met wie die wens te realiseren is. 

Het is een begin, de thema’s kunnen worden aangevuld door inbreng van onze gesprekspartners… Ook van 

u! Het programma vormt niet alleen de basis voor deze verkiezingstijd, maar is ook het beginpunt van een 

doorlopende dialoog met u. Daarmee is het programma tijdloos geworden en sluit naadloos aan bij de snel 

veranderende samenleving. 

 

We vullen het aan, punten het bij en zorgen dat er een programma komt en blijft liggen, dat aangedragen en 

herkenbaar is voor veel inwoners. 
  



4 

 
  



5 

Eerlijk delen, vast werk, goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie, recht op 
zeggenschap en ondersteuning als het nodig is – het is de rode draad van de sociaaldemocratie in haar 
streven naar een rechtvaardige wereld.  

De Partij van de Arbeid Wijk bij Duurstede koestert een samenleving waarin iedereen ongeacht afkomst 
zichzelf kan zijn. Iedereen voelt zich gehoord en geaccepteerd. Wijk bij Duurstede is een plek waar we 
zoeken naar overeenkomsten en waar iedereen mee kan doen.  

Een samenleving waarin we met elkaar leven en waarin we zorgvuldig met elkaar omgaan, kinderen zonder 
zorgen kunnen opgroeien en mensen vooruit kunnen komen.  

Meer dan ooit ook een samenleving die sterk genoeg is om een grote verscheidenheid aan mensen en 
overtuigingen aan te kunnen en tegelijkertijd soepel genoeg om zich te blijven ontwikkelen en vooruitgang te 
bieden.  

In onze gemeente is het DNA voor een dergelijke samenleving al diep verankerd. Een sterk verenigingsleven, 
een samenleving die actief meedenkt, zaken oppakt, bouwt aan een sterke en samenhangende gemeenschap.  

Sport- en culturele voorzieningen zijn hierbij van wezenlijk belang. De leeftijdsopbouw in Wijk bij Duurstede 
is zodanig dat de groep van 50 t/m 70 jarigen erg groot is. Hiervan zijn velen actief in het vrijwilligerswerk en 
met name bestuursfuncties van veel verenigingen worden door hen opgevuld. De leeftijdsgroepen 
daaronder zijn minder groot en daardoor zou in de toekomst een tekort kunnen gaan ontstaan, met risico’s 
voor het goed draaien van diverse maatschappelijke en culturele organisaties. 

Dat vrijwilligers in Wijk bij Duurstede tot veel in staat zijn, blijkt onder andere uit prachtige projecten als de 
vernieuwde huisvesting van het museum. 

Om elkaar te kunnen ontmoeten zijn in Cothen en Langbroek goede dorpshuizen. Daar kan men elkaar 
informeel ontmoeten. Ook in Wijk bij Duurstede zou een soortgelijke voorziening moeten komen. 

In de veranderende samenleving hoort ook een verschuiving van behoeften. Dit uit zich onder andere in de 
wens om ook op zondag te kunnen winkelen. Wij zien de behoefte van winkeliers om zelf invulling te geven 
aan deze wens en te bepalen of het wenselijk is op zondag open te gaan. De ligging van Wijk bij Duurstede, 
maakt het zeker wenselijk de ruimte te geven aan deze zondagsopening. 

Een gelukkige toekomst vraagt aan politici om te luisteren, mee te denken, te faciliteren en te zoeken naar 
mogelijkheden binnen gemeentelijke, provinciale of landelijke overheid, om initiatieven die de samenleving 
verbinden op te pakken en te faciliteren. 
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Er zijn groepen met verschillende 

achtergronden en gebruiken, een 

belangrijke vraag blijft steeds hoe 

deze groepen samen optrekken.  

Mensen zijn en blijven in contact met 

elkaar en hebben respect voor elkaars 

gewoonten en zoeken de gemene 

deler in hun gewoonten 

Culturele acties als Kleurrijk uit in 

Wijk, het taalhuis en dialoogavonden 

en buurtactiviteiten blijven 

faciliteren.  

 

Informatieavonden en bijeenkomsten 

bezoeken. Informatie opdoen over 

wat er leeft en gaan daar ook graag 

over in gesprek. Wij zoeken niet naar 

onze oplossing, maar de oplossing die 

u past. 

 

Deelnemen aan initiatieven: als 

vrijwilligers, als bestuurder… wij zijn 

actief in het veld waar verbinding tot 

stand wordt gebracht. 

 

 We hebben begrip voor ieders 

identiteit maar gaan niet mee in 

agressieve identiteitspolitiek dus 

goed samenwerken, tolerantie 

betonen en goed samenwerken met 

elkaar. 

Stichting Binding, Vluchtelingenwerk, 

Amnesty Wijk bij Duurstede, het 

onderwijs, culturele organisaties en 

de hele Wijkse samenleving 

In de samenleving zijn er zijn er 

tegengestelde belangen.  

Naar elkaar luisteren. Zoeken naar 

overeenkomsten en op de 

overeenkomsten ook zoeken naar 

oplossingen.  

Aan de voorkant op zoek naar 

verschillen en tijdig het gesprek aan 

gaan… eerst weten wat de 

gemeenschappelijke deler is en dan 

pas plannen maken. 

Verenigingen, burgerinitiatieven, 

direct belanghebbenden 

(bijvoorbeeld omwonenden, 

ondernemers etc). 

In de Wijkse ontmoetingen wordt nog 

weinig invulling gegeven aan de 

pluriforme samenleving (cultuur, 

religie, geaardheid, idealen) 

Ontmoeten en proeven van elkaars 

gebruiken en gewoonten.   

We stimuleren de dialoog die leidt tot 

oplossingen en erkenning van elkaar. 
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In het huidige tijdsbeeld wijzen we 

altijd naar de ander als het niet goed 

gaat. We spreken niet over de eigen 

kracht en wat we met elkaar wel 

kunnen bereiken.  

Wij willen graag een actieve en 

positieve houding, waarbij mensen 

uitgaan van hun eigen kracht.  

Actief het gesprek organiseren om te 

zoeken naar de gemeenschappelijke 

deler. Groepen bij elkaar brengen en 

ondersteunen in het plannen van 

activiteiten.  

Iedereen in de samenleving 

Het verenigingsleven komt moeilijker 

aan bestuurders. Het hebben van een 

bestuur is voorwaarde om 

verenigingen in stand te kunnen 

houden. Verenigingen zijn het 

kloppend hart van de verbonden 

samenleving.  

Sterk maken en houden van 

verenigingen door te zorgen dat zij 

steeds over een goed geëquipeerde 

besturen te hebben. 

Faciliteren van initiatieven als 

vrijwilligersbank, het beschikbaar 

maken van een professionele coach, 

die bestuurders helpt werven en 

besturen af en toe ook ondersteund. 

Binding 

De dorpshuizen in de kleine kernen 

hebben het moeilijk en krijgen de 

exploitatie maar nauwelijks rond. 

Dorpshuizen als kloppend hart van de 

kleine kernen om cohesie te 

bevorderen.  

Middelen vrijmaken om de 

dorpshuizen in stand te houden en 

waar nodig expertise of ambtelijke 

ondersteuning organiseren om de 

bedrijfsvoering efficiënt te maken.  

Gemeente 

Vrijwillige besturen dorpshuizen 

Gebruikers dorpshuizen 

Calypso is het kloppende hart van 

Wijk bij Duurstede. Zijn we in staat 

om dit prachtige theater in de lucht te 

houden.  

 

Nu is er geen probleem: er is een 

geweldige ondernemer in dit gat 

gesprongen, maar is dit ook vol te 

houden.  

Verzekeren van het behoud van 

Calypso als voorziening in Wijk bij 

Duurstede. 

Zorgen dat er voldoende financiële 

ruimte is en blijft om Calypso in de 

lucht te houden.  

 

Verzekeren van de toekomst door 

middel van een duurzaam 

businessplan. 

Theater Calypso 
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Iedereen heeft behoefte aan werk en inkomen, onderwijs voor kinderen, goede zorg voor de gezondheid en 
een goed dak boven het hoofd. 
  
Niemand kan vooraf voorspellen wanneer hij/zij dit allemaal op eigen kracht kan doen en blijven doen of bij 
de realisering daarvan ondersteuning of speciale zorg nodig heeft. 
 

 vormt de basis voor onafhankelijkheid en zelfstandigheid, voor sociale contacten en voorkomt 

eenzaamheid. Bovendien behoudt men perspectief voor de toekomst. Eerlijke verdeling van werk en 
inkomen is voor de PvdA van groot belang.  
Mocht het verkrijgen van werk en inkomen in gevaar zijn of het inkomen niet toereikend is, zijn er 
mogelijkheden via de sociale voorzieningen  
zoals bijstand, schuldhulpverlening, minimabeleid, die wij goed op peil willen houden en uitbreiden waar 
mogelijk.  
Dit om er naar toe te werken dat de gewenste situatie zo gauw mogelijk (weer) kan ontstaan. 
  

  is een recht. Voor elk kind is er een plek met zijn/haar mogelijkheden.  

Uitgaande van de leer- en opvoedingsbehoeften van kinderen en ouders zorgen wij dat de nodige 
ondersteuning gegeven kan worden d.m.v. goed georganiseerd passend onderwijs, bereikbare 
opvoedingsondersteuning via o.a. de Wijkteams en jeugdhulpverlening. 
  

 de zeggenschap over de gezondheidszorg gaat naar de cliënt. Niet het beschikbare budget, 

maar de benodigde zorg is doorslaggevend. Loket Wijk blijft optimaal ondersteunen, zorgt door middel van 
de keukentafelgesprekken voor de nodige ondersteuning. Mantelzorgers zijn een belangrijke steunpilaar in 
de zorg en hun vraag nemen we dan ook zeer serieus. Huisartsenzorg en apotheekvoorziening zijn 24 uur 
beschikbaar en zo dichtbij mogelijk georganiseerd.  
We blijven inzetten op een bereikbare nacht- en weekendvoorziening. 
 
We zullen bij aanbestedingen in de zorg een aantal afwegingen blijven maken: te veel marktwerking maakt 
zorg duurder. Kwaliteit van de zorg en eerlijk loon voor zorgmedewerkers zijn de basis voor de 
aanbestedingen. 
  

 als maatregel om te voorkomen is voor zowel voor de gezondheid, als voor de betaalbaarheid, beter dan 

genezen. Preventie is daarom het uitgangspunt. Sport en bewegen zijn bij uitstek mogelijkheden en 
voorbeelden van preventie.  
 
Vanuit deze gedachte ondersteunen we het creëren van nieuwe sportfaciliteiten als daaraan behoefte is. Het 
zwembad blijft voor ons een belangrijk streven. Het lukte ons de afgelopen periode niet dit te realiseren, 
maar het blijft hoe dan ook hoog op onze agenda staan: wij zijn bereid hiervoor budget vrij te maken. 
Naast behoud van gezondheid, helpt sport ook om participatie, sociale samenhang en integratie te 
bevorderen. Kinderen en jongeren leren er sociale vaardigheden, discipline en sportief gedrag.  
Het is belangrijk dat sport voor iedereen toegankelijk is, ongeacht financiële en lichamelijke beperkingen. Wij  
vinden dat in het minimabeleid ook tenminste het faciliteren van zwemdiploma A thuis hoort. 
 
We zien erop toe dat de parken met de wandelpaden op orde blijven, de fietspaden in de omgeving 
onderhouden en mogelijk uitgebreid worden, om zo ook de ruimte te geven aan individuele sporters.  
In de afgelopen periode is de eerste aanzet voor een integraal beleid voor sport, gezond gewicht en gezonde 
voeding ingezet. Dit is belangrijk en zetten wij voort. Hierbij zetten wij ook graag in op meer voorlichting. 
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Het liefst zouden wij zien dat  niet meer noodzakelijk is. Helaas is dat voor teveel gezinnen nog 

steeds de dagelijkse werkelijkheid. Wijk bij Duurstede kende de afgelopen jaren al een redelijk pakket 
minimabeleid. Dankzij het landelijke PvdA initiatief is het nu mogelijk om een ondersteuningsfonds voor 
kinderen uit gezinnen met een smalle beurs mee te kunnen laten doen aan sport en cultuur. Dat initiatief 
zetten we voort en werken we waar nodig nog verder uit. Dit beleid moet ook zorgen dat de 
vraagverlegenheid voor het gebruik van het minimabeleid verder word teruggedrongen: kinderen moeten 
ook echt gebruik kunnen maken van de voorliggende voorzieningen, het is geen schande een aanvraag 
daarvoor te doen als het nodig is. 
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Krijg ik wel de hulp die ik nodig heb ? 

 

Voorlichting over de mogelijkheden en 

zorgzekerheden die er zijn. Voor 

jongeren extra aandacht: voorkomen is 

beter dan genezen. 

Voorlichtingsmateriaal organiseren, 

bewust maken van wat mensen zelf 

kunnen regelen om zorgzekerheid te 

creëren;  

 

Binding. 

Gemeentegids 

Gemeentewebsite 

Gemeentepagina in de krant 

 

Kan ik eventuele mantelzorg wel aan. 

Wie zorgt voor mij? 

 

Ondersteuning zodat men er niet 

alleen voor staat; Maatwerk 

 

Voorlichten; signalen doorgeven naar 

eerstelijnsoverleg 

 

Binding; Zonnebloem; kerken; SWO; 

huisartsen; Buurtzorg; Loket Wijk; 

Eerstelijnsoverleg, U10, 

zorgverzekeraars. Rijk, gemeente 

Verwijst de huisarts wel door?  Voorlichten; signalen doorgeven naar 

eerstelijnsoverleg 

 

Huisartsenpost is te ver weg Hulp dichtbij, evenals dokterspost Blijven inzetten op verplaatsen U10, zorgverzekeraars, huisartsen 

Moet ik betalen; kan ik het wel 

betalen? (Eigen risico, eigen bijdrage) 

Inzicht in financiële regelingen zorg 

 

Voorlichting; zo nodig minimabeleid 

aanpassen 

 

Sociale Raadslieden 

Kan ik mee blijven doen -ook in het 

kader van toenemende eenzaamheid - 

aan sport-en culturele activiteiten.  

Dat iedereen zich geestelijk en 

lichamelijk goed blijft voelen. 

 

Bevorderen dat activiteiten mogelijk 

zijn of worden en dat ze toegankelijk 

zijn. Blijven inzetten voor zwembad. 

 

Binding; Ewoud en Elisabeth Gasthuis, 

Wijk helpt, sportscholen. Zwembad… 

 

Kan mijn kind het basiszwemdiploma 

halen? 

Iedere inwoner een zwemdiploma Streven naar zwembad in Wijk 

Eventueel ondersteuning vanuit 

minimabeleid 

Gemeente, initiatiefnemers zwembad 

Marienhoeve,  

Mijn kind gaat niet lekker op school, er 

is iets mis; ik heb thuis problemen. 

Ieder kind/jongere de ondersteuning 

en plek die het nodig heeft . 

Zicht houden op goede uitvoering van 

de Jeugdwet en Passend onderwijs/ 

jeugdhulp 

Loket Wijk, gemeente voor 

leerlingenvervoer; Stichting Bed 

Ik ben mijn baan kwijt en heb geen 

inkomen meer 

Iedereen  weer aan het werk en een 

inkomen hebben. ( of een tijdelijke 

uitkering) 

Zicht houden op juiste uitvoering  van 

de Participatiewet door RSD 

Binding en plaatselijke werknemers 

De Wijkse Loods 

Hoe kom ik van mijn schuld af? 

 

Snelle signalering Op te richten ombudsteam PvdA Schuldhulpverlening, BSR 

Stichting Binding 

Sociaal raadslieden, Woningbouw, 

energiemaatschappijen 
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Kan ik bij de voedselbank terecht? 

 

Financiële zelfstandigheid  

 

In stand houden Voedselbank, zolang 

dat helaas nog nodig is.  

Voedselbank 

Wie zorgt voor mij als ik uit ziekenhuis 

kom? (en ik het nog niet alleen kan) 

Voldoende tijdelijke verblijfplekken Voldoende opvangplekken creëren zorginstellingen 

Ik ben bang dat mijn kind met drugs en 

drank in aanraking komt. 

Krachtig maken om  verleidingen te 

weerstaan 

Preventie; voorkomen van dealen Scholen, GGD; politie; jongerenwerker 

Loket wijk 

Voortijdig schoolverlaters Iedereen maakt opleiding af  Leerplichtambtenaar De Boeg 

Is opvang in een instelling de beste 

oplossing? 

Opvang in gezin een reële kans geven Preventief werken en inzetten op 

gezinsopvang/pleeggezinnen 

Jeugdhulp, Binding, GGD 

Hoe blijven de mensen lang gezond? Gezonde ouderen Sportvoorzieningen op professionele 

manier ondersteunen 

Mariënhoeve, gemeente, zwembad 

Er is nog steeds verborgen 

werkeloosheid onder jongeren 

Iedereen in beeld bij RSD Inzet maatschappelijk werk, 

jongerenwerker. 

Stichting Bed, RSD Jongeren Loket 

Statushouders hebben een grote 

afstand tot de arbeidsmarkt, maar 

willen graag  toewerken naar een baan. 

Statushouders snel in het 

arbeidsproces opnemen 

Middelen zoeken  (oa stageplekken) 

om hen sneller aan het 

maatschappelijk leven te laten 

deelnemen 

Bedrijfsleven, gemeente, verenigingen, 

RSD, BIGA 

Jongeren en volwassenen met een 

beperking hebben geen zekerheid dat 

er voor hen ook werk op het juiste 

niveau zal zijn. 

 

Structurele arbeidsplaatsen bij 

Gemeente en Wijkse werkgevers 

Overleg gemeente en werkgevers 

scheppen van arbeidsplaatsen 

Wijkse werkgevers OKW 

Ondernemerskring Wijk en gemeente 

BIGA 



13 



14 

 
Wonen is veel meer dan een dak boven je hoofd. Het betekent een vertrouwde en veilige thuisbasis. Wonen 
doe je niet alleen, maar met anderen in een buurt of wijk, dorp of stad.  
 
We willen meer woningen, betaalbare woningen en meer zeggenschap voor bewoners.  
Wachtlijsten voor een sociale huurwoning moeten korter. Dat kan door voldoende huizen te bouwen en 
meer lokaal maatwerk. Minimaal 40% sociale huurwoningen is daarbij de norm. Daarnaast moet er gezocht 
worden naar mogelijkheden om de doorstroming in bestaande sociale huurwoningen te bevorderen en 
scheef-wonen terug te dringen.  
 
De komende jaren moeten er nog  1.000 woningen bijkomen. De Geer III is daarbij een belangrijke 
ontwikkellocatie.  
Die 1.000 woningen zijn nodig om: de lange wachttijd voor jongeren uit Wijk bij Duurstede te verkorten, 
kleinere woningen voor ouderen die willen doorstromen te bouwen, vluchtelingen een plek te bieden en 
starters op de woningmarkt aan betaalbare woningen te helpen.  
Bovendien moet 10% van de beschikbaar komende woningen geschikt zijn kwetsbare doelgroepen.   
Daarnaast willen we ook kleine bedrijvigheid aan huis stimuleren en mogelijk maken.  
 
Wij maken ons hard voor deze oplossingen die het wonen en het woonklimaat in onze gemeente voor 
iedereen bereikbaar maken. Het verduurzamen van de woningvoorraad is daarbij een belangrijk doel. 
Daarbij hebben we het zowel over klimaat als levensloopbestendigheid van de woningen. 
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Onvoldoende woningen beschikbaar Sterke reductie van de wachtlijsten. Meer woningen realiseren voor Wijk 

bij Duurstede. Ten minste 125 

woningen per jaar. 

Projectontwikkelaars 

Woningbouwcorporaties 

Investeerders 

Adviesgroep sociaal domein 

Provincie 

Jongeren kunnen vaak niet in Wijk bij 

Duurstede blijven wonen, omdat er 

geen woningen beschikbaar zijn 

Meer woningen beschikbaar voor 

jongeren, zodat we jongeren aan Wijk 

bij Duurstede kunnen binden. 

Meer woningen bouwen die geschikt 

zijn voor jongeren. 

Lokaal maatwerk 

Jongeren 

Woningcorporaties 

WoningNet 

Provincie 

 

Doorstroming van sociale huur naar de 

vrije sector huur of koop, omdat er 

onvoldoende woningen in de vrije 

sector in het segment van € 710 tot € 

950 en/of koopprijzen tussen de € 

175k en € 250k beschikbaar zijn 

Meer woningen beschikbaar voor 

mensen met een modaal/bovenmodaal 

inkomen, zodat zij uit sociale 

huurwoningen kunnen doorstromen 

naar de vrije sector. 

Meer woningen realiseren in het 

middensegment van € 710 tot € 950 

en/of koopprijzen tussen de € 175k en 

€ 250k 

Particuliere investeerders 

Woningcorporaties 

Investeringsfonds (op te richten) 

Lokale banken 

Duurzaamheid en betaalbaarheid van 

woningen met elkaar op gespannen 

voet 

Woningen duurzamer maken, 

waardoor woonlasten dalen  

Woonstimuleringsfonds opzetten dat 

zowel kijkt naar betaalbaarheid als 

duurzaamheid. 

Lokale banken 

Woningcorporaties  

Investeerders/pensioenfondsen 

Duurzaamheidsorganisaties (e.g. 

EWEC) 

Verdunning van huishoudens Voor iedereen een woning die past als 

een jas. 

Mogelijkheden beschikbaar maken om 

kleine woonvormen te faciliteren.  

Provincie/Gemeente 

Geïnteresseerden in kleine 

woonvormen 

Woningen voor vergunninghouders. 

Deze woningen komen ten laste van de 

toch al beperkte sociale 

woningvoorraad. 

Evenwichtig beschikbaar stellen van 

woningen voor verschillende 

doelgroepen: bijvoorbeeld 40 

vergunninghouders/50 sociale 

woningbouw (in het bijzonder 

jongeren)/10 WMO/voor mensen met 

beperking/speciale doelgroepen 

Middelen beschikbaar stellen om 

kwetsbare doelgroepen te voorzien 

van huisvesting.  

 

Minimaal 40% sociale woningbouw in 

ieder nieuwbouwproject. 

Woningcorporaties 

Particuliere investeerders 

Gemeente 

Provincie en landelijke overheid 

Vluchtelingenwerk 

WMO-loket 

Huisvesting voor ouderen. Meer 

groepswonen voor ouderen… 

Maak eens iets mogelijk wat over het 

algemeen niet mogelijk lijkt.  

Lagere grondprijzen/grondbeleid 

richten op deze woonvormen 

Gemeente, woningbouwvereniging, 

woningzoekenden. 
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woongroepen maken in eigen beheer of 

met de woningcorporatie. 

 

 

Er komen woningen vrij door ook te 

bouwen voor ouderen: zo komt 

doorstroming op gang. 

Wie heeft zeggenschap over 

woningbouw 

Gevarieerd bouwen voor verschillende 

doelgroepen  

Voorwaarden stellen aan 

bouwprojecten 

Gemeente heeft de regie; niet alleen 

aan de markt overlaten 

 

Belemmering bedrijvigheid aan huis 

door strakke regelgeving 

Mogelijkheden bieden voor bedrijf aan 

huis 

Versoepeling van regels voor deze 

groep 

Beginnende en kleine ondernemers 

Percelen voor betaalbare zelfbouw zijn 

schaars. 

Beschikbaar stellen van grond  Ondernemende bewoners 
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Bij duurzaamheid denken we vooral  aan energiebesparing  en het uitbannen  van het gebruik van fossiele 
brandstoffen.  
Duurzaamheid heeft ook te maken met het bouwen van woningen  voor meerdere generaties, het inrichten 
van de stad, het afvalbeleid, verkeersstromen en veilig wonen in wijk de buurt. 
 
In Wijk bij Duurstede wordt gelukkig nog gebouwd. Het milieubeleidsplan moet daarbij gevolgd worden; dat 
betekent dat er duurzaam gebouwd wordt en energiezuinig. De gemeente streeft er naar  op termijn 
klimaatneutraal te zijn.  
Wij steunen deze keuze van harte en vinden dan ook dat alle initiatieven daartoe door de gemeente 
gefaciliteerd moeten worden.  
De PvdA is voor het gebruik van alternatieve energieopwekking. Plaatselijk gaat onze voorkeur uit naar 
kleinschalige initiatieven.  
We hebben dan ook van harte ingestemd met de plaatsing van zonnepanelen op het gemeentehuis. Een 
mestvergistingsinstallatie is inmiddels in aanbouw, het gebruik maken van  aardwarmte  moet  mogelijk 
gemaakt worden. Op steeds meer boerderijen in de omgeving liggen  zonnepanelen.  
 
De PvdA ondersteunt het bevorderen van windenergie, maar vindt dat daarbij de lusten en de lasten eerlijk 
verdeeld moeten worden. Eerdere pogingen om windmolens in de gemeente te plaatsen bleken niet aan die 
criteria te voldoen.  
Daarom is aansluiten bij investeringen en aandeelhouderschap in windmolenparken op zee en in de polders 
wel een haalbare optie.  
Groenfondsen  van banken maken het mogelijk om te investeren in duurzame (windenergie-) projecten. 
 

Iedereen maakt wel eens gebruik van de gemeentewerf om van zijn spulletjes af te komen. Onze 
tweedehandswinkels vervullen daarin een belangrijke functie door goederen een tweede leven te gunnen: zo 
wordt én het milieu  gespaard én  wordt mensen met een smalle beurs tegemoet gekomen . Maar zowel de 
werf als het gebouw van Nogges voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Een verplaatsing naar het 
industrieterrein biedt mogelijkheden om dit probleem op te lossen.  
En nu we het toch over afval hebben: dat willen we zo snel mogelijk ondergronds hebben.
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Ik zie geen windmolens in Wijk? Gaat 

Wijk bij Duurstede in de toekomst wel 

voldoende groene energie kunnen 

produceren? 

Energie neutrale gemeente Onderzoeken en afwegen van alle 

maatregelen die helpen om een 

energie neutrale gemeente te worden. 

Daarbij rekening houdend met de 

omgevingsfactoren. 

Aanbieders/energiecollectieven, in het 

bijzonder de EWEC 

Te weinig zonnepanelen  

 

Energie neutrale gemeente Ondersteunen van projecten van bv 

Eigen Wijkse Energie coöp 

Met EWEC; Voorbeeld projecten 

Revius, Stroomfabriek, Mariënhoeve, 

Volksbelang enz 

Heeft afvalscheiding wel nut? 

 

 

Meest efficiënte vuilverwerking 

(scheiden bij de bron of op het 

afvalverwerking station) 

Herzien na afloop huidige termijn Gemeente, afvalverwerker 

Ik wil graag verduurzamen, maar ik heb 

een huurhuis 

 

Energieneutraal huis Stimuleren dat huurders ook 

zonnepanelen mogen plaatsen 

Woningbouw vereniging, EWEC, 

gemeente,  

Ik zit op een terras op de Markt en er 

rijden steeds zoekende auto’s langs die 

geen plek kunnen vinden 

 

Autovrije Markt, met mogelijkheid 

voor in/uitladen en 

invalidenparkeerplaats 

Bij herinrichting hiervoor pleiten Winkeliers, inwoners, gemeente 

De omgeving verloedert, de openbare 

ruimte wordt niet meer onderhouden  

Schoon en nette gemeente met groen 

uiterlijk 

Groenvoorzieningen op goed niveau Gemeente, buurtbewoners; Wijk 

Schoon gewoon; 
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Een veel gehoorde klacht gaat over de slecht onderhouden groenstroken en dan met name bij de entree van 
de binnenstad: de Zandweg. Een initiatiefgroep heeft een prachtig plan gemaakt om de Zandweg te 
vergroenen, veiliger en toegankelijker te maken. Het gevaarlijke kruispunt Steenstraat/Zandweg wordt 
hierbij meegenomen. Uitvoering van dit plan en het tegelijkertijd autovrij maken van de Markt zal bijdragen 
aan een verkeersluwe en veiligere binnenstad. Daarnaast is het van groot belang dat de openbare ruimte van 
Wijk bij Duurstede bereikbaar blijft voor minder-validen. Dat geldt ook voor  Cothen, waar  de herinrichting 
van de Dorpsstraat een veiliger verkeersbeeld geeft. In de binnenstad is geen ruimte voor meer 
parkeerplaatsen en dat is ook niet nodig omdat uit bij gehouden tellingen gebleken is dat voor het dagelijks 
parkeren voldoende plek beschikbaar is. We moet voor het evenementen-parkeren de komende jaren het 
experiment om op het Evenemententerrein en langs de Boterslootweg te parkeren goed monitoren om te 
kijken of dit goede oplossingen zijn. 
 
Wij maken ons hard voor een fietsverbinding naar de Gravenbol (niet door de uiterwaarden, natuurgebied, 
maar langs de dijk) omdat juist nu door de herziening van de Rijndijk deze lang gekoesterde wens in 
vervulling kan gaan. Daarnaast ondersteunen wij het initiatief om de verbinding tussen het fiets/voetpad 
langs het Amsterdam-Rijnkanaal en de Veerweg aan te leggen en daarmee de veiligheid van voetganger en 
fietser te verbeteren.  
 

Wij koesteren de natuur in onze omgeving; in de uiterwaarden komt geleidelijk steeds meer ruimte voor de 
natuur in het kader van Ruimte voor Water en als resultaat van zandwinningsprojecten. Dergelijke 
initiatieven ondersteunen wij, maar wij willen wel dat overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt 
wordt, zoals bijvoorbeeld bij eventuele zandwinning in de Bosscherwaarden. Hier liggen mooie kansen voor 
natuurontwikkeling. 
 

Wijk bij Duurstede is een historisch belangrijke plaats in een prachtige omgeving ingebed: een rijk verleden, 
een monumentale binnenstad, uniek gelegen aan rivier, tegen de Utrechtse Heuvelrug. 
Onze stad heeft ook een rijke cultuur met vele galerieën, een mooi (vernieuwd) museum, een eigen theater 
en vele evenementen. 
 

Wijk bij Duurstede is het bezoeken meer dan waard en we willen daar ook de ruimte voor bieden. Maar we 
zetten in op kleinschaligheid. 
 

De politie en gemeente moeten voldoende mensen beschikbaar hebben voor handhaving. Uitgangspunt is 
preventie in plaats van repressie. Wijkagenten en BOA’s kennen daarom de wijken en gaan zoveel als 
mogelijk de gesprekken aan. Inwoners zijn ook zelf ogen en oren  in hun directe omgeving. Waar nodig is er 
gesprek tussen de omgeving en wijkagenten/boa’s als er zorgen zijn omtrent de veiligheid. Het is veilig 
wonen in Wijk bij Duurstede. 
 
Uitgangspunt is een veilige buurt en wijk.  
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Vertrouwen is het uitgangspunt van de gemeentelijke dienstverlening aan haar inwoners. Papierwerk en 
dubbele controles op subsidies of tegemoetkomingen worden tegengegaan. Door de juiste, tijdige  inspraak 
van de bevolking komt de gemeente tot betere besluitvorming. 
De PvdA wil dat de gemeente haar burgers betrekt bij zaken die hen aangaan. De gemeente biedt haar 
diensten aan via internet.  
Voor wie dat niet haalbaar blijkt moet ook de mogelijkheid blijven om op papier of per telefoon contact te 
hebben. Hulpbehoevenden moeten desgewenst ook thuis bezocht kunnen worden.  
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Ik heb een klacht gemaild naar de 

gemeente, maar krijg geen antwoord 

Snelle en duidelijke reactie. Ook als het 

niet op korte termijn kan worden 

opgelost, wordt tenminste aangegeven 

binnen welke termijn men het wel kan 

doen.  

Duidelijke afspraken maken over hoe 

wij met onze burgers communiceren. 

Direct antwoord en inzicht in de 

antwoordtermijn is daarbij een 

vereiste. 

Medewerkers gemeente 

Gemeentebestuur 

 

Gemeenschappelijke regelingen die bij 

de gemeente horden, zoals 

bijvoorbeeld GGD, RDWI, 

Belastingsamenwerking… 

Worden de belangen van de 

afzonderlijke kernen en/of 

verschillende belangengroepen wel 

afdoende gewogen? 

Evenwichtige vertegenwoordiging, van 

de kernen, maar ook verschillende 

belangengroepen.  

Dorpsraad in Cothen en Langbroek en 

wijkraden 

 

Bij het samenstellen van 

adviesplatformen waarborgen 

voldoende afvaardiging van alle 

belanghebbenden (representatieve 

vertegenwoordiging) 

College en Raad 

Wijk bij Duurstede is slecht bereikbaar. 

Ik kan moeilijk naar mijn werk komen 

en kom ook moeilijk weer terug naar 

Wijk bij Duurstede 

Goede doorstroming Overleggen met provincie Gemeente, provincie 

Wijk bij Duurstede is slecht bereikbaar. 

Ik kan moeilijk naar mijn werk komen 

en kom ook moeilijk weer terug naar 

Wijk bij Duurstede 

Goede doorstroming Overleggen met provincie Gemeente, provincie 

Er wordt niet gehandhaafd op 

parkeeroverlast. Caravans en 

aanhangers staan wekenlang op 

plekken die daarvoor niet bedoeld zijn, 

auto’s staan op stoepen enz. 

We zorgen dat onze plaatselijke 

verordening wordt nageleefd en 

zorgen dat de BOA aandacht heeft 

voor het handhaven op ongewenste 

parkeersituaties.  

Parkeeroverlast oplossen als prioriteit 

stellen voor de BOA. 

Gemeente, BOA 

Bosscherwaarden: wat wordt 

overhoop gehaald, hoe lang duurt het? 

Na afloop mooie natuur Procedures goed uitvoeren Gemeente, provincie, uitvoerders, 

Rijkswaterstaat  

VNMW, Utrechts Landschap en 

Staatsbosbeheer 
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Wij willen geen  toerisme zoals in 

Volendam… 

Toerisme zonder overlast, gericht op 

onze rijke historie; fietsen en wandelen 

in ons buitengebied 

De gemeente ontplooit en steunt  in 

overleg met partners -nieuwe en 

bestaande-initiatieven  

Gemeente, VVV, Museum 

Overlast van geluid, vernieling, 

rommel, buren….,kortom kleine 

ergernissen. 

Overlast beperkt houden Aanspreken, handhaven, campagne 

met betrekking tot 

verantwoordelijkheid burger 

Horeca, inwoners, politie 

Iedereen fietst maar zonder licht. Iedereen zichtbaar verlicht op straat in Fietskeuring verplicht?? 

Voorlichting, handhaving. 

VVN, politie , scholen, ouders 

Ik zie nooit een agent op straat; er 

wordt niet gehandhaafd. 

Je veilig en beschermd voelen op straat 

en thuis 

Politiepost; politie zichtbaar; 

handhaving 

Politie, BOA, burgemeester 

Ik zit op een terras op de Markt en er 

rijden steeds zoekende auto’s langs die 

geen plek kunnen vinden 

 

Autovrije Markt, met mogelijkheid 

voor in/uitladen en 

invalidenparkeerplaats 

Bij herinrichting hiervoor pleiten Winkeliers, inwoners, gemeente 

Ik kan niet omgaan met de computer, 

hoe bereik ik de gemeente 

bereikbaar loket via computer, 

telefoon en per brief 

  

Weet je wat het kost als ik bestolen 

ben van mijn papieren???Heel veel geld 

Geen boete op aanvragen van nieuwe 

papieren bij diefstal of verlies. na 

aangifte. 

  

Gemeente is alleen in de ochtend te 

bereiken? 

 Voorlichting over openingstijden en 

digitale bereikbaarheid 

Voorlichting gemeente 
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