Lekker leven in lauwe!
Beneden-Leeuwen, maart 2018
Wij zijn FD Partij Beneden-Leeuwen. Een partij die de belangen wil behartigen van de inwoners van
Beneden-Leeuwen. Met onze leden zijn we breed geworteld in het dorp. Er is voor iedere inwoner wel
een “PBL-er” in de buurt. Ook zitten onze leden bij allerlei verenigingen en clubs. Dat is ook wat we
belangrijk vinden. De gemeente is er voor de inwoners en dus moeten de inwoners ook maximaal bij
de gemeente betrokken zijn of raken. Dat willen we echt, en zeker ook na 21 maart willen we jouw
stem nog graag horen.

LANDELIJKE & LOKALE PARTIJEN
Met name in Beneden-Leeuwen zien we veel politieke invloed van de landelijke partijen VVD, SP en
CDA. Deze partijen staan landelijk voor een bepaalde ideologie (VVD: liberalisme, SP: socialisme) of
voor religieuze normen & waarden (CDA: christelijke). Veel ideeën die we over die partijen hebben,
zijn onderwerpen van landelijke politiek. Het zijn zaken waar de gemeente geen echte invloed op heeft;
De onderwerpen waarover de landelijke politieke partijen elkaar in Den Haag in de haren vliegen, worden niet lokaal beslist! Lokaal stemmen op SP of VVD, maakt je niet rijker of armer! Op landelijk niveau
worden wetten gemaakt, op gemeenteniveau worden ze uitgevoerd. De gemeente krijgt geld van de
overheid om die wetten uit te voeren, met daarbij de “instructie” hoe de gelden moeten worden verdeeld. De gemeente, geleid door FD, VVD, SP, CDA of door SMW heeft maar minimale ruimte om van
de landelijke “instructies” af te wijken.
De PBL-ers stemmen landelijk ook verschillend. En dat is logisch omdat we een brede afspiegeling van
het dorp zijn. As het over het dorp gaat, zijn we eensgezind. We willen (1) Lekker leven, ondernemen
en recreëren, (2) Eerlijke en passende zorg geven, (3) De gemeente actief voor haar inwoners laten
werken, (4) Het gemeentebestuur dichter bij de inwoners brengen (daarom dus liever zelfstandig blijven) en (5) Werken aan de toekomst van onze gemeente. Daar gaat onze gemeente wel over, daar
kunnen we wel iets aan doen. Baseer je stem dus niet op jouw ideologie of religie, in de gemeenteraad
is dat dus gewoon een verloren stem!

FUSIE òf ZELFSTANDIG in SAMENWERKING met1
West Maas & Waal is een kleine gemeente. In Nederland is de gemiddelde gemeentegrootte zo’n
45.000, WM&W heeft er bijna 19.000. Dus moeten we fuseren, is de gedachte bij velen. Natuurlijk niet
met Tiel, maar met Druten, zo wordt al gauw geroepen. FD Partij Beneden-Leeuwen heeft niets tegen
fuseren, maar is beducht voor de gevolgen van een fusie. Van fusies wordt vooraf vaak beloofd dat die
leiden tot: meer professionaliteit in bestuur, efficiënter werken, kostenbesparing, een minder kwetsbaar ambtelijk apparaat, meer macht in de regio. Als we dit willen bereiken of als we hierop nu problemen zouden hebben, dan zou je zeggen: “fuseren met die hap!”
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Dit concept wordt ook wel SETA genoemd. Samen En Toch Apart, prof.dr.Arno Korsten, bestuurskundige)
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FD Partij Beneden-Leeuwen, maar ook onze zusterpartijen binnen de FD, zien deze punten niet als
probleem. Veel ervan zijn feitelijk al opgelost door samen te werken met professionele partijen en
gemeenschappelijke regelingen zoals: AVRI (Reiniging), BSR (Belasting-inning), ODR (Vergunningen),
Werkzaak Rivierenland (Werkbegeleiding) en Sterker Sociaal Werk (WMO & Jeugdzorg). Daarmee zijn
in ieder geval de kwesties professionaliteit, kostenbesparing en de efficiëntie van het ambtenarenapparaat geregeld. Waar we nog wel naar moeten kijken is: Hoe worden deze samenwerkingen ervaren
door onze inwoners? En Kunnen we iets zeggen over de behaalde efficiëntie c.q. kostenbesparing?
Want we weten dat veel fusies weliswaar de bovenstaande bedoelingen hebben, maar in de praktijk
vaak leiden tot: meer bureaucratie, hogere kosten en megalomane ambities (bijv. het nieuwe gemeentehuis, zwembad, cultureel centrum etc.) En misschien wel het allerergste: een grotere kloof tussen
inwoners en gemeentelijke organisatie!
Overigens zijn gemeenten autonoom en beslissen ze zelf of ze wel of niet gaan fuseren. Zolang de
gemeente West Maas & Waal haar financiën op orde heeft en er bestuurlijke rust heerst, zal geen
andere overheid kunnen dwingen tot fusie.
Ook een broodje aap verhaal is de ideale gemeentegrootte. Er is geen enkel onderzoek dat aantoont
dat er een ideale gemeentegrootte is van 50.000 of 100.000 inwoners (wordt wel vaak beweerd). Er is
er een die stelt dat het tussen 20.000 en 80.000 ligt. Kortom er lijkt geen relatie tussen aantal inwoners
en goed functionerende gemeente.
Voor FD Partij Beneden-Leeuwen is de kwestie, willen de inwoners fuseren met Druten of willen we
gewoon zelfstandig blijven. Wat de Gelderse commissaris van de koning Clemens Cornielje en Minister
van Binnenlandse Zaken Kasja Ollongren willen, is daaraan ondergeschikt. Zij willen immers zelf ook
niet fuseren met Overijssel resp. België.

SOCIALE KNOOPPUNTEN
Hoewel de wereld steeds meer lijkt te individualiseren (ieder voor zich), hechten we vaak aan dingen
samen te doen. Dat is een belangrijk onderdeel van “Leefbaarheid”. Dat samendoen gebeurt op allerlei
manieren:
1. Op scholen;
2. Bij sportverenigingen (Tennis, voetbal, wielrennen, volleybal, zwemmen, badminton, ruitersport etc.);
3. Bij hobbyclubs (zang, dans, toneel, boeken/lezen, scouting, vissen etc.);
4. Bij sociale verengingen (Senioren, Leeuwense Vrouwen, Cultuurhistorie etc.);
5. In buurtclubs;
6. Met jaarlijkse evenementen (Dag van Leeuwen, Pleinpop, Dijkensport, Lauwe on Ice/Lights/..,
Kerstmarkten, Survival run, Fierljeppen, Wiellawaai etc.);
7. In koopcentra (Zandstraat/Dorpsplein & Heemstrade);
8. Incidentele evenementen zoals (Samenloop voor Hoop, Giro d’Italia).
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Samendoen is leuk, het brengt mensen bij elkaar en maakt ons blij. Deze activiteiten komen vanuit de
gemeenschap en worden georganiseerd door de gemeenschap, mensen samen. Omdat de gemeente
dat heel belangrijk vindt, helpt de gemeente daar ook bij. De gemeente betaalt of subsidieert onderkomens/accommodaties, zorgt voor bereikbaarheid, zorgt voor sociale- & verkeersveiligheid eromheen, subsidieert activiteiten, verzekert vrijwilligers en geeft aanmoedigingspremies. Hoe dan ook, de
mensen moeten het zelf organiseren en zelf doen. De gemeente participeert en faciliteert, maar organiseert zelf geen van deze activiteiten.
In Beneden-Leeuwen beschikken we over veel gezamenlijke activiteiten. Voor elk wat wils. Als FD Partij
Beneden-Leeuwen koesteren we die en willen we, waar nodig, een extra helpende hand uitsteken. Dat
is hard nodig, want we zijn de minst leefbare kern van WM&W (zie: https://fdpbl.nl/article/3). Dat is
mede het gevolg van onvoldoende politieke aandacht voor ons dorp. Al 20 jaar zijn we onvoldoende
als dorp in de Gemeenteraad en College van B&W vertegenwoordigd geweest (zie: https://fdpbl.nl/article/62) .

VIER SPEERPUNTPROJECTEN
Concreet willen we ervoor gaan zorgen dat:
• Seniorenvereniging 50+ een permanent onderdak gaat krijgen, op een centrale plaats in ons dorp.
”Ons Huuske” is nu tijdelijk ondergebracht in het oude politiebureau. Op termijn moeten ze een
definitieve plaats kunnen vinden, die een slimme combinatie zou kunnen zijn met een of meer
andere verenigingen in het dorp. Op die manier wordt de nieuwe locatie ook multifunctioneel
gebruikt, maar dan met een gebruik dat wat vrijer en structureler is dan wat in MFA de Rosmolen
kan. Er zijn hier gemiddeld 300 ontmoetingen!
• De Peel is de toegangspoort tot onze buitensportaccommodaties. Het is/wordt de hoofdingang
voor de sportverenigingen Vier Heemskinderen, Lewabo en Leones. Maar ook Scouting Don
Bosco, Postduivenvereniging De Zwaluw en de Activiteitencommissie liggen aan de Peel. Deze
verenigingen brengen veel auto- en fietsverkeer met zich mee. Daarop is de Peel niet berekend.
Ook zijn er onvoldoende parkeerplaatsen. Een grondige aanpak moet extra parkeerplaatsen creeren, de veiligheid voor jeugdige fietsers verbeteren en het geheel een waardige toegangspoort
laten worden. Rond 1.500 bezoekjes per week worden door de Peel verwerkt.
• De Leonesaccommodatie is al jaren een probleem. Het kleedkamergebouw moet hoognodig vervangen worden en de kantine moet worden verplaatst. Deze moet bij de nieuwe kleedkamers
gebouwd worden. De vereniging heeft daarbij hulp van de gemeente nodig, die door slimme samenwerking maar een minimale investering vraagt. Meer dan 1.000 bezoekjes per week.
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Zeker is de politiek, daar medeverantwoordelijk voor geweest. Onze inwoners begrepen het nut niet van de twee dorpspartijen. Sinds 2014 is er weer eenduidigheid. Sinds de Gemeenteraadsverkiezingen van 2014 heeft Beneden-Leeuwen
weer een dorpspartij; FD Partij Beneden-Leeuwen.
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•

Het Centrumplan (zie: https://fdpbl.nl/article/60) komt vanuit de ondernemersvereniging. Het
voorziet in meer gezelligheid/knusheid, meer flexibele ruimte voor evenementen en behoud van
de parkeerfaciliteiten die ons centrum helpen economisch levensvatbaar te blijven. Dat is hard
nodig want sinds het verdwijnen van de boom van Mina Kuppen heeft het Dorpsplein aan waardigheid moeten inboeten.

DE ZANDSTRAAT
De Zandstraat eenrichtingsverkeer maken, daar zijn we niet voor. Maar we zijn er ook niet zondermeer
op tegen. Als partij willen we uiterst zorgvuldig zijn met de levensvatbaarheid van dit sociale en economische knooppunt. Een plek die juist zo wordt gewaardeerd door zijn bereikbaarheid en veel, gratis
parkeerruimte. Tot ver buiten onze gemeentegrenzen komen er mensen naar ons koopcentrum. Als
we aan de bereikbaarheid afbreuk doen, dan kan dat ernstige economische en sociale gevolgen hebben. Invoeren van eenrichtingsverkeer kan wat ons betreft pas na degelijk onderzoek van de gevolgen
voor:
• de aantrekkelijkheid van ons winkelgebied,
• de verkeersveiligheid in de straten die het retourverkeer moeten gaan verwerken (Rozenstraat, Wielstraat, Molenstraat, Julianastraat en Dijkstraat),
• de kosten van deze ingrijpende operatie.
(zie ook: https://fdpbl.nl/news-article/77) Zeker zijn er ook nog andere, slimme mogelijkheden voor
de fietsveiligheid, die minder risicovol zijn en beduidend minder kosten.

SENIORENHUISVESTING
Voor senioren moeten er meer mogelijkheden komen om zich te vestigen, zo centraal mogelijk in ons
dorp. Moderne senioren hebben lang niet allemaal behoefte aan een kamertje in een nieuwe HeyAcker. Hun behoeften zijn veel meer gerelateerd aan veiligheid, centrale ligging, zelfredzaamheid, vol
gemak (domotica), ruimte volgens eigen ideeën vormgegeven, naar financiële draagkracht, gemeenschappelijke faciliteiten binnen handbereik (fitness, werkplaats, koffiecorner, tuin, hulpverlenersruimte etc.) Maar ook het gemak van een conciërge, tuinman en/of klusjesman onder handbereik past
hierin. FD Partij Beneden-Leeuwen wil onderzoeken welke behoeften er precies zijn, hoe groot die
behoeften zijn en welke mogelijkheden Beneden-Leeuwen biedt om een dergelijk plan te realiseren.
Daarbij dienen ook belangrijke partijen te worden betrokken als de Zorggroep Maas & Waal, woningbouwvereniging De Kernen, huisartsen en projectontwikkelaars.

DE AMBULANCEPOST
Op papier zien de aanrijtijden van de ambulance er goed uit voor West Maas & Waal. Met de vooruitgeschoven post van de Regionale Ambulance Voorziening komen we in 2015 en 2016 op iets meer
dan 7½ minuut gemiddeld. Alleen door de Beneden-Leeuwense post kunnen aanrijtijden binnen onze
‘uitgestrekte’ gemeente worden gehaald (of maar beperkt worden overschreden). Nu zijn bijna alle
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“uithoeken” binnen 15 min. bereikbaar. Als de post naar Druten gaat, zal alles ten westen van Beneden-Leeuwen onbereikbaar zijn, binnen de normtijden. FD-Partij Beneden-Leeuwen wil zelfs gaan ijveren voor een ambulancestandplaats. Die biedt nog meer zekerheid op korte aanrijtijden, dan de
huidige vooruitgeschoven post.

TOEKOMSTGERICHTHEID
We leven hier fijn, midden in het land, omgeven door twee machtige rivieren met veel ruimte en
rust. In Nederland zijn we niet zo’n bekende streek. Vroeger stonden we bekend vanwege onze meubelindustrie, tegenwoordig zijn we veel anoniemer. Natuurlijk hebben we nog prachtige bedrijven,
zo’n 1.900 in West Maas & Waal. Stuk voor stuk pareltjes, in metaalindustrie, in detailhandel, in land& tuinbouw, in recreatie, in de bouw en in de ambachtelijke sfeer. Samen zorgen ze voor zo’n 6.000
banen. Dat zijn best mooie cijfers (+6.200 banen, 4,7% werkloosheid. Gelderland scoort: 5,7%!3),
maar we hebben een beroepsbevolking van 10.250 mensen. Kortom we komen ruim 4.000 banen te
kort om zelfvoorzienend te zijn.
Voor nu ziet het er allemaal wel goed uit, maar hoe zit het met onze toekomst? Wat gebeurt er met
de landbouw of in het bijzonder met de veeteelt. Beide staan aan de vooravond van grote veranderingen.
• Biologische landbouwproducten worden meer en meer gevraagd, het gebruik van kunstmest
en bestrijdingsmiddelen wordt steeds verder ingeperkt,
• De CO2 voetafdruk van de vleesindustrie knaagt aan de wijze waarop nu veeteelt wordt bedreven. Ook moeten we volgens waarzeggers aan de insecten en aan de vegaburgers. Gaan
onze agrariërs daar een rol in betekenen?
• De detailhandel heeft het steeds moeilijker, nu er steeds minder wordt verkocht op “elkaar
gunnen” (relatie) en men steeds meer op kiest voor Internet en dus “prijs & gemak”(ruil).
• In de ambachtelijke sfeer zien we de robots komen. Het is fascinerend om in autofabrieken
te zien hoe tegenwoordig onze auto’s tot in de perfectie door robots worden gemaakt, 24
uur per dag, 365 dagen per jaar. De stad Detroit in de VS, zag dat te laat en liep leeg en ging
failliet. De technologie gaat voort en gaat veel werk van ambachtslieden overnemen.
• Vergrijzing zorgt ervoor dat de beroepsbevolking voor steeds meer mensen óók “de kost
moet verdienen”. Die werkenden moeten ook langer werken, maar is dat werk er dan nog
wel?
• De akkoorden van Parijs vragen om de temperatuurstijging in 2050, onder de 20C te houden.
Daarvoor moeten we van het aardgas af, vanaf 2035 kunnen we alleen nog elektrische auto’s
kopen, onze huizen komen vol met domotica/en het internet of things (elektronica voor huiselijk gemak, aangestuurd via je smartphone of laptop) en moeten tegelijkertijd energieneutraal worden etc. Maar waar halen we alle benodigde (groene!) elektriciteit vandaan?
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Deze cijfers zijn van 2016 en ontleend aan het CBS, met Bewerking van Bureau Economisch Onderzoek Provincie Gelderland.
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Deze, en nog veel meer veranderingen staan ons te wachten. FD Partij Beneden-Leeuwen vindt
daarom, dat we ervoor moeten zorgen dat we ons eigen plekje in de toekomst gaan maken. Daarvoor willen we een brede discussie met inwoners, ondernemers, kennisinstituten, universiteiten &
hogescholen etc. Het moet zo zijn dat we onze waarden (zie boven) beter gaan benutten om onze
gemeente ook in de toekomst aantrekkelijk te maken voor onze jeugd.
Zeker kunnen spraakmakende projecten ook positief uitwerken op recreatie in West Maas & Waal.
Samen kunnen we met goede ideeën komen, die in projecten realiseren en de resultaten juist in onze
omgeving inpassen.

FD
Wij, en ook onze zusterpartijen FD Dreumel, FD Wamel, FD Maasdorpen en FD Boven-Leeuwen zijn
partijen ontstaan uit de lokale bevolkingen. Dat maakt dat de FD’s, meer dan andere politieke partijen,
zijn verbonden met hun dorpsinwoners. Ze weten wat er in hun dorpen leeft en de dorpsinwoners
weten hen te vinden. Kan het democratischer?

Stemmen voor jouw gemeenteraad
Feit is dat veel inwoners zich nauwelijks bij hun gemeente betrokken voelen. Dat is landelijk zo. Al jaren
daalt de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hoewel er geen onderzoek bekend is naar de
redenen voor de dalende opkomst, is het wel aannemelijk dat veel mensen denken, dat het allemaal
niet uitmaakt of je wel of niet gaat stemmen en ook niet op wie je stemt. Ze (de gemeente) doen toch
waar ze zelf zin in hebben. Het
maakt niet uit of je door de kat
of door de hond gebeten
wordt. Maar ook hebben veel
mensen negatieve ervaringen,
als ze wel met de gemeente
van doen hebben; Alles duurt
er zo lang, je wordt van het
kastje naar de muur gestuurd,
je betaalt je scheel voor een
paar minuutjes werk, het is
vechten tegen de bierkaai etc.
Als je dergelijke ervaringen
hebt, dan zul je al gauw afstand nemen van “die kliek”.
Het is zeker frustrerend dat je je als gemeenteraadslid met veel passie voor jouw mede-inwoners inzet,
als je probeert daarvoor het best mogelijke voor mekaar probeert te krijgen terwijl die inwoners vervolgens van je weglopen. FD Partij Beneden-Leeuwen denkt dat dit komt door het slechte imago van
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gemeenten, en de slechte communicatie tussen gemeenten en inwoners. Dat laatste is dan vooral
buiten de verkiezingstijd om. De gemeente moet in deze,
• …precies vertellen wat ze allemaal wel of niet kan/mag doen,
• …duidelijk maken dat ze de collectieve belangen van inwoners behartigt,
• …vertellen dat sommige zaken door hogere overheden worden beslist, de gemeente moet
daar volgen,
• …onze inwoners niet de wetten en regels voorlezen, maar onze inwoners erdoorheen gidsen,
• …onze inwoners niet gelijk doorverwijzen naar de externe taakuitvoerders (BSR, ODR, AVRI
etc.), maar dat zelf even oplossen of er met de inwoner samen naartoe gaan.
Deze punten gaan met name over de wijze waarop het gemeentelijk ambtenarenapparaat werkt. Daar
hebben mensen ervaringen mee, die zeker af en toe negatief zullen zijn. En dat straalt ook af op de
gemeenteraad. Ook daar moet de gemeente het boetekleed aantrekken. Als FD Partij Beneden-Leeuwen moeten we juist in gesprek zijn tussen de verkiezingscampagnes, niet alleen tijdens. Om te praten
over de toekomst, moet er een gesprek zijn met de gemeenteraad. Deze bepaalt namelijk het beleid
voor de gemeente. We gaan ons daarom inspannen om ook in Beneden-Leeuwen een of meer Dorpsplatforms te krijgen. Andere dorpen zijn ons hierin voorgegaan en Beneden-Leeuwen zal die achterstand moeten gaan inlopen. Dit is voor iedere inwoner een kans om eenvoudig gesprekken met raadsleden te hebben. Het is, bij voldoende interesse ook mogelijk om een soortgelijk overleg te vormen
met ondernemers. Ook dat juichen we als FD Partij Beneden-Leeuwen zeer zeker toe.
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