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Algemeen
Kernachtig Wijchen heeft de afgelopen jaren als grootste partij een belangrijke bijdrage
geleverd aan Wijchen. Maar een gemeente goed besturen doe je niet alleen. Wij zijn
geen getuigenispartij, maar zoeken actief steun voor onze ideeën. In dit beleidsplan
beschrijven we wat we samen met anderen willen realiseren in de periode 2014 - 2018.

Visie
Globalisering leidt tot vervreemding. Samenleven doe je lokaal, met je buren, bij je
vereniging of in de wijk. De kracht zit lokaal. De buurt is je thuis. Samen zijn wij
Wijchen. Kernachtig Wijchen kiest voor een lokale aanpak als we (nieuw) beleid willen
borgen in de samenleving. Door inwoners te betrekken bij de vraagstukken die voor hen
belangrijk zijn, dragen zij bij aan een hechte, succesvolle samenleving. Een samenleving
waarin inwoners wat over hebben voor hun medebewoners. Want het is altijd Wijchen
wat ons bindt.
De gemeente is er voor de inwoners en niet andersom. Wij willen voor inwoners mogelijk
maken dat initiatieven worden omgezet naar realisatie.

Missie
Kernachtig Wijchen is een onafhankelijke lokale partij met haar wortels diep in de
samenleving van de kern Wijchen en de acht omliggende kernen1. Kernachtig Wijchen
neemt verantwoordelijkheid, heeft ideeën en gaat voor duurzame oplossingen. Bij elk
belangrijk onderwerp organiseren we een denktank waarbij de Wijchense samenleving
wordt ingezet als adviseur. Zo vinden we voor Wijchense vraagstukken, Wijchense
oplossingen.
Kernachtig Wijchen geeft Wijchen een eigen gezicht in de regio. Als grootste fractie in de
gemeenteraad durven wij onze verantwoordelijkheid te nemen, keuzes te maken en een
koers uit te stippelen voor de toekomst. Samen met de andere gemeenten in het Rijk
van Nijmegen en het Land van Maas en Waal,

Doelen van de vereniging
De partij en haar leden vormen met hun verschillende sociale achtergronden, een
afspiegeling van de samenleving.
De Vereniging heeft op 1 januari 2014 >> leden en wil dit aantal bij de volgende
verkiezingen hebben verhoogd naar >> betalende leden.

1

Alverna, Balgoy, Batenburg, Bergharen, Hernen, Leur, Niftrik en Woezik

Inhoudelijke thema’s
Samen sociaal
De sterke schouders dragen het meest. We houden het minimabeleid in stand en
ondersteunen op die manier onze minder draagkrachtige inwoners. Voor mensen die net
boven het minimumloon verdienen, houden we de lasten zo laag mogelijk.

Decentralisaties
In deze coalitieperiode willen wij de decentralisaties rond de WMO, Jeugdzorg en
Participatiewet transformeren naar een meer integraal beleid. Dit doen we door in 2014
het beleid te ontwikkelen, in 2015 de transitie te laten doormaken en in 2016 te
transformeren. Samen met betrokken organisaties en instellingen werken wij aan een
gezamenlijke oplossing. Daar waar we schaalgrootte nodig hebben, werken we samen
met andere gemeenten of kopen het bij andere gemeenten in.
Rond de Wet sociale werkvoorziening werken we samen met de gemeenten in het Rijk
van Nijmegen. In de modulaire gemeenschappelijke regeling hebben we voor de
collegeperiode een infrastructuur die helpt om arbeidskrachten zoveel mogelijk regulier
te laten werken. Aan het eind van de collegeperiode evalueren we de bereikte resultaten,
de manier waarop gewerkt is en wat het gekost heeft. Daarmee bepalen we voor de
toekomst op welke manier we alleen en met de anderen samen, het meest succesvol
kunnen zijn.

Wet maatschappelijke ondersteuning
We hebben niet bezuinigd op maatregelen om ouderen te laten deelnemen aan de
samenleving.Wij blijven ons inzetten om ouderen maximaal te laten participeren in de
samenleving. Initiatieven van ouderen worden bij voorkeur ondersteund. We willen
vergrijzingsproblematiek ombuigen naar zilveren mogelijkheden voor de lokale
samenleving, bijvoorbeeld door kennisoverdracht door ouderen te stimuleren of door
bijvoorbeeld een rol in de Brede School.
Op het gebied van zorg zien wij kansen voor particuliere initiatieven zoals ‘De Hagert’ en
‘Bij Ons’. De gemeente kan vitale 60-plussers helpen om zich in te zetten als vrijwilliger.
Van belang blijft het waarborgen van de professionaliteit en continuïteit.

Onderwijs
Door de ontgroening neemt het aantal kinderen in Wijchen en in de omgeving af. We
blijven ons inzetten voor het behoud van onderwijs in de kleine kernen. Samen met
stichting Kans & Kleur en ons gemeentebestuur hebben we in Wijchen een goed en
financieel gezond basisonderwijs gerealiseerd. De prijs-kwaliteit verhouding speelt ons
dan een belangrijke keuze in de verdeling van het scholenaanbod. Mede daarom streven
wij na peuterspeelzaal, kinderopvang en onderwijs met elkaar in Brede Scholen samen te
laten werken.
Samen met het Maaswaalcollege heeft de gemeente Wijchen veel geld geïnvesteerd om
een breed onderwijsaanbod in Wijchen te realiseren, met twee doelen: goed onderwijs en
zorgen dat jongeren zich met Wijchen verbonden voelen. Kwalitatief goed onderwijs is

voor ons de basis voor een goede overgang tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Hiermee
moet voortijdig schooluitval en jeugdwerkloosheid zoveel mogelijk worden voorkomen.

Duurzaamheid
Afval bestaat niet meer, alles moet hergebruikt kunnen worden als grondstof voor nieuwe
producten. Omdat afval een grondstof is voor toekomstige producten, zijn we afval in
Wijchen anders gaan ophalen en verwerken.
Windmolens en alternatieve energie rendement voor de lokale samenleving oplevert,
mits gebundeld en op voldoende afstand van wijken en kernen.
Wij blijven streven naar minder geluidsoverlast van auto’s en treinen

Woningbouw
Kernachtig Wijchen is voorstander van het stimuleren van particulier
opdrachtgeverschap. Hierbij hebben toekomstige eigenaren van woningen een maximale
invloed op de kwaliteit van een woning omdat zij de opdrachtgever zijn.
De inwoners van de kleine kernen willen het dorpskarakter en de identiteit van hun dorp
behouden. Daarnaast is het duidelijk dat groei en vernieuwing nodig zijn voor het behoud
van een vitale gemeenschap met een aantal basisvoorzieningen en levensvatbare
verenigingen. Dus ook voor de kernen geldt ‘bouwen voor eigen behoefte’. Dit houdt in
gefaseerd en gevarieerd bouwen, zodat zowel jongeren als ouderen in hun dorp kunnen
blijven wonen als ze dat willen.
De Provincie Gelderland heeft een halt toegeroepen aan de groei van het aantal
woningen in de provincie. Dit doorkruist de plannen van de gemeente en van de fractie
Kernachtig Wijchen. De afgelopen jaren heeft Wijchen niet meer woningen verbouwd dan
er verkocht konden worden. Er is in Wijchen behoefte aan aanvullende woningbouw,
bijvoorbeeld in de Huurlingsedam. Gelukkig kunnen plannen op de Oostflank nog wel
gerealiseerd worden. De fractie streeft ernaar meer woningen te kunnen realiseren,
mede omdat er ook statushouders gehuisvest moeten worden en goedkope woningen in
Wijchen nog maar moeilijk te vinden zijn.
Voor jongeren willen we het toewijzingssysteem voor huurwoningen eerlijker maken.
Om de kansen op een starterswoning te vergroten en daarmee een betere
doorstroming in de woningmarkt te bereiken, willen we een starterslening
invoeren.
Het gemeentekantoor wordt ontwikkeld in het oude pand van de Rabo-bank. Hiermee is
de gemeente in staat weer hoogwaardige dienstverlening aan de inwoners te kunnen
bieden.

Openbaar bestuur
Bij de verkiezingen van 2014 is Kernachtig Wijchen gegroeid. Wat ons betreft is aan die
groei nog geen einde gekomen. De kwaliteiten in de fractie zijn divers, hoogwaardig

kwalitatief en gericht op de inwones in onze samenleving. Mede daardoor zien wij kansen
om bij de verkiezingen in 2018 nog een zetel erbij te krijgen.

Veiligheid in de buurt

