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Inleiding
Mijn naam is Ramon Postulart en ik ben lijststrekker

voor Dorpslijst Puiflijk-Druten-Zuid. Ik ben opgegroeid

in Puiflijk. Daar heb ik 25 jaar gewoond en sinds 2016 woon

ik in Druten met Janneke en mijn drie dochters Eva, Doris en Elli. Inmiddels ben ik

al 8 jaar raadslid voor gemeente Druten.

Ik ben ontzettend trots op onze actieve achterban die zich inzet voor de 

werkingsgebieden Puiflijk, Druten-Zuid en Druten. De achterban wordt

vertegenwoordigd met mensen uit deze kernen, door mannen en vrouwen en jong

en oud. 

In dit verkiezingsprogramma hebben wij gezocht naar ambities om de kwaliteit

van jouw voorzieningen, omgeving en de dienstverlening te verbeteren met de 

wetenschap dat de inkomsten de komende jaren meer onder druk komen te staan

door o.a. de herverdeling van het gemeentefonds en de oplopende kosten van de 

jeugdzorg. Voor Dorpslijst Puiflijk-Druten-Zuid blijft leefbaarheid in de kernen

belangrijk.

Aankomende raadsperiode zetten we grote stappen voor een duurzamere wereld

voor nu en later, zorgen wij dat iedereen een woning kan krijgen, hebben aandacht

voor jongeren en senioren en als we zorg nodig hebben, dan krijg je deze op tijd

tegen de juiste kwaliteit.

Lees rustig dit programma door en neem bij vragen contact op. Je mag weer op 

ons rekenen. Om het verschil voor jou te maken, rekenen wij op jouw stem op 16 

maart.

Ramon Postulart

Lijsttrekker Dorpslijst Puiflijk-Druten-Zuid
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Speerpunten Puifijk

• Nieuwbouw van dorpshuis de Lier met diverse faciliteiten in samenspraak 

met inwoners; 

• We ontwikkelen in samenspraak met de inwoners een centrum- en woonvisie 

voor de toekomst van Puiflijk; 

• Goede ondersteuning voor SCP ten behoeve van een nieuw clubhuis; 

• Veiligheid van de Kerkstraat voor ’t Geerke verbeteren in samenspraak met de 

bewoners; 

• Een fiets- en skate pumptrack voor jongeren in de gemeente; 

• Groene inrichting op de Rogberg weer terug naar aanleiding van de vraag van 

de bewoners; 

• Betaalbare koop- en huurwoningen voor starters, jonge gezinnen, 

doorstromers en levensloopbestendige woningen voor senioren; 

• Nieuwbouw met voorrang voor eigen inwoners en een zelfbewoningsplicht;

• Nieuwbouw op terrein Van der Zandt met doelgroep specifieke woningen en 

respect voor het dorpse karakter van Puiflijk; 

• Structureel onderhoud van openbare ruimte en groen intensiveren; 

• Starten en ontwikkelen van een visie voor de nieuwbouw van basisschool ’t 

Geerke;

• Realisatie van een speeltuin op het Tabaksveld; 

• Slimme afvalcontainers en aanpak overlast door afval naast de containers; 

• Meer bankjes in het dorp voor onder anderen senioren; 

• Openbaar vervoer verbeteren met voldoende buslijnen;

• Doorstroming van de N322 aanpakken; 

• Realiseren van stilteruimtes in combinatie met de bibliotheek;

• De gemeentelijke lasten stijgen alleen met het inflatiepercentage. Bij grote 

investeringen voor onze inwoners die niet passen binnen de begroting is 

beperkte lastenstijging mogelijk.



5

Speerpunten Druten-Zuid

• Snelheid vertragende maatregelen op de Koekoek; 

• Aanpak overlast jongeren door inzet straatcoaches en realisatie van 

voldoende activiteiten voor jongeren in de wijk;

• Structureel aanpak en onderhoud van openbare ruimte en groen 

intensiveren in de wijk; 

• Verkeersveiliger maken van het fietspad langs de Albert Heijn richting 

Scharenburg;

• Slimme afvalcontainers en aanpak overlast door afval naast de containers; 

• Speel, sport- en ontmoeting plaatsing realiseren op het Kleurencirkel park in 

Druten-Zuid; 

• Een fiets- en skate pumptrack voor jongeren in de gemeente; 

• Betaalbare koop- en huurwoningen voor starters, jonge gezinnen, 

doorstromers en levensloopbestendige woningen voor senioren; 

• Nieuwbouw met voorrang voor eigen inwoners en een zelfbewoningsplicht.

• Meer bankjes voor senioren in Druten-Zuid; 

• Openbaar vervoer verbeteren met voldoende buslijnen;

• Doorstroming van de N322 aanpakken; 

• Realiseren van stilteruimtes in combinatie met de bibliotheek;

• De gemeentelijke lasten stijgen alleen met het inflatiepercentage. Bij grote 

investeringen voor onze inwoners die niet passen binnen de begroting is 

beperkte lastenstijging mogelijk.
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Speerpunten Druten

• Verbeteren en veiliger maken van Raadhuisstraat in combinatie met Elshof, 

Kasteellaan, Piet Verslootstraat en Hogestraat; 

• Slimme afvalcontainers en aanpak overlast door afval naast de containers; 

• Veilige oversteek Tichellande en verbinding met Gelenberg door fietspad 

naast het Drutens bosje met verlichting; 

• Aanpak overlast jongeren door inzet straatcoaches en realisatie van 

voldoende activiteiten voor jongeren;

• Verkeersveiliger maken van het fietspad langs de Albert Heijn richting 

Scharenburg;

• Meer bankjes in het dorp voor onder anderen senioren; 

• Een fiets en skate pumptrack voor jongeren in de gemeente; 

• Speel, sport- en ontmoeting plaatsing realiseren bij de Spin; 

• Uitbreiding kampeerplaatsen aan de Veerdam; 

• Structureel aanpak en onderhoud van openbare ruimte en groen 

intensiveren; 

• Veiligheid bij school de Kubus bewaken en eventueel maatregelen nemen; 

• Meer watertappunten op toeristische routes zoals bijvoorbeeld bij het pontje;

• Openbaar vervoer verbeteren met voldoende buslijnen;

• Doorstroming van de N322 aanpakken; 

• Realiseren van stilteruimtes in combinatie met de bibliotheek;

• De gemeentelijke lasten stijgen alleen met het inflatiepercentage. Bij grote 

investeringen voor onze inwoners die niet passen binnen de begroting is 

beperkte lastenstijging mogelijk.
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Duurzamere
wereld nu en later
In de afgelopen raadsperiode heeft

het klimaat en milieu veel meer

aandacht gekregen dan in de jaren

daarvoor. Terecht! Er zijn allerlei

wetenschappelijke onderzoeken die 

aantonen dat we de aarde aan het 

opwarmen zijn. De discussies over 

stikstof, grootschalige ontbossing

door kap en bosbranden en

overstromingen nemen alleen maar 

toe. Onze ambitie is dat we een

duurzame wereld creëren voor nu 

en later. 

We hebben afgelopen vier jaar grote

stappen gezet om in 2040 energie-

neutraal te zijn. Deze ambitie is al 

bijna gerealiseerd. Dit is gedaan

door te investeren in zonneparken. 

Deze parken leveren vooral stroom

overdag, maar niet in de nacht. Daar

zijn windmolens een oplossing voor.

Het energienetwerk kan dit de 

komende acht jaar echter nog niet

aan. Wij gaan daarom kijken naar

alternatieven voordat we investeren

in windmolens, zoals bijvoorbeeld

energie-opwekking uit de Waal.

We zorgen dat alle woningen goed

geïsoleerd zijn, dat we de daken

vergroenen en zodat het in de 

winter de warmte vasthoudt en in 

de zomer verkoelt. We stimuleren

de overstap naar elektrisch koken

en verwarmen met elektriciteit en

aardwarmte. We ontmoedingen het 

verstenen van tuinen. We zien graag

meer groen en stimuleren

wateropvang op eigen terrein zodat

bij hevige neerslag straten minder 

snel blank staan. 

Het juist omgaan met afvalstromen

is belangrijk voor een duurzamere

wereld. Druten doet het goed maar 

bij de containers gaat het minder 

goed. We willen slimmere

containers zodat Dar weet wanneer

ze geleegd dienen te worden.
Verkiezingsprogramma
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• Druten energieneutraal in 2040;

• De gemeente voorziet in een Energie- en duurzaamheidsloket voor inwoners;

• Het realiseren van meer duurzame energieopwekking (bijvoorbeeld via de Waal); 

binnen de regio en samen met de regiopartners;

• Slimme afvalcontainers in iedere kern;

• De gemeente werkt met woningcorporaties, netbeheerders, buurtorganisaties; 

energiecoöperaties en andere relevante partijen een plan uit waarmee alle 

wijken en buurten voor 2040 energieneutraal zijn;

• Nieuwbouwhuizen worden gasloos gebouwd;

• De gemeente enthousiasmeert en stimuleert particulieren en bedrijven om 

samen de schouders te zetten onder een energieneutraal Druten;

• De gemeente zoekt met de regio naar goede locaties voor het opwekken van 

duurzame energie. Dit geldt voor zowel wind, zon, water, vergisting als 

geothermie. De gemeente helpt mee bij initiatieven;

• Gemeentehuis, scholen en andere openbare gebouwen in gemeentelijk bezit zijn 

binnen tien jaar duurzaam;

• Zonne-energie heeft de voorkeur, maar we sluiten windenergie niet uit, mits het 

niet leidt tot overlast voor de omwonenden en er een vorm van compensatie 

voor de samenleving is;

• We zorgen dat duurzaamheidsleningen ook worden gebruikt voor het 

vergroenen van daken, tuinen en het realiseren van wateropvang op eigen 

terrein.

Verkiezingsprogramma

Wat willen we bereiken?
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Toegankelijke en
kwalitatieve zorg
In Nederland is het zo 

georganiseerd dat wanneer je zorg 

nodig hebt, je deze ook krijgt. Het 

proces om zorg aan te vragen en te 

ontvangen is echter vaak 

omslachtig omdat het over 

verschillende organisatiegrenzen 

gaat.

Wij vinden dat we altijd in moeten 

zetten op preventie. Dit kan door 

voorlichting en door bepaalde 

activiteiten te organiseren.  

We organiseren in eerste instantie 

zorg vanuit de omgeving door te 

kijken naar de sociale omgeving en 

mantelzorgers. We dienen deze 

groep optimaal te ondersteunen.

Is er toch complexere zorg nodig, 

dan kopen we dat regionaal in zodat 

we betere afspraken maken over 

prijs en kwaliteit. Daarnaast delen 

we zorgexpertises en dat zorgt voor 

een beter beleid en een betere 

uitvoering.

Het sociaal team is een belangrijk 

eerste aanspreekpunt wanneer er 

zorg nodig is. We zorgen dat er 

voldoende capaciteit en expertise is 

om inwoners in onze gemeente te 

begeleiden. Als inwoners klachten 

over het sociaal team hebben, dan 

nemen we deze serieus en 

verbeteren we de werkwijze aan de

hand van deze feedback.

Huishoudelijke hulp, aanpassingen 

aan woningen of de aanvraag voor 

hulpmiddelen worden aangevraagd 

bij de gemeente. We zijn eerlijk over 

wat de gemeente kan doen, maar 

zijn ook duidelijk wat we 

verwachten van inwoners zodat 

niemand voor verrassingen komt te 

staan. 

Verkiezingsprogramma
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• Een optimaal sociaal team dat ieder verzoek snel oppakt;

• Solidariteit met de meest hulpbehoevende in de samenleving;

• Ondersteuning en waardering voor mantelzorgers;

• Stimuleren van zelfwerkzaamheid, verantwoordelijkheidsgevoel en 

gemeenschapszin;

• Extra aandacht voor kwetsbare mensen;

• Rekening houden met en aandacht voor laaggeletterdheid bij de inwoners;

• Aandacht voor minderheden in onze gemeente;

• Blijvend aandacht vragen voor de vereenzaming van de medemens;

• Inwoners die het nodig hebben krijgen de noodzakelijke huishoudelijke hulp, 

maar deze moet wel betaalbaar blijven.

Verkiezingsprogramma

Wat willen we bereiken?
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Een woning
voor iedereen
De woningmarkt ligt op zijn gat. Er 

zijn te weinig woningen voor 

verschillende doelgroepen, de 

bouwprijzen zijn hoog en 

aannemers hebben te weinig tijd. Er 

zijn nu ongewenste situaties waar 

jongeren te lang op kamers of thuis 

wonen, terwijl ze al een baan 

hebben en een ‘eigen’ plek willen. 

Als gemeente hebben we hier een 

belangrijke verantwoordelijkheid om 

voldoende te bouwen voor iedere 

doelgroep in het koop- en(sociale) 

huursegment. Voor senioren 

bouwen we levensloopbestendig,  

grondgebonden woningen.

We gaan aan de slag met een 

zelfbewoningsplicht. Hiermee 

voorkomen we dat investeerders 

nieuwe woningen van de markt 

halen en duur verhuren. Daarnaast 

kijken we welke invloed we kunnen 

uitoefenen om de prijzen lager te 

houden. Bijvoorbeeld door 

afspraken met ontwikkelaars via 

contracten af te dwingen of door als 

gemeente meer grondposities te 

verwerven en projecten te (laten) 

ontwikkelen. 

We bouwen meteen energieneutraal 

bij nieuwbouw en stimuleren 

vergroening van de tuinen. 

We vormen een visie over circulair 

bouwen en zetten dit in waar de 

kansen zich voordoen. 

Tiny houses worden steeds 

populairder. Dit zien we als een 

kans om snel en goedkoop in een 

woonvorm in een gemeenschap te 

wonen waar je het groen deelt. 

Zeker voor starters is dit een kans 

om te beginnen en door te groeien 

naar een andere woning. 

Financiering is lastig, maar in 

combinatie met erfpacht van de 

grond zeker een mogelijkheid.

Verkiezingsprogramma
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• Per doelgroep voldoende aanbod van betaalbare huur- en koopwoningen, die 

duurzaam en levensloopbestendig zijn. Dit is van vitaal belang voor de 

leefbaarheid in de dorpen en wijken; 

• Meewerken aan bestemmingsplanwijzigingen om woningbouw mogelijk te 

maken in de kernen;

• Wanneer woningbouw stagneert of inbreidingslocaties opraken de gemeente 

actief op zoek te gaan naar locaties zodat woningbouw in de kernen mogelijk 

blijft. Bijvoorbeeld door het opleggen van voorkeursrecht;

• Met beschikbare ruimte creatief en vindingrijk omgaan;

• Lintbebouwing toestaan waar dat mogelijk is en past in het straatbeeld; 

Eventueel hiervoor de begrenzing van het stedelijk gebied aanpassen;

• Particuliere woningbouw mogelijk maken, daar waar het kan (de eentjes-

regeling);

• Er moet gemeentelijk beleid komen rond de huisvesting van arbeidsmigranten;

• Inwoners met een binding met het dorp moeten voorrang krijgen bij verdeling 

van koop- en sociale huurwoningen in eigen gemeente;

• Stimuleren van de doorstroming van senioren van ruime huur- en 

koopwoningen naar seniorenwoningen of appartementen;

De gemeente zou hierover prestatieafspraken moeten maken met de 

woningcorporaties;

• Bij onvoldoende particuliere initiatieven dient de gemeente een actieve 

grondpolitiek te voeren om woningbouw in de sociale huur- en koopsector 

mogelijk te maken. Met als doel om inwoners met een binding met het dorp een 

kans te geven om hier te blijven of te komen wonen.

Verkiezingsprogramma
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Gelijke kansen voor
alle jongeren
De jeugd in onze gemeente heeft 

het recht om op te groeien in een 

veilige en fijne omgeving. De 

primaire verantwoordelijkheid ligt bij 

de ouders. We weten allemaal dat, 

door uiteenlopende 

omstandigheden, niet iedere ouder 

dit even goed af gaat. Daar is de 

gemeente een belangrijk vangnet. 

We zetten in op een band met de 

jongeren door de inzet van 

straatcoaches. Deze kunnen zonder 

al te veel ophef met jongeren in 

gesprek gaan. Ze hebben een goed 

netwerk met de jongerenwerkers, 

politie en boa’s.

We gaan in gesprek met de ouders 

waarvan de kinderen toch 

regelmatig uit de bocht vliegen en 

kijken hoe herhaling voorkomen kan 

worden. Gezinnen worden begeleid 

door het sociaal team of door 

zorginstellingen wanneer 

complexere indicaties zich 

voordoen.

Bij Place2Be worden regelmatig 

activiteiten georganiseerd voor 

jongeren. Dit is een centrum waar 

jongeren samenkomen. Zeker na de 

coronaperiode dienen er weer 

voldoende activiteiten 

georganiseerd te worden. 

Iedere pilletje wat gekocht wordt 

draagt bij aan de criminaliteit die 

komt kijken bij het ontwikkelen en 

verkopen van drugs. We gaan 

jongeren hiervan bewust maken, 

zetten communicatiecampagnes op 

en geven ze handvaten zodat ze 

geen slachtoffer worden van 

drugscriminaliteit.  Naast drugs 

gaan we ook het gesprek aan over 

alcoholgebruik en een gezonde 

leefstijl. 

We zetten gamificatie (spelvormen) 

in omdat dit jongeren aanspreekt.

Verkiezingsprogramma
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• Jongeren moeten kunnen opgroeien in een veilige en gezonde omgeving;

• Het is belangrijk te investeren in voorzieningen voor vermaak, recreatie en sport 

in de eigen leefomgeving;

• Wij willen initiatieven laten opzetten waarmee een gezondere levensstijl wordt 

gestimuleerd;

• Jeugd en jongeren vaker betrekken bij beslissingen die hen aangaan;

• De oudere jeugd moet gelegenheid hebben om elkaar te ontmoeten. Overlast 

door samenscholing op hangplekken moet echter worden voorkomen;

• Jongeren van 18 tot 27 jaar zouden niet aan de kant mogen staan, maar 

moeten volwaardig deel uitmaken van de maatschappij en gelijke kansen 

hebben op werk en studie;

• Jongeren die hulp en/of zorg nodig hebben in een vroegtijdig stadium 

signaleren en mogelijk al in de thuissituatie begeleiden;

• De kosten voor jeugdhulp en jeugdzorg moet beheersbaar zijn. We kiezen 

hierbij voor een regionale aanpak;

• De gemeente biedt, samen met scholen, (sport)verenigingen en 

maatschappelijke instellingen, programma’s aan die zijn gericht op een actieve 

en gezonde leefstijl van kinderen en jongeren. 

Verkiezingsprogramma

Wat willen we bereiken?
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• Ouders en jongeren moeten meer bewust gemaakt worden van gevaren en 

gevolgen van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. Het handhaven van 

alcohol- en drugsgebruik beneden 18 jaar in openbare gelegenheden, evenals 

het handhavend optreden bij dealen van drugs in het openbaar moet een hoge 

prioriteit krijgen;

• Handhaving van de subsidiëring van de kindervakantiedorpen in de gemeente;

• Stimuleren van cultuuronderwijs en subsidiëren van muziekonderwijs;

• Handhaven van Place2be en Place2do;

• Daar waar behoefte is en ook gerealiseerd kan worden, plekken voor jongeren 

creëren waar men elkaar kan ontmoeten zonder dat er overlast wordt ervaren;

• Activiteiten gericht op preventie van overdadig alcoholgebruik en drugsgebruik; 

• Voorlichting over de gevaren van social media.

Verkiezingsprogramma

Wat willen we bereiken?
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Levensgeluk
voor senioren
In gemeente Druten is 20,3% van de 

inwoners ouder dan 65 jaar volgens 

het CBS. Dit is een ontzettend grote 

en belangrijke groep. Dit percentage 

groeit de komende jaren door naar 

bijna 50%. 

Het is belangrijk dat we het 

fundament voor deze senioren gaan 

leggen. 

Daarbij is onze visie dat we 

senioren zo lang mogelijk thuis 

laten wonen. Dit is de omgeving die 

ze kennen. Om dit te realiseren 

dienen we te zorgen dat senioren 

vitaal blijven en sociale contacten 

onderhouden. We zullen continu 

activiteiten bedenken die senioren 

samen laten bewegen, met o.a. als 

doel om vereenzaming tegen te 

gaan. Verder is het belangrijk dat 

senioren mobiel zijn. Dit kan door 

goed vervoer aan te bieden via de 

plusbussen maar ook via 

scootmobielen. Wij vinden het 

belangrijk dat zij zo lang mogelijk 

gebruik van maken van 

scootmobielen en zien graag een 

soort vrijblijvende opfriscursus als 

belangrijk onderdeel voor de 

veiligheid. 

Verder is het belangrijk dat 

woningen aangepast worden om 

senioren thuis te laten wonen. Het 

proces van aanvraag tot realisatie 

moet eenduidig en kort zijn. 

Bij nieuwbouwplannen moet er 

ruimte zijn voor particuliere 

initiatieven om met een groep 

inwoners levensloopbestendige 

woningen te realiseren waarbij een 

hal of woonruimte eventueel 

gedeeld is. Hierdoor wordt het 

makkelijk om voor elkaar te zorgen 

Als dat niet meer kan dan wordt er 

zorg vanuit de gemeente 

aangeboden. 

Verkiezingsprogramma
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• De gemeente is op de hoogte van de mate van vergrijzing en toenemende 

vergrijzing in de gemeente en heeft aandacht voor ‘zorg op maat’;

• Ouderen moeten zo lang mogelijk in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. Het 

moet makkelijker worden om mantelzorgwoningen te realiseren;

• Stimuleren en ondersteunen van de ouderen die nog een belangrijke bijdrage 

kunnen en willen geven aan de leefbaarheid van hun omgeving;

• Ouderen moeten worden gezien als burgers die hun krachten kunnen en willen 

geven aan de leefbaarheid van de woonplaats;

• Veilige en toegankelijke woningen en woonomgeving voor ouderen in de kernen

• Oog voor vereenzaming van ouderen;

• Via WMO-voorzieningen draagt de gemeente bij aan het langer zelfstandig 

wonen en de mobiliteit van ouderen;

• De gemeente ondersteunt de ouderenverenigingen financieel zodat zij met hun 

activiteiten zoals bijvoorbeeld de open eettafel om het ontmoeten en activeren 

van ouderen te stimuleren;

• Faciliteert inspraak van ouderen bij totstandkoming van voor ouderen relevante 

voorzieningen;

• De gemeente houdt ontmoetingsmogelijkheden in de openbare ruimte in stand, 

omdat deze een verbindende kracht zijn in de gemeenschap;

• Een beweegvriendelijke omgeving voor 50-plussers. Houd rekening met de 

wensen, behoeften en mogelijkheden van senioren. Een directe leefomgeving 

die ook 50-plussers uitdaagt tot bewegen en sporten op een veilige manier. Een 

omgeving met sport-, beweeg-, speel-, ontmoet- en verplaatsvoorzieningen en 

een aanbod van activiteiten;

• We laten senioren zolang mogelijk thuis wonen, stimuleren alarmeringen, 

domotica en voorzieningen in iedere kern.
Verkiezingsprogramma
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• Er is oog voor het feit dat ouderen zich op een veilige manier per fiets, te voet 

en per scootmobiel moeten kunnen verplaatsen. De gemeente onderhoudt zijn 

trottoirs en fietspaden goed en zorgt voor voldoende en goed onderhouden 

banken op publieke plaatsen;

• De gemeente zet zich in voor voldoende betaalbare, levensloopbestendige 

koop- en huurwoningen. Particulier opdrachtgeverschap is hierbij mogelijk; 

• De gemeente stimuleert initiatieven om voorzieningen als winkels, 

gezondheidszorg en (openbaar) vervoer zoals een buurtbus en vrijwilligersauto 

voor ouderenvervoer in de dorpen te behouden;

• De gemeente voert eenmaal per drie à vier jaar een onderzoek naar ouderen uit;

• Inzet op programma’s die sociaal isolement van ouderen voorkomen en 

bestrijden;

• Sociaal team biedt ondersteuning aan mantelzorgers, zodat ze niet overbelast 

raken;

• Er wordt een sociale kaart opgesteld die ouderen helpt bij het vinden van hulp.

• Ook voor dementie en eenzaamheid van speciaal ouderen;

• Ontwikkelen van een lokaal hitteplan. Bij langdurige tropische temperaturen is 

het belangrijk dat kwetsbare ouderen in beeld zijn en tijdig worden geholpen;  

• Het aanbieden van valpreventietrainingen;

• Het aanbieden van cursus om veilig om te gaan met scootmobielen.

Verkiezingsprogramma
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Kwalitatieve opvang en
leren in jouw omgeving
In het onderwijs worden de eerste 

kansen gelegd voor het verkrijgen 

van een mooie baan. 

Onderwijs is ontzettend belangrijk. 

Als gemeente spelen we een 

belangrijke rol om te zorgen voor 

kwalitatieve huisvesting. Hierbij 

nemen we leerlingen-instroom 

cijfers als uitgangspunt. Daarbij 

geldt voor ons dat we er alles aan 

doen om basisonderwijs in iedere 

kern te behouden, maar alleen als 

dat haalbaar is. 

Het onderwijs is ook de eerste lijn 

verantwoordelijkheid waar het gaat 

om het signaleren van problemen 

met kinderen. Dit kunnen problemen 

zijn binnen een gezin, maar ook 

onderwijsachterstand kan een 

probleem worden. Het is belangrijk 

dat de scholen hierbij het sociaal 

team goed weten te vinden en snel 

kennis delen. Het sociaal team 

onderneemt tijdig actie.

Wij hebben vier jaar geleden een 

voorstel ingediend voor het instellen 

van een jeugdraad. De raad stemde 

unaniem voor. We zijn in gesprek 

geweest met het Pax Christi 

College. Helaas heeft de 

coronapandemie de jeugdraad 

verhinderd. We geven niet op en 

gaan er vanuit dat het de komende 

periode wel lukt.

We zien graag dat de 

techniekonderwijs wordt 

gecontinueerd en wellicht wordt 

uitgebreid met andere 

specialistische vakgebieden.

We zien de kracht van integrale 

kindcentra waarbij kinderopvang, 

peuterspeelzalen en basisonderwijs 

zoveel mogelijk onder één dak 

worden gebracht. We onderzoeken 

per locatie of en wanneer dit te 

realiseren is. 
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• Realiseren van een jeugdraad;

• Behoud van een basisschool en peutergroepen in alle dorpen;

• Voorwaarden scheppen om kinderopvang en buitenschoolse opvang (BSO) 

binnen wijken en dorpen mogelijk te maken, het liefst op één locatie;

• Gemeente, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen moeten de handen ineenslaan 

om te komen tot constructief onderwijs in een verantwoorde huisvesting. Het 

onderwijs moet voldoen aan de normen van de huidige en toekomstige 

maatschappij;

• Preventie en bestrijding van schoolverzuim;

• Beperking van het aantal leerlingen dat zonder diploma de school verlaat;

• Opvang en begeleiding van jeugd binnen jeugdorganisaties en/of verenigingen 

door deskundige begeleiders;

• Inzet van de gemeente Druten om te komen tot een onderwijsaanbod dat 

voldoet aan de regionale behoefte en waarbij de kwaliteit van het onderwijs 

wordt gegarandeerd;

• Middelen die de overheid beschikbaar stelt voor huisvesting moeten ook 

beschikbaar zijn voor onderwijshuisvesting als dat nodig is;

• Onderwijshuisvesting wordt planmatig uitgevoerd (regelmatig bijstelling IHP op 

basis van aantallen);

• Stimuleren van initiatieven vanuit het bedrijfsleven, met name gekoppeld aan 

VMBO, maar waar mogelijk ook voor HAVO en VWO;

• Stimuleren van de combinatie onderwijs en sporten;

• Realiseren van praktijkonderwijs voor basisscholen in de natuur door opgeleide 

natuurgidsen;

• Stimuleren dat schoolpleinen van steen worden vervangen door groene 

schoolpleinen.
Verkiezingsprogramma

Wat willen we bereiken?



Stimuleren van 
bewegen en sporten

7



28

Stimuleren van 
bewegen en sporten
Het is wetenschappelijk bewezen 

dat mensen die regelmatig sporten 

minder kans hebben op hart-en

vaatziekten. Het is in het belang van 

onze inwoners en de gemeente dat 

inwoners worden gestimuleerd om 

te bewegen en sporten. Hiervoor 

faciliteren we een breed pakket aan 

voorzieningen. 

We zorgen dat er voldoende 

sportaanbod is via verenigingen en 

dat er een goede infrastructuur is 

om buiten te sporten. 

We stimuleren de jeugd om gebruik 

te maken van Sjors Sportief om te 

ontdekken wat zij leuk vinden. 

Ook voor gezinnen die het moeilijker 

hebben, zorgen we dat sporten 

toegankelijk is en blijft.

We ondersteunen verenigingen met 

ontwikkelingen die zij doormaken 

en zijn meewerkend in het verlenen 

van vergunningen voor 

evenementen. Ook zijn vrijwilligers 

belangrijk voor verenigingen. We 

zijn in gesprek met verenigingen 

over dit onderwerpen en kijken waar 

we kunnen ondersteunen. 

Wij vinden dat er een pumptrack 

moet komen in onze gemeente 

waar de jeugd met fietsen en steps 

een parcours aflegt met diverse 

hoogten. 

We onderzoeken en stimuleren 

verenigingen om hun panden te 

verduurzamen. Dit is interessant 

omdat hiermee ook de lasten 

verlaagd worden. 

Sporten en bewegen heeft altijd 

onze aandacht, ook die van jou?
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• Realiseren van een pumptrackbaan in de kern Druten, bij voorkeur op de 

Gelenberg of in het Drutens bosje;

• Een gemeente met blijvende aandacht voor de drijvende krachten: de 

vrijwilligers;

• Een ruim aanbod van goed onderhouden sport- en recreatieve voorzieningen 

dichtbij de inwoners. Deze moeten toegankelijk zijn voor alle inwoners van onze 

gemeente, en in het bijzonder voor jeugd, mindervaliden en senioren;

• Een gemeente die de belangrijke rol van verenigingen voor sportbeoefening, 

zeker voor de jeugd, erkent en jeugdsportbeoefening stimuleert;

• Veel sportaccommodaties zijn geprivatiseerd. Wanneer kosten gemaakt 

moeten worden die op voorhand niet waren voorzien, zou de gemeente moeten 

bijspringen;

• Stimulering en ondersteuning van jeugdactiviteiten en nieuwe initiatieven;

• Verenigingen kunnen niet zonder de inzet van vrijwilligers. De gemeente moet 

de inzet van vrijwilligers maximaal stimuleren door verenigingen te helpen met 

het vinden van vrijwilligers. Ook willen wij vrijwilligers ondersteunen via 

deskundigheidbevordering;

• Versterken van de relatie tussen sport en onderwijs;

• Realiseren van voldoende veilige en aantrekkelijke fiets-, wandel- en 

ruiterpaden;

• Ontwikkelen van beweegroutes in de natuur;

• Ontwikkeling van een gravelbikenetwerk in Maas en Waal;

• Organiseren van evenementen in alle dorpen tijdens het WK Volleybal in 

Gelderland.

Verkiezingsprogramma
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Overal een veilige
omgeving
Op het gebied van veiligheid en 

openbare orde is er ten opzichte 

van een tiental jaren geleden nogal 

wat veranderd. Voorzieningen op 

het gebied van brand- en 

rampenbestrijding zijn overgeheveld 

naar de Veiligheidsregio Gelderland-

Zuid. Ook het ambulancevervoer is 

een regionale aangelegenheid 

geworden.

Daarnaast zorgt de invoering van de 

landelijke politie dat de gemeente 

minder directe invloed heeft op de 

inzet van deze dienst. Het betekent 

bijvoorbeeld dat de gemeente 

Druten geen direct eigen 

zeggenschap heeft over de locatie 

van brandweerauto’s en 

ambulances of het aantal 

wijkagenten. 

Als gemeente kan men wel indirect 

invloed uitoefenen op de veiligheid 

en openbare orde. Dit kan 

bijvoorbeeld door het opstellen van 

regels voor evenementen in een 

plaatselijke verordening en hierop te 

handhaven, het verlenen van 

vergunningen, cameratoezicht en 

het stimuleren van sociale controle.

Veiligheid is een gevoel dat 

iedereen moet ervaren. We nemen 

dit altijd serieus door te luisteren en 

kijken wat we aan specifieke 

situaties kunnen doen. 

Ook verkeersveiligheid is een 

belangrijk onderwerp. We pakken 

onveilige situaties aan door met de 

inwoners te kijken naar de 

problemen en mogelijke 

oplossingen. 
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• Inwoners voelen zich vaak niet veilig, terwijl uit statistische gegevens niet blijkt 

dat hun omgeving onveiliger is geworden. Wij willen het veiligheidsgevoel van 

de burgers zoveel mogelijk verbeteren. 

• Overlast in de ruimste zin van het woord moet worden voorkomen en anders 

moet er handhavend worden opgetreden.

• Druten is een relatief veilige gemeente en Druten en Puiflijk zijn veilige dorpen 

om in te wonen. Om dit te behouden zullen we oog moeten hebben en houden 

op maatschappelijke veranderingen en de betekenis daarvan voor onze 

gemeente. Dit geldt specifiek voor onze werkgebieden.

• Verhogen van de sociale veiligheid door:

• Realisatie van goede verlichting

• Aanleg (en behoud) van Veilige fiets- en wandelroutes

• Inrichting van de omgeving

• Camerabewaking bij vandalismegevoelige locaties.

• Zorgen voor veilige oversteekplaatsen en verhoogde kruispunten daar waar 

nodig.

• Veilige schoolroutes, ook in de dorpen.

• Alert zijn op signalen van ondermijning. Door middel van voorlichting inwoners 

wijzen op de gevaren van ondermijning.

• Faciliteren dat de wijkagenten meer zichtbaar zijn en verbonden worden met de 

wijken

Verkiezingsprogramma
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Een hoog welbevinden
en kansen tot werk
In gemeente Druten hebben we oog 

voor iedereen. We zorgen dat alle 

inwoners een eerlijke kans hebben 

tot werk en sociale zekerheid; ook 

wel een inclusieve samenleving 

genoemd. Echter is dit niet voor 

iedereen vanzelfsprekend. Als 

gemeente nemen we de 

verantwoordelijkheid om te zoeken 

naar kansen voor inwoners die 

lastiger aan werk of dagbesteding 

komen. 

Het participeren in de samenleving 

lossen we regionaal op. Hierdoor is 

vraag en aanbod ruimer dan 

wanneer dit op gemeenteniveau 

wordt bekeken en biedt dit meer 

mogelijkheden. Verder ontwikkelen 

we lokale activiteiten die het aantal 

bijstandsgerechtigden vermindert. 

Steeds meer mensen geraken in 

armoede en krijgen met schulden te 

maken. Dit is door de corona crisis 

toegenomen. We houden oog voor 

deze groep en kijken waar hulp 

geboden kan worden. Doel daarbij is 

in eerste instantie preventie en 

daarna het voorkomen van 

herhaling. Dit probleem wordt 

opgepakt door het sociaal team 

zodat ook andere aspecten worden 

bekeken, zoals de woonsituatie, 

omgeving en gezondheid. 
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• Op een verantwoorde manier uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied 

van:

• Gezondheid en welzijn;

• Werk en inkomen;

• Inclusieve samenleving en zelfstandig wonen;

• Jeugd- en jongerenwerk;

• Ondersteuning van initiatieven die de leefbaarheid bevorderen;

• Solidariteit met de zwaksten in de samenleving;

• Ondersteuning en waardering voor mantelzorgers;

• Stimuleren van zelfwerkzaamheid, verantwoordelijkheidsgevoel en 

gemeenschapszin;

• Extra aandacht voor kwetsbare mensen;

• Rekening houden met en aandacht voor laaggeletterdheid bij de inwoners;

• Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden begeleid bij het vinden van 

een zinvolle dagbesteding, zoals vrijwilligerswerk;

• Opstellen en uitvoeren van een inclusieagenda met als doel dat niemand wordt 

gediscrimineerd of uitgesloten. Iedereen neemt deel aan de samenleving op 

basis van gelijkheid. Mensen met een beperking, dementie of mensen die alleen 

zijn, moeten volwaardig kunnen meedoen aan de maatschappij;

• Druten moet zijn best doen om jaarlijks aan de taakstelling met betrekking tot 

statushouders te voldoen. Hierbij dient er een goede spreiding plaats te vinden 

en is het belangrijk dat de statushouders goed ondersteund worden zodat ze 

snel de taal leren, inburgeren en integreren.

Verkiezingsprogramma
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Fijn en betaalbaar
recreëren
Druten ligt centraal in Nederland en 

in het Land van Maas en Waal. Het 

Land van Maas en Waal heeft een 

onderscheidend karakter. Vaak 

erkennen we de mooie 

eigenschappen van het gebied niet 

meer omdat we er aan gewend zijn. 

Veel toeristen weten Druten te 

vinden omdat zij juist dit gebied 

willen verkennen. Onze dijken 

vormen een geweldige fietsroute 

maar ook de verschillende dorpen 

zijn het bezoeken waard.

Druten loopt niet voorop in de regio 

waar het gaat om recreëren, maar 

met de Veerdam en de horecaboot 

bieden we een unieke ervaring aan 

lokale inwoners en die van 

buurgemeenten en toeristen. 

De laatste jaren zien we een 

toename van Bed & Breakfast-

ondernemers. We zien graag dat 

deze groei zich doorzet. We 

stimuleren dat mensen een B&B 

kunnen beginnen aan huis en 

nemen het voortouw in proactieve 

communicatie over de 

mogelijkheden en regelgeving. 

Door de (nog) beperkte recreatie-

mogelijkheden zijn we 

terughoudend in het heffen van 

toeristenbelasting maar we 

onderzoeken wel de mogelijkheden.

Dagtoeristen recreëren ook. We 

zorgen ervoor dat de pont van 

Druten blijft varen en kijken of de 

tijden verruimd kunnen worden. Dit 

biedt kansen voor ondernemers in 

het centrum waar winkelen, eten en 

drinken gecombineerd kan worden 

en dit toeristen een mooie ervaring 

biedt. 

We zijn trots op de ondernemers die 

zich onderscheiden in het 

aanbieden van een openbaar toilet. 

We gaan door met Druten regionaal 

op de kaart zetten.
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• Realiseren van voldoende veilige en aantrekkelijke fiets-, wandel- en 

ruiterpaden;

• Zorgen voor behoud van natuur;

• Stimuleren van het toerisme in Maas en Waal;

• Ontwikkelen van thema’s die Druten aantrekkelijk maken, zoals de steenfabriek 

Dericks & Geldens en kleiwinning;

• Verlichting langs de Waalbandijk tussen de Stationsstraat en de Veerdam om 

deze aantrekkelijk te maken voor fietsers en wandelaars;

• De haalbaarheid van toeristenbelasting onderzoeken;

De opbrengsten herinvesteren in recreatie en toerisme;

• Promotie van het Land van Maas en Waal verder uitbreiden;

• Markante punten in Druten en de dorpen voorzien van een QR-code met 

informatie;

• Ontwikkelen van themawandelroutes in Druten en de dorpen;

• Toeristisch uitnutten van de Afferdense en Deeste Waarden. Onder andere door 

het beter toegankelijk en begaanbaar maken van de aanwezige struinroutes.

Verkiezingsprogramma
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Het buitengebied
biedt kansen
In het buitengebied zijn veel 

agrariërs actief, waaronder 

akkerbouwbedrijven, veehouderijen 

en fruittelers. Daarbij zorgen zij voor 

lokale werkgelegenheid, zoals 

bijvoorbeeld voor loonwerkers.

Regelmatig stoppen bedrijven hun 

activiteiten omdat er geen 

opvolging is of er geen economische 

haalbaarheid is. Dit kan leiden tot 

leegstand van schuren en 

gebouwen. We zien steeds vaker in 

de media en ook in deze regio, dat 

de onderwereld hierop inspeelt, dit 

noemen we ondermijning. Dit 

begint klein, maar kan grote 

gevolgen hebben. Veiligheid in het 

buitengebied is belangrijk. Daarom 

zijn we in gesprek met 

ondernemers, zorgen we voor 

regelmatige communicatie en 

werken we nauw samen met de 

politie om te bepalen welke acties 

nodig zijn. 

Agrariërs worden steeds creatiever 

en ontplooien nevenactiviteiten 

zoals recreatie bij de boer, 

boerderijwinkels en aanhuisverkoop

of energieproductie. We stimuleren 

deze vorm van ondernemerschap. 

Met name bij de energietransitie 

kan het buitengebied een 

belangrijke rol hebben. We kijken 

graag eerst naar het leggen van 

zonnepanelen op agrarische 

gebouwen. 
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• Boeren en tuinders zijn de belangrijkste vormgevers van het Gelderse 

platteland. Zij zorgen in het landschap voor biodiversiteit en duurzaamheid. 

• Met betrekking tot zonneparken op agrarische land geldt dat deze 

landschappelijk ingepast moeten worden zonder dat cultuurhistorische 

waarden worden aangetast. Voorkeur heeft het leggen van zonnepanelen op 

agrarische gebouwen.

• De agrarische sector is een belangrijke economische drager in het buitengebied 

en is een belangrijke werkgever. Dit moet zo blijven en zo mogelijk gestimuleerd 

worden zonder dat e.e.a. conflicterend is met landelijk beleid.

• De gemeente beïnvloedt met haar ruimtelijk beleid het perspectief van 

agrarische bedrijven. Met name het bestemmingsplan geeft kaders in welke 

richting en tot welke omvang land- en tuinbouwbedrijven zich kunnen 

ontwikkelen. Hierbij moet zoveel mogelijk rekening gehouden worden met het 

ondernemerschap van de agrarische bedrijven.

• De gemeente maakt het mogelijk dat agrarische bedrijven kunnen inspelen op 

markt en maatschappij. Nevenactiviteiten moeten mogelijk zijn.

• Agrariërs die stoppen met hun bedrijf en hun bedrijf verkopen of anders 

bestemmen, mogen geen belemmering vormen voor de ontwikkeling van 

bestaande bedrijven.

• Wij vinden dat er enerzijds rekening moet worden gehouden met het milieu en 

de natuur, maar er moet ook oog zijn voor de bedrijfsvoering van de agrarische 

sector. De gemeente moet bijvoorbeeld via het maaibeleid ervoor zorgen dat 

zaden die schadelijk zijn voor de agrarische sector zich niet verspreiden. De 

gemeente gaat daarom in gesprek met de agrarische ondernemers.

Verkiezingsprogramma

Wat willen we bereiken?



In onze gemeente wil je 
ondernemen en wonen

12



43

In deze gemeente wil
je ondernemen en wonen
Gemeente Druten kenmerkt zich 

door grotere bedrijven verdeeld over 

verschillende industriegebieden tot 

kleine ondernemers die aan huis 

hun diensten en producten 

aanbieden. 

Het is belangrijk dat we een goed 

economisch klimaat bieden aan 

ondernemers. We stimuleren 

ondernemerschap. Dit betekent dat 

zij zich, zonder al te veel wet- en 

regelgeving, dienen te focussen op 

de producten en diensten. Daarbij is 

een goede (digitale) infrastructuur 

en bereikbaarheid belangrijk. De 

N322 dient hiervoor aangepakt te 

worden. 

Als gemeente ondersteunen we 

ondernemers door het bieden van 

kennis en bemiddelen in lokale en 

regionale netwerken. Niet alleen 

tussen ondernemers en instellingen 

maar ook richting inwoners en dus 

potentiële werknemers.

Corona heeft een grote impact 

gehad op een aantal ondernemers. 

Samen met ondernemers kijken we 

naar de kansen op een duurzaam 

herstel. 

We attenderen ondernemers op 

subsidiemogelijkheden om kennis 

te verrijken, diensten en producten 

uit te breiden en medewerkers 

(langer) te binden.

Ondernemers hebben een 

belangrijke rol in het verduurzamen 

van hun panden. Wij helpen 

ondernemers met het verkennen 

van de mogelijkheden en het 

realiseren van aanpassingen aan de 

bedrijfspanden. Westerhout-Zuid is 

vol en dat betekent dat we op zoek 

gaan naar nieuwe mogelijkheden 

voor uitbereiding.

We houden de belastingdruk laag  

en verhogen maximaal naar het 

regionaal gemiddelde.
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• Handhaven en waar mogelijk versterken van de krachtige 

werkgelegenheidspositie van Druten;

• Verregaande samenwerking met de regiogemeenten;

• Bestaande contacten met het bedrijfsleven onderhouden of uitbreiden;

• Lokale bedrijvigheid toestaan waar dit planologisch mogelijk is en zoeken naar 

nieuwe bouwlocaties voor bedrijven;

• Zorgen voor een goede infrastructuur en bereikbaarheid;

• Winkelgebied Druten versterken door het aantrekkelijk maken van het centrum, 

via het uitwerken van de detailhandelsvisie;

• Grootschalige detailhandel en dienstverlening behouden of aantrekken, waarbij 

onderzocht moet worden of locaties aan de rand van het centrum ingezet 

kunnen worden;

• Creëren van gunstige vestigingsmogelijkheden voor kleinschalige detailhandel, 

dienstverlening en ambachtelijke bedrijven in kleine kernen;

• Ondersteunen van startende ondernemers;

• Het overleg onderhouden met ondernemers en belangenverenigingen;

• Het economisch gezond houden van het platteland;

• Maak het mogelijk dat kleine, startende bedrijven zich, onder bepaalde 

voorwaarden, in vrijstaande agrarische gebouwen kunnen vestigen;

• Optimaal gebruik maken van de mogelijkheden voor nieuwe economische 

dragers in het buitengebied, zonder dat dit belemmerend werkt voor de 

agrarische sector;

• Voor de aantrekkelijkheid van Druten als eigenzinnig hart van Maas en Waal is 

het belangrijk dat landelijk populaire winkelketens vertegenwoordigd zijn. 

Hierbij denken we bijvoorbeeld aan Hema, Lidl en Action.

Verkiezingsprogramma
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Goede dienstverlening
aan alle inwoners
In onze gemeente zijn er inwoners 

en ondernemers die regelmatig 

gebruik maken van de 

dienstverlening van onze gemeente 

en andere inwoners en 

ondernemers bijna nooit. Het mag 

niet uitmaken wanneer je contact 

hebt want de dienstverlening moet 

altijd snel, betrouwbaar en 

kwalitatief zijn. 

In 2018 is de organisatie van Druten 

en Wijchen officieel samengevoegd. 

Dit komt met name doordat kleine 

gemeenten kwetsbaar zijn. Doordat 

bepaalde functies door een enkele 

persoon wordt uitgevoerd.  Het is 

lastig personeel te binden als de 

doorgroei mogelijkheden beperkt 

zijn, dit was ook in gemeente Druten 

zo. Wij geloven in de 

werkorganisatie met Wijchen, maar 

het gaat niet overal even goed. 

Daarom blijven we scherp, stellen 

we vragen over klachten en dragen 

we zorg voor de continue 

verbetering van de organisatie. Wij 

staan ervoor open om in de 

toekomst het werk voor meerdere 

gemeenten uit te voeren. 

Als Dorpslijst Puiflijk-Druten-Zuid 

zorgen we ervoor dat er op 

verschillende dossiers tijdig en 

voldoende worden 

gecommunciceerd richting de 

inwoners. Keuzes die de raad en 

gemeente maken die mogen in geen 

enkel geval als een verrassing 

komen. 

Wij zijn voorlopig terughoudend bij 

fusies, zo hebben we er altijd 

ingezeten: eerst de voordelen zien. 

We zetten nu in om samen te 

werken met buurgemeenten. 

Bij klachten zorgen we dat er tijdig 

geacteerd wordt en dat klachten 

serieus worden genomen.
Verkiezingsprogramma
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• Wij streven naar een optimale dienstverlening naar, en communicatie met de 

inwoners;

• Via de beschikbare communicatiekanalen moeten de inwoners proactief en 

tijdig worden geïnformeerd;

• Dorpslijst Puiflijk-Druten-Zuid wil de inwoners graag meer betrekken bij de 

politiek. Inwoners moeten in een vroegtijdig stadium mee kunnen praten over 

zaken die betrekking hebben op de toekomst van Puiflijk, Druten-Zuid en Druten;

• Een herkenbare, lokale politiek die toegankelijk is voor de inwoners van Druten;

• Een goede bestuurlijke relatie opbouwen met de provincie;

• Verdere professionalisering van de werkorganisatie met Wijchen;

• Bij burgerinitiatieven wordt er ambtelijk vaak gekeken naar de beperkingen en 

niet naar de kansen. Dit willen we graag veranderd zien;

• Een nauwe samenwerking met de buurgemeentes (Beuningen, Wijchen en West 

Maas en Waal) biedt voordelen. We willen de mogelijkheden hiervan 

onderzoeken;

• Bij grote thema’s in de zorg, werk en inkomen, volksgezondheid, milieu en 

woningbouw, werken we regionaal samen of stemmen we met elkaar af;

• Blijven werken aan een goede vertrouwensrelatie tussen inwoners en overheid. 

Onze inwoners moeten trots zijn om in de Gemeente Druten te wonen, te 

werken en te recreëren;

• De raads- en burgerleden, maar ook de achterbanleden hebben altijd een 

luisterend oor voor de mening van de inwoners van de gemeente.

Verkiezingsprogramma

Wat willen we bereiken?
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Oog voor historie
en creativiteit
Gemeente Druten ligt centraal in het 

land van Maas en Waal en kenmerkt 

zich door een historie met vier 

kleine kernen met een grotere kern 

Druten. 

Druten heeft met d’n Bogerd een 

theater waar regionaal veel 

bezoekers op afkomen en zowel  

startende, als grote artiesten 

optredens verzorgen. Het 

programma is gevarieerd voor jong 

en oud. 

In de regio ontstaan steeds meer 

initiatieven voor musea. Zo is er het 

Dericks en Geldens Museum en

Museum Tweestromenland 

gevestigd in Beneden-Leeuwen. 

Gemeente Druten heeft ook 

geholpen bij het ontstaan en 

inmiddels ook het behoud van dit 

museum. 

In onze gemeente zijn diverse 

amateurtoneelverenigingen die 

belangrijk zijn voor de kernen. Ook 

zijn er muziekverenigingen waar 

eventueel ook subsidie voor de 

leden beschikbaar is. 

De gemeente telt meer dan honderd 

erkende monumenten, van welke 

voornamelijk toch vaak unieke 

boerderijen en huizen, maar ook 

diverse kerken. We hechten er 

waarde aan dat deze monumenten 

behouden blijven zodat de verhalen 

aan volgende generaties verteld 

worden. 

Ook de evenementen in de

gemeente zijn belangrijk voor de

cultuur. Zo is er bijvoorbeeld de

Leste Mert, Dag van Druten, 

Koningsdag en Dickens Dag. We 

steunen deze evenementen.  

Verkiezingsprogramma
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• Stimuleren van cultuuronderwijs en subsidiëren van muziekonderwijs, ook op 

scholen;

• Financiële steun voor het Agoratheater;

• Behoud en ondersteuning van de bibliotheek in Druten;

• Onderhouden en uitbreiden van de kunstwerken en monumenten in Druten;

• Behouden en eventueel herstellen van oude kerkpaden;

• Het geven van een podium voor amateurkunsten en kunstenaars en 

muzikanten;

• Ondersteunen van het Dericks en Geldens Museum;

• Ontwikkelen van een kunst- en cultuurroute door gemeente Druten. 

Verkiezingsprogramma

Wat willen we bereiken?
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