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Rhenens Belang werkt aan:
"Herkenbare lokale politiek in de gemeente Rhenen"
Onze uitgangspunten:
Rhenens Belang is de vertegenwoordiger van de lokale politiek in Rhenen, Elst en Achterberg.




Wij werken voor onze gemeente, waar het goed wonen, recreëren en werken is. Dit doen we samen
met de inwoners.
Wij lossen de problemen van onze inwoners - op een eerlijke en realistische manier - samen op.
Waar landelijke partijen de maatschappelijke onderwerpen bekijken door hun partijspecifieke bril - en
daardoor nauwelijks in staat zijn tot een lokale benadering - staan wij midden in de lokale
samenleving.

Prettig wonen, je wel voelen en kunnen werken in de gemeente Rhenen is meer dan 'een dak boven je hoofd
hebben', daarom is gekozen voor Werken, Welzijn en Wonen als thema voor ons programma.
'Wij beloven niets, wij doen het'
'Het gaat om Rhenen en niet om Den Haag'

VISIE

BASISWAARDEN

Rhenens Belang is een onafhankelijke lokale partij
van en voor alle inwoners van onze gemeente om
samen de verschillende, lokale belangen in de
meest brede zin van het woord optimaal te
behartigen. Hierbij staat het belang van onze
inwoners voorop waarbij we oog houden voor de
diversiteit van kernen en buurtschappen.

Een grote betrokkenheid en een actieve inbreng is
kenmerkend voor onze inwoners. Mede hierdoor is
het samen werken aan een betrouwbare en actieve
gemeente - met aandacht voor elkaar - voor
Rhenens Belang een vanzelfsprekendheid.
Voor de decentralisaties hebben wij als
uitgangspunt: 'lokaal doen wat kan en regionaal wat
moet'. Daar waar nodig staan wij open voor een
ambtelijke samenwerking met behoud van de regie.
Rhenens Belang wil het mogelijk maken dat wij een
gemeente zijn waarin het plezierig en veilig is om te
wonen, leven, recreëren en werken.
Voorwaarden hiervoor zijn o.a. voldoende
recreatieve, educatieve, sportieve en culturele
mogelijkheden. Een goed ondernemersklimaat met
voldoende werkgelegenheid en leerplekken.
Wij zijn een gemeente waar zowel het centrum, de
dorpskernen, de wijken als het buitengebied een
eigen identiteit en uitstraling hebben.

Op eigentijdse en realistische wijze wil Rhenens
Belang het klankbord zijn voor de gemeenschapszin
en de kwaliteit van uw leef-, woon- en
werkomgeving. De focus is daarbij gericht op het nu
en de toekomst omdat het beleid van vandaag
bepalend is voor het leven van morgen. Hierbij zijn
we niet voor een gemeentelijke herindeling maar
richten ons op de toegankelijkheid, kwaliteit,
continuïteit en kosten van de dienstverlening en
voorzieningen.

De interesse in elkaars welzijn speelt een
belangrijke rol. Goede voorzieningen zijn een
belangrijke voorwaarde en wij blijven ons inzetten
om een eerlijk voorzieningenniveau in stand te
houden.
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KERNPUNTEN
De basis waar Rhenens Belang op steunt zijn: 'zorg
voor elkaar', 'gedragen voorzieningen', 'aandacht
voor elkaar', 'betrokkenheid met inwoners',
'onafhankelijk van landelijke partij' en vooral
'betrouwbaarheid.
Deze basis bepaalt de identiteit van Rhenens Belang
en maakt ons uniek.












Het uitgangspunt voor Rhenens Belang is dat
het in onze gemeente prettig en betaalbaar
wonen is met een goede werkgelegenheid.
Hierbij is het welzijn van een ieder het
uitgangspunt.
Voorzieningen zijn allereerst bedoeld voor
onze inwoners. Zij zijn de eerste gebruikers.
Waar voorzieningen een bredere, regionale
functie hebben, nemen wij initiatieven zodat
deze mede regionaal ondersteund worden.
Voor Rhenens Belang is de interesse en de zorg
voor elkaar waardevol. Verantwoordelijkheid
voelen en verantwoordelijk zijn voor elkaar
maakt het leven zinvol. Initiatieven die van
onze inwoners komen worden daarom, waar
mogelijk, aangemoedigd en ondersteund.
De waarde van samenwerken is het betrekken
van inwoners tijdens het bedenken van beleid.
Kennis zit niet alleen bij ambtenaren en/of
raadsleden maar juist bij u, onze eigen
inwoners, organisaties en ondernemers.
Rhenens Belang staat voor openheid en
betrokkenheid van onze inwoners, organisaties
en ondernemers in beleid- en besluitvorming.
Rhenens Belang blijft werken aan een evenwicht
tussen de huidige sociale, ecologische en
economische belangen. Door het nakomen van
afspraken en bereidheid tot het tonen van
voortschrijdend inzicht, is en blijft Rhenens
Belang een betrouwbare en stabiele factor in de
gemeente Rhenen.
Rhenens Belang is bereid een gesprek aan te
gaan over de kwaliteit en de bereikbaarheid van
de voorzieningen van onze inwoners in zowel de
eigen gemeente als de regio. Wel blijft het
uitgangspunt dat de herindeling van de
gemeente geen vooropgesteld doel mag zijn.

UW INVLOED
OP HET GEMEENTELIJK BELEID
Redenen om lid te worden van Rhenens Belang
Uw stem is belangrijk ook na de
gemeenteraadsverkiezingen! Bij Rhenens Belang
kunt u zelfs meebeslissen met de raadsleden.
Want Rhenens Belang wil besluiten nemen waar
een breed draagvlak voor is, en gaat dit o.a. peilen
door regelmatig haar leden te raadplegen. Bent u
ook enthousiast geworden? Wilt u de
(toekomstige) raadsleden bij staan met raad en
daad tijdens de ledenvergaderingen?
Rhenens Belang is een partij die een afspiegeling is
van de inwoners van onze gemeente. Het maakt
voor ons geen verschil of je jong of oud bent, man
of vrouw bent of welke culturele achtergrond je
hebt. Het belangrijkste is dat wij samenwerken aan
een mooie en leefbare gemeente Rhenen.
Goede redenen om (ondersteunend) lid te worden
van Rhenens Belang zijn:
- U weet wat er speelt in uw omgeving en binnen
onze gemeente, ook krijgt u een 'doorkijk van wat
er achter de schermen' gebeurt van onze gemeente.
- U levert - samen met onze raadsleden en
(steun)fractieleden - een bijdrage aan het beleid
van onze gemeente.
- U ontmoet een diversiteit aan mensen vanuit
verschillende kernen, achtergronden en culturen.
- U bepaalt zelf hoe u uw lidmaatschap invult: Wilt u
actief zijn in de lokale politiek, ambieert u een
vrijwilligers en/of bestuursfunctie of wilt u gewoon
lid zijn?
- U krijgt de mogelijkheid om diverse bijeenkomsten
te volgen
- Wij zijn een leuke, no-nonsense en enthousiaste
club!

Wordt lid van Rhenens Belang en laat uw stem
horen!
Stuur een e-mail naar: info@rhenensbelang.nl
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VERKIEZINGSPROGRAMMA
1. WERKEN AAN ONZE LEEFOMGEVING
Goede voorzieningen in de directe omgeving
versterken de band.
De gemeente Rhenen kent gelukkig een grote
verscheidenheid aan kernen, wijken en
buitengebied. Elk gebied is trots op zijn identiteit
en wil deze behouden en blijven uitstralen. Een
gedeelte doet dit via een wijkvereniging,
dorpshuis, wijkcomité of een andere vorm van
vertegenwoordiging. Rhenens Belang ondersteunt
direct contacten tussen deze belangengroepen en
de raad. Daar waar sprake is van ontwikkeling
en/of uitvoering van grotere projecten in een kern
of wijk wil Rhenens Belang een adviesfunctie van
de inwoners.
Waar kunt u elkaar ontmoeten
Rhenens Belang vindt dat ons (t)huis op orde moet
zijn. Voor de onderlinge band is het belangrijk dat
inwoners elkaar ontmoeten en dat daar een
geschikte ruimte voor is. Zo is in Achterberg het
Dorpshuis, in Rhenen de Westpoort en in Elst het
Bestegoed. Wij ondersteunen die plannen bestaande en nieuwe - waar een grote diversiteit
aan activiteiten kan plaatsvinden. Het is echter wel
belangrijk dat deze ontmoetingsplekken een
kostendekkende exploitatie hebben.
Nieuwe voorzieningen
Rhenens Belang kijkt niet alleen naar de huidige
vraag aan voorzieningen, maar staat ook open voor
nieuw te ontwikkelen activiteiten. De samenstelling
van onze inwoners verandert voortdurend: er
komen meer ouderen, er zijn meer eigen
initiatieven. Dat betekent dat wij open staan voor,
en inspelen op, de veranderende vraag naar
voorzieningen en het niveau hiervan.

2. BEREIKBAAR WERKEN, WONEN, WINKELEN EN
LEREN
Als je er niet kunt komen, heb je er niets aan.
De inwoners van onze gemeente hebben veelal de
beschikking over een auto. Toch blijft een gedeelte
van onze inwoners afhankelijk van het openbaar
vervoer en fiets. Rhenens Belang wil met iedereen
in het verkeer zoveel mogelijk rekening houden en
rigoureus de verkeersverbindingen aanpakken.
Milieu en file
Rhenens Belang gunt diegenen die van hun werk
komen dat ze tijd met het gezin kunnen
doorbrengen of kunnen genieten van hun vrije tijd,
in plaats van in de file te staan. Ook het milieu
wordt teveel belast door onnodige files. Wij zijn ons
bewust van het grote aantal verkeersbewegingen in
de regio welke zich verplaatst over een gedateerd
wegennet. Dit probleem moet met klein- en
grootschalige oplossingen regionaal en lokaal
aangepakt worden.
Openbaar vervoer
Wij zien dat busmaatschappijen lijnen/haltes anders
inzet en minder frequent rijdt. Daarom moedigt
Rhenens Belang initiatieven aan om school, werk,
sport, cultuur en winkelen bereikbaar te houden
met betaalbaar vervoer - zoals buurtbussen of
dorpsauto. De weginrichting mag de lijnbussen niet
hinderen of vertragen.
Noord-Zuid en Oost-West verbinding
De Rijnbrug wordt 2x2. Daarnaast wil Rhenens
Belang een tweede brug over de Rijn om een
vloeiende Noord-Zuid verbinding mogelijk te
maken en de leefbaarheid in onze kernen te
behouden. Door provinciale samenwerking te
stimuleren is een aanpassing van de verbinding
Utrecht-Arnhem (N225) in combinatie met de
Noord-Zuid verbinding mogelijk. Wij zijn ons bewust
dat er procedures en regels zijn maar verzetten ons
tegen vertragende omstandigheden vanwege
politieke wensenlijstjes en
onderhandelingsspelletjes.
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Scholieren
Scholen worden voor het langzame verkeer goed
bereikbaar. Hiervoor moeten bij alle scholen veilige
schoolzones aangelegd worden. Onveilige (school)
routes worden aangepakt. Middels een goed
openbaar vervoer moeten middelbare scholen, HBO
en WO voor onze jongeren goed en snel bereikbaar
zijn.
Kruispunten
Een belangrijke weg voor onze gemeente is de N233
& N225. De veiligheid van de inwoners staat op de
eerste plaats. Rhenens Belang wil dat de
aanpassingen van de kruispunten in onze gemeente
de veiligheid voor zowel het gemotoriseerde
verkeer als het langzame verkeer aanzienlijk
verbeterd. Wij willen integrale maatregelen met als
basis veiligheid en leefbaarheid; geen halve
maatregelen vanwege financiële redenen.
Verkeer in Elst
Samen met de inwoners van Elst moet gezocht
worden naar een veilige en realistische oplossing
van de verkeersstroom in en om de kern. Dit geldt
zowel voor de provinciale wegen als voor de wegen
in de kern. De uitbreiding van het woningaanbod zal
de verkeersstroming en parkeren beïnvloeden.
Ruim baan voor fietsers en voetgangers
Fietsers en voetgangers verdienen ruim baan. De
straten, zowel in de kernen als in het buitengebied,
moeten zo worden ingericht dat iedereen de
grootst mogelijke veiligheid krijgt. Maar ook
fietsers moeten gewezen worden op hun
verantwoordelijkheid met betrekking tot
verkeersveilig gedrag. Dit houdt in dat wij controles
op o.a. verlichting, naast elkaar fietsen en rood
licht negeren, stimuleren. Hierbij hoort ook
voorlichting en verkeersveiligheidacties op en met
(basis)scholen.
Bij verschillende (knel)punten moeten voldoende
mogelijkheden komen om de fietsen veilig te
stallen. Gezien de toename in elektrische fietsen en hierdoor toenemende mobiliteit van senioren wil Rhenens Belang laadpalen voor fietsen in de
binnenstad en buurtwinkels.
Initiatieven zoals de fietsbrug over de Grift en het
voetveer naar Buren worden door Rhenens Belang
gestimuleerd en ondersteund.

Is alles toegankelijk voor iedereen?
Rhenens Belang vraagt aandacht voor de bewoners
met een beperking. Ook zij krijgen een goede
toegang tot de openbare ruimte en voorzieningen.
Bij de (her)inrichting hiervan initiëren wij de nodige
aanpassingen.

3. WERKEN IN EEN GROENE WOONOMGEVING
Groen in je woonomgeving werkt verfrissend.
Rhenen is een 'groene' gemeente. Rhenens Belang
wil dat dat niet alleen is door de hoeveelheid
groen die we hebben maar ook uit de manier
waarop we omgaan met onderwerpen als energie,
milieu en duurzaam bouwen.
Duurzaamheid
Een effectief duurzaamheidbeleid voorkomt
stijgende energieheffingen. Het klimaatakkoord van
Parijs moet nageleefd worden voor de volgende
generatie. De gemeente heeft hier een
voorbeeldfunctie.
De gemeente heeft een faciliterende rol en draagt
zorg voor een goede balans is tussen de
investeringen en de inwonerslasten.
Er moet een goede balans gevonden worden tussen
het duurzaamheidvraagstuk en de kostenstijging
ten behoeve van een efficiënte
afvalstoffeninzameling.
De komende jaren is er groot onderhoud nodig aan
het riool. Rhenens Belang wil grote lastenstijgingen
beperken door gebruik te maken van nieuwe
ontwikkelingen en een realistische planning.
Voorkoming van wateroverlast blijft de komende
periode actueel. De gemeente heeft hierin een
proactieve houding.
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Groen met een vleugje 'couleur locale'
Rhenens Belang heeft ruim aandacht voor het
openbaar groen. We zijn ervan overtuigd dat daar
waar de gemeente zorgt voor een goed aanzicht
van de beplanting dit door onze inwoners wordt
gewaardeerd. Met een aangepast groenbeleidsplan
wordt een grote stap gezet naar verbetering van het
openbaar groen. Kernen en wijken worden
gestimuleerd een gedeelte van het onderhoud over
te nemen.
Het groene buitengebied
Het groen in het buitengebied is belangrijk voor
Rhenens Belang. het is mogelijk om vanuit elk
woongebied naar het buitengebied te fietsen of te
wandelen. het buitengebied heeft voor elke
inwoner een eigen belevingswaarde, echter wel
met respect voor de landbouw die daar haar
inkomen verdient.

Groen bouwen?
Groen bestaat niet alleen uit planten. Ook de wijze
waarop we met renovatie en nieuwbouw omgaan
kan beter. Levensloopbestendig en duurzaam
bouwen wordt door Rhenens Belang gestimuleerd.
Afval
Een belangrijke factor voor een 'groene' omgeving
is de wijze waarop wij omgaan met ons afval.
Binnen het bestaande inzamelingsysteem wordt
voortdurend gezocht naar verbeteringen. Een
zwerfafval vrije omgeving verbeterd de
leefbaarheid en uitstraling van onze gemeente. Het
ZAAP initiatief, of vergelijkbaar, wordt dan ook
door Rhenens Belang omarmt en zal daar waar
nodig is ondersteunen en faciliteren. Het zwerfvuil
en de hondenpoep worden aangepakt . Niet alleen
de troep wordt snel opgeruimd maar ook de
veroorzakers worden op hun gedrag aangesproken,
en krijgen indien nodig een boete opgelegd.

Milieu vs economie
Wij willen dat er een betere samenhang is tussen
woon- en werkmogelijkheden en de
natuurwaarden. In het groen moeten recreatieve
mogelijkheden opgenomen worden. Hierbij moet
de gemeente dienstbaar zijn aan de bevolking.
Rhenens Belang is zich bewust van een mogelijk
spanningsveld tussen milieu en economie. Wij
geven hierbij prioriteit aan economische belangen,
recreatie en sport waarbij wij het belang van het
milieu niet uit het oog verliezen.

4. WERKEN AAN BETAALBAAR WONEN
Woningen waar behoefte aan is
Door een veranderende samenstelling van onze
inwoners en andere eisen aan een woning wil
Rhenens Belang woningen bouwen waar vraag
naar is. Hierbij gaat het niet alleen om
energiebesparende maatregelen. Wij kiezen voor
levensloopbestendige woningen om onze
inwoners van een passende woning te kunnen
voorzien.
Wij werken aan een goede variëteit in de
bevolkingsopbouw van onze gemeente door o.a.
het aantrekken van starters en (jonge) gezinnen.
Op deze manier zijn we goed toegerust om de
voorzieningen op peil te houden en krijgen
verenigingen en maatschappelijke organisaties
voldoende aanwas om hun vitaliteit te behouden.
Bouwen in de kernen
Aan hoge en massale nieuwbouw wordt een halt
toegeroepen. Een voordeel hiervan is dat er meer
ruimte ontstaat voor kleinere bouwplannen en
maatwerkoplossingen. Samen met u spelen wij in
op uw woonwensen en -mogelijkheden. Wij maken
het mogelijk dat onze gemeente aantrekkelijk blijft
voor nieuwe inwoners. Een goede bereikbaarheid
en een goed voorzieningenniveau blijft belangrijk
voor elke kern. Rhenens Belang streeft ernaar om
vrijgekomen en nieuw te exploiteren gronden aan
te wenden voor betaalbare woningen voor jong en
oud.
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Is wonen in de gemeente Rhenen nog betaalbaar?
Een belangrijk onderdeel van het wonen is de
betaalbaarheid. Rhenens Belang is tegen een
ongelimiteerde belastingverhoging. De woonlasten
mogen niet redeloos verhoogd worden. Rhenens
Belang werkt aan een betaalbare gemeente die
haar huishoudboekje op orde heeft door efficiënt
met haar geld om te gaan, en niet door onze
inwoners hiermee te belasten middels woonlasten
verhogingen.
Sociale woningbouw
Sociale woningbouw indien er behoefte (vraag) naar
is en dit financieel verantwoord is. Rhenam is hierbij
een vertrouwde en solide partner.

5. EEN ZORGZAME OMGEVING
Zorg op maat in je eigen gemeente
Hoewel Den Haag de gemeente verantwoordelijk
heeft gemaakt voor de jeugdzorg, zorg voor
ouderen en mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt, stellen ze hiervoor beperkt geld
beschikbaar. Rhenens Belang vindt dit ongewenst
omdat de kwaliteit van zorg belangrijker is dan de
financiële kaders.

Ouderen tellen mee
Rhenens Belang ondersteunt het uitgangspunt
'passende zorg' voor inwoners. Wij gaan niet uit van
wat iemand niet meer kan maar van wat hij/zij
zelfstandig nog wel kan. Rhenens Belang wil
maatwerk zodat iedereen in staat is om op zijn
eigen wijze aan de maatschappij te blijven
deelnemen. Hiervoor liggen ook buiten de reguliere
zorgaanbieders mogelijkheden. Niet het aanbod van
zorgproducten zal leidend zijn maar de behoefte
van de inwoner.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Rhenens Belang wil een werkbare uitvoering van de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Hiervoor is één coördinerend wethouder nodig.
Geen externe projectleiders inhuren maar als
gemeente zelf uitvoeren. Daar waar nodig is
samenwerking en kennis zoeken bij buurgemeenten
en partners - zoals FoodValley - natuurlijk met
behoud van de regie op uitvoering en kosten.
Voorzieningen die de wet biedt moeten namelijk,
zonder drempels, toegankelijk zijn. Deze
voorzieningen moeten het mogelijk maken mensen
langer in hun eigen en vertrouwde omgeving - thuis
- te laten wonen.
Mantelzorg en vrijwilligerswerk
De samenleving wordt steeds afhankelijk er van
mantelzorg en vrijwilligerswerk. Rhenens Belang
heeft een grote waardering voor deze initiatieven.
Hier moet voldoende aandacht voor blijven. Deze
zijn niet vanzelfsprekend en ook niet altijd in
voldoende mate aanwezig. Wij ondersteunen
initiatieven zoals de vrijwilligerscentrale,
kangoeroewoningen en Centrum voor Jeugd en
Gezin om zo een optimale verbindingen tussen
vraag en aanbod te krijgen.

Wij hebben vertrouwen in de inzet van onze
inwoners en we gaan verder met het faciliteren
van initiatieven om deelname in de maatschappij
te optimaliseren. Rhenens Belang wil een actief
ouderen-, jongeren- en zorgbeleid. De gemeente
moet te allen tijde de regie en controle over het
sociale domein houden.
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Jeugdzorg
Rondom jeugdzorg is helaas nog veel
onduidelijkheid. Rhenens Belang vindt een goede,
preventieve jeugdzorg belangrijk om problemen in
de toekomst te voorkomen. Rhenens Belang is
ervan overtuigd dat men sneller succesvol kan
bijsturen door vroegtijdig te signaleren.
De zorg moet worden gecoördineerd vanuit een
centraal punt, zoals het Centrum voor Jeugd en
Gezin. Alle betrokkenen hebben een rol: ouders,
scholen, huisartsen, consultatiebureaus,
kinderopvang, peuterspeelzaal, sportverenigingen,
jongerenwerkers en andere professionals. De
samenwerking met kerken, moskee en andere
instellingen is belangrijk.
Sociale politiek en sociaal gedrag
Rhenens Belang staat voor sociale politiek en
sociaal gedrag. Sociaal gedrag uit zich door zorg
naar diegenen die niet aan het arbeidsproces
kunnen deelnemen. Niet willen werken is geen
sociaal gedrag en wordt bestreden met alle
middelen die wettelijk mogelijk zijn.
Rhenens belang is voor een samenwerkende
samenleving. Mensen die afhankelijk zijn van een
gemeentelijke uitkering kunnen zich inzetten voor
de samenleving. Dit kan bijvoorbeeld d.m.v. een
vrijwilligersbaan.
Het is belangrijk dat een maatschappelijke
tegenprestatie het zoeken naar betaald werk of reintegratie niet in de weg staat en deze niet leidt tot
verdringing van reguliere banen.
Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt
verdienen een goede begeleiding om zo optimaal
mogelijk deel te nemen aan onze samenleving.

6. EEN LEEFBARE WOONOMGEVING
Samen staan voor je eigen wijk.
Rhenens Belang gelooft in de kracht van onze
inwoners. U krijgt de mogelijkheid om zelf met
oplossingen voor verschillende problemen te
komen. Uiteraard wordt u hierbij ondersteund
door professionals. Hiermee komt zorg in de buurt
beschikbaar en is deze aangepast op uw
behoeften.
Zorg voor elkaar
Aandacht hebben voor elkaar kan niet door de
overheid opgelegd worden. Gelukkig is het
aandacht hebben voor elkaar in onze gemeente in
veel gevallen nog een vanzelfsprekendheid.
Rhenens Belang heeft veel aandacht voor onze
mantelzorgers en vrijwilligers die actief zijn in de
samenleving. Daar waar nodig is bieden wij de
aanvullende ondersteuning en gaan initiatieven niet
belemmeren of vertragen door lokale wetgeving en
stroperige procedures.
Uw eigen woonomgeving inrichten
Samen met uw buren bent u prima in staat om te
inventariseren wat uw woonomgeving nodig heeft
voor elke doelgroep. Een speelplek,
groenvoorzieningen, parkeren, dorpshuis,
verkeersaanpassingen en woningbouw zijn zomaar
wat onderwerpen waarover we graag met u van
gedachten wisselen.
Wijkgericht werken
Rhenens Belang is voorstander van wijken waar
ouderen, gezinnen en jongeren samen kunnen
leven. Een woonomgeving waar jong en oud samen
wonen is niet alleen gezelliger, men kan ook van
elkaar profijt trekken. Bijvoorbeeld: de ene buur
doet een stukje tuinonderhoud, de ander buur past
op de kinderen. Belangrijk is het om aandacht te
hebben voor elkaar en om samen naar geschikte
oplossingen te zoeken. Daar waar echt nodig wordt
professionele ondersteuning geboden.
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8. KINDVRIENDELIJK WONEN
Zonder jeugd geen toekomst

7. WERKEN AAN HERKENBAAR WONEN
Het is jouw dorp/wijk
Er wordt in de raad veel gesproken over de
leefbaarheid in uw dorp of wijk. Vaak zonder uw
inbreng. Dat vinden wij vreemd. Wie anders dan u
weet beter welke voorzieningen er in uw
omgeving gedragen worden?
Een lokale partij is de oplossing
Als enige partij zijn wij betrokken bij datgene wat er
in uw omgeving speelt. Wij zijn niet geïnteresseerd
in wat de landelijk partijen in Den Haag vinden.
Landelijke politici, die u vaak alleen op televisie ziet,
komen tijdens de verkiezingsperiode vertellen wat u
moet vinden en doen. Bij Rhenens Belang bepaalt u
- als inwoner van deze mooie gemeente - zelf wat
belangrijk is voor u en uw omgeving.
Belangverenigingen, wijkcomités
Een goed functionerende belangenvereniging of
wijkcomité is ook belangrijk voor een goed overleg
met de raad en het college. Rhenens Belang wil
hieraan meewerken door deze organisaties te
ondersteunen en regelmatig met hun te
overleggen.
Hoe houden wij het verenigingsleven bloeiend?
Rhenens Belang is met u van mening dat een
levendig verenigingsleven belangrijk is voor een
kern. Toch zien we een terugloop in het aantal
(jeugd-)leden, vrijwilligers, begeleiders en
bestuursleden. Uiteraard heeft dit naast
maatschappelijke ook financiële consequenties. Wij
willen samen met de verenigingen, stichtingen en
andere organisaties deze problematiek
inventariseren en oplossingen zoeken, zoals het
stimuleren van mogelijke vormen van
samenwerking of stroperige lokale wetgeving
aanpakken. Maar ook door accommodatie en beleid
kan het verenigingsleven bloeiend gehouden
worden.

Rhenens Belang wil dat kinderen voldoende
speelgelegenheid in hun eigen omgeving hebben.
De speelplekken worden zo ingericht dat ze mee
kunnen veranderen met de leeftijdsgroep.
De oudere jeugd krijgt voldoende ruimte om
elkaar te kunnen ontmoeten op de manier zoals zij
dat zelf willen. Wel wordt van hen verwacht dat ze
zelf de overlast beperken.
Kinderopvang, basisscholen
Bij een prettige woonomgeving hoort een
kwalitatief en kwantitatief aanbod van
kinderopvang, peuterspeelzalen, basisscholen en
naschoolse opvang. Waar mogelijk kunnen deze
functies samengebracht worden. In ieder geval is
het aanbod afgestemd op de vraag.
Rhenens Belang is voor het centraliseren van
schoollocaties en voorzieningen waarbij scholen
hun identiteit behouden. Vrijgekomen ruimte kan
gebruikt worden voor woningbouw indien dit
financieel verantwoord en haalbaar is.

Vrije schoolkeuze
Rhenens Belang is voorstander van vrije
schoolkeuze van ouders voor hun kind. Deze vrije
keuze houdt ook in dat ouders
verantwoordelijkheid nemen voor de consequenties
die voortvloeien uit deze keuze. Als een kind
speciaal onderwijs - vanwege lichamelijke of
verstandelijke beperkingen - volgt en daarvoor ver
moet reizen, is het rechtvaardig dat de gemeente
bijdraagt in de vervoerskosten. Dat geldt niet voor
het bijzonder - op religieuze grondslag of
onderwijsmethodiek gebaseerd - onderwijs en voor
situaties waar voldoende passende alternatieven
voor regulier en nabijgelegen onderwijs beschikbaar
is.
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Vroeg en Voorschoolse Educatie
Een goed begin is het halve werk. Rhenens Belang
wil dat zoveel mogelijk kinderen, met een taal- of
ontwikkelingsachterstand, vanaf 2 jaar gebruik
kunnen maken van de Vroeg en Voorschoolse
Educatie. Deze dient bij voorkeur openbaar te zijn.
Een goede voorschoolse educatie zorgt ervoor dat
de kinderen een goede start maken in de
basisschool.
Is er voldoende vervolgonderwijs beschikbaar?
Rhenens Belang stimuleert het aanbod van goede
leer/werklocaties bij de gemeente en bij bedrijven.
Door te zorgen voor een goede bereikbaarheid met
het openbaar vervoer en veilige fietsroutes wordt
het aanbod van voortgezet onderwijs voor onze
jongeren uitgebreid. De gemeente, als werkgever,
heeft een voorbeeldfunctie bij het aanbieden van
ervaringsplekken en (maatschappelijke)
stageplekken.
Jongeren en beleid
Jongeren krijgen meer mogelijkheden om invloed
uit te oefenen op het gemeentelijk beleid. Dit kan
door het inzetten van moderne communicatie
middelen. Rhenens Belang wil dan ook structureel
overleg met de jongerenraad en deze betrekken bij
besluitvorming van de gemeente. Door jongeren
nadrukkelijk te betrekken bij de inrichting van hun
directe leefomgeving worden zij zich meer bewust
van de omgeving waarin ze leven en hun rol daarin.
Jongeren en maatschappij
Jongeren dienen te worden gestimuleerd om deel
te nemen aan activiteiten op sport- en cultureel
gebied, maar ook actief te worden als vrijwilliger.
De gemeente moet zich maximaal inzetten om
stageplaatsen te creëren waardoor jongeren een
opleiding kunnen afronden en uitzicht hebben op
een baan. Gesubsidieerde
bezigheidstherapie voor
jongeren biedt geen
toekomst en zal daarom
niet gestimuleerd worden.
Initiatieven zoals o.a.
(huiswerk)begeleiding voor
en door jongeren worden
door Rhenens Belang
ondersteund.

9. ONDERNEMEND WERKEN EN WONEN
Ruimte voor ondernemen en ontwikkelen
Wonen en werken zijn onlosmakelijk van elkaar
verbonden. Rhenens Belang wil dat Rhenen in de
top 5 komt van de verkiezingen van MKBvriendelijkste gemeente van de provincie Utrecht.
De ondernemersklimaat in onze gemeente heeft
prioriteit. Dit wordt alleen bereikt door écht te
luisteren en nauw samen te werken met de
ondernemers van onze gemeente. Het
ondernemersloket is een stap in de goede richting.
Kleine en startende ondernemers
Kleine bedrijven krijgen van ons de ruimte. Telkens
wordt gekeken of een bedrijvigheid past in bijv. een
leegstaande schuur, aan huis of in de garage. Met
name startende ondernemers of uitbreidende
ondernemers krijgen de gelegenheid hun bedrijf op
te zetten. Hierbij is maatwerk voor Rhenens Belang
een belangrijk uitgangspunt.
MKB-vriendelijk
Rhenens Belang wil dat Rhenen in de top 5 komt
van de verkiezingen van MKB-vriendelijkste
gemeente van de provincie Utrecht. Dit kan alleen
door intensief overleg met ondernemers en
ondernemersorganisaties. Maar ook minder regels,
sneller besluiten nemen en een omslag in het
denken en werken binnen de gemeente zal een
bijdrage leveren. Rhenens Belang wil door middel
van het ondernemersloket, o.a. het traject van het
aanvragen van vergunningen vereenvoudigen en
versnellen. Dit werkt kosten- en tijdsbesparend.
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Sociaaleconomisch klimaat
Rhenens Belang ziet toe dat maximaal aanspraak
gemaakt wordt op alle subsidies en aanjaagpremies
van landelijke en provinciale overheden om de
werkgelegenheid en leefbaarheid in Rhenen, Elst en
Achterberg te behouden en te bevorderen, kortom
het bevorderen van het sociaaleconomisch klimaat.
Werkgelegenheid
Werkgelegenheid is niet alleen te vinden in de
industrie. Wij gaan met de ondernemers in gesprek
om samen de veranderende arbeidsmarkt op te
pakken. Rhenens Belang blijft zoeken naar nieuwe
kansen voor werkgelegenheid. Dit doen we voor
zowel hoog- als laag opgeleid personeel. Rhenens
Belang gaat samen met ondernemers actief en
vernieuwend op zoek naar mogelijkheden om de
werkgelegenheid te stimuleren. Daar moet ruimte
voor zijn op de bedrijventerreinen, maar ook op
passende schaal in de woonomgeving of
natuurgebieden.
De ontwikkeling van IW4 moet aansluiten bij niet
alleen aansluiten op ons sociaal beleid maar zeker
ook op ons economisch beleid.
Middenstand
De winkeliers hebben het in het algemeen niet
gemakkelijk. Winkelvoorzieningen moeten goed
bereikbaar zijn en voldoende parkeermogelijkheden
hebben. De parkeervoorzieningen in onze
gemeente moeten gratis blijven. Dit is aantrekkelijk
voor onze inwoners maar ook voor de bezoekers
van onze gemeente.
Binnenstad
Het centrum van Rhenen is ontwikkeld met behoud
van de karakteristieke stijl. Er moet een lange
termijn visie zijn voor het behoud en onderhoud.
De blauwe zone is een goede oplossing voor het
gratis parkeren in de Binnenstad.
Industrieterreinen
Rhenens Belang wil een proactief beleid ten aanzien
van onze industrieterreinen. De uitgifte van nieuwe
(industrie)terreinen moet gestimuleerd worden,
uiteraard rekening houdend met het economisch
klimaat en vraag vanuit de markt.

10. GEZOND WONEN, WERKEN EN ONTSPANNEN
Sport, zorg en cultuur houden u op de been.
Sporten, muziek en cultuur dragen bij aan een
gezonde levensstijl en is een belangrijk sociaal
bindmiddel in een lokale gemeenschap. Onze rijke
verenigingsleven draagt bij aan de (sociale)
samenleving en cultuur en daar mag dus niet op
bezuinigd worden.
Voldoende accommodaties
De taak van de gemeente is voorwaarden
scheppend, niet alleen met betrekking tot
accommodaties, maar zeker ook in de
ondersteuning van het verenigingskader. De
gemeente dient via een gericht, eenvoudig
subsidiebeleid verenigingen te stimuleren om meer
mensen actief te laten sporten of culturele
activiteiten te ontplooien.
Sportvoorzieningen en -evenementen
Goede, en veilig te bereiken, sportvoorzieningen
zijn belangrijk. Sportverenigingen kunnen geholpen
worden door ze de ruimte te geven, regels te
beperken en samenwerking te stimuleren. Rhenens
Belang ondersteunt het organiseren van
sportevenementen om zoveel mogelijk mensen
kennis te laten maken met sport. Niet alleen
jongeren maar ook ouderen moeten worden
gestimuleerd om te gaan sporten en bewegen. Dit
hoeft niet allen binnen verenigingsverband, maar
ook door de aanleg van o.a. trapveldjes,
speeltuinen, senioren bewegingstuinen, visplekken,
ijsbaan, wandelommetjes of steigers die voor
ouderen en gehandicapten bereikbaar en
toegankelijk zijn.

Verkiezingsprogramma RB 2018 - Pagina 11 van 17

Clustering
Rhenens Belang stimuleert vrijwillige clustering van
de verschillende sportvoorzieningen waardoor de
bezettingsgraad geoptimaliseerd wordt.
Rhenens belang gaat dus niet bezuinigen op de
rijke verenigingsleven van Rhenen, Elst en
Achterberg. Er kan gekeken worden naar het
besparen van geld door efficiënt gebruik van
huisvesting en sportvoorzieningen, en
samenwerking tussen verschillende verenigingen.
Wij blijven voorstander van een goede
zwemvoorziening in onze gemeente. Rhenens
Belang wil dat de verenigingen een gezonde
financiële exploitatie hebben- onafhankelijk van de
gemeente.

Waardering vrijwilligers
De vele verenigingen, gezondheidszorg en
mantelzorg zijn grotendeels afhankelijk van de inzet
van vrijwilligers. Rhenens Belang is blij dat hier nog
waardering voor is en deze moet zeker blijven.
Ondersteuning van vrijwilligers d.m.v. trainingen,
opleidingen, vrijwilligerscentrale en kennisbank
heeft onze prioriteit.

Cultuur en recreatie
Ontspanning maakt deel uit van een gezonde
leefomgeving. Elke inwoner moet gebruik kunnen
maken van accommodaties voor uiteenlopende
activiteiten als theater, popmuziek, kunst en
congres. Een divers aanbod aan horeca en
uitgaansmogelijkheden is voor Rhenens Belang ook
recreatie. Dorpshuis Achterberg, 't Westpoort en
het Bestegoed bieden de inwoners ruimte voor
verschillende verenigingsactiviteiten.
Recreatie en natuur kunnen samen gaan , mits er
geen schade aan de natuur wordt toegebracht.
Evenementen en activiteiten in de binnenstad
maakt deze aantrekkelijk en maakt onze gemeente
gezelliger, Rhenens Belang zal deze dan ook
aanmoedigen en steunen.
Rhenen en haar historische achtergrond en ligging
kan en moet beter worden benut.
Rhenen verdient een aantrekkelijk en financieel
gezond museum met toegevoegde waarde voor
onze (binnen)stad.

Toerisme
Toerisme is een goede inkomstenbron voor de
ondernemers en middenstand. Initiatieven vanuit
de Rhenense bevolking zoals markten,
buurtinitiatieven en jaarlijkse festiviteiten juichen

wij toe en zijn wij bereid te ondersteunen.
Rhenens Belang wil een meer effectieve exploitatie
van de Veerwei.
Zondagsrust
De Evenementennota zorgt dat het
toekenningbeleid helder en inzichtelijk is. Rhenens
Belang is niet tegen een evenement op zondag
maar de zondag moet voor (religieuze) inwoners
een rustdag kunnen zijn. Zondagsrust en
evenementen/winkelbeleid kunnen samengaan op
basis van onderling respect en gemeentelijk beleid
waar ruimte gegeven wordt aan de belangen van
alle inwoners.

11. BUITEN WERKEN EN WONEN
Wonen, werken en recreëren in het buitengebied
De gemeente Rhenen is ook een plattelands
gemeente. Dit is ook logisch, gezien het grote en
mooie buitengebied dat wij hebben!
Landbouw, wonen en recreatie in het buitengebied
kan goed samengaan zolang men begrip heeft voor
en rekening houdt met elkaar.
Buitengebied
Het buitengebied wordt voor een deel door
agrariërs beheerd die er hun inkomen mee moeten
verdienen. Wij zijn van mening dat de (bestaande)
landbouw in het buitengebied een belangrijke
economische drager is en dat gemeentelijke
aandacht - ook na kavelruil - nodig blijft. Deze keuze
is niet altijd gemakkelijk. Er zijn nu eenmaal
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verschillende belangen tussen 'boeren, burgers en
buitenlui'. Rhenens Belang stimuleert gesprekken
tussen belanghebbenden om tot een optimaal
beheer van het buitengebied te komen waar
landbouw, natuur en recreatie samen gaan.
Boerenbedrijven
Rhenens Belang vindt dat het boerenbedrijf binnen
de gemeente Rhenen gestimuleerd moet worden.
Wij zijn daarom, o.a. tegen het verhogen van het
grondwaterpeil in het Binnenveld. Ook
uitbreidingsplannen van de gemeente Veenendaal
richting de gemeente Rhenen mogen geen vaste
voet aan de grond krijgen. Gemeentelijke grenzen
blijven gehandhaafd.
Landbouwsector staat onder druk
Onze landbouwsector staat onder druk door o.a. de
fipronilaffaire, overproductie melk en knellende
regelgeving. Ook natuurinclusieve landbouw,
biologische landbouw, windenergie en zonneenergie hebben
invloed op de sector.
Wij verwachten dat
in het voorjaar 2018
de Provincie Utrecht
met een nieuwe
Provinciale
Landbouwvisie komt.
Boeren weten beter
wat er in de praktijk
speelt dan de beleidsmakers. Daarom wil Rhenens
Belang dat het beleid aansluit op de praktijk en er
geen sprake is van knellende regelgeving met extra
maatregelen bovenop landelijke en Europese
regelgeving.
Alternatieve energie
Rhenens Belang stimuleert dat agrarische en andere
bedrijven meer mogelijkheden krijgen om te
werken met alternatieve energie zoals
warmte/koude opslag of zonne-energie. In het
binnenveld mogen geen grote windmolens komen
in verband met aantasting van de leefbaarheid,
landschappelijke karakter en recreatieve functie.
Landbouwverkeer
Een aandachtspunt blijft het landbouwverkeer. Het
lijkt of machines groter worden en de wegen
smaller. Hoe dan ook, dit heeft consequenties voor

de veiligheid van alle weggebruikers en
wegonderhoud. Rhenens Belang kiest niet voor
strakke asfaltbanen of de romantiek van
zandwegen. Door het toepassen van bijvoorbeeld
graskeien, (gekleurde) fietssuggestiestroken en het
initiëren van alternatieven blijven de wegen in het
buitengebied voor iedereen te gebruiken en
houden we het landelijke karakter overeind.

Andere invulling agrarische bedrijven
Rhenens Belang wil dat ondernemers, boeren en
gemeente gaan samenwerken. Dit houdt in dat de
wet 'ruimte voor ruimte' in de volle omvang en
correct toegepast wordt.
Het buitengebied krijgt steeds meer een
afwisselend karakter. Agrarische bedrijven zoeken
extra inkomsten middels een minicamping,
boerengolf, theetuin of boerderijwinkel. Ook hier
spelen verschillende belangen. Van een
minicamping naast een varkenshouderij wordt
niemand gelukkig. De landbouw heeft onze
prioriteit maar Rhenens Belang staat ook open voor
een andere invulling van agrarische bedrijven.
Boeren, burgers en buitenlui
Het is niet te voorkomen dat steeds meer mensen
zich in het mooie en rustige buitengebied gaan
vestigen. Rhenens Belang zal dit ook niet
ontmoedigen, wel vragen wij deze nieuwe
bewoners om begrip en acceptatie voor de agrariërs
en hun werkzaamheden.
Pachtgronden
De uitgifte van pachtgronden moet controleerbaar
en transparant gebeuren. Natuur is mooi en een
groene weide is ook natuur. Rhenens Belang wil de
agrarische sector stimuleren door langdurige
pachtovereenkomsten aan te gaan. Dit heeft een
positief effect op de agrarische bedrijfsvoering.
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12. EEN VEILIGE WERK- EN WOONOMGEVING
Veilig voelen in je eigen gemeente
Een veilig gevoel bestaat niet alleen uit 'meer
blauw op straat'. Ook het onderhoud van
groenvoorzieningen, het opruimen van zwerfvuil
en verkeersveiligheid dragen bij aan een positief
gevoel.
Buurtbeheer
Met het wijkgericht werken maken we het mogelijk
dat er in de kernen en wijken meer aandacht voor
zorg is, maar ook het onderhoud van het groen en
straatmeubilair anders wordt opgepakt. Een
verzakte stoeptegel wordt sneller hersteld, een
onveilige verkeerssituatie wordt efficiënt aangepakt
en de wijk heeft meer invloed op de
groenvoorziening. Hiermee krijgt de wijk of dorp
een grote herkenbare en plezierige
belevingswaarde.
Verkeersveiligheid is ook eigen
verantwoordelijkheid
De verkeersveiligheid blijft belangrijk voor Rhenens
Belang. De schoolzones, de N233 kruispunt
Lijnweg/Achterbergsestraatweg, de Rijksstraatweg
en Franseweg in Elst hebben onze volle aandacht.
Bij de renovatie van straten in woongebieden is de
verkeersveiligheid een vast onderdeel. Maar nog
belangrijker is het om de houding/mentaliteit van
de verkeersdeelnemers te veranderen om tot een
veilige omgeving te komen. Handhaving van
snelheidsovertredingen, fout parkeren en onveilig
verkeersgedrag is hiervoor een goed middel.
Coffee shop
Een onveilig gevoel ontstaat door drugshandel en
drugsgebruik op straat en rondom scholen. Wij zijn
geen voorstander van coffeeshops maar denken wel
met één coffeeshop meer controle te houden over
het gebruik van drugs en hiermee de overlast op
straat te kunnen beperken. Door regelmatig overleg
met de uitbater van de coffeeshop kunnen
problemen voorkomen worden. Ook door
handhaving en streng toezicht kan overlast
voorkomen worden.

Brandweer en Hulpdiensten
Veilig wonen heeft ook te maken met een goede
brandweer en rampenbestrijding. De lokale
brandweer wordt steeds meer opgeschaald en op
afstand geplaatst. Rhenens Belang maakt zich
zorgen over het aantal vrijwilligers bij de
brandweer: door steeds hogere eisen en
reorganisaties wordt het moeilijker om de gewenste
bezetting te halen en de vrijwilligers te motiveren.
Rhenens Belang wil deze vrijwilligers blijven
ondersteunen. Brandweer, politie en ambulance, en
dus uw veiligheid, is geen bezuinigingspost. Wel kan
gekeken worden of er door anders te werken of
organiseren er minder geld uitgegeven kan worden
maar wegbezuinigen is voor Rhenens Belang geen
optie. Iedere seconde telt en niet iedere euro.

Handhaving
Waar beleid is gemaakt moet dit gehandhaafd
worden, of dit nou hondenpoepbeleid of
verkeersregels betreft. Veiligheid voor de inwoners
van Rhenen, Elst en Achterberg is voor ons
essentieel. Rhenens Belang ziet handhaving als een
instrument om dit te bereiken. Maar ook
voorlichting over inbraakpreventie en
verkeersgedrag, rollator- en scootmobieltrainingen
zijn goede instrumenten.
Overlast
Vernielingen, overlast en intimidatie is iets wat niet
past in onze sociale gemeente.
Wij accepteren geen overlast door hangjongeren
waardoor onveilige plekken en situaties ontstaan.
Overlast moet aangepakt worden. Hiervoor is een
hechte samenwerking nodig tussen overheid,
justitie, politie en jongerenwerk.
Indien medewerkers van de gemeente, of
vrijwilligers, worden bedreigd of geïntimideerd door
iemand met (recht op) een uitkering dan wordt een
strafkorting toegepast.
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13. EEN EFFICIËNTE GEMEENTE
Beperken van kosten door slimmer (samen)werken
Rhenens Belang hecht waarde aan integriteit en
openheid. Wij zijn geen voorstander van een fusie
met één of meerdere andere gemeenten.
Samenwerking is nodig om zelfstandig te blijven,
maar wel met behoud van regie door middel van
contracten met duidelijke prestatieafspraken die
controleerbaar en sanctioneerbaar zijn. Lokaal
wat kan, en regionaal wat moet.
Politiek gedrag
Rhenens Belang hecht waarde aan integriteit en
openheid zonder daar individuen of een groep van
uit te zonderen. Wij bedrijven eerlijke en open
politiek waarbij de mening- en besluitvorming moet
plaatsvinden in de zichtbare en controleerbare
voorkamer. Openheid houdt in geen
'achterkamertjespolitiek' en geen willekeur in
gemeentelijke dienstverlening, zoals
aanbestedingen en vergunningen. Rhenens Belang
vertaalt uw mening in beleid, niet alleen vóór de
verkiezingen maar - belangrijker - ook daarna.
Het gebruik van gelden van de Stichting het
Voormalig Gast- en Weeshuis moet transparanter,
zodat het gebruik ervan gecontroleerd kan worden.

Gemeentelijke financiële huishouding
Rhenens Belang staat voor een inzichtelijke en
controleerbare gemeentelijke financiële
huishouding. Onze inwoners verdienen een
lastenverlichting. Waar mogelijk moet het inhuren
van (dure) externe adviesbureaus vermeden
worden. De gemeente moet meer gebruik maken
van en vertrouwen hebben in de capaciteit en
kennis van de eigen ambtenaren en deze
doorontwikkelen. Gemeentelijke eigendommen
moeten minimaal kostendekkend geëxploiteerd
worden.

Gemeentelijke organisatie
Rhenens Belang wil dat er pragmatisch leiding
gegeven wordt aan de gemeentelijke organisatie.
Nutteloze en onnodige regels moeten afgeschaft
worden; door een luisterend oor te bieden aan
ondernemers, organisaties en inwoners kan men
achterhalen welke regels het betreft. Beleid moet
voor iedereen - inwoner, ondernemer en
ambtenaar - helder, inzichtelijk en controleerbaar
zijn.
De uitgangspunten en kaders voor de
gemeentelijke organisatie zijn:
- procedures worden tijdig afgehandeld, met
minimaal gebruik van verlening van termijnen.
- 'ja mits ...' beleid in plaats van een 'nee, tenzij....'
beleid.
- een slanke organisatie zonder verlies aan
daadkracht
- professioneel en eenduidig mediabeleid,
communicatie en uitstraling
- kortere lijnen tussen inwoners en gemeentelijke
organisatie
- genomen besluiten worden onverkort uitgevoerd
- onnodige en/of kostenoverschrijdende
taken/projecten afstoten of beëindigen
- projecten tussentijds evalueren en indien nodig
bijsturen of stoppen
- kennis delen binnen de
samenwerkingsverbanden, zoals FoodValley.
De samenleving verandert en de gemeentelijke
organisatie sluit zich aan bij de samenleving.
De raad is er om richting te geven en niet alleen
haar kaderstellende taak uit te voeren maar ook
haar controlerende taak. Dit is de basis van het
dualisme.
Verkiezingsprogramma RB 2018 - Pagina 15 van 17

(Digitale)Dienstverlening
De gemeentelijke organisatie is er primair voor de
inwoner en de inwoner is er niet om de
gemeentelijke organisatie in stand te houden.
Rhenens Belang wil dit bereiken door het beter
toegankelijk maken van de gemeentelijke (digitale)
dienstverlening.
Digitalisering is noodzakelijk. Wij zijn ons ervan
bewust dat digitale communicatie een probleem
kan zijn. De gemeentelijke dienstverlening moet
toegankelijk blijven via de reguliere
communicatiekanalen en communiceert op een
toegankelijke en begrijpelijke manier.
(Regionale)voorzieningen
Niet elke wijk, kern of gemeente heeft behoefte aan
dezelfde voorzieningen of heeft voldoende
draagkracht om deze in stand te houden. Het vraagt
om moed om over de eigen grenzen heen te kijken
en samenwerking te zoeken met dorpen en steden
om je heen en zelfs buiten je eigen provincie.

prestaties moeten duidelijk omschreven zijn zodat
deze ook (tussentijds) gecontroleerd kunnen
worden en sanctioneerbaar zijn. De regie blijft in
handen van onze gemeente.
Lokale lasten
Voor Rhenens Belang staat u - onze inwoner centraal. Wij willen graag de huidige
dienstverlening in stand houden en dat kan
betekenen dat we elders andere, financiële keuzes
moeten maken. De woonlasten voor onze inwoners
en lasten voor ondernemers mogen niet
ongelimiteerd stijgen.
FoodValley
FoodValley dient door te groeien naar een efficiënt
samenwerkingsverband waarbij de inbreng mede
bepaald wordt door ondernemers en
onderwijsinstellingen. Dit biedt goede economische
kansen voor Rhenen en zorgt dat onderwijs beter
aansluit bij de arbeidsmarkt.
14. BETROKKEN WONEN
En wat doet u zelf?

Samenwerking
De taken van gemeenten voor jeugd, ouderen,
WMO en de mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt willen wij zo dicht mogelijk bij de
inwoners en bedrijven uitvoeren. De volgorde is:
lokaal wat kan, en regionaal wat moet. En wat
lokaal kan is vaak meer dan wat je regionaal denkt.
Uitbestedingen van diverse diensten en
samenwerkingsverbanden hebben de afgelopen
jaren handenvol geld gekost in plaats van geld
opgebracht of besparing opgeleverd. Rhenens
Belang heeft de afgelopen periode tegen dit soort
ondoorzichtige uitgaven en contracten gestemd.
Rhenens Belang blijft voorstander van duidelijke,
concrete en effectieve afspraken bij uitbestedingen
of samenwerkingscontracten. De afgesproken

Vaak horen wij van u: 'Wat is de gemeente nu
weer van plan? Hoe komen ze op het idee? Waar
halen ze het geld vandaan?' Hieruit blijkt dat u zich
betrokken voelt bij uw omgeving en dat u
tegelijkertijd ervaart dat u weinig of geen invloed
heeft op het bestuur. Wij willen aan uw
betrokkenheid gehoor geven.
Kunt u als inwoner meepraten?
De raadsleden van Rhenens Belang zijn zich er van
bewust dat ze niet voor hun eigen eer en glorie op
het pluche zitten, maar door u zijn gekozen om uw
belangen te vertegenwoordigen. Daarom komt u
onze (steun)raadsleden op vele plekken tegen en
zijn zij gewoon aanspreekbaar. Toch is dit voor ons
nog onvoldoende.
We maken meer overlegvormen mogelijk waarbij u
aan kunt schuiven. Rhenens Belang wil dat u als
inwoner, ondernemer, organisatie inspraakrecht en
-tijd krijgt tijdens de vergaderingen. Naast de
uitgebreide voorlichting bij nieuwe projecten
initiëren we nieuwe werkvormen waaraan u actief
kunt deelnemen.
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We mogen pas iets vinden als het besluit al
genomen is
Rhenens Belang vindt het belangrijk dat u vooraf al
mee kunt denken. Het moet niet zo zijn dat de raad
zegt 'we gaan in uw omgeving een weg aanleggen
en vervolgens mag u alleen nog kiezen tussen
rechtsom of linksom'. Wij gaan vooraf met u in
overleg. Bijvoorbeeld: 'Er moet een weg komen,
waar denkt u dat die het beste kan worden
aangelegd en waarom?' Rhenens Belang staat open
voor uw argumenten.

Geloof
Rhenens Belang is zich bewust van de kerkelijke
achtergrond van een deel van de Rhenense
bevolking. Wij hechten veel waarde aan een
levendige samenleving waarin individuen en
groepen er verschillende meningen op na kunnen
houden. Wij respecteren de zondagsrust.
Zondagsrust en zondagopenstellingen kunnen goed
samengaan zolang men begrip heeft voor en
rekening houdt met elkaar.
Rhenens Belang, Uw Belang!
Rhenens Belang is een partij die een afspiegeling is
van de inwoners van onze gemeente. Het maakt
voor ons geen verschil of u jong of oud bent, man of
vrouw bent, of welke culturele achtergrond of
geaardheid u heeft. Het belangrijkste is dat wij
samenwerken aan een mooie en leefbare gemeente
Rhenen.
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