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Oog voor elkaar 

 

Programma Sociaal Maas en Waal 2018-2022  

Sociaal Maas en Waal is een regionale politieke partij, die als doel heeft om het welzijn van de 

inwoners in Maas en Waal te behouden en waar mogelijk te verbeteren. In de gemeenten Druten en 

West Maas en Waal stellen we voor de komende gemeenteraadsperiode vier doelen centraal. 

1. Eerlijk en zorgzaam Maas en Waal 

2. Vitaal en leefbaar Maas en Waal  

3. Duurzaam en slim Maas en Waal 

4. Samenwerkend en democratisch Maas en Waal  

Wij willen deze doelen op de onderstaande manieren bereiken. 

1. Een eerlijk en zorgzaam Maas en Waal  

Een eerlijk en zorgzaam Maas en Waal verdelen we in drie aandachtspunten, namelijk sociaal beleid, 

zorg en jeugd. Hieronder wordt per aandachtspunt aangegeven wat we inzetten om een eerlijk en 

zorgzaam Maas en Waal te realiseren. 

Sociaal beleid  

Sociaal Maas en Waal wil dat alle inwoners, ongeacht leeftijd, herkomst, gezondheid, beperking of 

inkomen actief kunnen deelnemen aan onze samenleving, 

omdat wij vinden dat alle mensen recht hebben op een volwaardige plaats in deze samenleving. 

Sociaal Maas en Waal realiseert dit door:  

 ons actief in te spannen voor armoedebestrijding, door niet te wachten tot mensen erom vragen 

en uit te gaan van vertrouwen in de mensen die ondersteuning vragen; 

 door alle regelingen toegankelijk te maken tot het inkomensniveau van 120% bijstand; 

 in te zetten op succesvolle ondersteuning van de Maas en Walers op het gebied van werk, 

inkomen, zorg, gezondheid, dagbesteding, vrijwilligerswerk, voorzieningen, gezin of relatie; 

 de advisering in het sociaal domein goed te organiseren en de mening over het gemeentelijk 

beleid door de gebruikers en/of hun verzorgers te benutten om verbeteringen te bereiken; 

 jongeren die geen werk hebben binnen 4 maanden een werk- of stageplaats aan te bieden; 
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 een actief beleid te voeren voor statushouders op het gebied van onderwijs, werk en samenleven, 

en tegelijk ons ook in te zetten om het draagvlak voor nieuwkomers te vergroten, inwoners actief 

te blijven informeren en open ontmoetingen te creëren; 

 in het sociaal domein samen te werken met andere gemeenten in de regio. 

Zorg  

Sociaal Maas en Waal wil laagdrempelige, goed toegankelijke zorg. Samen met de zorgvrager, diens 

omgeving en goed opgeleide professionals wordt bepaald welke zorg en voorzieningen nodig zijn om 

deel te blijven nemen aan onze samenleving, 

omdat wij vinden dat zorg en voorzieningen geen gunst van de samenleving zijn, maar een 

noodzakelijk vangnet om een waardig en zinvol bestaan te leiden als dit (even) niet meer vanzelf gaat.  

Sociaal Maas en Waal realiseert dit door: 

 een goed bereikbaar zorgloket/sociaal team, met goed opgeleide professionals uit verschillende 

disciplines die een gelijkwaardige gesprekspartner zijn voor de hulpvrager; 

 zoveel mogelijk dicht bij huis zorg te bieden, om te voorkomen dat mensen weg moeten uit hun 

omgeving en de nabijheid van familie, netwerk en mantelzorg; 

 de papierwinkel te verminderen, als investering in vertrouwen en vermindering van 

uitvoeringskosten; 

 te zorgen voor een goede verbinding en samenwerking tussen betaalde zorg en onbetaalde 

ondersteuning door vrijwilligers/mantelzorgers en actieve ondersteuning voor mantelzorgers; 

 korte lijnen te stimuleren tussen zorgonderdelen, o.a. door mogelijk te maken dat verschillende 

disciplines op één locatie zitten (huisartsen, therapeuten, thuiszorg e.d.); 

 gezamenlijk gebruik of hergebruik te stimuleren van hulpmiddelen, zoals scootmobielen en 

trapliften; 

 ook voor zorg de inbreng van klanten en adviesraden te benutten om beleid te verbeteren en 

samen te werken met gemeenten in de regio Maas en Waal. 

Jeugd  

Sociaal Maas en Waal wil dat we in Maas en Waal zorgzaam zijn voor onze jongeren en hen de 

kansen bieden die ze verdienen. Sociaal Maas en Waal zal investeren in de jeugd en in jeugdbeleid, 

omdat wij vinden dat Maas en Waal voor onze jeugd een veilige plaats moet zijn om op te groeien én 

om in de toekomst te blijven wonen.  

Sociaal Maas en Waal realiseert dit door: 

 actief én gericht jongerenwerk in te zetten met activiteiten die jongeren aanspreken, met veel 

ruimte voor eigen initiatieven, en daarbij samen te werken met jeugdafdelingen van 

(sport)verenigingen, jeugdactiviteitenclubs, dorpshuizen en scholen; 

 voldoende ontmoetingsplaatsen/speelvoorzieningen te hebben voor kinderen tot 18 jaar; 

 de jeugdgemeenteraad eigen budget te geven voor hun initiatieven; 

 de zorgen over de jeugd serieus te nemen, onder meer door een preventief beleid om alcohol- 

drugsgebruik en roken onder jongeren tegen te gaan. Goed overleg met ouders, GGD, scholen en 

jongerenorganisaties is noodzakelijk. 

 speciale aandacht te vragentijdens keukentafelgesprekken voor de jonge mantelzorgers en 

‘brusjes’ (broertjes en zusjes van kinderen met een beperking); 

 ook voor jeugdbeleid de inbreng van klanten en adviesraden te benutten om beleid te verbeteren, 

en samen te werken met gemeenten in de regio Maas en Waal. 
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2. Een vitaal en leefbaar Maas en Waal  

Een vitaal en leefbaar Maas en Waal verdelen we in vier aandachtspunten: wonen, verenigingen, 

recreatie en onderwijs. Hieronder wordt per aandachtspunt aangegeven wat we inzetten om een vitaal 

en leefbaar Maas en Waal te realiseren. 

Wonen  

Sociaal Maas en Waal wil de centrale ligging van onze gemeenten beter benutten en zorgen voor 

diversiteit in woningen, 

omdat we willen bereiken dat ook jongvolwassenen er kunnen blijven wonen, ook als ze elders werken 

of leren, dat de oudere Maas en Walers een goede en veilige woning hebben en dat de gemeenten 

aantrekkelijk zijn voor nieuwe Maas en Walers. 

 Sociaal Maas en Waal realiseert dit door: 

 in overleg met provincie en vervoersbedrijven te komen tot betere aansluitingen met openbaar 

vervoer;  

 ook voor de dorpen die minder centraal liggen een betere ontsluiting door openbaar vervoer en 

het inzetten van buurtbus of deelauto’s te bewerkstelligen; 

 met de gemeenten in Maas en Waal en met omliggende gemeenten in overleg te gaan over een 

gezamenlijke woonvisie die aansluit bij de kenmerken van onze gemeenten; 

 de grond die de gemeenten hebben aangekocht voor uitbreidingen benutten voor bouw die 

aansluit bij de vraag en woonbehoefte van de huidige bewoners; 

 de kloof tussen sociale woningbouw en koopwoningen te verkleinen door meer goedkopere 

huurwoningen en de gemeentelijke starters- en blijverslening te verbeteren door de 

inkomensgrens te verhogen; 

 goede sociale en energie neutrale woningbouw, die aantrekkelijk is om te wonen en ook bijdraagt 

aan een duurzaam Maas en Waal; 

 te stimuleren dat bij nieuwbouw- en herbouwprojecten ontmoeting en samen leven letterlijk in 

worden gebouwd: hofjeswoningen, gemengd bouwen (jongeren en ouderen samen), sociale 

huurwoningen, levensloopbestendig bouwen met o.a. gebruik van moderne techniek in huis om 

langer thuis te kunnen blijven wonen en andere woonvormen mogelijk maken zoals woongroepen. 

Verenigingen 

Sociaal Maas en Waal wil verenigingen ondersteunen en versterken en laten zien dat we achter de 

vrijwilligers staan, 

omdat verenigingen de basis zijn van een goede samenleving in onze gemeenten; mensen kennen en 

helpen elkaar en verenigingen bieden ook de mogelijkheid aan vrijwilligers om zich verder te 

ontwikkelen. 

Sociaal Maas en Waal realiseert dit door:  

 initiatieven te ondersteunen om mensen met elkaar in contact te laten komen, jong en oud, 

nieuwkomers en huidige bewoners, onder meer door buurtverenigingen en zorginitiatieven te 

ondersteunen bij de start; 

 activiteiten te faciliteren die bijdragen aan het samenbrengen van de diverse groeperingen 

inwoners, eventueel samen met de dorpsplatforms; 

 de kosten van verenigingen omlaag te brengen door te investeren in duurzaamheid; 

 inzamelen van papier door en voor verenigingen te behouden; 

 ervoor te zorgen dat vrijwilligers niet overbelast worden, en zorg dragen voor een veilige 

omgeving, bijvoorbeeld door een vertrouwenspersoon aan te stellen; 

 verenigingen, scholen, organisaties en bedrijven met elkaar te verbinden en met hen mee te 

denken hoe hun maatschappelijke functies levensvatbaar kunnen blijven. 
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Recreatie 

Sociaal Maas en Waal wil de kansen voor recreatie in Maas en Waal verder ontwikkelen, 

omdat recreatie een groeiende bedrijfstak is die werkgelegenheid kan bieden, ook voor lager 

opgeleiden, en recreatieve voorzieningen de streek ook aantrekkelijker maken om te wonen.  

Sociaal Maas en Waal realiseert dit door:  

 verdere natuurontwikkeling in de uiterwaarden; 

 aanleg van nieuwe fiets/voetpaden; 

 bermen aantrekkelijk te maken door het inzaaien van bloemen, 

 het werk van vrijwilligers te ondersteunen om te komen tot aantrekkelijke streekeigen 

voorzieningen, zoals een archeologische werk- en bezoeklocatie bij de zandwinning en 

natuurontwikkeling Over de Maas; 

 met de andere gemeenten in Maas en Waal samen te werken aan voorzieningen die het karakter 

van de regio versterken. 

 zoveel mogelijk recreatiegebieden toegankelijk te maken voor mensen met een handicap. 

Onderwijs  

Sociaal Maas en Waal wil dat ieder kind in de gelegenheid wordt gesteld om zijn /haar talenten te 

ontwikkelen in de eigen regio, 

omdat daardoor alle kinderen op deze wijze actief kunnen deelnemen aan de samenleving en omdat 

de samenleving van morgen dringend behoefte heeft aan die talenten die nu nog te weinig aandacht 

krijgen in ons onderwijs.  

Sociaal Maas en Waal realiseert dit door: 

 samenwerking te organiseren tussen scholen en organisaties die zich bezig houden met die brede 

talent ontwikkeling. (Muziekschool, theater, techniek, sport etc.), en dit te ondersteunen met het 

inzetten van extra middelen voor die brede talentontwikkeling; 

 elke school weer een conciërge te laten krijgen, bijvoorbeeld door banen te creëren voor mensen 

die langdurig werkloos zijn, zodat onderwijzend personeel zich bezig kan houden met onderwijs in 

plaats van schoolonderhoud; 

 maatschappelijke stages te stimuleren voor alle opleidingsniveaus, bijvoorbeeld in zorgcentra; 

 elk kind zo dicht mogelijk bij huis onderwijs te laten volgen, door het samenbrengen van 

verschillende onderwijskundige- en opvoedkundige organisaties te stimuleren, waar mogelijk in 

één gebouw; 

 te stimuleren dat (voortgezet) onderwijsgebouwen (en dorpshuizen) ook in de avonduren open zijn 

voor de jeugd, als veilige plek om te ontspannen en ruimte te geven aan sport, theater en 

creatieve ontwikkeling. 

 

3. Een duurzaam en slim Maas en Waal  

Een duurzaam en slim Maas en Waal verdelen we in drie aandachtspunten: duurzaamheid, 

economische ontwikkelingen, en natuur. Hieronder wordt per aandachtspunt aangegeven wat we 

inzetten om een duurzaam en slim Maas en Waal te realiseren. 

Duurzaamheid  

Sociaal Maas en Waal wil zich houden aan het Gelders Energie Akkoord en aan de landelijke 

energiedoelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn, 

omdat het gebruik van duurzame energiebronnen en het treffen van milieuvriendelijke maatregelen 

een voorwaarde is voor ons voortbestaan. 
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Sociaal Maas en Waal realiseert dit door:  

 voor de gemeenten: een langetermijnvisie neer te zetten en te investeren in duurzaamheid. 

Concreet willen we minimaal dat de eigen gebouwen in 2020 energieneutraal zijn. Dit willen we 

onder meer bereiken door het leggen van zonnepanelen op alle publieke gebouwen en door 

bestaande braakliggende industrieterreinen als zonnevelden te gebruiken.  

 voor inwoners: in te zetten op isolatie van de woningen en het plaatsen van zonnepanelen d.m.v. 

goede voorlichting en subsidies; 

 voor bedrijven: bedrijven stimuleren deel te nemen aan mogelijkheden zoals een coöperatie om 

zonnepanelen te plaatsen op daken en het aantrekken van innovatieve energiezuinige bedrijven.  

 samen met inwoners en bedrijven de mogelijkheden tot het plaatsen van windmolens te 

onderzoeken en inwoners indien haalbaar mede–eigenaar laten worden. 

 het vaststellen van een routekaart om de opwekking en besparing van energie te monitoren.  

Economische ontwikkeling  

Sociaal Maas en Waal wil met een samenhangende en duurzame economische ontwikkeling van de 

regio de werkgelegenheid bevorderen, 

omdat we een groene regio willen zijn met duurzame en innovatieve bedrijven, waar het fijn is om te 

wonen en te werken. 

Sociaal Maas en Waal realiseert dit door:  

 met de gemeenten in Maas en Waal beleid op te stellen, hoe we gezamenlijk bedrijvigheid kunnen 

bevorderen in ons woongebieden te stoppen met het elkaar beconcurreren, waardoor gemeenten 

met dure onverkochte grond blijven zitten wat leidt tot hoge kosten. 

 bij de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen eerst te kijken welke voorraad er nog onbenut is in de 

regio en te onderzoeken hoeveel en welke terreinen er nodig zijn in de toekomst.  

 oude bedrijfsterreinen te saneren of opnieuw in te richten; 

 een duurzaamheidscoach in te zetten die bedrijven adviseert bij het verduurzamen van hun 

bedrijf; 

 geen verdere ontwikkeling van glasbouw toe te laten en de agrarische sector te stimuleren om 

over te stappen naar zoveel mogelijk duurzame en biologische bedrijfsvoering. 

Natuur  

Sociaal Maas en Waal wil het karakter van het Land van Maas en Waal behouden en versterken, 

omdat we zuinig willen zijn op ons mooie gebied en waar nodig bescherming geven.  

Sociaal Maas en Waal realiseert dit door:  

 bij de provincie er op aan te dringen dat ook in het Land van Maas en Waal 

weidevogelgebieden worden aangewezen voor hoog water om de weidevogels een echte 

kans te geven om zich hier weer te vestigen; 

 zorgen dat er een actuele ecologische kaart van Maas en Waal komt. Deze kaart dient als 

basis voor de plannen voor de Omgevingswet en kan tevens aanleiding zijn voor het 

wijzigingen van de bestemming van de gronden; 

 bij Rijkswaterstaat er op aan te dringen dat de uiterwaarden verworven en als natuurgebied 

heringericht moeten worden om de doelstellingen van Natura 2000 te halen; 

 meer inbreng van de gemeente op te eisen bij de inrichting en het onderhoud van 

natuurgebieden; 

 meer inzet op handhaving op het achterlaten / dumpen van zwerfafval; 

 verfraaien van bermen door in de bebouwde kom bloemmengsels te strooien en door 

aanpassingen maaibeleid. 

 hierin samen te werken met de gemeenten in de regio Maas en Waal. 
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4. Een samenwerkend en democratisch Maas en Waal 

Een samenwerkend en democratisch Maas en Waal verdelen we in twee aandachtspunten: 

samenwerkend bestuur en samenwerken met de bevolking. Hieronder wordt per aandachtspunt 

aangegeven wat we inzetten om een samenwerkend en democratisch Maas en Waal te realiseren. 

 

Samenwerkend bestuur  

Sociaal Maas en Waal wil een sterke samenwerking in het land van Maas en Waal, 

omdat een sterk bestuur met een professionele organisatie in staat is de belangen van de inwoners 

van Maas en Waal goed te kunnen behartigen, zoals het leefbaar houden van de kleine kernen en het 

organiseren van goede (jeugd-)zorg.  

Sociaal Maas en Waal realiseert dit door: 

 bestuurlijke verbinding in het Land van Maas en Waal te optimaliseren, zodat de gemeenten 

samen optrekken voor de voorzieningen in Maas en Waal op het gebied van sociaal domein, zorg, 

jeugd, onderwijs, wonen, recreatie, natuur, openbaar vervoer en economische ontwikkeling. 

 op termijn één gemeente Maas en Waal te realiseren: West Maas en Waal, Druten en Wijchen. 

 bij het maken van beleid, de vraag te betrekken: “ Hoe kan er worden samengewerkt?”. In een 

hecht Maas en Waal kunnen de dorpen onderling elkaar versterken in plaats van beconcurreren.  

 uit te gaan van wat ons bindt en gesprekken in en tussen de gemeenten aan te gaan, omdat op 

termijn mogelijk ook samengaan gewenst is.  

Samenwerken met de bevolking  

Sociaal Maas en Waal wil meer ruimte voor inbreng van de inwoners in de politieke besluiten, 

omdat gemeente en inwoners samen tot goede oplossingen kunnen komen waar draagvlak voor is en 

waar ook in de uitvoering aan kan worden samengewerkt.  

 Sociaal Maas en Waal realiseert dit door: 

 door te gaan met, en het versterken van de Kinder- en Jeugdraad; 

 de inbreng van inwoners in de besluiten van de gemeenteraad beter te organiseren, onder meer 

door een regelmatig overleg met inwoners (een burgertop) waar burgerinitiatieven worden 

besproken; 

 gebruikers van gemeentelijke voorzieningen een sterke positie te geven, onder meer via 

adviesraden. 


