
Waar wij samen Buren zijn

Inleiding

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 kreeg VVD Buren wederom veel 
vertrouwen van de kiezers in Buren. Vijf fractieleden, twee burgerraadsleden en een 
wethouder hebben een duidelijk liberaal geluid in de Burense raad laten horen. Veel 
zorgtaken zijn van het Rijk en de provincie overgenomen door de gemeente en moeten 
nog verder worden ontwikkeld naar goede zorg op maat. De economie is aangetrokken en
dat merken we in Buren ook. Er worden weer huizen gebouwd op diverse 
nieuwbouwlocaties, er zijn weer bedrijven die groeien en zich vestigen op bedrijventerrein 
Doejenburg 2 en we zien de uitkeringen afnemen. Maar geen tijd om rustig achterover te 
leunen! Met de steun van de kiezer wil een team van enthousiaste liberalen zich weer voor
u inzetten in de gemeenteraad van Buren voor de periode van 2018 tot 2022.

Buren waar het prima leven is

De VVD Buren wil dat er voldoende koopwoningen zijn voor jong en oud in alle kernen. Bij 
het bouwen van nieuwwoningen staat de behoefte van onze eigen inwoners voorop. Op 
nieuwbouwlocaties worden er niet alleen sociale huurwoningen gebouwd, maar is er ook 
ruimte voor woningen in de vrije huursector en koopwoningen. We bouwen dus gemengd. 
Wij vinden dat sociale huurwoningen enkel bestemd zouden moeten zijn voor de 
doelgroep.

De bestaande regeling voor de starterslening zal worden voortgezet om het eigen 
woningbezit te stimuleren.

Een schone leefomgeving stimuleert mensen om zelf mee te werken aan het opgeruimd 
houden van hun eigen omgeving. Vernielingen en defecten in de openbare ruimte worden 
snel hersteld door de gemeente, zodat verloedering van de omgeving voorkomen wordt. 
Wij verwachten dat inwoners zich inzetten voor hun eigen omgeving, de 
bladverzamelpunten zijn hier een mooi voorbeeld van.

In 2017 is besloten dat de grijze kliko op termijn plaats gaat maken voor een kliko waarin 
het plastic ingezameld wordt. Het restafval moeten inwoners dan zelf naar ondergrondse 
containers brengen op maximaal 250 meter van de woning. De VVD zal aandacht blijven 
vragen voor inwoners die minder mobiel zijn, voor bewoners van het buitengebied en 
rekening houden met de seizoensinvloeden bij het legen van de containers. Wij zullen het 
initiatief nemen om bij de ondergrondse containers strooizout beschikbaar te stellen in de 
winterperiode.

Zwerfvuil en hondenpoep zijn een grote ergernis voor veel inwoners. De VVD Buren vindt 
dat iedereen zijn eigen rotzooi moet opruimen. De gemeente moet hier handhavend 
optreden.

De gemeente Buren heeft een prachtig landschap dat toegankelijk is voor recreatie. 
Wandelaars en fietsers zijn van harte welkom in deze waardevolle natuur. 
Natuurbescherming en milieuwetgeving zijn landelijke thema’s en wij steunen geen extra 
lokale milieuregels voor onze inwoners en ondernemers.

De VVD is voorstander van de aanleg van een glasvezelnetwerk waardoor ook bedrijven 
en particulieren in het buitengebied gebruik kunnen maken van snel internet. De gemeente
Buren moet deze ontwikkeling faciliteren door garanties te geven voor de financiering voor
de aanleg van dit netwerk. De gemeente Buren wordt hierdoor aantrekkelijker voor de 
vestiging van bedrijven en nieuwe bewoners.



Buren waar ruimte is voor ondernemerschap en eigen initiatief

Alle ondernemers moeten binnen onze gemeente de ruimte krijgen, natuurlijk met respect 
voor de omgeving.

Onze gemeente staat onder meer bekend om haar vele succesvolle agrarische bedrijven 
en in het bijzonder fruitteelt- en laanboomteeltbedrijven. Er is veel kennis aanwezig bij 
deze bedrijven en er werken veel Burenaren direct of indirect voor deze bedrijven. VVD 
Buren steunt deze bedrijven en vindt dat verzoeken tot uitbreiding en nieuwe vestigingen 
positief moeten worden benaderd, natuurlijk binnen de wettelijke mogelijkheden maar met 
de instelling “om het voor elkaar te krijgen”.

Voor agrarische bedrijven is het belangrijk dat zij de ruimte krijgen voor nevenactiviteiten, 
zoals landwinkels of kinderopvang, om een goede boterham te kunnen (blijven) verdienen.

Recreatie is belangrijk voor onze gemeente, maar wel met oog voor de natuur.

We leven steeds meer in een 24-uurs economie en in Buren wonen veel forenzen. 
Winkeliers zijn goed in staat om zelf te bepalen hoe zij hun klanten het beste van dienst 
kunnen zijn. Dit kan wat ons betreft ook op zondag en wij willen die ruimte ook aan de 
ondernemers geven.

Een aantal ondernemers in onze gemeente werkt met arbeidsmigranten die hier voor een 
periode komen werken. In overleg met de werkgevers willen wij op zoek gaan naar 
oplossingen voor overlast vrije huisvesting van deze medewerkers.

Duurzaam ondernemen wordt gestimuleerd door het beperken van regels waar mogelijk 
en niet door het verstrekken van subsidies.

VVD Buren zal in de komende raadsperiode aandacht blijven vragen bij provincie en 
rijksoverheid om de bereikbaarheid van onze regio te waarborgen en te verbeteren door 
investeringen te doen in de infrastructuur van onder andere de A15 en de A2.

Om als gemeente het goede voorbeeld te geven wil de VVD het wagenpark van de 
gemeente omzetten naar elektrische auto’s. En in plaats van het gebruik van de eigen 
auto kunnen de medewerkers van de gemeente gebruik maken van elektrisch poolauto’s 
voor dienstreizen zoals het bezoeken van inwoners.

Ieder dorpshuis openhouden op kosten van de gemeente is onbetaalbaar. Wij zijn van 
mening dat het combineren van voorzieningen de oplossing is. Dit biedt ook een kans om 
verenigingen op eigen initiatief meer samen te laten werken.

De gemeente is eigenaar van alle voetbalvelden en dus samen met de verenigingen 
verantwoordelijk voor de instandhouding. Door samenwerking tussen de 
voetbalverenigingen (koepel) blijft de sport betaalbaar en toegankelijk.

We blijven aandacht vragen voor het stimuleren van de begeleiding van bestaande 
buurtpreventie projecten en voor nieuwe ideeën die zich op dit gebied aandienen.

Buren waar iedereen mee kan doen

Het is belangrijk dat iedereen zo veel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien.

De gemeente zorgt dat inwoners die even geen werk hebben weer aan de slag gaan met 
oog voor eventuele beperkingen. Fraude met uitkeringen is diefstal, onterecht betaalde 
uitkeringen halen we tot op de laatste cent terug.

Het midden- en kleinbedrijf zijn belangrijk voor de werkgelegenheid in onze gemeente. 



Gemeentelijke opdrachten moeten zoveel mogelijk naar onze lokale ondernemers gaan.

In Buren voelen kinderen zich thuis en gaan met plezier naar school. De VVD Buren is 
voorstander van goed onderwijs nabij. De gemeente moet hier samen met de 
onderwijsinstellingen vorm aan geven. Voor de kinderen die naar speciaal onderwijs gaan 
vergoeden wij het vervoer. Voor vervoer naar bijzonder onderwijs zijn wij van mening dat 
de ouders maximaal bijdragen aan dit vervoer.

1 op de 9 inwoners in onze gemeente is laaggeletterd. Dit brengt ongewenste kosten met 
zich mee zoals extra zorgkosten. Op dit moment is er een budget voor bestrijding van 
laaggeletterdheid en het invullen van een bibliotheek. We willen met het huidige budget 
een beter resultaat kunnen bereiken in overleg met betrokken partijen zoals inwoners, 
bibliotheek en onderwijs.

Wij vinden het normaal dat we elkaar helpen waar dat kan en nodig is, familie, vrienden, 
buren en vrijwilligers. Als het nodig is wordt er professionele hulp ingezet.

Voorkomen is beter dan genezen. Preventie moet een speerpunt zijn. Liever vroegtijdig 
eenvoudige zorg leveren dan problemen oplossen als ze zeer complex zijn geworden. 
Deze zorg moet makkelijk te vinden zijn.

Nieuwkomers in Buren passen zich aan. Dat betekent dat ze de Nederlandse taal leren en
bijdragen aan de samenleving. De taal leren is ieders eigen verantwoordelijkheid. De 
gemeente faciliteert voldoende taalcursussen op acceptabele afstand. Er zijn voldoende 
voorbeelden van nieuwkomers die hun weg hebben gevonden en zijn geïntegreerd in de 
gemeente Buren. Dat hebben deze mensen zelf gedaan. Ze hebben kansen gegrepen, 
daar zijn we trots op en verwachten dat ook van anderen.

Buren waar je jezelf veilig voelt

Dagelijks gaan er ongeveer 2000 kinderen op de fiets naar diverse onderwijslocaties 
binnen en buiten de gemeentegrenzen. Het scheiden van langzaam en snelverkeer 
inclusief het realiseren van veilige oversteekplaatsen blijft een punt van aandacht. VVD 
Buren wil in de komende raadsperiode bij het provincie- en gemeentebestuur aandringen 
op het aanleggen van fietspaden langs de N320 (Maurik – Culemborg). Dit om de 
veiligheid van veel Burense kinderen onderweg van en naar school te verbeteren.

Wij blijven erop toezien dat de taken van de politie, de brandweer en de ambulance, die de
VVD zo belangrijk vindt, optimaal worden uitgevoerd. De wettelijke aanrijdtijden moeten 
worden gehaald.

Naast aangifte online doen, moet dit ook nog steeds kunnen via de wijkagent, bij je thuis of
op een steunpunt. Iedereen kan bijdragen aan veiligheid.

De 112 WhatsApp-groepen hebben een goede dekking in onze gemeente, dit willen wij 
blijven faciliteren vanuit de gemeente en politie.

Criminaliteit wordt hard aangepakt. Waar de politie ingrijpt, kan zij rekenen op steun van 
ons gemeentebestuur in Buren.

Bij het ontdekken en ontruimen van drugpanden gebruikt de burgemeester al zijn 
bevoegdheden om deze panden te sluiten. De wettelijke mogelijkheden worden gebruikt 
om vermenging van criminaliteit en maatschappelijke belangen te voorkomen en op te 
lossen.

De politie is zichtbaar in de kernen. Hangjongeren en hun ouders worden aangesproken 
en verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag.



Buren waar de gemeente er voor ons is

De VVD vindt het normaal dat de gemeente dienstbaar is aan onze inwoners. Snel 
handelen, korte wachttijden en heldere antwoorden. De gemeente is er voor ons. 
Vooruitlopend op de nieuwe omgevingswet is de houding van de gemeente “ja, mits” in 
plaats van “nee, tenzij”.

De beoordeling van ruimtelijke plannen gebeurt niet (enkel) vanachter een bureau, de 
gemeente gaat naar onze inwoners toe. Het moet mogelijk worden om uw aanvragen 
digitaal te volgen (‘track and trace”).

Vanzelfsprekend zorgt de gemeente ervoor dat de digitale mogelijkheden up-to-date zijn 
en dat de privacy van mensen optimaal is gewaarborgd.

Wij gaan zinnig en zuinig om met belastinggeld. Een goede financiële huishouding is van 
belang, inkomsten en uitgaven van de gemeente zijn in evenwicht en transparant. De VVD
zal zich, net als in de afgelopen jaren, blijvend inzetten om de belastingen zo laag mogelijk
te houden.

De VVD heeft een regionale opstelling en durft naar buiten te kijken. Gemeentelijke taken 
worden uitbesteed of samen met andere gemeenten uitgevoerd als dat voordeel oplevert. 
We moeten maximaal sturen op efficiëntie ook bij organisaties waar we mee samenwerken
en waar we taken aan hebben uitbesteed.

Schaalvergroting mag niet ten koste gaan van de politieke invloed van gekozen lokale 
mensen uit Buren.

Zelfstandig blijven als gemeente kan volgens de VVD Buren zolang dat verantwoord is. 
Wij blijven ons inzetten voor een bereikbare en toegankelijke lokale democratie.


