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Inleiding

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de PCG Buren.

Verantwoord, betrouwbaar en vooruitstrevend. Dat zijn de steekwoorden waarmee de PCG de nieuwe 
raadsperiode van 2018- 2022 wil ingaan en bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen.

De PCG zal Gods Woord als richtsnoer gebruiken om  haar bestuurlijke koers te bepalen. Vanuit  Bijbelse 
principes wil de PCG verantwoord verder binnen onze gemeente Buren. Ze wil betrouwbaar zijn en blijven 
naar onze inwoners, college van burgemeester en wethouders en medefracties. Maar de PCG vindt ook 
dat in deze tijd, en zeker in de volgende raadsperiode, er vooruitstrevend en ondernemend gehandeld 
moet worden om als gemeente te kunnen blijven bestaan en voor onze inwoners de beste keuzes te 
kunnen maken.

De PCG wil solide en verantwoord  besturen. Leefbaarheid, solidariteit, duurzaamheid, betaalbaarheid en 
veiligheid  vormen de kernbegrippen. Waar mogelijk zal de PCG goede initiatieven en plannen  indienen en
steunen en deze toetsen aan deze kernbegrippen  Het financiële beleid waar  de PCG  zich altijd zeer sterk 
voor heeft  gemaakt, dient verantwoord  voortgezet te worden. Het maken van een solide en realistische 
begroting is voor de PCG hierin de basis. De lasten voor de inwoners wil de PCG deze komende 
raadsperiode niet verhogen. De financiële ruimte, die in 2018 ontstaat moet ingezet worden om de 
begroting voor de toekomst  solide te houden.

 Veel  aandacht zal  nodig zijn om de ambtelijke organisatie op sterkte te krijgen, zowel kwantitatief als 
kwalitatief om  de veelheid van taken te kunnen uitvoeren. Het standpunt van de PCG over herindeling is 
onveranderd: DE PCG  IS TEGEN HERINDELING.

Wel moet er  met andere gemeenten worden samengewerkt, waar dat meerwaarde heeft. Als gemeente 
moeten we samen sterk staan om het hoofd te bieden aan provinciale en landelijke ontwikkelingen. De 
komst van de nieuwe omgevingswet is hier een voorbeeld van. Waar mogelijk moet hier de samenwerking 
met andere gemeenten, bij voorkeur met plattelandsgemeenten, en de regio gezocht worden.

In een aantal thema’s zal het programma verder worden toegelicht.
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1 - Samenleving

De PCG houdt vast aan haar visie op de samenleving: respectvol met elkaar omgaan vormt de basis. 
Bijbelse  normen en waarden  vormen hiervoor de grondslag.

Een samenleving bloeit als er aandacht is voor elkaar. Duurzame verbanden, zoals het gezin, zijn daarvoor 
de belangrijkste pijlers. Dit is voor de PCG een  belangrijk  speerpunt en zal zich hiervoor inzetten. 

Er moet evenwicht zijn tussen werken, wonen en ontspanning. Grote en kleine evenementen mogen nooit 
tot een onevenredige overlast voor de inwoners leiden.

 De zondagsrust mag niet in het geding zijn.

 Overlast door lawaai of muziek moet altijd worden voorkomen.

Zorg

De PCG zal altijd haar verantwoordelijkheid nemen voor kwetsbare inwoners van onze gemeente. Er moet 
ruime aandacht voor de  zorg en eenzaamheid  zijn  voor en onder de ouderen binnen onze gemeente. 
Jongeren welke  problemen ondervinden, mogen zeker niet vergeten worden. Er dienen duurzame en 
verantwoorde oplossingen geboden te worden voor deze jongeren.
De PCG zal  sterk inzetten om  met behulp van de daarvoor beschikbare middelen concrete plannen  ten 
uitvoer te brengen.

Openbaar vervoer

Buren is een landelijke, uitgestrekte gemeente. Het openbaar vervoer moet daarom op orde  zijn. Hier 
moet vooral maatwerk  worden geleverd.  De PCG zal zich inzetten  voor de instandhouding en de  
verbetering waar dat nodig is.
Belangrijk is om hier met de partners uit de regio gezamenlijk mee op te trekken.

 De PCG zal de buurtbus, Versis en andere vormen van openbaar vervoer op maat altijd stimuleren 
en blijven steunen.

Onderwijs

Zo mogelijk  moet er in elke kern een basisschool blijven. Hier zet de PCG  maximaal op in. In sommige 
gevallen is dit echter financieel onmogelijk. Er moet soms voor  een andere locatie gekozen worden. De 
PCG zal dan in overleg met de ouders, kinderen en alle belanghebbenden meewerken aan een zo goed 
mogelijk verloop van de fusie.

Veiligheid op de schoolroutes is een absolute vereiste. Kinderen moeten de schoolroute zo veilig mogelijk 
kunnen afleggen. De directe schoolomgeving moet daarom helemaal verkeersveilig zijn.
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Wegen en Bereikbaarheid

De gemeente Buren is erg uitgestrekt en heeft  daardoor een zeer groot  wegennet. De wegen in de 
gemeente Buren verkeren in een goede staat van onderhoud. Om te zorgen dat dit zo blijft, wil de PCG 
een goede monitoring en een strakke planning van het onderhoud. Zo blijft de mobiliteit en de 
bereikbaarheid binnen onze gemeente gegarandeerd. Op diverse plaatsen moeten hoofdverkeersaders 
worden verbeterd.

 Smalle wegen in het buitengebied worden intensief gebruikt door zwaar agrarisch verkeer. Hier is 
extra alertheid geboden. Bermen moeten duurzaam worden verhard.

 Bij aanbesteding moet erop gelet worden dat de wegen voorzien worden van een goed 
fundament. De lasten hiervan moeten structureel in de begroting worden opgenomen.

 De PCG is terughoudend in het toepassing van verkeers remmende maatregelen in het 
buitengebied.

 In de kernen  dienen er een evenwicht te zijn tussen  mobiliteit, woongenot en veiligheid. Praktisch
betekent dit dat straten in de kernen meer als woonstraat  ingericht kunnen worden.

 In de kernen dient voldoende gratis openbare parkeergelegenheid te zijn.  De praktisch invulling 
behoort tot stand te komen in overleg met de belanghebbenden.

 Vooral bij de brug naar Rhenen moet de verkeersdoorstroming verbeterd worden. De PCG vindt 
dit van groot belang en zal blijven aandringen op een duurzame oplossing.  De PCG ondersteunt 
de optie van 2x 2 rijstroken; liefst doorgetrokken tot de N320.

 De PCG zal onze gemeente blijven aansporen om zich in samenwerking met de regio te richten op 
een betere verkeersafhandeling op de A15.

Sport

Sport is voor veel inwoners, van jong tot oud, een belangrijk onderdeel van hun leven. Sport is goed voor 
de gezondheid en zeker voor jongeren een goede uitlaatklep en tijdbesteding. De PCG vindt dat de 
gemeente hiervoor goede voorwaarden moet scheppen.

 Accommodaties, zoals sportvelden, moeten beschikbaar zijn met als uitgangspunt dat er vanuit de
gebruikers (verenigingen) zo goed als mogelijk gestuurd wordt op sluitende 
exploitatiebegrotingen.

 Sportverenigingen moeten zelf verantwoordelijk zijn voor de exploitatie hiervan. Ook moet de 
begroting en rekening aan de gemeente verantwoord worden.

 Verenigingen dienen bij grote evenementen zelf bij te dragen aan de veiligheid en organisatie 
binnen de openbare ruimte.

 De PCG is tegen sport op zondag.
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Cultuur

De PCG is voor het behoud van het cultureel erfgoed. Het karakteristieke landschap moet behouden en 
waar nodig versterkt worden.

 De PCG is voorstander van subsidies op onderhoud van monumenten en hoogstambomen.

 Voor het mooie stadje Buren moet er een evenwicht zijn tussen wonen en ontspanning. De PCG is 
van mening dat het aantal evenementen in het stadje beperkt moet blijven. Ze moeten passen bij 
het karakter van het stadje.

 Nieuwbouw en verbouw moet passen in de bestaande omgeving. Als er vergunningen worden 
verleend, moet er rekening worden gehouden met het culturele erfgoed in de omgeving.

Begraafplaatsen

De PCG hecht grote waarde aan het voortbestaan en onderhouden van de bestaande begraafplaatsen. De 
begraafplaatsen behoren er verzorgd en goed onderhouden uit te zien.

 De PCG gaat zich sterk  maken voor de verlenging van de grafrust in de komende raadsperiode.

 Daarnaast vindt de PCG de verzelfstandiging van ( een deel) van de begraafplaatsen een reële 
mogelijkheid. De PCG vindt een grotere betrokkenheid van de inwoners noodzakelijk.
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2 - Wonen

De gemeente Buren moet een aantrekkelijke woongemeente blijven. Dit betekent dat er voor elke 
inkomensgroep voldoende woningen beschikbaar moeten zijn. Het woningmarktonderzoek, dat periodiek 
wordt gehouden, is daarvoor in belangrijke mate bepalend. De uitkomsten geven aan dat er op dit 
moment een grote behoefte is aan koop/starters woningen tot €180.000,- en betaalbare huurwoningen.

 De PCG zal zich inzetten voor voldoende nieuwbouw van huizen tot €180.000,-.

 Ook voor het middensegment moet er een passend aanbod zijn van bouwkavels.

 De gemeente Buren moet met wooncorporaties en private partijen heldere afspraken maken om 
de gestelde doelen te bereiken.

 Bouwkavels zouden rechtstreeks aan de inwoners moeten worden verkocht waar dat mogelijk is. 
Inwoners moeten de kans krijgen een huis te bouwen naar eigen smaak en inzicht. Dit geldt zeker 
ook voor starters die in collectief verband willen bouwen. In andere delen van het land is hiermee 
ruime ervaring opgedaan. De PCG vindt het een goede zaak als er van deze kennis gebruik wordt 
gemaakt.

 Bijzondere aandacht  moet er zijn voor ouderen. Zij moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen 
wonen. Dit kan door de bouw van voldoende levensloopbestendige woningen en aanpassingen 
aan bestaande woningen.

 Ook moet gekeken worden naar de behoefte aan specifieke woningen, zoals luxe appartementen 
voor senioren.

 Er moet in zoveel mogelijk kernen gebouwd worden, zodat de sociale structuur van de kernen niet 
wordt aangetast.

 De gemeente Buren moet inspelen op de grote veranderingen in de energietoepassing.  De 
gemeente heeft hierbij een belangrijke taak.

De leefomgeving en duurzaamheid

De PCG hecht grote waarde aan de betrokkenheid van de inwoners bij de  inrichting van de directe eigen 
leefomgeving. Ook de nieuwe omgevingswet zet daar sterk op in. Ervaring opdoen met een veel grotere 
betrokkenheid van de inwoners wordt nu al opgedaan bij het parkeeronderzoek in de stad Buren en kan 
uitgebreid worden naar andere onderdelen van de fysieke leefomgeving, zoals regulering van de 
verkeersstromen door de kernen van onze gemeenten. Hiervoor is een deskundig en gedegen onderzoek 
nodig.

De gemeente Buren staat net zoals de gehele wereld aan de vooravond van een energietransitie. Hiervoor 
zijn wereldwijd afspraken gemaakt.  Deze zijn door vertaald naar regionale afspraken, die van de 
gemeente Buren veel inzet gaan vragen.  De PCG wil dat de gemeente Buren hier duidelijk  haar 
verantwoordelijkheid  neemt door voorlichting, enthousiasmering en stimuleren van  zowel inwoners als 
bedrijven om te komen tot  het gebruik  en opwekking van CO2 neutrale energie.  In onze gemeente is hier
nog veel te doen.  De PCG vindt dat de gemeente hier een voorbeeldfunctie heeft  door de eigen 
gebouwen, zo mogelijk,  energieneutraal  te maken.  
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De  gemeente moet hier medewerking  verlenen aan duurzame energie opwekking, waarbij zoveel als 
mogelijk rekening wordt gehouden met de kwaliteit van de directe leefomgeving.

3 - Lokale economie

Zonder een goede lokale economie in Buren kunnen we  niet goed wonen en werken. De gemeente Buren 
moet daarom de inwoners zo veel mogelijk faciliteren bij het uitoefenen van een beroep en bedrijf. 

Op dit moment beschikt de gemeente Buren over voldoende bedrijfskavels. De gemeente zal ernaar 
streven om ondernemers zo goed mogelijk van dienst te zijn en de mogelijkheid te geven om een bedrijf te
starten.

De PCG zal volop meedenken en meewerken aan een aantrekkelijk ondernemersklimaat in de gemeente 
Buren. De PCG is van mening dat  de gemeente ruime aandacht moet hebben  voor de individuele 
problemen van ondernemers en  andere inwoners. De deur van de wethouders moet voor allen openstaan.

 Er moeten geen  regels komen die te vermijden zijn. De gemeente moet ervoor zorgen dat er geen
onnodige barrières worden  opgeworpen voor ondernemers en  inwoners.

 De PCG heeft met name als speerpunt om de detailhandel in de verschillende kernen te 
stimuleren. Dat maakt de leefbaarheid van kernen sterker en bevordert de lokale economie. 

 De PCG zal het maximale doen om lastenverhoging te voorkomen.

 De PCG wil dat de zondagsrust  behouden en  blijft en is  daarom niet voor verruiming van de 
zondagsopenstelling. Ook voor het voortbestaan van de winkelbranche is het van belang dat de 
winkelopenstelling op zondag niet wordt verruimd. Een verruiming betekent voor de kleinere 
ondernemers een extra last, die op den duur kan leiden tot een afname van het aantal winkels in 
onze gemeente.

Recreatie en toerisme

Recreatie en toerisme vormen een belangrijk deel van de lokale economie in de gemeente Buren. De 
Beldert, het Eiland van Maurik en De Meent vormen de drie grote locaties voor buitenrecreatie. De 
ontwikkeling van deze locaties moet uitgaan van ondernemers. De gemeente heeft hier slechts een 
faciliterende taak.

Onze gemeente heeft daarnaast veel mogelijkheden om toeristen te trekken die van het unieke 
rivierengebied willen genieten. Dit soort recreatie wil de PCG stimuleren door verdere uitbreiding en 
verbetering van fietspaden, wandelroutes en overige faciliteiten.

De PCG vind het van groot belang om agrarische ondernemers bij deze vorm van recreëren te betrekken. 
De gemeente moet met deze ondernemers meedenken en faciliteren door vergunningen te verlenen.
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Werken

De gemeente Buren moet aantrekkelijke zijn om te wonen, maar Buren moet ook een gemeente zijn waar 
voldoende werk te vinden is. Dit vereist een  dubbele aanpak.

 De gemeente Buren zal d.m.v. regelgeving en beleid een aantrekkelijk klimaat moeten scheppen 
om ondernemers goede kansen te bieden voor de ontwikkeling van hun bedrijven. Dit geldt voor 
alle sectoren: de landbouw, het transport, de dienstverlening, en allerlei vormen van industrie die 
passen binnen een plattelandsgemeente. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is hierbij het 
uitgangspunt. Het gaat daarbij om leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid.

 Van belang voor de ontwikkeling van bedrijvigheid, maar ook voor inwoners die elders werken, is 
het oplossen van knelpunten in het wegennet. Voorbeelden zijn de brug bij Rhenen en de files op 
de A15 bij Tiel. De PCG vindt dat hiervoor samenwerking nodig is met zowel de provincie als de 
buurgemeenten. 

 Hoewel de economie aantrekt en het aantal banen flink toeneemt, ook voor jongeren, moet de 
gemeente  blijvend aandacht hebben voor  voldoende banen , zowel voor ouderen als voor 
jongeren.

 De PCG vindt  dat we alert moeten blijven op het provinciale beleid  met betrekking  tot de 
agrarische sector. We dienen te voorkomen dat provinciaal beleid belemmerend gaat werken voor 
ondernemers in onze gemeente.

 Agrarische bedrijven moeten we zoveel mogelijk de ruimte geven voor schaalvergroting en 
verduurzaming. Zo kunnen deze bedrijven robuust en levensvatbaar blijven. De PCG wil goede 

initiatieven van ondernemers  stimuleren en ondersteunen. 
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4 - Financiën

De gemeente Buren heeft in de afgelopen raadsperiode flink moeten bezuinigen vanwege kortingen van 
de Rijksoverheid en tegenvallers in de begroting door onvoorziene omstandigheden. De PCG heeft zich 
altijd ingezet voor een gedegen en solide financieel beleid. Dit heeft ondanks de tegenvallers ertoe geleid 
dat de gemeente er financieel gezond voor staat.

We moeten als gemeenten verantwoordt blijven omgaan met  de financiële  middelen, zeker nu de 
rijksuitkering naar verwachting sterk zal stijgen. Het financiële vertrekpunt is wel gunstiger dan bij de 
vorige raadsperiode, maar er zijn nog steeds dossiers die een financieel risico vormen voor de gemeente. 
Hier moet zorgvuldig mee worden omgegaan.

 Er zijn grondexploitaties die nog niet afgewikkeld zijn.  Bedrijventerrein Doeienburg is hiervan een 
voorbeeld. De PCG wil dit pragmatisch oplossen. We moeten met gezond verstand letten op de 
financiële risico’s en daarbij kijken naar  oplossingen  welke duurzaam en verantwoord zijn voor de 
lange termijn.

 De invoering en impact van de nieuwe omgevingswet moet niet worden onderschat. De PCG wil 
fors inzetten op kennis, kunde en voorlichting bij de gemeente, zodat  deze wet verantwoord kan 
worden ingevoerd

 Diverse verplichtingen vanuit de rijksoverheid op het gebied van het sociale domein, 
statushouders en zorg zullen voor onze gemeente financiële impact hebben. De PCG zet in op een 
realistische begroting en altijd toetsen of het financiële beleid verantwoord en haalbaar is.

 De PCG wil de financiële ruimte die er mogelijk komt niet inzetten voor allerlei 
gelegenheidsplannen, maar gebruiken om de begroting voor de lange termijn duurzaam te 
houden. Te denken valt aan investeringen uit het verleden, die in de toekomst tot 

vervanging leiden en waarvoor nu nog  geen ruimte is binnen de begroting.

5 - Ambtelijke organisatie

De afgelopen raadsperiode is er veel gebeurd binnen de ambtelijke organisatie van de gemeente Buren. 

De PCG vind het van groot belang dat de gemeente servicegericht blijft naar al haar inwoners. De 
dienstverlening van de gemeente moet gedegen, correct, deskundig en op tijd zijn. Er moet een open 
houding zijn richting de inwoners.

 De ambtelijke organisatie moet strak bestuurd worden naar moderne, bedrijfsmatige maatstaven. 
Doelstellingen en targets moeten gebruikelijk zijn.

 De PCG wil extra middelen inzetten voor handhaving en toezicht op  illegale situaties.

 De PCG hecht er waarde aan om periodiek geïnformeerd te worden over de stand van de 

ontwikkeling van de organisatie.
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6 - Samenvatting

Van uit dit verkiezingsprogramma heeft de PCG voor u  de volgende speerpunten samen gevat voor de 
komende raadsperiode 2018-2022 waarin wij als PCG  samen met u  verantwoord, betrouwbaar en 
vooruitstrevend  met onze gemeente verder willen gaan.

U als inwoner staat hierin centraal.

 Geen gemeentelijke lasten stijgingen (behalve inflatie correcties).

 Het behouden, verder ontwikkelen  en stimuleren  van een aantrekkelijk 
ondernemersklimaat.

 Ruimte bieden voor de schaalvergroting  en  verduurzaming van  bedrijven

 Een goed onderhouden  wegennet in onze gemeente

 Stimulering van voldoende betaalbare en passende woningbouw 

 Verantwoord en betrouwbaar financieel beleid.

 Grote betrokkenheid van inwoners bij besluitvorming  over en in de leefomgeving.

 Behoud van zondagsrust

 Stimuleren van duurzame ontwikkelingen in de bouw en energievoorziening met respect 
voor de kwaliteit van de leefomgeving.

 Een service en klantgericht gemeentebestuur

 Het vermijden van niet noodzakelijke regelgeving

 Toezicht en handhaving op illegale situaties in de gemeente.

 Aandacht en gerichte maatregelen voor onze ouderen en jongeren .

 Goed en tijdig onderhoud van de openbare ruimte.

 Inzet op leefbare en veilige dorpskernen.

Met de PCG verantwoord en betrouwbaar verder in de raadsperiode
2018-2022.
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7 - Kandidatenlijst

Kandidaten PCG Lijst 4 Protestants Christelijke Groepering
 

Nr. Naam, Voorletters Woonplaats

1 C. van de Bijl Lienden

2 Chr. De Lange Lienden

3 E. Zaaijer Lienden

4 J.A. De Jongh Beusichem

5 H.N. de Ronde Ravenswaaij

6 G. van Ledden Maurik

7 J.D. van de Bijl Lienden

8 J.Th .Rijksen Maurik

9 E. Nap Lienden

10 M.A. van der Lingen Beusichem-

11 J. van Vessem Lienden

12 C.J van de Wekken Lienden

13 D. Zondag Buren

14 T.G. Zeissink Lienden

15 B.E. Flier Lienden

16 G. Keuken Lienden

17 E. van Dijk Zoelmond

18 J. van Voorthuizen (sr) Ommeren
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19 G. van Dijk Lienden

20 E.T. Draaijer Lienden

21 T. de Leeuw Lienden

22 A.Verwoert Lienden

23 T.H. van Olderen Lienden

24 J.Bos Lienden
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