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Voorwoord

Bij de vorige verkiezingen kwam Sociaal Wijchen met twee zetels in de raad! Wij danken
onze stemmers voor het in ons gestelde vertrouwen en hopen ook deze ronde weer op u te
mogen rekenen. Waarom het goed is op ons te stemmen, leest u in dit
verkiezingsprogramma.
Sociaal Wijchen kenmerkte zich de afgelopen 4 jaren door het maken van eigen keuzes in
het belang van mens en natuur. Zo waren wij bijvoorbeeld ook de enige politieke partij die
tegen de komst van een grote sauna in natuurgebied de Berendonck stemde. Ook hebben
wij op- en aanmerkingen gemaakt over het nieuwe afvalsysteem omdat voor veel mensen,
zoals ouderen, het moeilijk is om hun afval naar een ondergrondse container te brengen.
Sociaal Wijchen wil een duidelijke visie voor diversiteit en integratie. Hierin zijn dan
reglementen opgenomen ten aanzien van discriminatie. Vrijheid van spreken is immers geen
vrijbrief om mensen te beledigen of uit te schelden.
Respect voor elkaar en het milieu is belangrijk voor het goed functioneren van mensen in
onze samenleving. Ieder individu hoort zich bewust te zijn van wat hij de toekomst nalaat.
Educatie is daarom een belangrijk hulpmiddel.
Vanwege de leesbaarheid is ons verkiezingsprogramma compact gehouden.
Heeft u nog vragen, dan beantwoorden wij deze graag.

e-mail:
sociaalwijchen@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Dorien vd Bos
Raadslid

Johan de Kievit
Raadslid

Jan Loeffen
Commissielid

Nihat Dagdas
Commissielid

Fabiënne de Wals
Campagneleider

Erick Loermans
Lijstduwer
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Terugblik
Hieronder volgt een overzicht van hetgeen waar wij aan gewerkt hebben de afgelopen jaren.
2014:
• Werknemers met beperkingen hebben in bepaalde gevallen een beschermde en
veilige werkomgeving nodig. Wij spraken hierover i.v.m. Breed medewerkers.
• Wij hebben de rode kaart opgestoken tegen de komst van Thermen Berendonck.
• Investeringen in binnen en buitensportaccommodaties kregen onze steun.
• Wij hebben gepleit voor meer woningen in de sociale huursegment.
• Er zijn zonnepanelen gerealiseerd voor onze wijkcentra en dorpshuizen.
2015:
• Wij hebben extra aandacht besteed aan oudere werknemers.
• Alverna, Balgoij, Batenburg, Bergharen, Hernen, Leur en Niftrik zijn prachtige dorpen
die binnen de gemeente Wijchen vallen. Wij hebben extra geld beschikbaar gesteld
voor hun dorpontwikkelingsplannen die de leefbaarheid ten goede zijn gekomen.
• Discriminatie op grond van geloof, geslacht, beperkingen etc. is ontoelaatbaar!
• Kinderen die gebruik maken van passend onderwijs hebben extra begeleiding nodig.
• Er werd extra geld beschikbaar gesteld in onderwijs voor laaggeletterden.
2016:
• Wij zijn grote voorstanders van duurzame energiebronnen, zoals windmolens.
• Wij willen de zwemvaardigheid onder onze jeugd op een hoger niveau brengen.
• Voorlichting op scholen kan wellicht voorkomen dat jongeren in de schulden raken.
• Wij willen niet dat de OZB flink verhoogd wordt en wij hebben ook gewezen op de
forse huurverhogingen waar huurders al jarenlang de dupe van zijn.
• Wij zijn tegen de afbraak van speeltuintjes en pleiten juist voor meer onderhoud en
het gebruik maken van duurzame materialen.
2017:
• Gezinnen met kinderen hoeven niet meer 3 jaar in armoede te leven alvorens zij in
aanmerking komen voor de geld-terug-regeling. Dit kan nu direct zonder wachttijd!
• Als enige partij hebben wij kantlijnen gezet over het afvalsysteem waardoor onze
inwoners hun afval naar ondergrondse containers moeten gaan brengen.
• Keer op keer hebben wij gepleit voor verduurzaming van het nieuwe Huis van de
Gemeente. Dit als goed voorbeeld naar onze burgers toe. Wij willen ledverlichting,
zonnepanelen en geothermische energie. Deze laatste optie bleek helaas
onuitvoerbaar te zijn door het type grondlagen onder het gebouw.
• Het liefst willen wij voorlopig een mooi groen park terug op de plek van het oude
gemeentehuis wanneer deze wordt afgebroken.
• Na jarenlang getouwtrek zijn wij van mening dat Batenburg een multi functionele
accommodatie verdient waarin sport, ontmoeting, jong en oud zich thuis gaan
voelen. Ook extra woningbouw zorgt voor een vitale toekomst van dit stadje.
Dit was slechts een greep uit de vele onderwerpen waarover wij gesproken hebben. Het is
teveel geweest om allemaal op te noemen, vandaar deze keuze.
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Bouwen en Wonen
Bouwen
Tot 2025 verwacht de provincie een toename van 800 huishoudens, waarvan 10 % in de
kernen. Stevige gemeentelijke lobby bij onze provincie moet meer bouwruimte geven. Dan
kan er de komende jaren flink worden ge-, her- en verbouwd, vooral voor ouderen, zodat
hun gezinswoningen vrijkomen voor anderen. Onze voorkeur is inbreiden i.p.v. natuur
inleveren, maar niet ten koste van de leefbaarheid in minder groene wijken.
Sociaal Wijchen is voor innovatie, waarbij zoveel mogelijk woningen z.s.m. energieneutraal
en levensloopbestendig gemaakt worden. Alternatieve woonvormen zoals familiehuizen
zorgen ervoor dat mensen langer voor elkaar kunnen blijven zorgen en dat moet
eenvoudiger realiseerbaar worden.
Betaalbaar wonen
Er zijn meer sociale huurwoningen nodig; de verhouding koop- en huurwoningen is al vele
jaren scheef. 95% van alle sociale huurwoningen moet onder de huursubsidie grens blijven.
Op gewilde, centraal gelegen plaatsen moeten óók betaalbare huurappartementen komen.
Op 26 beschikbare huurappartementen in het centrum schreven ruim 400 huishoudens in!
Voorzieningen
We zijn voor snel internet, ook voor onze inwoners in het buitengebied. Een wijkcentrum of
dorpshuis in elke wijk en elk dorp van onze gemeente. Wij moedigen buurtbewoners aan om
gebruik te maken van koffiehuis-uurtjes in deze centra. Alle openbare gebouwen binnen
onze gemeente moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Duurzame speelgelegenheden waar
kinderen wonen. Mensen vinden het belangrijk zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Dat
kan met behulp van o.a. domotica en gezondheidszorg die 24/7 bereikbaar is.
Groen
Sociaal Wijchen wil veel groen in de wijken. Zonder gif kan groen ook prima onderhouden
worden. Graag zien wij meer wildstukjes langs wegen en in openbaar groen, waar de natuur
haar gang mag gaan en natuureducatie gegeven kan worden.

Everardusplein te Wijchen vóór de kastanjebloedingsziekte
© Sociaal Wijchen
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Leefbaarheid
De leefbaarheid in wijken en dorpen wordt mede bepaald door sociale cohesie. Deze kan
bevorderd worden door het creëren van meer gelegenheden en activiteiten waardoor
mensen elkaar vaker (buiten) ontmoeten. Bijvoorbeeld meer bankjes langs wandelpaden.
Ook het instant houden en uitbreiden van speeltuintjes vinden wij belangrijk.
Geluidsoverlast is ongezond. Harde geluiden van evenementen etc. moeten ’s avonds
zachter zijn en minder vaak voorkomen, dat kan door handhaving van evenementen.
Vuurwerkvrije zones komen mens, dier en milieu ten goede. De Wijchense kermis mag de
grootste worden van de regio, maar het geluid mag niet alleen op de geluidsarme uurtjes
zachter.

Centrum
Voor een aantrekkelijk dorpshart blijft onbetaald parkeren bestaan. Thuiszorgmedewerkers
die in het centrum zijn om te werken, krijgen een kaart waardoor ze onbeperkt lang kunnen
parkeren. Een grote vuurwerkshow past in de gevarieerde evenementenreeks van
ondernemers.
Dorpsgezicht
De dorpse/stadse uitstraling van Alverna, Balgoij, Batenburg, Bergharen, Hernen, Leur en
Niftrik blijft beschermd. Sociaal Wijchen staat open voor beperkte woningbouw, die de
leefbaarheid verbetert en wij staan ook open voor kleinschalige initiatieven voor recreatie.
Wij willen graag stimuleren en investeren in maatschappelijke voorzieningen in deze mooie
dorpsparels. Ook het mooie Wijchense erfgoed zoals de kastelen, ruïne van Batenburg en
andere monumenten moeten goed onderhouden en beheerd blijven. Ook bieden wij graag
in het buitengebied langs de rivier, meer recreatiemogelijkheden met oog voor de natuur.
De gemeente Wijchen heeft veel mooie natuurgebieden. Wij zijn van mening dat bomen
alleen gekapt mogen worden wanneer daar dringende redenen voor zijn. Natuurgebieden
waarin beschermde dieren wonen moeten ten alle tijden gekoesterd worden en deze mogen
nooit aangetast worden.

Dassenburcht in de Berendonck moest wijken voor de komst een groot saunacomplex,
Sociaal Wijchen is het niet eens met de beslissing van de rechter.
© Sociaal Wijchen
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Zorg, gezondheid en welzijn
Sommige mensen hebben een steuntje in de rug nodig. Voor mensen die niet in staat zijn
het gemeenteloket te bezoeken door een beperking en deze ook niet kunnen bereiken via
internet (dit betreft veelal een groep ouderen en laaggeletterden), moet een thuisservice
komen van de gemeente Wijchen.
WMO gelden zijn sinds de overgang van rijk naar gemeente met 40% verminderd, toch kan
de gemeente een overschot van meer dan € 500.000,- in de algemene reserve stoppen.
Sociaal Wijchen wil dat dit geld geoormerkt blijft.
Eerste levensbehoeften
Mensen moeten altijd de beschikking hebben over bad, bed en brood. Goede afspraken met
nutsbedrijven en woningbouwverenigingen moeten uithuiszetting en afsluiting van gas en
elektra voorkomen. Onze wens is dat in de gemeente Wijchen iedere werkdag een zorgloket
bereikbaar moet zijn waar mensen terecht kunnen met financiële- en zorg gerelateerde
vragen. Schuldhulpverlening moet snel, efficiënt en laagdrempelig zijn. Dat begint bij
vroegtijdig signaleren. De voedselbank wordt blijvend ondersteund en uitgebreid met een
kledingbank. Bijzondere bijstand wordt uitgebreid voor mensen die, gekoppeld aan jaarlijkse
preventieve controles, de hoge tandartskosten niet meer kunnen betalen.
Hulp op maat
Zorg moet maatwerk zijn met een oog voor menselijk omgaan met elkaar. Mensen houden
keuzevrijheid voor zorg en pgb. De Wijchense Zorgkaart wordt jaarlijks bijgewerkt en
opgenomen in de gemeentegids. Ook de jeugdzorg is al jaren een onderwerp van veel
zorgen en moet op een hoog niveau komen zodat zoveel mogelijk jeugdigen in benarde
posities kunnen worden geholpen.
Mensen die afhankelijk zijn van zorg hebben vaak meerdere mantelzorgers nodig.
Zorgvragers mogen van ons twee mantelzorgers een compliment geven van € 150,- per jaar.
Zorgverleners en vrijwilligers in instellingen doen goed werk, maar zorgvragers hebben ook
dan behoefte aan een mantelzorger. Daarnaast moet er voor overbelaste mantelzorgers een
laagdrempelige en passende hulpvoorziening zijn.
Ouderen
De maatschappij vergrijst en vraagt om meer aandacht voor ouderen, in de vorm van o.a.
actief houden, beweegtuinen, rustplaatsen en valpreventie. Een groeiende groep ouderen
en mensen met een beperking heeft zorgbegeleiding nodig voor de 1e en 2e-lijns zorg. Denk
hierbij aan begeleiding en ondersteuning bij bezoeken aan artsen en dergelijke.
Het recht op welzijn
Wij zijn van mening dat er meer aandacht moet komen voor de rechten van de mens.
Normen, waarden en respect voor je medemens zijn belangrijk om te kunnen functioneren
in onze samenleving. Educatie is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Wij zijn trots op onze
gemeentelijke regenboogvlag die staat voor diversiteit van mensen. Zorg moet ook altijd
maatwerk zijn. Een oog voor menselijk omgaan met elkaar moet meer aandacht krijgen.
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Werk en inkomen
Werken moet lonen! Niemand wil werken tegen behoud van een uitkering. Werken zorgt
voor sociale contacten en voor brood op de plank. En werk moet bij je passen. Per 1 januari
2017 moet ook de gemeente Wijchen beschutte werkplekken aanbieden voor mensen met
een arbeidsbeperking. Mooie woorden vanuit de overheid maar het is nog steeds niet in
werking getreden in onze gemeente. Daarom staan nog steeds teveel mensen langs de zijlijn.
Sociaal Wijchen wil dit aanpakken! Nog steeds horen wij de term vallen over de
"participatiemaatschappij", maar veel mensen doen nog steeds niet mee.
Sociaal Wijchen wil dat het sociaal minimumbeleid van 110% wordt opgehoogd naar 130%.
Hierdoor kunnen wij meer mensen helpen die te maken hebben met een laag inkomen. De
gemeente Wijchen houdt ieder jaar genoeg geld over om een soepeler beleid te gaan
voeren. Wij doen ook ons best om verborgen armoede onder de aandacht te brengen. Graag
willen wij dat mensen op de hoogte zijn van het Sociaal wijkteam, die doorverwijst wanneer
ze hulp nodig hebben met hun financiën. Er is ook een formulierenbrigade die mee helpt.
Vrijwilligers zijn het kloppend hart van onze samenleving! Vrijwillig is niet vrijblijvend. Er
wordt op je gerekend, je bent nodig en nuttig bezig. Iemands inzet voor de maatschappij
mag dan ook worden beloond in een vorm van een waardering of vergoeding
Sociaal Wijchen is een groot voorstander voor het invoeren van het basisinkomen. In
navolging van de gemeente Wageningen willen wij een pilot gaan starten. Wij hopen
hiermee een grote groep mensen rust te geven in hun dagelijks leven. Dit betreft veelal een
groep mensen die geen uitzicht heeft op werk. Veel banen voor laagopgeleiden in de
industrie zijn verdwenen door robotisering, digitalisering en globalisering. Deze grote groep
mensen komt vooral boven een bepaalde leeftijd nauwelijks meer aan het werk. Het
Centraal Plan Bureau concludeerde al eerder dat de huidige aanpak van werkloosheid niet
werkt. Wij willen in navolging van andere grote steden ook een experiment starten met een
groep mensen die nu geen uitzicht meer hebben op werk, zoals oudere werklozen. Hierbij de
aantekening dat het voor deze mensen niet mag leiden tot achteruitgang in inkomen.

Verkiezingstijd betekende in 2014 nog borden plakken. In 2018 worden ze voorgedrukt.
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Onderwijs en cultuur
Scholen moeten plekken zijn waar iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat in
plaats van de focus te leggen op iemands tekortkomingen, e.e.a. volgens Fins model. Wij
willen een weekendschool voor kinderen/jongeren die daar behoefte aan hebben. De
buitenschoolse opvang moet op een goed niveau blijven en betaalbaar zijn voor iedereen.
Ook lessen over o.a. zakgeld, geluk-lessen en uitleg geven over de negatieve gevolgen van
gepest worden, zullen bijdragen aan een betere basis voor het kind.
Veel kinderen en jongeren die voorheen bijzonder onderwijs genoten, draaien nu mee op
reguliere scholen. Wij vinden het noodzakelijk dat deze kinderen meer aandacht krijgen van
gespecialiseerde pedagogen, individueel of in kleinere klassen! Schooluitval moet eerder
gesignaleerd en verholpen worden.
Het leren eten van gezond voedsel vinden wij een investering waard, bijvoorbeeld in de
vorm van een schoolmoestuin die de kinderen zelf onderhouden. Bewegingsonderwijs door
middel van sport en spel is belangrijk zodat jonge mensen hun energie op een positieve
manier kwijt kunnen. Daarnaast moeten leerlingen van de basisschool weer zwemonderwijs
krijgen, gezien het aantal ongelukken met kinderen die niet of nauwelijks kunnen zwemmen.
Wij willen meer investeren in verschillende vormen van creativiteit op school. Zoals een
handarbeidlokaal met veel gevarieerde creatieve lesmaterialen.
Alle basisscholen moeten integrale Kindcentra worden, want het concept brede school
voldoet niet meer aan de moderne tijd. De legaten van Cooth moeten automatisch worden
toegewezen aan techniek en praktijklessen op scholen. Daarvoor is geen beslissing van de
gemeenteraad nodig. Investeren in alfabetiseringsprogramma’s draagt bij tot bestrijding van
laaggeletterdheid.
Cultuur
Sociaal Wijchen is trots op ons cultureel erfgoed. De gemeente Wijchen heeft een rijke
geschiedenis. Het Museum Kasteel is daarvan een goed beeld. Dit museum zal altijd door
ons ondersteund en gesubsidieerd worden en verdient bovendien extra aandacht. Wij zien
het belang van uitgebreide archeologie, en trekken daar graag geld voor uit. Nooit mag
zomaar met een bouwproject worden begonnen als het vermoeden bestaat dat er
bodemschatten te vinden zijn. De geest van de mens wordt verrijkt als wij in aanraking
komen met onze historie.
Culturele innovatie vraagt meer dan creatief zijn. Het geeft mensen de ruimte om hun passie
te volgen en interesses verder te ontwikkelen. Het is goed als mensen zich betrokken voelen
bij het grotere geheel. Dat vraagt om inbreng en uitvoering. Dit is volgens ons de ware vorm
van burgerparticipatie. Wij moeten luisteren naar onze inwoners, kijken of bepaalde ideeën
verder kunnen worden ontwikkeld en ruimte geven aan cultuur en ontwikkeling. Daarin past
ook kunst. Wij zijn daarom ook van mening dat kunst ieder jaar een budget moet krijgen om
lokale kunstenaars hun werk te kunnen laten uitvoeren. Wij pleiten daarom ook voor een
kunstatelier waarin onze burgers hun kunst kunnen tentoonstellen.

© Sociaal Wijchen
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Natuur en Milieu
Sociaal Wijchen strijdt voor het welzijn van mens, dier en natuur. Wij willen een gezond
leefklimaat dat toekomstbestendig is voor vele generaties na ons. Daarbij hoort ook het
actief stimuleren van biodiversiteit, zoals het adopteren van bijenvolkeren.
Energieneutraal
De gemeente Wijchen wil energieneutraal zijn in 2040. Daarvoor moeten nog veel grote
stappen worden gezet. Wij zijn voor windmolens op strategische plekken, waar mensen
weinig last hebben van geluid en slagschaduw. Daarnaast willen wij zonne-akkers in de
buitengebieden. Ook geothermische energie en overal ledverlichting zorgen voor de opmaat
richting 2040. Zoveel mogelijk woningen moeten energiezuinig en energieneutraal worden
gebouwd. Bij elk openbaar gebouw moet een oplaadpunt voor elektrische fietsen komen.
Het aantal oplaadpunten voor elektrische auto's moet worden uitgebreid. De
duurzaamheidslening moet worden verruimd naar wijkcentra, dorpshuizen en basisscholen.
Fijnstof & lawaai
Wij willen dat er minder treinen met gif en gevaarlijke ladingen door Wijchen rijden. Fijnstof
moet verminderen in onze regio. Deze fijnstof wordt voornamelijk veroorzaakt door auto’s
op snelwegen en industrie. Ook willen wij de dorpen beschermen tegen geluid en fijnstof
vanaf de snelweg. Denk daarbij aan lagere snelheden. Een actieve lobby richting de
verantwoordelijke overheden, zoals Rijkswaterstaat, moet prioriteit krijgen de komende
periode om een dorp zoals Niftrik schoner en geluidsarmer te krijgen.
Ondergrondse afvalcontainers
Het nieuwe afvalsysteem, dat de gemeente Wijchen in januari 2018 introduceert, heeft
alleen van Sociaal Wijchen enkele kanttekeningen gekregen. De gemeente wil dat onze
inwoners zelf hun afval gaan brengen naar ondergrondse containers, die in de wijk zullen
worden gebouwd. Een grote groep mensen met beperkingen is echter niet in staat om hun
afval een eind verderop te brengen. Hiervoor vragen wij om een oplossing. Wij voorzien ook
dat er meer zwerfafval zal ontstaan omdat mensen een eind met zakken moeten gaan lopen.
Overig afval
Wij willen dat mensen die luiers en incontinentiematerialen als afval hebben, deze kwijt
kunnen in speciale containers waardoor dit soort afval kan worden gerecycled. Onze
inwoners betalen veel geld voor het verwerken van afval. Daarom zijn wij van mening dat
elke wijk en elke kern in de gemeente Wijchen twee keer per jaar het grofvuil buiten mag
zetten, wat kosteloos zal worden opgehaald.
Dierenbeleid
Sociaal Wijchen wil de hondenbelasting afschaffen. Er moet strenger gehandhaafd worden
op dierenmishandeling. Bij mishandeling moet het dier onmiddellijk in beslag kunnen
worden genomen. Ook zijn wij voorstander voor het geven van een waarderingssubsidie aan
het dierenasiel. De ecologische verbindingszone die van Niftrik, Balgoij en Nederasselt
richting Heumen loopt, moet optimaal worden verbeterd. Grote bedrijven zoals Thermen
Bussloo mogen zich wat ons betreft niet vestigen in natuurgebieden, zoals de Berendonck.
Wij waren de enige politieke partij die hiertegen heeft geprotesteerd. Wij mogen onze
© Sociaal Wijchen
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mooie natuurparels en beschermde diersoorten zoals de das niet verkwanselen aan
bedrijven! Daarom zijn wij voor het beschermen van alle natuurgebieden die de gemeente
Wijchen rijk is.

De Berendonck op Alverna krijgt een groot saunacomplex.
Wij willen het buitengebied aantrekkelijker maken voor recreatie. Het aanleggen van meer
stranden langs de Maas geeft een extra impuls aan toerisme. Wij vinden dat minder
regelgeving voor boerderijen en plattelandswoningen voorziet aan de behoefte om een
camping, bed and breakfast of om camperplaatsen op eigen terrein te beginnen. Maar wel
onder voorbehoud dat de natuur en milieu niet worden aangetast.
Zeker nu steeds meer huishoudens liever een vakantie in eigen land willen houden, vinden
wij het belangrijk om de lokale economie hiervan te laten profiteren.

Extra aandacht schenken aan jongeren
Er is in de gemeente Wijchen veel te weinig te doen voor jongeren. Daarom ontstaan dan
groepen hangjongeren die zich ophouden in natuurgebieden en daar helaas ook troep
achterlaten en brandjes stichten. Dat fenomeen zien wij op de Smelenberg in de Valendries,
de Berendonck en andere afgelegen plekken.
De oplossing ligt vaak bij het in gesprek gaan met deze groep jongeren en vervolgens een
plan van aanpak gaan realiseren in samenwerking met jongeren. Ook moet het gebruik van
wiet en energiedrankjes verminderen/verdwijnen. Dit kan met goede voorlichting en
gesprekken met ouders worden aangepakt.
Sociaal Wijchen is ook van mening dat het centrum van Wijchen meer te bieden moet
hebben voor jongeren.

© Sociaal Wijchen
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Veiligheid
Omgangsvormen en maatregelen
Vrijheid van meningsuiting is geen vrijbrief om anderen te beledigen, kwetsen of uit te
schelden. Elkaar aanspreken op fatsoen, normen en waarden moet weer normaal en
geaccepteerd worden. Want respect voor elkaar verhoogt het gevoel van veiligheid!
Agressiviteit en intimidatie tegen hulpverleners moeten actiever worden aangepakt.
Daarnaast moet de burgemeester meer bevoegdheden krijgen om notoire overlastgevers te
kunnen dwingen om de wijk of desnoods het dorp/stad te verlaten. Ook moeten
wijkagenten vaker worden ingezet om burenruzies en problemen in de wijk op te lossen.
Preventie
Sociaal Wijchen wil dat jongerenwerkers hangjongeren van de straat halen. Wij willen ook
laten onderzoeken welke activiteiten de gemeente kan faciliteren om hen van de straat te
houden. Het gebruik van drugs moet ontmoedigd worden via voorlichting op scholen.
Vandalisme
Er moet hard opgetreden worden tegen vandalisme. Diegene die spullen vernield heeft,
zoals bushokjes, draait op voor de volledige kosten! Overlast en criminaliteit die door
jongeren zijn veroorzaakt moeten ook via de thuiscultuur worden aangepakt. Ouders
moeten ook verantwoordelijk worden gesteld!

Cameratoezicht
Wij zijn blij met het feit dat de camera’s op het station nu ook uitgelezen worden. Wij vinden
continuïteit hiervan de komende jaren dan ook zeer belangrijk omdat er zoveel fietsen
worden gestolen.

Roadblocks
Sociaal Wijchen wil tijdens evenementen zoals de paardenmarkt, kermis etc. preventief
roadblocks aanbrengen om de veiligheid voor onze bezoekers te verhogen.
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Verkeer en vervoer
Sociaal Wijchen wil dat parkeren in het centrum gratis blijft. Hulpverleners in functie, zoals
de mensen van de thuiszorg, krijgen een speciale kaart om onbeperkte tijd te kunnen
parkeren in het centrum. Verder willen wij dat wielrenners, brommers en scooters die
harder (willen) rijden dan 20 km per uur geen gebruik maken van het fietspad.
Knooppunt Bankhoef
Door de enorme verkeersstromen richting knooppunt Bankhoef loopt het verkeer vast en
ontstaan vertragingen. Files zorgen voor milieuvervuiling, frustratie en stress. Daarom willen
wij dat actief wordt onderhandeld met provincie en Rijkswaterstaat om dit probleem op te
lossen.
Ouderenvervoer
Ouderen kunnen gebruik maken van “de Opstap” een bus die in de gemeente Wijchen rijdt
om ouderen naar hun bestemming te brengen. Dit moet beter gepromoot worden omdat
veel ouderen niet van het bestaan afweten. Verder vinden wij het belangrijk dat de kosten
voor dit vervoer niet verder verhoogd worden.
Digitale informatieborden
Sociaal Wijchen is geen voorstander van digitale informatieborden langs de invalswegen. Dit
omdat het afleidend werkt voor het verkeer, lichtvervuiling geeft en ergernis vanwege de
reclame dat wordt weergegeven.
Milieuvriendelijke vervoersmiddelen
De gemeente Wijchen moet een goed voorbeeld geven wat betreft het gebruik maken van
elektrische auto's en e-bikes. Wij willen dat alle inwoners van de gemeente Wijchen gebruik
kunnen maken van milieuvriendelijke vervoersmiddelen. Meer oplaadpunten, informatie en
subsidieregelingen moeten dit mogelijk kunnen maken.
30 kilometer zones
Helaas komt het regelmatig voor dat bepaalde straten wel tot 30 km zones worden
bestempeld, maar er geen of niet voldoende maatregelen worden genomen om het verkeer
ook daadwerkelijk af te remmen. Hierdoor ontstaan onwenselijke en gevaarlijke situaties.
Wij willen dat alle 30 km zones ook als zodanig worden ingericht.
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