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KERNACHTIG WIJCHEN IS… 
 
Kernachtig Wijchen is een onafhankelijke lokale partij met haar 
wortels diep in de samenleving van Wijchen en de acht kernen. 
De partij is niet gebonden aan landelijke politieke partijen, 
groepen of geloof.  
Kernachtig Wijchen neemt verantwoordelijkheid, heeft ideeën en 

gaat voor oplossingen. Leden van de Kernachtig Wijchen zijn 
dichtbij, aanspreekbaar en luisteren aan de spreekwoordelijke 
keukentafel naar wat onze inwoners echt bezighoudt. Wij denken 
mee, geven altijd antwoord en gaan voor resultaat. 
 
Bij ieder belangrijk onderwerp organiseren we een denktank 

waarbij de lokale samenleving onze adviseur is. Kernachtig 
Wijchen en de denktankleden zijn een afspiegeling van de 
samenleving, met verschillende sociale achtergronden. 
Kernachtig Wijchen geeft de gemeente een eigen gezicht en is 
een teamspeler in de regio. Voor ieder probleem zoeken we naar 
lokale oplossingen.  
 

Onze verbindende factor is altijd Wijchen, Alverna, Balgoij, 
Batenburg, Bergharen, Hernen, Leur, Niftrik en Woezik 

 

Onze belangrijkste pijlers:  
  

Kernachtig Wijchen  =  Thuis voelen   Aangenaam wonen, leven en werken 
Kernachtig Wijchen  =  Dorps en Groen   Dorps karakter en groene ruimte koesteren 

Kernachtig Wijchen  =  Sociaal en Betrokken Allerzwaksten mogen niet afhaken 
Kernachtig Wijchen  =  Samen doen   Vrijwilligers dragen Wijchen 
Kernachtig Wijchen  =  Blik vooruit  Duurzaam en financieel gezond blijven 
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KERNACHTIG WIJCHEN KIEST VOOR… 
 
Kernachtig Wijchen kiest voor ‘lokalisering’ van de samenleving, in 

een wereld die verder globaliseert. Door tv en internet is de hele 
wereld binnen handbereik. Er komt steeds meer informatie op ons 
af. En door schaalvergroting ervaren mensen minder binding.  
Kernachtig Wijchen heeft haar ogen open voor de wereld om ons 
heen, maar richt zich op de lokale samenleving. Want samenleven 
doe je lokaal, met je buren in de straat en vereniging in de wijk. 

De kracht zit lokaal, de buurt is je thuis. Samen zijn wij de 
gemeente. Vrijwilligers en betrokken inwoners dragen Wijchen en 

de kernen, samen met professionals. Samen zijn we 
verantwoordelijk voor een succesvolle samenleving waar iedereen 
zich thuis kan voelen.  

 

KERNACHTIG WIJCHEN STUURT… 
 

Als partner in de gemeenteraad en het college heeft Kernachtig 
Wijchen de afgelopen periode een forse bijdrage kunnen leveren 
aan de koers van de gemeente. Een grote partij maakt krachtig 
besturen mogelijk, maar goed besturen doe je altijd samen in een 
coalitie met andere partijen! Aan de hand van 15 thema’s laten we 

u graag zien dat een groot deel van ons vorige programma is 

gerealiseerd. Ook kunt u natuurlijk lezen wat onze plannen en 
ideeën zijn voor de toekomst. 

 
 Wij kiezen voor:  

 

 ‘Lokalisering’ van de samenleving. De kracht zit vaak in 
de directe omgeving. 

 Thuisgevoel door een menselijke schaal. Globalisering 
leidt tot vervreemding. 

 Buurt, wijk en straat. Daar gebeurt het, niet in Den Haag 
of op het gemeentehuis. 

 Eigenheid en herkenbaarheid in plaats van uniformiteit. 
 Je thuis voelen door koesteren van tradities, 

karakteristieke panden en groenstructuren.  
 Maatwerkoplossingen in plaats van algemene 

oplossingen. 

 Gezond verstand in plaats van vastgeroeste patronen of 
theoretische argumenten. 

 Openstaan voor ideeën uit de samenleving, geen 
voorgedrukte plannen vanuit kantoor. 

 Een gemeente die initiatieven ondersteunt in een 
faciliterende of uitvoerende rol. 

 Een gemeente die er is voor haar inwoners en niet 
andersom. 

 

 

 

Wij wensen u veel leesplezier  …..en ga stemmen op 21 maart! 
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1. Wonen 
 
In de gemeente Wijchen wonen ongeveer 
41.000 mensen, verdeeld over ruim 17.000 
woningen. Door de economische crisis, maar 
ook door beperkingen vanuit de provincie, 

was in 2014 de bouw nagenoeg tot stilstand 
gekomen. De afgelopen periode zijn er weer 
diverse bouwprojecten van de grond 
gekomen, mede doordat we als gemeente 
regionale afspraken konden maken over 

kwaliteit en aantallen te bouwen woningen. 
Kernachtig Wijchen wil dat iedereen zich 

kan thuis voelen in Wijchen of in één van de 
acht kernen.   
 
 
Dit hebben we bereikt: 

 
Groeispurt nieuwbouw: Ruim 300 nieuwe 

woningen zijn opgeleverd in sectoren als 
sociale huur, grondgebonden en 
appartementen voor één- en 

tweepersoonshuishoudens en zorgwoningen, 
in onder meer de Oostflank, Hof van de Elst, 
Hoge Rot Hernen, Saltshof en Acaciastraat. 

Ook is gestart met de bouw van ruim 250 
woningen in de Huurlingsedam en Tuin van 
Woezik (eerste energieneutrale en gasloze 
wijk in Wijchen).  
 

 

Meer betaalbare woningen: Bovenop de 
provinciale afspraken heeft de gemeente 

Wijchen ruimte verkregen voor 50 extra 
sociale huurwoningen. Daarmee is een 
bijdrage geleverd aan het verlagen van de 
wachttijd en zijn vluchtelingen met een 
verblijfsvergunning gehuisvest zonder dat 
de druk op de woningmarkt toenam. 
 

 
 
Nog meer woningen: Kernachtig Wijchen 
heeft zich sterk gemaakt voor kleinschalige 

woningbouw. Op ons initiatief is 10% van de 
woningen vrijgehouden voor kleinschalige 
particuliere initiatieven. Kleinschalige 
woningbouw komt inmiddels van de grond 
in Wijchen, Bergharen, Hernen, Niftrik en 
Balgoij. Ook in Batenburg verkennen we de 
mogelijkheden. 

 
Visie op wonen: Samen met inwoners en 
professionals, zoals woningcorporaties, 
zorgpartijen en bouwbedrijven, is de nieuwe 
woonvisie Thuis in Wijchen gemaakt. 

Kernachtig Wijchen hecht sterk aan het 
thuisgevoel in onze gemeente. Bij nieuwe 

initiatieven moeten kwaliteit en behoefte 
aan een woning de doorslag geven, in plaats 
van het plan met de fraaiste brochure.  
 

Stimuleren: Op initiatief van Kernachtig 
Wijchen is de succesvolle starterslening 

ingevoerd: er zijn al ruim 60 leningen 
verstrekt. Vooral jongeren hebben daardoor 
meer kans gekregen op de woningmarkt. 
Met onze steun is ook de blijverslening 
ingevoerd. Ouderen en mensen met een 
zorgvraag kunnen nu langer in hun eigen 
woning blijven.  

 
Mantelzorg: De regels voor een 

mantelzorgwoning zijn de afgelopen periode 
vereenvoudigd. Hierdoor is het makkelijker 
om bijvoorbeeld ouders bij hun kinderen te 
laten wonen in een mantelzorgwoning, zoals 
een omgebouwde schuur of garage.  

 
Welstand: Kernachtig Wijchen heeft 
ingestemd met de vereenvoudigde regeling. 
Bouwen in woonwijken kan nu bijna zonder 
beperkingen vanuit welstand. Maar op 
mooie historische locaties en beschermde 

dorpsgezichten zijn we juist zuinig.  

 
Dit willen we gaan doen: 
 
Extra woningen: Ondanks de afnemende 
groei blijft Wijchen een aantrekkelijke 
gemeente om te wonen. Ook omdat 

huishoudens kleiner worden, is er behoefte 
aan extra woningen. We blijven inzetten op 
een goede verdeling van woningaantallen 
binnen de regio en extra ruimte voor 
woningbouw in Wijchen en de kernen. 
 
Maatwerk: Kernachtig Wijchen richt het 

vizier op woningen die bijdragen aan een 
betere doorstroming op de woningmarkt. 
Vooral onder starters en één- of twee-
persoonshuishoudens (jong en oud) groeit 
de vraag en deze geven we dus voorrang bij 
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nieuwe plannen. Dit geldt ook voor 
woningen in vrije huursector.  

 
Senioren: Kernachtig Wijchen wil 
onderzoeken hoe senioren makkelijker 
kunnen doorstromen van een (te) grote 
woning naar een beter passende woning. 
Van groot naar beter dus. 
 

 
 
Jongeren: De jongste starters op de 
woningmarkt wil Kernachtig Wijchen graag 
een plek bieden dichtbij het centrum en 

openbaar vervoer. We willen nagaan in 
hoeverre hergebruik van gebouwen, zoals 
het oude St. Jozef en Het Molenhuis, daarbij 

een optie is. 
 
Duurzaam: Verduurzaming van bestaande 
woningen draagt het meest bij aan een 
energieneutrale gemeente. Kernachtig 
Wijchen streeft naar een realistisch tempo 

en naar maatregelen waar de bewoner zelf 
profijt van heeft. Bij nieuwbouw ligt de lat 
wat ons betreft hoger: energieneutraal, 

gasloos en generatieproof voor zover dit 
kan. 
 
Kernen: Met het oog op leefbaarheid wil 

Kernachtig Wijchen de woningbouwkansen 
in de kernen concreet maken en goede 

initiatieven op weg helpen. Kleinschalige en 
gefaseerde bouw heeft daarbij meestal de 

voorkeur, met name voor jongeren en 
senioren. Wij zijn terughoudend als het gaat 
om nieuwe woningen in het open 
buitengebied. 
 
Centrum: Wonen in en rond het centrum 
van Wijchen is in trek en zorgt voor meer 

levendigheid. Kernachtig Wijchen wil 
daarom kansen benutten om hier extra 

woningen en appartementen te realiseren.  
 
Zorg: Kernachtig Wijchen wil mensen met 
een zorgbehoefte zoveel mogelijk de kans 
bieden om in onze gemeente te wonen. 

Naast de voorzieningen in Wijchen-Noord 
steunen wij de realisatie van zorgwoningen 
in Alverna en Wijchen-Zuid. Voor de kernen 
zoeken wij maatwerkoplossingen. 

 

 

 
 
 

2. Leefbaarheid  
 
Leefbaarheid draagt bij aan thuisgevoel. In 
de dorpskernen gaat het om andere zaken 
dan in de wijken en buurten van de kern 
Wijchen. Aan- of afwezigheid van een 

school, winkel, ontmoetingsplaats, sport- of 
zorgvoorziening heeft vaak forse invloed op 
de leefbaarheid in de kernen. In de wijken 
ligt het accent vaker op veiligheid, openbare 
ruimte en ontmoeten. Investeren in 

leefbaarheid vraagt dus om maatwerk.  
 

Dit hebben we bereikt: 
 
MFA Batenburg: Kernachtig Wijchen is trots 
op het besluit om, na vele jaren praten, te 
investeren in een multifunctionele 
accommodatie (MFA) voor Batenburg. De 
bouw van een gezamenlijk onderdak voor 

de school, het wijkcentrum en voetbalclub 
Batavia kan beginnen. Het wordt een 
compact, flexibel en energieneutraal 

gebouw.  
 
Kernen: Kernachtig Wijchen heeft steun 

gegeven aan het subsidievoorstel om de 
leefbaarheid in Bergharen en Hernen te 
versterken met diverse initiatieven. We 
hebben bovendien geïnvesteerd in betere 
voorzieningen voor dorpshuis De Oase in 
Alverna. 
 

Wijken: Samen met bewoners en 
woningcorporatie Talis is de gemeente aan 

de slag gegaan om een aantal rommelige 
achterpaden weer netjes te krijgen. 
Kernachtig Wijchen ziet dit als een stap in 
de goede richting waar het gaat om 
leefbaarheid in de wijk. Wij willen daarom 

deze aanpak uitbreiden naar andere wijken. 

      Speerpunten 

 Meer mensen voelen zich 
thuis 

 Meer woningen op maat  
 Doorpakken woningbouw in 

kernen 
 Betaalbare woningen voor 

jongeren, ook in het centrum 
 Van groot naar beter voor 

senioren 
 Verduurzaming richten op 

bestaande woningvoorraad 
 Wonen met zorg dichtbij 
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Jong geleerd: Het initiatief Beestenbende, 
waarbij kinderen zich inzetten voor een 

schone openbare ruimte, is succesvol 
gebleken. We blijven dit graag steunen. 
 
Dit willen we gaan doen: 
 
Hart van Zuid: Kernachtig Wijchen wil van 
Hart van Zuid een succes maken, samen 

met betrokken inwoners en partijen in 
Wijchen-Zuid. De wijken rondom de 

Zuiderpoort, waar bijna 10.000 mensen 
wonen, verdienen een nieuw 
toekomstbestendig centrum, waarin wonen, 
zorg, gezondheid, onderwijs, sport, wijk- en 
winkelcentrum samenkomen in een 

aangename openbare ruimte.  
 
Kernen: Samen met de 
leefbaarheidsgroepen en inwoners van de 
kernen wil Kernachtig Wijchen verder aan 
de slag met ideeën en plannen uit de 

opgestelde Dorpsontwikkelingsplannen 

(DOP’s). Initiatieven die bijdragen aan de 
leefbaarheid kunnen rekenen op onze steun.  
 

 

Wijkcentra: Wijkcentra en dorpshuizen 
worden gerund door vrijwilligers. Kernachtig 

Wijchen wil nagaan of de taken van deze 
vrijwilligers kunnen worden verlicht door de 
samenwerking op het gebied van 
gebouwbeheer en -onderhoud te 
intensiveren.  
 

 
 

Jongeren: Jongeren moeten meer worden 
betrokken bij onderwerpen over de eigen 
leefomgeving en toekomst. Niet alleen als 
het om negatieve zaken als overlast gaat. 

Overlastveroorzakers moeten worden 
aangepakt, maar verbinding zoeken met 
jongeren vermindert ook de overlast. 

Initiatieven waarmee jongeren de 
gelegenheid krijgen om zich te ontplooien, 
steunen we van harte!  
 
Wijken: Kernachtig Wijchen wil aan de slag 
met wijken die in het verleden intensief en 

eenzijdig bebouwd zijn. We willen 
onderzoeken hoe wijken in de toekomst 
groener kunnen worden, met meer 

verschillende typen woningen. Daarbij lopen 
we niet weg voor het idee om ooit woningen 
te slopen. Vanwege de beperking van het 
aantal woningen dat Wijchen mag bouwen, 

levert sloop extra kansen voor nieuwbouw 
op. 

Buurtfonds: Het innovatiefonds voor 
buurtinitiatieven vonden wij een succes en 

wordt, wat Kernachtig Wijchen betreft, de 
komende periode weer ingevoerd. 
 
Koetshuis: Het koetshuis bij het Kasteel 
mag beschikbaar worden gesteld als 
ontmoetingsplek. Wij denken daarbij aan 
gecombineerd gebruik door verschillende 

niet-commerciële doelgroepen, waaronder 
senioren. 

 
Vervallen panden: Vervallen bedrijfspanden 
langs invalswegen zijn een doorn in het oog 
van veel Wijchenaren. Kernachtig Wijchen 
wil dat de gemeente zich daadkrachtig 

opstelt om dit op te lossen. Nieuwe gevallen 
worden voorkomen met duidelijke regels. 
Verder komt er wat ons betreft vóór 2020 
een visie en plan voor het Kraanvogelgebied 
nabij het station. 
 

 

 

 
 

      Speerpunten 
 Hart van Zuid voor Wijchen-

Zuid 
 Initiatieven DOP’s steunen 
 Buurtfonds voor 

buurtinitiatieven 
 Koetshuis openstellen voor 

ontmoeten jong en oud 
 Wijken toekomstbestendig, 

dus veelzijdiger en groener  
 Vóór 2020 visie en plan voor 

Kraanvogelgebied 
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3. Werk en sociaal beleid 
 
Kernachtig Wijchen heeft aandacht voor de 
allerzwaksten. Armoede vinden wij niet 
acceptabel in onze samenleving. Meedoen is 
het allerbelangrijkst. De beste vorm van 

armoedebeleid is mensen aan het werk 
helpen. Daarnaast moet er altijd een 
vangnet zijn om mensen te helpen die het 
niet zelf kunnen. Misbruik van middelen 
vinden wij onacceptabel. 

 
Dit hebben we bereikt: 

 
Nieuwe taak: De uitvoering van de 
Participatiewet is de afgelopen periode 
overgedragen door het Rijk. Een omvangrijk 
en complex project dat daadkrachtig is 
opgepakt. Voor de uitvoering van deze taak 
is samen met buurgemeenten het regionaal 

Werkbedrijf opgezet. Uitgangspunt voor 
Kernachtig Wijchen daarbij is steeds: lokaal 
maatwerk waar het kan, regionaal waar het 

moet. Wij vinden dat iedereen naar 
vermogen mee moet kunnen doen aan het 
arbeidsproces.  

 
Ondersteuning: Mensen die niet in staat zijn 
om hun eigen zaken te regelen, blijven wij 
ondersteunen. We realiseren ons dat 
zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid niet 
tot in het oneindige kunnen worden 
opgerekt. Met ondersteuning op maat willen 

wij een nieuwe norm introduceren. Dat doen 
we onder andere door de keuzemogelijkheid 

voor een PGB beschikbaar te houden. 
 
Voedselbank: We hebben de Wijchense 
Voedselbank gesteund met een subsidie, 
waarbij we natuurlijk streven naar een 

situatie waarin de Voedselbank overbodig is. 

 

 
 

Kinderen en armoede: Kinderen uit 
gezinnen met lage inkomens mogen niet de 
dupe worden van armoede. Daarom heeft 
Kernachtig Wijchen voorstellen gesteund tot 
verruiming van de kindregelingen binnen 
het armoedebeleid.  
 

Statushouders: Door ellende elders in de 
wereld zijn er de afgelopen periode nieuwe 

Wijchenaren bij ons komen wonen. 
Kernachtig Wijchen heeft voorstellen 
gesteund die bijdragen aan een vlottere 
integratie, bijvoorbeeld het aanbieden van 
sportmogelijkheden voor vrouwen. 

 
Dit willen we gaan doen: 
 
Naar werk: De economische crisis lijkt 
voorbij. Om mensen sneller uit de bijstand 
naar werk helpen, zet Kernachtig Wijchen in 

op extra maatregelen. Ook zullen wij 

initiatieven faciliteren die op basis van een 
slimme aanpak vertrouwen en lokaal 
ondernemerschap stimuleren. Een voorbeeld 
is Het Werkt Wijchen. De mens staat wat 
Kernachtig Wijchen betreft altijd voorop. 
 

Fit voor werk: De stap van bijstand naar 
arbeidsmarkt is soms lastig. Daarom hebben 

we de regeling ‘tegenprestatie’ gesteund. 
Kernachtig Wijchen vindt dat de regeling 
nog verder verruimd mag worden om meer 
mensen weer ‘fit’ te krijgen voor re-
integratie. Men kan beschikbaar werk 
vervullen zolang dit niet concurreert met 
betaald werk. 

 
Vitaal CV: Het beste armoedebeleid is 

mensen aan het werk krijgen. Wij steunen 
initiatieven die kansen opleveren voor 
werkzoekenden om hun CV te versterken. 
Bijvoorbeeld door het opdoen van 
werkervaring bij het beheer van groen of 

van wijkgebouwen. Ook omscholing levert 
een vitaler CV op en dus meer kans op 
werk. 
 
Lokale ondernemers: Een goede 
samenwerking met lokale ondernemingen 

helpt om mensen met een uitkering sneller 

aan het werk te krijgen. Kernachtig Wijchen 
wil, samen met lokale ondernemers en het 
Werkbedrijf, nagaan op welke manier de 
uitstroom uit de bijstand versneld en 
vergroot kan worden. 
 

 
 



 

 
Bladzijde |  8 

Werkmaatjes / buddy’s: Kernachtig Wijchen 
wil naast professionele begeleiding van 

werkzoekenden ook inzetten op vrijwillige 
werkmaatjes (buddy’s). Mensen met veel 
werkervaring, bijvoorbeeld senioren, delen 
hun kennis en ervaring met werkzoekenden 
om hun weg naar werk te versoepelen.  
 
Senioren blijven meedoen: Kernachtig 

Wijchen wil dat senioren meedoen aan de 
samenleving, hun kennis en ervaring delen 

en deze inzetten voor maatschappelijke 
doelen. Senioren zijn vaak vitaal en kunnen 
een rol van betekenis blijven vervullen. Wij 
steunen initiatieven die hier invulling aan 
geven. 

 
Armoede: Kernachtig Wijchen wil het 
armoedebeleid verder verbeteren. We 
richten ons als eerste op ondersteuning van 
kinderen in gezinnen met lage inkomens. 
Bijvoorbeeld de armoedeval die kan 

optreden zodra iemand weer aan het werk 

gaat. De stap naar werk moet wel lonen. 
Ook willen we regels vereenvoudigen en de 
toegankelijkheid van regelingen verbeteren. 
 
 

 
 

4. Duurzaamheid en milieu  
 
Het onderwerp duurzaamheid staat niet 
meer ter discussie, wel de wijze waarop 
ermee wordt omgegaan. We streven ernaar 
om onze gemeente in 2040 energieneutraal 

te hebben. Kernachtig Wijchen vindt dat we 
vooral geld moeten inzetten om initiatieven 
te stimuleren, minder om zelf te investeren 
in maatregelen. Daarvoor is de totale 
opgave immers veel te groot en dus 

onbetaalbaar met gemeenschapsgeld.  
 

Dit hebben we bereikt:  
 
Routekaart: De afgelopen periode is 
‘duurzaamheid’ stevig op de gemeentelijke 
agenda gezet. Niet alleen met mooie 
woorden, maar vooral met daden. Inmiddels 
zijn de uitgangspunten voor de routekaart 

‘Wijchen Energieneutraal in 2040’ bepaald 
en worden deze verder uitgewerkt. 
 

Gestimuleerd: Wij hebben de invoering van 
de duurzaamheidslening gesteund. Hierdoor 
zijn in de afgelopen periode ruim 100 

particuliere initiatieven op weg geholpen. 
Ook bij dorpshuizen en wijkcentra zijn we 
gestart met maatregelen die leiden tot een 
lager energieverbruik. Wijchen heeft relatief 
het meeste zonnepanelen van regio.  
 
Geïnvesteerd: Samen met 

Energiecoöperatie Leur hebben we 
initiatieven gesteund voor een zonneakker 

in Leur en zonnedaken op het Mozaïek en 
Sportcentrum Arcus. Ook hebben we 
geïnvesteerd in verduurzaming van 
verenigingsaccommodaties zoals de 
hockeyclub, duivenvereniging en 

tennisvereniging. 

 
 
Stroom: De afgelopen periode is gestart 
met het omzetten van onze openbare 
verlichting naar led. Samen met de 
buurgemeenten is afgesproken dat we als 

gemeente voortaan lokaal geproduceerde 
groene stroom gaan gebruiken. Ook heeft 
de gemeente gezorgd voor de eerste 
openbare oplaadpunten voor elektrische 
auto’s. 
 
Gasloos: De multifunctionele accommodatie 

(MFA) in Batenburg wordt gasloos en bijna 
energieneutraal. Hetzelfde geldt voor de 
nieuwe woonwijk Tuin van Woezik: dit wordt 
de eerste gasloze en energieneutrale 
woonwijk van Wijchen. Ook voor bestaande 
gemeentelijke gebouwen zijn 

duurzaamheidsmaatregelen bepaald. 
 
Wind: Kernachtig Wijchen heeft zich sterk 
gemaakt voor lokaal maatwerk als het gaat 
om regels voor het plaatsen van 
windmolens. De leefbaarheid in de kernen 

en de wijken aan de rand van Wijchen staan 

daarbij voor ons hoog in het vaandel.  
 
Kansen verkend: Mede door de snelle 
ontwikkeling van de E-bike heeft Kernachtig 
Wijchen initiatief genomen om samen met 

      Speerpunten 
 Meer mensen helpen van 

bijstand naar werk 
 Mensen met afstand tot werk 

ondersteunen naar werkfit 
 Buddy’s met werkervaring 

ontmoeten werkzoekenden 

 Armoedebeleid verbeteren en 
vereenvoudigen 
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inwoners, ondernemers en bestuurders uit 
andere gemeenten de kansen voor Wijchen 

en de regio te verkennen. Centraal stond 
het idee om het treinstation te gebruiken als 
spil in het regionale fiets- en ov-netwerk.  
 
Afval: Afval is grondstof. Hoe minder er in 
de verbrandingsoven terechtkomt, hoe 
beter. Wij zijn daarom voorstander van 

nieuwe manieren van afval inzamelen. De 
invoering van de papiercontainer hebben wij 

gesteund en Kernachtig Wijchen heeft het 
initiatief genomen voor een extra GFT-ronde 
in de warme zomermaanden. Wel houden 
wij vast aan het uitgangspunt dat de 
afvalstoffenheffing kostendekkend moet zijn 

en dat de vervuiler betaald. 
Wij zijn alert op ongewenste effecten zoals 
lastige bereikbaarheid voor mensen met een 
beperking en illegaal dumpen.  
 
Dit willen we gaan doen:  

 

Groen maar niet gek: Kernachtig Wijchen 
wil tempo maken met maatregelen die 
bijdragen aan een duurzame toekomst voor 
onze kinderen. Wij kiezen voor een 
realistisch tempo. Een tempo dat betaalbaar 
is en gelijke tred houdt met ontwikkelingen 

in de markt en innovaties. Wij zijn kritisch 
over maatregelen die overlast veroorzaken 
en geven juist voorrang aan maatregelen 
die leiden tot minder energieverbruik. We 
blijven zoeken naar kansen om energie 
lokaal op te wekken. 
 

Energieneutraal: De gemeente moet 
stimuleren en faciliteren, maar ook het 
goede voorbeeld geven. We willen jongeren 
betrekken bij de duurzaamheidsopgave, het 
gaat tenslotte over hun toekomst. Bij 
nieuwbouw van gemeentelijk vastgoed zijn 

energieneutraal en gasloos voortaan de 
norm. Investeringen in duurzaamheid bij 

bestaande gebouwen worden zoveel 
mogelijk ‘terugverdiend’ door besparingen 
op energiekosten, anders wordt 
energieneutraal onbetaalbaar.  
 

 
 
Afkoppel-lening: De duurzaamheidslening is 
op dit moment erg succesvol. Wat 
Kernachtig Wijchen betreft wordt deze 

lening op termijn afgebouwd zodra 
stimulering van de markt overbodig is. Wij 

zien vervolgens nieuwe kansen voor een 
‘afkoppel-lening’. Met deze lening worden 
woningbezitters gestimuleerd om af te 
koppelen van het gasnet of regenwater af te 
koppelen van het riool. Beide maatregelen 

dragen bij aan een duurzame en 
klimaatbestendige gemeente.  
 
Zonne-energie: Wat Kernachtig Wijchen 
betreft benutten we eerst de daken van 
woningen, schuren, stallen en 

industrieterreinen. Zonneakkers geven 

minder hinder voor omwonenden dan 
windmolens, maar we zijn kritisch over het 
gebruik van waardevolle landbouwgronden. 
Wel willen we de kansen voor zonneakkers 
in kaart brengen en initiatieven faciliteren, 
mits goed inpasbaar.  

Windenergie: Wij stimuleren en faciliteren 
initiatieven uit de markt. Voor Kernachtig 

Wijchen is de vastgestelde gedragscode 
leidend, met ruime afstanden tot de 
woonkernen. De gedragscode wordt in 2019 
geëvalueerd.  
 
Fietsknooppunt: Het treinstation als 
knooppunt in het regionale fietsnetwerk: 

Kernachtig Wijchen wil werk maken van dit 
idee. Met de opkomst van de E-bike kan het 

station naast de lokale functie ook een 
regionale functie krijgen. Daarbij past een 
regionale aanpak. Ook vraagt dit om 
bijvoorbeeld een servicepunt met wellicht 
kansen voor lokale ondernemers of mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
 

 
 
A50: Minder verkeersgeluid en fijnstof bij 
Niftrik en Hernen en een betere 
doorstroming bij Bankhoef vereisen 
constante druk richting Rijkswaterstaat en 

hogere overheden. We blijven zoeken, 

samen met andere gemeenten, naar 
mogelijkheden om overlast versneld aan te 
pakken.  
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5. Verenigingen, recreatie en 
sport 
 

Verenigingen en vrijwilligers zijn het cement 
van onze samenleving. Kernachtig Wijchen 
hecht veel waarde aan het rijke 
verenigingsleven met veelal mooie, vitale 
verenigingen. Wat ons betreft staan 

verenigingen en gemeente schouder aan 
schouder bij het in stand houden van 
voorzieningen. Ook de vrije recreatie en 
sport, buiten verenigingen om, verdienen 
een volwaardige plek.  
 
Dit hebben we bereikt: 

 
Opnieuw geïnvesteerd: Ook de afgelopen 
periode heeft Kernachtig Wijchen 
initiatieven genomen om te investeren in 
verenigingen. Zo zijn er 
beregeningsinstallaties gerealiseerd voor de 

sportvelden en zijn er nieuwe banen 
aangelegd bij tennisclub Harava, 

atletiekvereniging AVW en fietscrossclub 
Wycross. De hockeyclub en duivensport 
hebben we gesteund bij het verduurzamen 
van hun accommodaties. Verder heeft 
Kernachtig Wijchen het initiatief gesteund 
voor een skatebaan in het Oosterpark. 
 

 
 
Berendonck: De bouw van een sauna bij de 
Berendonck hebben we gesteund. De vrije 

toegang tot het recreatiegebied met goede 

voorzieningen is hiermee geborgd. 
Bovendien verwachten we een 
bovenregionale uitstraling van de sauna met 
extra werkgelegenheid en toeristen binnen 
onze gemeente tot gevolg. 
 

Evenementen: We hebben mooie 
sportevenementen gesteund, waaronder de 
Special Olympics en de Sportolympiade. 
Ook hebben we bijgedragen aan het nieuwe 
initiatief voor rolstoelsport. Voor kinderen 

hebben we het programma Sjors Sportief 
ingezet.  

 
 
 
 

Dit willen we gaan doen: 
 

Voorzieningen: We zijn trots op de kwaliteit 
van onze binnen- en 
buitensportvoorzieningen. De inzet van 
vrijwilligers koesteren wij. Samen met de 
verenigingen zijn de afgelopen periode 
afspraken gemaakt over het onderhoud van 
velden en banen. Kernachtig Wijchen wil 

dergelijke afspraken ook maken voor andere 
buitensporten, zoals tennis. 

 
Blijven helpen: We blijven verenigingen 
helpen om hun eigen broek op te houden. 
Wij ondersteunen hen bij het realiseren van 
faciliteiten, maar ook bij initiatieven gericht 

op meer deelname en het betrekken van 
vrijwilligers. Sportverenigingen willen we 
stimuleren om hun sportparken 
multifunctioneel in te zetten.  
 

 
 
Stimuleren: Wij zien kansen voor 
buurtsportcoaches en 
combinatiefunctionarissen om verenigingen 

te ondersteunen en sporten verder te 
stimuleren, samen met onderwijs. 
Kernachtig Wijchen wil hier graag samen 
met verenigingen invulling aan geven.  
 

      Speerpunten 
 Investeren in duurzaamheid: 

wel groen maar niet gek 
 Ruimte voor zonnepanelen op 

weg naar energieneutraal  
 ‘Afkoppel-lening’ voor 

duurzaam en 
klimaatbestendig Wijchen 

 Energieneutraal en gasloos 
zijn de norm bij nieuwbouw 

 Windenergie: initiatieven uit 
de markt faciliteren 

 Station Wijchen als regionaal 
fietsknooppunt 
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Wijchens Meer: We willen het wandelrondje 
om het Wijchens Meer echt rond maken. 

Daarbij hoort een totaalplan voor het 
Wijchens Meer en omgeving als groene-
blauwe long van Wijchen. Dit gaat wat ons 
betreft verder dan recreatie. Ook sport, 
cultuur en historie verdienen een plek 
rondom deze oude Maasarm.  
 

Buiten bewegen: Vrij buiten spelen en 
sporten is gezond en leuk. Speeltuintjes 

voor kinderen, sportveldjes, voetbalkooien 
en skatebanen voor jeugd vinden wij 
belangrijk en ook initiatieven voor andere 
leeftijdsgroepen willen wij faciliteren.  
 

 
 
Zwembad: Zwembad de Meerval is over 
enkele jaren verouderd. Kernachtig Wijchen 
vindt een zwembad een waardevolle 
voorziening voor jong en oud en die willen 

wij niet kwijt. Komende periode moet wat 
ons betreft een start worden gemaakt met 
het werken aan een toekomstbestendig 

zwembad in Wijchen. 
 

 
 
 

6. Zorg en Gezondheid 
 
Kernachtig Wijchen heeft aandacht voor de 
zorg. Naast professionals vervullen 

vrijwilligers een belangrijke rol. De 
werkdruk is vaak hoog. Mantelzorgers en 
initiatieven zoals De Zonnebloem en het 
Odensehuis verdienen waardering. Kwaliteit, 
voldoende aanbod en maatwerk zijn 

belangrijke uitgangspunten voor ons.  
 

Dit hebben we bereikt: 
 
Nieuwe taak: De uitvoering van de Wmo en 
Jeugdzorg is de afgelopen periode 
overgedragen van het Rijk naar de 
gemeente. De overdracht was complex, 
maar heeft geen nadelige invloed gehad op 

de kwaliteit van deze zorgtaken. 
 
Samenwerking: Wij hebben ingestemd met 
een andere manier van financiering van de 

zorg en welzijn (WMO en jeugdzorg) om ook 
in de toekomst de kwaliteit van de zorg te 

waarborgen binnen de beschikbare 
middelen. Deze manier is gebaseerd op een 
betere samenwerking tussen zorgaanbieders 
onderling en de gemeente. Wijchen loopt 

hiermee voorop. Ook wordt op andere 
gebieden samenwerking in de regio gezocht, 

zoals met Veilig Thuis.  
 
Sociaal-wijkteams: De afgelopen periode 
zijn de Sociaal-wijkteams opgezet en 
succesvol gestart vanuit twee locaties in 
Noord en Zuid. Op die manier is 
laagdrempelige toegang tot zorg 

gewaarborgd. 
 

 
 
Zorg in de buurt: Met inbreng van de 
gemeente is het prachtige woonzorggebied 

Hof van de Elst inclusief park gerealiseerd. 
Ook is de verkenning gestart naar een 
toekomstbestendige zorgvoorziening in 
Alverna. Wat Kernachtig Wijchen betreft 

moet hier een succesvolle verbinding 
ontstaan tussen de kwaliteit van zorg, 
werkgelegenheid en wonen voor ouderen in 
combinatie met een goede kwaliteit van 
bebouwing.  
 

Dementie: Kernachtig Wijchen heeft het 
initiatief genomen om het startende 
Odensehuis financieel te steunen met een 

subsidie. Deze organisatie richt zich op zorg 
voor jong dementerenden en verdient wat 
ons betreft een duw in de rug.  
 

 
 

      Speerpunten 
 Verenigingen blijven steunen 
 Meer samenwerken bij 

onderhoud voorzieningen 
 Rondje Wijchens Meer 

helemaal rond 
 Meer buiten bewegen 

faciliteren 
 Zwembad moet blijven 
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Dit willen we gaan doen: 
 

Zorg en kwaliteit: Kernachtig Wijchen stelt 
de kwaliteit van zorg voorop. Zorg moet 
altijd beschikbaar zijn voor degenen die het 
nodig hebben: van goede kwaliteit en op 
maat. Kernachtig Wijchen vindt dat mensen 
die zorg nodig hebben geen speelbal mogen 
worden van de politieke discussie over de 

verdeling van het zorggeld. Haagse 
bezuinigingen worden wat ons betreft 

vertaald naar lokaal beleid, maar we kiezen 
waar nodig voor een geleidelijke vertaling 
van deze bezuinigingen. Zo blijft de 
kwaliteit van de zorg gewaarborgd.  
 

Positieve gezondheid: Initiatieven die op 
preventieve wijze bijdragen aan gezondheid 
en aan een vitale gemeenschap, zullen wij 
steunen. Dit kunnen initiatieven zijn die zich 
richten op mensen met een beperking, maar 
bijvoorbeeld ook op vitale senioren en jonge 

inwoners. Mooi voorbeeld hiervan zijn de 

initiatieven van Bergharen-Hernen en van 
Wijchen Gezond. 
 
Zorg in Zuid: Kernachtig Wijchen wil dat er 
ook in Wijchen-Zuid, waar ruim 10.000 
mensen wonen, een centrum met 

laagdrempelige zorgvoorzieningen komt. Wij 
zien goede kansen in de ontwikkeling Hart 
van Zuid, maar ook op andere locaties zijn 
initiatieven mogelijk. 
 
Contact stimuleren: Onder andere door 
vergrijzing komen er meer alleenwonenden. 

Daarmee neemt het risico op (sociaal) 
isolement toe. Initiatieven die bijdragen aan 
ontmoeten in de wijk en contact leggen 
tussen verschillende leeftijden, krijgen onze 
steun. Wij zoeken de oplossing dichtbij: bij 
de buren, de straat, de wijk of de 

vereniging. Initiatieven als koken voor een 
ander, al dan niet met behulp van een app, 

kunnen rekenen op onze steun.  
 
Toegankelijkheid: Voor mensen met een 
beperking wil Kernachtig Wijchen werk 
maken van de VN-resolutie uit 2016. Dit 
betreft het verbeteren van de toegang tot 
gebouwen, sportdeelname, maar ook de 

duidelijkheid van internet, bebording, 
gemeentelijke formulieren en brieven voor 

bijvoorbeeld laaggeletterden. 
 
 

 
 
 

7. Onderwijs 
 
Wij geloven in het ‘brede school’-beleid, 
waarbij scholen, peuterspeelzalen en 
welzijnswerk samenwerken om tot een 

aanbod te komen waar de wijk behoefte aan 
heeft. Brede scholen worden 

ontmoetingsplekken met kansen om ook 
buiten schooltijden een meerwaarde te 
bieden. De gemeente heeft hier een 
regiefunctie, met name op het gebied van 

de gebouwen en de 
activiteitenprogrammering. Wij denken dat 

diverse verenigingen met hun activiteiten 
een aanvulling kunnen bieden.  
 
Dit hebben we bereikt: 
 
Kernen: Samen met de stichting Kans en 
Kleur heeft de gemeente de afgelopen 

periode met succes ingezet op het behoud 
van scholen in kleine kernen, ondanks 

teruglopende leerlingaantallen.  
 

 
 
Jeugd en democratie: De 

kindergemeenteraad voor de basisscholen 
vinden wij erg succesvol en belangrijk. Het 
initiatief uit de raad om ook een 
jongerenraad op te richten, voor leerlingen 
van bijvoorbeeld het Maaswaal College, 
hebben wij om dezelfde reden gesteund. 
 

Lokaal passend onderwijs: Passend 
onderwijs betekent aandacht voor iedereen. 
Er zijn diverse initiatieven genomen om 

passend onderwijs zo lokaal mogelijk aan te 
bieden, dus binnen onze gemeente. 
Bijvoorbeeld is een klas van De Kom uit 

Druten naar Wijchen gehaald. 
 
 

      Speerpunten 
 Kwaliteit van zorg staat 

voorop 
 Initiatieven positieve 

gezondheid steunen 
 Contact in straat en buurt 

stimuleren, initiatieven 

steunen 

 Zorg dichtbij, ook in Wijchen-
Zuid 

 Alert op toegankelijkheid 
 



 

 
Bladzijde |  13 

Dit willen we gaan doen: 
 

Onderwijs dichtbij: Kernachtig Wijchen 
streeft ernaar dat alle kinderen in hun 
directe omgeving naar school kunnen gaan. 
Wij willen het huidige aanbod van onderwijs 
in de kleine kernen handhaven, zolang de 
kwaliteit kan worden gewaarborgd tegen 
een acceptabele prijs. Het belang van het 

kind moet voorop staan. De sociaal-
emotionele ontwikkeling in een groep van 

enige omvang is belangrijk. 
 

Brede scholen: Een aantal brede scholen is 
inmiddels gerealiseerd. In Batenburg start 
binnenkort de realisatie van een nieuwe 

multifunctionele accommodatie en ook in 
Wijchen-Zuid is een eerste verkenning 
uitgevoerd naar de kansen in Hart van Zuid. 
Wij willen de mogelijkheden verkennen van 
een brede school in Hernen (locatie Mijlpaal) 
en Alverna. 

 

 
 
Schoolverkeer: Kinderen die te voet of met 
de fiets naar school komen, dragen bij aan 

minder auto’s rondom scholen, minder 
hinder en meer veiligheid. Wij willen dit 

stimuleren en willen daarnaast extra 
toezicht op fout parkeergedrag rondom 
scholen. 
 

 
 
 

8. Cultuur, kunst, historie en 
toerisme 
 
Je thuis voelen heeft, naast de mensen om 
je heen, ook te maken met de 
herkenbaarheid en identiteit van je 
leefomgeving. Kernachtig Wijchen hecht 
daarom veel waarde aan de lokale cultuur, 

kunst en historie. Wij koesteren theater en 

museum en zijn zuinig op monumenten en 
mooie historische plekken. Wij willen dat 
zoveel mogelijk inwoners, maar ook 
toeristen, hiervan kunnen genieten en 
profiteren. 
 

Dit hebben we bereikt: 
 
Regio: De afgelopen periode heeft Wijchen 
de samenwerking in het Land van Maas en 
Waal en Rijk van Nijmegen mee 
vormgegeven, waarbij ook ondernemend 
Maas en Waal is betrokken.  

 
Muziek: Het muziekonderwijs in Wijchen 
heeft onder aanvoering van Kernachtig 
Wijchen een nieuwe invulling gekregen. 
Samen met scholen en muziekverenigingen 
is een nieuwe structuur opgezet, met als 

resultaat dat meer kinderen de kans krijgen 
om met muziek aan de slag te gaan.  

 
Huiskamer: De nieuwe bibliotheek en 
Huiskamer van Wijchen zijn gerealiseerd. 
We hebben de noodzakelijke investeringen 
gesteund en zijn trots op dit resultaat. 
 
Museum: Kernachtig Wijchen vindt het 

Wijchense Kasteel de mooiste plek voor ons 
museum. Het museum heeft afgelopen 

periode flinke stappen gemaakt om een 
breder publiek te bereiken en gaat hiermee 
door. We hebben voorstellen gesteund om 
de toekomst van het museum veilig te 
stellen. 

 
Broedplaats: Samen hebben we het initiatief 
genomen voor een creatieve broedplaats. 
Door een deel van de leegstaande Samsam-
school beschikbaar te stellen, is deze er 
daadwerkelijk gekomen. 

 

Initiatieven: Verder hebben we initiatieven 
gesteund als de Kastelenroute, de 
herdenking van operatie Market Garden en 
de verruiming van de 
gebruiksmogelijkheden van Kasteel Hernen. 
Bovendien hebben we het 

kunststimuleringsbeleid nieuw leven 
ingeblazen. 
 
Dit willen we gaan doen: 
 
Toerisme: Kernachtig Wijchen wil het 
toerisme binnen Wijchen bevorderen. Dat 

doen we door wandel- en fietsroutes uit te 
breiden samen met horeca- en 
cultuurondernemers. We willen het dorpse 
karakter van Wijchen en de kernen 
koesteren en meer in de etalage zetten. Een 
regionale aanpak is wat ons betreft de 

      Speerpunten 
 Onderwijs dichtbij, onderwijs 

in kernen handhaven 
 Meer brede scholen, 

bijvoorbeeld in Wijchen-Zuid, 
Hernen en Alverna 

 Voet- en fietsverkeer naar 
scholen stimuleren 
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sleutel tot succes, waarbij initiatieven uit 
het Rijk van Nijmegen, Land van Maas en 

Waal en Brabant met elkaar worden 
verbonden. 
 
Camperplaatsen: Kernachtig Wijchen heeft 
het initiatief genomen voor het aanleggen 
van camperplaatsen nabij het centrum. 
Ondertussen is gebleken dat deze plekken 

goed worden gebruikt, wat zorgt voor meer 
toeristische bedrijvigheid. Er mogen nog 

extra plaatsen bijkomen.  
 
Kunst en cultuur: Kunst en cultuur geven 
kleur aan het leven. Kernachtig Wijchen 
vindt dat kunst voor zoveel mogelijk 

inwoners bereikbaar moet zijn. We willen 
daarom doorgaan met het faciliteren van 
nieuwe initiatieven, zoals Kunstkring 
Wijchen.  
 

 
 
Centrum: De verbinding tussen kasteel en 
het Wijchens Meer over de Oostflank mag er 

wat ons betreft komen. Dit levert kansen op 
om de parels uit de historie van Wijchen 

verder te profileren en een bezoek aan het 
centrum nog aantrekkelijker te maken.  
 

 
 
Lokale evenementen: Lokale evenementen 
zoals de Vierdaagse, carnaval, kermis, 

paardenmarkt, Kasteelfeesten en Wijchen 
Schaatst blijven wij ondersteunen. Een 
goede samenwerking met organisatoren en 
ondernemers biedt nieuwe kansen. Ook 
kleinere of eenmalige evenementen dragen 
vaak bij aan onze cultuur en verdienen 

steun.  
 
Evenementen: Aan evenementen met een 

landelijke uitstraling, zoals Strong Viking 
Run en Emporium, hebben we in de 
afgelopen periode herhaaldelijk 
meegewerkt. Wat ons betreft blijven we dit 

soort evenementen ook in de toekomst 
mogelijk maken. 
 

 

9. Buitenruimte en groen 
 
We zijn trots op de kwaliteit van onze 
openbare ruimte. De wegen en het groen 
liggen er over het algemeen erg goed bij. 
Aandachtspunten zijn er zeker ook. 

Kernachtig Wijchen ziet het behouden van 
een aantrekkelijke buitenruimte als een 
gezamenlijke opgave voor gemeente en 
inwoners. 
 

Dit hebben we bereikt: 
 

Overlast groen: Onkruid op trottoirs en 
pleintjes draagt bij aan verloedering. Voor 
Kernachtig Wijchen was dit aanleiding voor 
een initiatief om het niveau van onderhoud 
in de wijken te verhogen. Dit is gelukt, 
ondanks de wettelijke afschaffing van het 
gebruik van bestrijdingsmiddelen. 

 
Parken: In lijn met onze wens is gestart met 
een nieuwe inrichting van de Kasteeltuin en 

het Oosterpark als centrale 
ontmoetingsplekken voor jong en oud. Het 
is belangrijk om aandacht te besteden aan 

de toegankelijkheid, veiligheid en flexibiliteit 
in gebruik. 
 
Treinstation: Naast de nieuwe 
parkeergarage is ook de openbare ruimte 
rond het treinstation volledig opgeknapt. Dit 
is een mooi visitekaartje voor Wijchen en 

aantrekkelijk voor de reiziger. Kernachtig 
Wijchen heeft zich sterk gemaakt voor een 

beperkte bouwhoogte en dus voor behoud 
van het dorpse karakter. 
 
Zitten en ontmoeten: Het initiatief van 
Wijchen Gezond voor meer zitbankjes op 

aantrekkelijke locaties hebben we gesteund. 

      Speerpunten 
 Uitbreiden wandel- en 

fietsrourtes 

 Theater, museum en 
monumenten koesteren 

 Versterken centrum met 
verbinding tussen kasteel en 
Wijchens Meer 

 Lokale evenementen koesteren 
en steunen 
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Wandelen en ontmoeten worden 
gestimuleerd. Ook de leden van Kernachtig 

Wijchen hebben daarom gezamenlijk een 
bankje gekocht en geplaatst. Dit staat 
tegenover de molen bij het treinstation.  
 

 
 

Dit willen we gaan doen: 
 
Kwaliteit: We blijven inzetten op een groene 
en leefbare openbare ruimte. Daar hoort 
een goed niveau van onderhoud bij. De 
BuitenBeter-app, waarmee inwoners kleine 

gebreken in de openbare ruimte makkelijk 
kunnen melden, werkt prima en verdient 
meer aandacht.  
 
Bomen en bermen: Kappen van bomen is 
soms noodzakelijk, bijvoorbeeld uit het 
oogpunt van veiligheid. Kernachtig Wijchen 

staat voor een groene gemeente, dus 
kappen is vervangen. Waar het kan, komen 
bomen terug op dezelfde plaats. De bermen 
mogen wat ons betreft weer bloemrijker 
worden.  

 
Samen onderhoud: Het experiment met de 

buurtaanpak bij het onderhoud van 
openbaar groen is succesvol en verdient wat 
ons betreft navolging. Daarbij gelden 
principes als ‘goed voorbeeld doet volgen’ 

en ‘voor wat hoort wat’. We denken dan aan 
waardering in de vorm van bijvoorbeeld een 

bijdrage aan de buurtbarbecue.  
 
Droge voeten: Zwaardere regenbuien en 
nieuwe normen stellen steeds hogere eisen 
aan ons rioolstelsel, waardoor de kosten 
verder stijgen. Om ook voor onze kinderen 
de rioolheffing betaalbaar te houden, is een 

andere manier van handelen nodig. 
Kernachtig Wijchen wil nagaan welke 

nieuwe manieren van omgaan met 
regenwater mogelijk zijn in onze gemeente.  
 
Centrum: Een goede bereikbaarheid van het 
centrum is van belang voor zowel de 

bezoeker als de winkelier. Voetgangers en 
fietsers krijgen van Kernachtig Wijchen de 
ruimte. Samen met de ondernemers willen 
we een oplossing vinden voor het 
fietsparkeren op de Markt.  
 

 
 
Honden: Honden zorgen voor plezier, maar 
soms ook voor overlast. Wij blijven ons 

inzetten voor betaalbaar hondenbezit, maar 
ook voor aanpak van overlastgevers. We 

willen voldoende losloopgebieden en 
strenger toezicht op plekken waar loslopen 
niet mag. 
 

 
 
 

10. Bereikbaarheid en 

verkeer  
 
Op straat, in het verkeer of op de digitale 
snelweg: we willen graag vlot en veilig op 

onze bestemming komen. De wegen in onze 

gemeente liggen er kwalitatief goed bij en 
zijn relatief veilig. Ook digitaal lopen we 
voorop in Nederland. 
 
Dit hebben we bereikt: 

 

Niftrik: Als vervolg op het idee van de 
inwoners van Niftrik hebben we ingestemd 
met de realisatie van een veilige dijk-oprit. 
Zware tractoren hoeven voortaan niet meer 
dwars door de dorpskern te rijden. 
 

Kerkeveld: Kernachtig Wijchen heeft zich 
sterk gemaakt om - na ruim tien jaar praten 
- lastige knopen door te hakken over de 
ontsluiting van de wijk Kerkeveld. 
Daarnaast hebben we ingestemd met 
investering in een betere en veiligere 

      Speerpunten 
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goed niveau van onderhoud 
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 Droge voeten met betaalbaar 
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doorstroming van het fiets- en autoverkeer 
rondom basisschool De Trinoom. 

 
Centrum parkeren: In het centrum zijn 
nieuwe – ondergrondse - parkeerplaatsen 
gerealiseerd nabij het station en de 
Oostflank. Ook door andere ontwikkelingen, 
zoals de geplande sloop van het oude 
gemeentekantoor, moet een nieuw 

parkeerplan worden gemaakt. Kernachtig 
Wijchen blijft vóór gratis parkeren in het 

centrum. 
 
Digitaal: De digitale bereikbaarheid in onze 
gemeente behoort tot de beste van 
Nederland. Dat blijkt ook uit de bekroning 

met de Google eTown Award in 2013. 
Kernachtig Wijchen heeft het initiatief 
genomen om ook het buitengebied te 
voorzien van goed internet. De uitgevoerde 
proef was voor ons slechts het begin. 
 

Dit willen we gaan doen: 

 
Verbinding Brabant: Wij zijn blij met de 
kwartiersverbinding richting Nijmegen. Wat 
Kernachtig Wijchen betreft moeten we ons, 
samen met de regio, inzetten om deze 
kwartiersverbinding ook naar Oss en Den 

Bosch te realiseren.  
 

 

Brug Niftrik: We willen veilig fietsverkeer op 
de parallelwegen van de Maasbrug bij 

Niftrik. We zijn bereid om mee te investeren 
in een veilige scheiding van fiets- en 
landbouwverkeer, zodat deze elkaar niet 
meer kunnen tegenkomen op de brug. 
 
Spoor: De spooroverweg Hoefsestraat blijft 
een zorg door de relatief lange wachttijden. 

Hoewel niet de gemeente maar ProRail 
hierover gaat, vinden wij dat een vlottere 

doorstroming van het verkeer nu spoedig 
geregeld moet worden. 
Een tunnel onder het spoor blijft voor 
Kernachtig Wijchen een wens voor de lange 
termijn. Realisatie komt in beeld zodra de 

spoorverdubbeling bij de Maasbrug bij 
Niftrik er komt en wanneer ook andere 
overheden meebetalen.  
 
Ruimte voor de fietser: Kernachtig Wijchen 
wil fietsgebruik stimuleren: meer 

fietskilometers betekent minder 

autokilometers. Wij willen nagaan hoe 
fietsroutes beter en veiliger kunnen, 
aansluitend op het regionale fietsnetwerk en 
met voorrang voor de fietser. De jeugd 
moet veilig naar school kunnen. De drukke 
fietsroutes, zoals Leemweg/Acaciastraat en 

station/Helmkruidstraat kunnen - waar 
mogelijk - worden ingericht als fietsstraat, 
met de auto als gast.  
 
Loonse Waard: Wij willen de gevaarlijke 
kruising Van Cittersweg/Drutenseweg onder 
de aandacht van de provincie houden. Bij 

bedrijven en verenigingen aan de Loonse 
Waard staat een veilige kruising al jaren op 
de agenda. 
 

 
 

Digitale gemeente: Steeds meer 
gemeentelijke diensten worden digitaal 
aangeboden. Een bezoek aan het Huis van 
de Gemeente is vaak niet meer nodig. 
Kernachtig Wijchen wil dat er een mobiel 

team komt om de digitale drempel te 
verlagen voor mensen die nog niet thuis zijn 
in de digitale wereld, zoals sommige 
ouderen of laaggeletterden.  
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11. Buitengebied 
 
Ons buitengebied is van oudsher het domein 
voor de landbouw, veeteelt en fruitteelt. Het 
prachtige landschap en de aanwezige natuur 
worden steeds veelzijdiger gebruikt.  

 
Dit hebben we bereikt en willen we 
gaan doen: 
 
Agrariërs: Kernachtig Wijchen is voor een 

gezonde ontwikkeling van de mooie 
agrarische familiebedrijven, die er soms al 

vele generaties hun brood mee verdienen. 
We faciliteren dit via bestemmingsplannen 
met eisen voor landschappelijke inpassing.  

 
Kansen: We zien kansen om de exclusiviteit 
van ons prachtige buitengebied breder te 
benutten. Wij staan daarom niet negatief 

tegenover ontwikkelingen op het gebied van 
recreatie, toerisme, zorg en duurzaamheid. 
Daarbij is voor ons de vitaliteit van de 

agrarische sector steeds maatgevend.  
 
Internet: Kernachtig Wijchen wil 

doorpakken met de realisatie van snel 
internet in het buitengebied. Wij hebben 
daarbij het meeste vertrouwen in een 
regionale aanpak.  
 
Bermen: We hebben geïnvesteerd in de 
aanpak van knelpunten met slechte bermen 

in het buitengebied. Wat Kernachtig Wijchen 
betreft is deze klus nog niet klaar en wordt 

ook ingezet op maatregelen langs andere 
wegen met slechte bermen.  
 
Bouwen en buitengebied: We koesteren de 
mooie natuur en prachtige landschappen op 

vele plaatsen binnen onze gemeente. Deze 

mogen op onze bescherming rekenen. Wij 
zijn terughoudend als het gaat om het 

bouwen van nieuwe woningen, landhuizen 
en villa’s in het buitengebied. 
 
 

 
 
 

12. Economie en ondernemen  
 
Een vitale lokale economie is belangrijk voor 

de werkgelegenheid. Een goed 
vestigingsklimaat zorgt ervoor dat bedrijven 

blijven en nieuwe ondernemingen zich 
aandienen. Kernachtig Wijchen steunt 
initiatieven die nieuwe kansen opleveren 
voor kleine ondernemers in het centrum of 
daarbuiten, maar ook voor grote bedrijven 
op één van de vier bedrijventerreinen. 
 

Dit hebben we bereikt: 
 
Nieuwe bedrijven: De afgelopen periode 

heeft de gemeente Wijchen enkele nieuwe, 
grote bedrijven kunnen helpen om zich te 
vestigen op Bijsterhuizen. Dit heeft geleid 

tot extra werkgelegenheid. 
 

Digiborden: Samen met ondernemers heeft 
Kernachtig Wijchen initiatief genomen voor 

digitale informatieborden bij de 
toegangswegen. Daarmee is een einde 
gemaakt aan de wildgroei van commerciële 
sandwichborden langs de wegen.  
 
Winkeltijden: We hebben het voorstel 
gesteund voor nieuwe en heldere 

winkeltijden, die aansluiten bij de huidige 
maatschappij en die ondernemers gelijk 

behandelen.  
 
Dit willen we gaan doen:  
 
Economisch hart: De bedrijventerreinen 

Oost en Bijsterhuizen zijn krachtige lokale, 
maar ook regionale en landelijke spelers. Ze 
zijn belangrijk voor de werkgelegenheid. 
Hetzelfde geldt voor Breekwagen Bergharen 
en Loonse Waard Niftrik. Samen met 
ondernemers willen wij vooruit kijken. 

Lastige onderwerpen die om een 

gezamenlijke aanpak vragen, zoals 
bereikbaarheid, parkeren en handhaving, 
gaan wij niet uit de weg. Kernachtig Wijchen 
wil dat er een parkeerplaats komt waar 
vrachtwagens veilig kunnen overnachten 
zonder overlast. 
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Lokaal ondernemen: Binnen de bestaande 
mogelijkheden willen wij meer kansen voor 

lokale ondernemers. Lokaal beginnend 
ondernemerschap mag niet in de knop 
worden gebroken. Wij gaan uit van een 
faciliterende en meedenkende overheid. Wij 
zijn tegen allerlei vrijstellingen of andere 
verkapte subsidies aan bedrijven. Wij 
denken ook aan coaching van starters. 

Volwassen bedrijven vinden een plek op één 
van de bedrijventerreinen. 

 
Centrum: Er liggen flinke opgaven aan de 
Oost- en Westflank die het beeld van het 
centrum Wijchen voor komende decennia 
zullen beïnvloeden. Kwaliteit en meerwaarde 

vinden wij belangrijker dan korte-
termijnopbrengsten. Ontwikkelingen moeten 
zorgvuldig, maar voortvarend worden 
opgepakt. We willen geen langdurige 
leegstand of braakliggende terreinen. We 
zien graag een extra supermarkt in het 

centrum. 

 
Minder regels: We hebben overbodige regels 
afgeschaft en willen daarmee verder gaan. 
Het uitgangspunt is vertrouwen in plaats 
van wantrouwen. 
 

Gratis parkeren: Wij blijven voorstander van 
gratis parkeren.  
 

 

13. Veiligheid 
 
Ondanks het feit dat helaas diefstal, 
woninginbraak en vernieling nog steeds 
voorkomen, is de criminaliteit de afgelopen 
periode cijfermatig verder afgenomen. Dat 

neemt niet weg dat het gevoel van 
onveiligheid nog steeds aanwezig kan zijn. 
Daar blijven wij oog voor houden. 
Daarnaast streven wij naar extra alertheid 
en een (boven)regionale aanpak waar het 

gaat om de aanpak van criminele bendes. 
 

 
 

Dit hebben we bereikt en willen we 
gaan doen: 

 
Handhaving: Kernachtig Wijchen wil dat de 
gemeentelijke handhavers (BOA’s) meer 
zichtbaar zijn op straat, zeker ook in de 
wijken. Extra aandacht vragen wij voor 
illegaal vuilstorten, asociaal parkeren, 
jongerenoverlast en hondenoverlast. Wij 

hebben ingestemd met cameratoezicht bij 
het station om vernieling en fietsendiefstal 
tegen te gaan. Daar waar nodig moet het 

mogelijk zijn cameratoezicht in te zetten in 
de hele gemeente. 
 
Samen opletten: Voor Kernachtig Wijchen is 

veiligheid niet alleen een taak van de politie 
en gemeentelijke BOA’s, maar ook van 

inwoners zelf. In Wijchen en de kernen blijkt 
gelukkig dat inwoners over het algemeen 

bereid zijn om ook op elkaar te letten. Deze 
mentaliteit wil Kernachtig Wijchen koesteren 
en stimuleren.  
 
Nogmaals samen opletten: Het initiatief van 
Kernachtig Wijchen om buurtbewoners te 
betrekken bij de veiligheid in de eigen 

woonomgeving, zien wij terug in het 
programma Wijchen Waakt en de brede 

omarming van de buurt-Whatsapp als 
buurtnetwerk. Wij willen dit programma 
voortzetten. 

 
Bedrijventerreinen: De veiligheid op 

bedrijventerreinen blijft om aandacht 
vragen. Verloedering en criminaliteit zijn 
een bedreiging voor de vitaliteit van onze 
bedrijven.  
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14. Regionale samenwerking 
 
De gemeente Wijchen is geen eiland. Wij 
maken deel uit van een regio en werken in 
veel verbanden samen met andere 
gemeenten. Kernachtig Wijchen is 

voorstander van het bundelen en versterken 
van elkaars krachten, ook op regionaal 
niveau. Daarbij is voor ons het bewaken van 
de menselijke maat altijd leidend. 
 

Dit hebben we bereikt: 
 

Samen met Druten: De ambtelijke fusie met 
de gemeente Druten hebben wij gesteund 
en is inmiddels een feit. Betere 
dienstverlening staat voorop en daarnaast 
een stevigere positie in de regio. Vanaf 1 
januari 2018 werkt één ambtelijke 
organisatie voor de twee zelfstandige 

gemeenten: gemeente Wijchen en 
gemeente Druten. 
 

DNA: Op initiatief van Kernachtig Wijchen 
is, samen met deskundigen en bestuurders 
uit andere gemeenten, kennis gedeeld over 

identiteit, cultuur en geschiedenis. Dit DNA 
vormt volgens ons de bodem voor een 
vruchtbare samenwerking in de regio. De 
samenwerking met Nijmegen, Druten en 
andere buurgemeenten is een mooie 
illustratie hiervan. 
 

Initiatief: Afgelopen periode heeft Wijchen 
op diverse gebieden, zoals duurzaamheid, 

wonen en zorg, een voortrekkersrol in de 
regio op zich genomen.  
 
 
 

 

Dit willen we gaan doen: 
 

Samen doorgaan: We willen de 
samenwerking in het Land van Maas en 
Waal verder ontwikkelen. Stad en 
ommeland hebben elkaar nodig en kunnen 
elkaar versterken als goede buren. 
Nijmegen is een belangrijke en 
aantrekkelijke buurgemeente. De 

gemeenten om ons heen, zoals Beuningen, 
Heumen, Druten en West Maas en Waal, 

vormen onze natuurlijke partners in het 
ommeland en passen in ons DNA.  
 
Succes voorop: De ambtelijke fusie met de 
gemeente Druten moet wat Kernachtig 

Wijchen betreft een succes worden. Dit gaat 
een paar jaar in beslag nemen. Hoofddoel is 
een betere dienstverlening aan onze 
inwoners. Vanuit een succesvol traject, 
verbeterde dienstverlening en een goede 
positie in de regio gaan we verder kijken. 

 

 

 
 

 
 

 

15. Financiën 
 
Het geld dat de gemeente uitgeeft is 
belastinggeld. Het grootste deel komt van 
het Rijk, een klein deel wordt vergaard via 
lokale heffingen en belastingen. Het is geld 

van ons allemaal en bestemd voor ons 
allemaal. Daarmee is zorgvuldigheid en 
transparantie voor Kernachtig Wijchen een 
vanzelfsprekende verantwoordelijkheid. Wat 
ons betreft moeten we de genomen en nog 

te nemen maatregelen steeds in dit licht 
zien. 

 

 
 
Dit hebben we bereikt: 
 
Gezond: De economische crisis hebben we 

doorstaan, het gemeentelijk huishoudboekje 
hebben we op orde weten te houden, we 
zijn financieel gezond. We zijn daarbij trots 
op het hoge voorzieningenniveau, met 
gemeentelijke lasten voor de inwoners die 
tot de laagste lasten in de regio behoren.  

 

Weerstand: Onze schuldenpositie steekt 
gunstig af bij vergelijkbare gemeenten in 
Nederland. Onze reserves zijn op orde en 
voldoende om tegenvallers op te vangen 
zonder direct te moeten bezuinigen. 
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Bladzijde |  20 

Transparanter: Kernachtig Wijchen heeft 
zich sterk gemaakt voor transparantere 

cijfers, met name grote projecten zijn 
daardoor financieel beter in de hand te 
houden. De projecten die zijn gestart in de 
afgelopen periode, zoals de parkeergarage 
bij het station en het Huis van de 
Gemeente, hebben het afgesproken budget 
niet overschreden. 

 
Leges afgeschaft: Kernachtig Wijchen heeft 

het voorstel gesteund om leges voor 
kleinschalige evenementen af te schaffen. 
Ook heeft het college, in tegenstelling tot 
een groot aantal andere gemeenten, zich 
verzet tegen de verkapte 

belastingverhoging via de drinkwaternota. 
 
Dit willen we gaan doen: 
 
Gezond blijven: Kernachtig Wijchen wil 
blijven werken aan een financieel gezonde 

gemeente, zodat we ook over tien jaar nog 

in staat zijn om te investeren in de 
samenleving tegen acceptabele lasten voor 
inwoners. De gewenste app om inwoners 
meer inzicht te bieden in gemeentefinanciën 
moet er wat ons betreft nu komen.  
 

 
 

OZB: Kernachtig Wijchen wil blijven werken 
met een sluitende begroting. De OZB is er 

niet om de begroting sluitend te maken. Als 
er een tekort is, is het volgens ons beter om 
eerst te kijken naar het ambitieniveau. 
 
Maatregelen: Voor de komende jaren is het 
verlagen van de kosten van de bijstand en 
de jeugdzorg een ‘must’, zolang de 

bijdragen van het Rijk fors achterblijven. 
Haagse bezuinigingen bijpassen met lokale 

middelen vinden wij niet goed. Dit gaat 
immers ten koste van andere lokale wensen 
en is op termijn niet vol te houden.  
 
Koers houden: Het opdrogen van eigen 

inkomsten uit bijvoorbeeld grondverkoop 
vraagt om een andere, toekomstbestendige 
financiële koers. Wij hebben deze koers de 
afgelopen periode ingezet en vinden het van 
groot belang dat deze koers wordt 
voortgezet. Daarbij past een steeds 

kritischer gebruik van de financiële 

reserves.  
 
 

 
 
 
 

--- 
Ons programma kunt u ook lezen op 

www.kernachtigwijchen.nl 
--- 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
met dank aan: 
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