
8 Verkeer en bereikbaarheid 
In Wijchen kun je vlot en veilig op je bestemming komen. Of je nu reist 
met de fiets, de auto, te voet, of met het openbaar vervoer. We willen 
fietsen en wandelen aantrekkelijker maken.

9 Veiligheid 
Thuis, op straat, of in het dorp: overal moet je je veilig voelen.  
Gemeente en inwoners werken daar samen aan. 

We gaan graag aan het werk. Voor u (of jou), 
als inwoner van Wijchen. En kan er iets beter 
in onze gemeente? Laat het ons weten!

7 Ruimte en natuur 
Onze gemeente ligt er goed bij. Van het prachtige buitengebied tot 
het mooie Wijchens Meer. Onze inwoners genieten en recreëren hier 
graag. Daarbij hoort ook goed onder houden van de openbare ruimte, 
aandacht voor plant en dier, en een nette oplossing voor ons afval.

Hier staan we voor
In Wijchen voelen wij ons thuis. Het is een gemeente waar mensen  
naar elkaar omkijken. Betrokken zijn. En samen het verschil maken. 
Daar zijn we trots op! Hieronder leest u de samenvatting van het  
coalitieakkoord 2022 - 2026. De complete versie staat op de website. 
Ga naar www.wijchen.nl/coalitieakkoord of scan de QR-code.

Coalitie- 
akkoord

1 Inwoners en bestuur 
De gemeente is er voor haar inwoners. Niet andersom. We vinden  
het belangrijk dat inwoners op hun bestuur kunnen rekenen en  
daar vertrouwen in hebben. Dat begint bij vertrouwen van het  
bestuur in haar inwoners.

2 Goed wonen en thuis voelen 
We willen dat iedereen zich in Wijchen thuis kan voelen. Daarom is de 
woningbouw een van de hoogste prioriteiten. Nieuwe wijken hebben 
een prettige dorpse woon- en leefkwaliteit. Daarnaast hebben we aan-
dacht voor de kwaliteit van wonen in bestaande wijken.

3 Klimaat en energie 
Wijchen pakt haar verantwoordelijkheid en zet stevige stappen  
op het gebied van klimaat, energie en duurzaamheid. Dat blijven  
we de komende jaren doen met realistische doelen volgens het  
landelijke tempo. Samen met onze inwoners en de regio werken we 
aan onze klimaatplannen en zoeken we kansen in de energietransitie. 
Als gemeente geven we natuurlijk het goede voorbeeld en werken  
we aan draagvlak.

4 Samenleven en zorgen 
Wijchen is rijk aan vele maatschappelijke activiteiten en initiatieven. 
Van jeugdactiviteiten tot ontmoetingen in het dorpshuis en op  
school: we gaan samen aan de slag. En gaat het even minder goed?  
Dan kijken we naar elkaar om en zorgen we voor elkaar. 

5 Meedoen en ondernemen 
Werk is belangrijk voor zelfstandigheid en ontwikkeling. We stimuleren 
dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen, en laten niemand val-
len. Armoede kunnen we niet altijd voorkomen, maar we bestrijden dit 
wel actief. Een vitale lokale economie is belangrijk voor werkgelegen-
heid. Als gemeente willen we aantrekkelijk zijn voor bedrijvigheid. 
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De gemeente is er voor haar  inwoners.    
Niet andersom.

6 Sport en vrije tijd 
Wijchen heeft veel te bieden voor inwoners en bezoekers. We hebben 
een breed aanbod aan sport, maar hebben ook veel te bieden aan 
kunst en cultuur. Onze historie verdient een plek in de schijnwerpers 
zodat iedereen ervan kan genieten. Voor de toeristen die onze  
gemeente bezoeken willen we een aantrekkelijke bestemming zijn.

We zijn trotsop ons actievever nigin sleven!

Mantelzorgers en vrijwil igers

op onze blijvende steun.
zijn  HELDEN  die kun en r kenen


