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1. Inleiding 
 
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de Protestants Christelijke Groepering, ook bekend onder 
de naam PCG Buren. PCG Buren is een brede christelijke politieke partij. De Bijbel, Gods Woord, is 
het uitgangspunt om onze bestuurlijke koers te bepalen en vast te houden. Dit betekent niet dat onze 
standpunten achterhaald of ouderwets zijn. Integendeel, wij geloven dat politiek bedrijven op basis 
van goed rentmeesterschap en zorg voor de natuur (schepping), iets is wat zeer actueel is. Denk 
daarbij aan thema’s als de energietransitie, landschap en biodiversiteit. Ook het sociaal domein is 
belangrijk: opkomen voor de sociale belangen van onze inwoners. 
 
Verantwoord, betrouwbaar, vooruitstrevend 
Dit zijn de kernwaarden waarmee wij als PCG-fractie u als inwoners en ondernemers 
vertegenwoordigen in de gemeenteraad van Buren: 

- Verantwoord in haar keuzes voor en naar de omgeving, natuur, inwoners en ondernemers. 
- Betrouwbaar voor onze inwoners en ondernemers. Maar ook in de samenwerking tussen 

fracties, gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders. 
- Vooruitstrevend voor en naar inwoners en ondernemers in het ontwikkelen van onze 

gemeente. 
 
Met deze kernwaarden willen we in de toekomstige raadsperiode opnieuw onze bestuurlijke 
verantwoordelijkheid dragen. De PCG staat voor een solide, zelfstandig en verantwoordelijk bestuur. 
Daarbij wordt de leefbaarheid, duurzaamheid, veiligheid, betaalbaarheid en haalbaarheid getoetst in 
de besluitvorming.  
 
Lokaal en kerngericht 
PCG Buren is niet gebonden aan een landelijke politieke partij. Zo kunnen we ons concreet en 
zelfstandig focussen op de uitdagingen die er zijn in onze gemeente. Wij luisteren kerngericht naar 
wat belangrijk is, en willen uw belangen zo goed mogelijk behartigen. 
 
Het samenwerken met andere organisaties en gemeenten op gemeenschappelijke onderwerpen 
hoort daarbij en is noodzakelijk. Daarbij verliezen we de belangen van de gemeente Buren niet uit 
het oog.  
 
In dit verkiezingsprogramma kunt u lezen waar wij de komende raadsperiode op willen inzetten.  
 
 
Erik Zaaijer 
Lijsttrekker PCG Buren 
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2. Leefbaarheid en zorg 
2.1 Zondagsrust 
De PCG is voor behoud van de zondagsrust. God heeft de zondag 
geheiligd tot Zijn eer. Daarnaast is een rustdag een zegen voor de 
samenleving. Iedereen is gebaat bij één dag rust in de week. Ook is het 
voor kleine ondernemers een extra last als zij onder dwang of drang 
hun winkel op zondag moeten openstellen. Daardoor is het risico 
aanwezig dat ondernemers op den duur met hun activiteiten moeten 
stoppen en daardoor zullen winkels of voorzieningen verloren gaan. 
 
De PCG heeft daarom de volgende standpunten met betrekking tot de 
zondagsrust: 

- Wij zijn vóór een volledige winkelsluiting op zondag; 
- Verhuurders van winkelruimte mogen geen winkelopenstelling 

op zondag afdwingen; 
- Er worden geen (sport)evenementen georganiseerd op 

zondag. 
 
2.2 Versterking van het gezin  
Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Het is belangrijk dat het gezin een stabiele en veilige 
plaats is voor het ‘Burense kind’. Hiermee wordt voorkomen dat kinderen niet vroegtijdig in 
(langdurige) zorgtrajecten terecht komen.  
 
Inspanningen voor het in stand houden van relaties moeten 
krachtig worden ondersteund: 

1. In het geval van relatieproblemen, moeten ouders gebruik 
kunnen maken van relatietherapie. 

2. In het geval van echtscheiding waarbij kinderen betrokken 
zijn, biedt de gemeente bemiddeling aan om de schade 
voor kinderen zoveel mogelijk te beperken.  

3. Reclames die ontrouw stimuleren, moeten worden 
geweerd in de openbare ruimte. 

 
 
2.3 (Jeugd)zorg 
Al jarenlang zijn er grote tekorten in het sociaal domein. Daarom moet er beter toezicht en controle 
komen op de uitgaven binnen het sociale domein. Vanzelfsprekend mogen jongeren niet de dupe 
worden van bezuinigingen. Wel is het van belang dat toewijzingen van zorg zorgvuldig plaatsvindt. 
Daarnaast moet er gebruik worden gemaakt van duidelijke budgettoewijzingen. Misbruik en 
oneigenlijk gebruik van zorggeld moet hard aangepakt worden. 
 
De PCG zal sterk inzetten om met behulp van de daarvoor beschikbare middelen concrete plannen 
ten uitvoer te brengen: 

- Jongeren die problemen ondervinden, mogen niet worden vergeten. Er moeten duurzame en 
verantwoorde oplossingen komen voor deze jongeren. We zetten in op preventie en 
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vroegtijdige signalering. Daarbij is samenwerking met bijvoorbeeld onderwijs en 
sportverenigingen belangrijk. 

- Er moet aandacht zijn voor de zorg en eenzaamheid bij ouderen. 
- Meer focus en controle op het aansluiten van consult en financiële middelen. De gemeente 

moet financieel in controle zijn. 
 
2.4 Onderwijs 
Waar mogelijk moet in iedere kern een basisschool blijven. De kwaliteit van het onderwijs is echter 
belangrijker dan de locatie. Als een school (door te weinig leerlingen) de gewenste kwaliteit niet meer 
kan borgen, moeten er keuzes worden gemaakt. Daarbij moeten ouders betrokken worden. 
 
(Nieuwe) schoolgebouwen moeten multifunctioneel kunnen worden ingezet. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor kinderopvanglocaties en de bibliotheek. 
 
De PCG wil een optimaal binnenklimaat van de scholen. Hiervoor is de uitvoering van het Integraal 
Huisvestingsplan (IHP) noodzakelijk.  
 
2.5 Jongeren 
De uitvoering van besluiten op onderwerpen zoals duurzame energie, klimaatadaptatie, 
woningbouw, de ontwikkeling van het buiten gebied en het sociale domein, zijn generatie 
overschrijdend. De PCG is daarom blij met het feit dat er een jongerenraad is. Het is van belang dat 
de nieuwe coalitie in overleg met de jongerenraad en de gemeentelijke organisatie een concrete 
positie inricht voor onze jongeren. Deze positie moet ervoor zorgen dat jongeren via de jongerenraad 
de ruimte krijgen om hun zienswijzen toe te lichten op voor hun belangrijke onderwerpen, zodat de 
raad dit kan meenemen in de besluitvorming en het college in de uitvoering van de besluiten. 
 
2.6 Cultuur 
De PCG is voor het behoud van het cultureel erfgoed. Daarbij maken we onderscheid in onroerende 
goederen en het karakteristieke landschap. 
 
Onroerende goederen 
Cultureel erfgoed (zoals gebouwen) in bezit van de gemeente kost veel geld. De PCG wil deze panden, 
onder marktconforme waarde en met behoud van de unieke uitstraling, verkopen. 
 
De PCG is er voorstander van om weer subsidie te gaan verlenen op het onderhoud van 
gemeentelijke monumenten. Hiervoor dient de subsidieverordening 2015 worden herzien zodat deze 
weer uitvoerbaar is. 
 
Karakteristieke landschap 
Het karakteristieke landschap moet behouden en waar nodig versterkt worden. Zo wil de PCG dat de 
hoogstamboomgaarden blijven bestaan en indien nodig met behulp van subsidies worden behouden. 
Daarnaast moeten klompenpaden behouden blijven en, waar mogelijk, onder passende 
voorwaarden in overleg met de grondeigenaren worden uitgebreid. 
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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. 
 

 
2.7 Recreatie 
Recreatie en toerisme zijn belangrijk voor de lokale economie van Buren. De Beldert, het Eiland van 
Maurik en De Meent vormen de drie grote locaties voor buitenrecreatie. Ontwikkeling van deze 
locaties is een zaak van ondernemers. De gemeente heeft hier slechts een faciliterende taak. 
 
Onze gemeente heeft veel mogelijkheden om toeristen te trekken die willen genieten van het unieke 
rivierengebied. De PCG wil dit stimuleren door verdere uitbreiding en verbetering van fietspaden, 
wandelroutes, klompenpaden en overige faciliteiten. 
 
De PCG is niet voor grootschalige recreatie. We willen graag een gemeente zijn voor fiets- en 
wandelrecreatie en kleinschalige verblijf. Deze vormen van recreatie zien we nu al op 
boerderijcampings en bij bed and breakfasts die passen in de omgeving. Grote bungalowparken 
passen niet in onze gemeente. Uitgangspunt is dat het karakteristieke buitengebied met de 
uiterwaarden behouden moet blijven. 
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3. Wonen, werken en ondernemen 
 
3.1 Betaalbare woningen 
Het bouwen van voldoende en betaalbare woningen voor jong en oud is belangrijk. De komende 
jaren moeten er veel huizen worden bijgebouwd. Zowel starterswoningen als sociale huurwoningen. 
Om dit te realiseren is het belangrijk dat de gemeente samenwerkt met projectontwikkelaars, 
grondeigenaren en initiatiefnemers. Samen optrekken is van groot belang:  van ontwikkeling tot 
realisatie. Voorwaarde daarbij is dat omwonende vanaf het eerste moment worden betrokken. Ook 
is het noodzakelijk dat er (bij grote nieuwbouwplannen) vooraf goed wordt gekeken naar de 
verkeersafhandeling. 
 
Het is van groot belang dat nieuwbouwprojecten verspreid worden over alle kernen, en dat 
inbreidings- en uitbreidingslocaties maximaal worden benut. Daarmee wordt voorkomen dat het 
karakteristieke buitengebied onnodig verloren gaat. 
 
De PCG vindt dat er ruimhartig beleid moet komen voor: 

- Het ontwikkelen van pre-mantelzorgwoningen; 
- Het splitsen van woningen; 
- Het transformeren van grote gebouwen naar een woonbestemming; 
- Het realiseren van gecombineerde woonerven. 

 

 
3.2 Werken 
Buren moet ook een gemeente zijn waar voldoende werk is. Dit vereist een dubbele aanpak: 

1. De gemeente Buren moet een aantrekkelijk klimaat scheppen voor ondernemers. Dit geldt 
voor alle sectoren: landbouw, transport, dienstverlening, en allerlei vormen van industrie die 
passen binnen een plattelandsgemeente. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is 
daarbij het uitgangspunt. Het gaat dan om leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid. 
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2. Bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van bedrijvigheid. 
Daarom is het oplossen van knelpunten in het wegennet van groot belang (zie 
bereikbaarheid).  

 
De economie trekt aan en het aantal banen neemt flink toe. Toch moet de gemeente aandacht 
hebben voor werkgelegenheid voor jong en oud. 
 
3.3 Ondernemerschap 
Lokale economie 
Zonder een goede lokale economie in Buren kunnen we niet wonen en werken. De gemeente Buren 
moet de inwoners daarom zo veel mogelijk faciliteren bij hun werk.  
 
De PCG wil dat de gemeente meedenkt en meewerkt aan een aantrekkelijk ondernemersklimaat. 
We zijn van mening dat de gemeente meer aandacht moet hebben voor de individuele problemen 
van ondernemers en andere inwoners. De deur van de wethouders moet voor iedereen open staan. 
 

- Er moeten geen regels worden gesteld. De gemeente moet zorgen dat er geen onnodige 
barrières worden opgeworpen voor ondernemers en inwoners. 

- De detailhandel in de kernen moet worden gestimuleerd. De aanwezigheid van winkels 
verhoogt de leefbaarheid in de kernen en bevordert de lokale economie.  

- De PCG zal alles doen om lastenverhoging te voorkomen. 
 

 
Agrarische sector 
De agrarische sector is belangrijk voor de gemeente. De PCG zet zich in om deze op peil te houden. 
Deze sector biedt veel werkgelegenheid en is een belangrijke economische factor. Nieuwe kansen 
zijn er vooral voor het verbreden van het agrarisch bedrijf, bijvoorbeeld op het gebied van 
energieopwekking en het verkopen van Betuwse streekproducten. 

- De PCG vindt dat we alert moeten blijven op het provinciale beleid met betrekking tot de 
agrarische sector. We moeten voorkomen dat het provinciaal beleid onze ondernemers 
belemmert.  
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- Agrarische bedrijven moeten zoveel mogelijk ruimte krijgen voor schaalvergroting en 
verduurzaming. Zo kunnen deze bedrijven robuust en levensvatbaar blijven. De PCG wil goede 
initiatieven van ondernemers stimuleren en ondersteunen. Startende ondernemers moeten 
volop de ruimte krijgen.  

- De PCG vindt dat de gemeente in haar omgevingsvisie ruimte moet geven voor nieuwe 
initiatieven van ondernemers. Zo kunnen zij aansluiten op de vragen van de markt, zoals de 
potten/containerteelten. 

- Het bestemmingsplan moet duidelijkheid geven aan ondernemers in het buitengebied. De 
mogelijkheden moeten duidelijk zijn, onder welke voorwaarden zij hun bedrijf kunnen 
uitbreiden. 

- De beperking van 1,5 hectare voor de uitbreiding van bestaande bouwblokken moet worden 
verhoogd als dit noodzakelijk is voor het voortbestaan van een bedrijf. 

 

 
Bedrijventerreinen 
Gezien de huidige economische ontwikkelingen en het ontbreken van nieuwe bouwkavels, is 
uitbreiding van bedrijventerreinen noodzakelijk. 
 
3.4 Glasvezelverbinding 
Een goede en stabiele digitale infrastructuur is één van de belangrijke voorwaarden voor een goed 
vestigingsklimaat voor zowel ondernemers als inwoners. Toegang tot internet is anno 2022 van groot 
belang en moet worden gezien als een nutsvoorziening. Dit geldt zowel voor bedrijven als voor 
inwoners. Denk bijvoorbeeld aan thuiswerken, videovergaderingen, zorg op afstand en diensten die 
vanaf het internet worden afgenomen. Het gebruik van diensten via het internet zullen een steeds 
grotere rol gaan spelen. Daarom moeten alle adressen in gemeente Buren (kunnen) beschikken over 
snelle en stabiele internetverbindingen via glasvezel. 
 
  



 
 

 
 

Pagina 10 

4. Klimaat en energie 
4.1 Duurzame energie 
De aarde waar we op leven is door God goed geschapen, maar is door de zondeval aan verval 
onderhevig. Dat zien we duidelijk in de hele wereld gebeuren. Het klimaat verandert en de aarde 
wordt minder leefbaar. De PCG is van mening dat de mens over de schepping is gesteld, en dat we 
zorg moeten dragen voor mens en dier. Tegelijk kunnen we ons niet vinden in veel actiegroepen die 
door hun eisen het klimaatbeleid bepalen. Vaak worden daardoor onhaalbare en onbetaalbare 
doelen afgedwongen.  
 
Gemeente Buren heeft te maken met twee opgaven: 

• Duurzame elektriciteit (energietransitie) 
• Duurzame warmte (warmtetransitie) 

 
Duurzame elektriciteit 
Wij vinden dat het klimaatbeleid verantwoord moet zijn, en we niet klakkeloos vruchtbare 
landbouwgrond en een mooi landschap moeten opofferen aan windturbines en zonnepanelen. De 
regionale afspraken moeten echter worden gehouden en gemeente Buren heeft de 
verantwoordelijkheid om de bijbehorende lasten zoveel mogelijk te verzachten. De gemaakte 
afspraken kunnen alleen worden gehaald met windmolens en zonnepanelen. Daarom moeten we 
een goede balans vinden en de juiste keuzes te maken voor de toekomst. Wij staan open voor 
alternatieve manieren om energie op te wekken zoals kernenergie.   
 
Een belangrijke voorwaarde voor het opwekken van duurzame energie, is de capaciteit van het 
stroomnetwerk. De PCG vindt dat de gemeente zich hier sterk voor moet maken. Inwoners, 
ondernemers en projectontwikkelaars moeten niet tegen de beperkingen van het stroomnet 
aanlopen. 
 
Wind 
Ondanks onze terughoudendheid met betrekking tot windenergie, zijn windmolens nu nog een 
onmisbaar onderdeel in de gemaakte afspraken. Wij willen het aantal windmolens tot het minimum 
beperken. De windmolens moeten op plaatsen komen waar ze het minste overlast bezorgen en ze 
moeten eerlijk worden verspreid over de gemeente. Er moet ook draagvlak zijn bij de directe 
omwonenden waarbij (financiële) compensatie een optie is.  
 
Zon 
Zonnepanelen hebben eveneens voor- en nadelen. Het grootste nadeel is de ruimte. Daarom zien we 
voor zonnepanelen vooral mogelijkheden op daken en op ‘ongebruikte’ grond, zoals bermen van 
snelwegen. We willen dit dan ook graag stimuleren. Daarnaast willen we medewerking verlenen aan 
projecten waarbij energie wordt opgewekt met “zon op water” zoals het project Molenkampen in 
Beusichem. De PCG wil geen verdere ontwikkelingen meer van zon op duurzame landbouwgrond 
bovenop het RESbod 1.0. 
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Duurzame warmte 
Ook de aanstaande warmtetransitie gaat het nodige van onze gemeente vragen. Voor 2050 moeten 
alle woningen aardgasvrij zijn. Daarom moet gezocht worden naar alternatieven voor aardgas. 
Daarbij is het ook belangrijk dat het energieverbruik wordt verlaagd. Enerzijds door beter te isoleren, 
maar ook door inwoners bewust te maken. Daarnaast kan door een ander levenspatroon het verbruik 
van energie worden verminderd. Groene waterstof is een alternatief voor aardgas dat veel potentie 
heeft. Het huidige aardgasnetwerk moet daarom in stand worden gehouden. De PCG staat positief 
tegenover pilotprojecten vanuit onze inwoners en wil daarin faciliteren. 
 
4.2 Klimaatadaptatie  
Doordat het klimaat voortdurend verandert, moeten we onze omgeving aanpassen om een veilige 
en gezonde omgeving te behouden. Als Nederlanders zijn we niet anders gewend en zijn we er ook 
heel goed in om onszelf te beschermen tegen overstromingen. Belangrijke punten voor de PCG zijn 
goede dijken en een stabiel waterschap voor agrariërs om de voedselvoorziening te garanderen. De 
gemeente moet goed kijken naar de zwakke punten, en moet onderzoeken waar onze inwoners 
overlast van hebben. Deze problemen moeten praktisch en met oog voor de omgeving opgelost 
worden. De PCG pleit voor een strategische aanpak om wijken en dorpen te vergroenen. Hierdoor 
kunnen kansen benut worden om niet alleen hittestress, maar ook wateroverlast tegen te gaan. 
 
4.3 Bevorderen van de biodiversiteit 
Biodiversiteit is van groot belang voor zowel de natuur (flora en fauna) als voor het algemeen welzijn 
van onze inwoners. Daarnaast is het een Bijbelse opdracht om duurzaam en met respect voor onze 
omgeving te leven. De PCG vindt dan ook dat de biodiversiteit moet worden bevorderd waar dat 
mogelijk is. Door dit toe te passen op de eigen beheerstaken in het buitengebied, kan dit tot 
besparingen leiden (maai- en zaaibeleid). Ook in advies en beleid naar ondernemers en inwoners 
moet daar aandacht voor zijn. Bijvoorbeeld door daar bij vergunningverlening voorwaarden over op 
te nemen (informatie- en stimulatiebeleid). De PCG ziet het als een unieke kans voor de 
kernambtenaren om hierin samen met inwoners op te trekken en de ideeën vanuit inwoners om te 
zetten in uitvoering. 
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5. Openbare ruimte 
 
5.1 Onderhoud openbare ruimte 
De gemeente moet meer toezicht gaan houden op de uitvoering en kwaliteit van het onderhoud van 
de openbare ruimte. Daarnaast moet er meer oog zijn voor biodiversiteit en de wensen van inwoners 
en ondernemers. Burense ondernemers moeten kunnen inschrijven bij openbare aanbestedingen. 
 

 
5.2 Begraafplaatsen 
De PCG hecht grote waarde aan het voortbestaan en onderhouden van de begraafplaatsen. 
Begraafplaatsen horen er verzorgd en goed onderhouden uit te zien. De PCG wil ervoor zorgen dat 
genomen besluiten worden teruggedraaid met betrekking tot de kosten voor onderhoud.  

- De PCG wil dat, aan families die het onderhoud voor onbepaalde tijd hebben afgekocht, ook 
na 2030 geen kosten worden berekend.  

- De PCG wil onderzoeken of het mogelijk is om het onderhoud van begraafplaatsen uit te 
voeren met vrijwilligers. 

 
5.3 Wegen, bereikbaarheid en verkeersveiligheid 
 
Kwaliteit 
De gemeente Buren is erg uitgestrekt en heeft daardoor een groot wegennet. De wegen in de 
gemeente Buren verkeren in goede staat. 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 
gegarandeerd. Op diverse plaatsen moeten hoofdverkeersaders worden verbeterd. 

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

- Smalle wegen in het buitengebied worden intensief gebruikt door zwaar agrarisch verkeer. 
Hier is extra alertheid geboden. Bermen moeten duurzaam worden verhard waar dat nodig is 
om met name de veiligheid te waarborgen. 



 
 

 
 

Pagina 13 

- Wegen in het buitengebied die niet intensief worden gebruikt, kunnen in aanmerking komen 
voor een lager onderhoudsniveau. Dat biedt kansen voor het ontstaan van mooie natuurlijke 
bermen en slootkanten met bloemen- en plantensoorten. Daarmee wordt ook de 
biodiversiteit bevorderd.  

 

 
Bereikbaarheid 
De PCG vindt het belangrijk dat er evenwicht is tussen mobiliteit, woongenot en veiligheid. Daarom 
heeft de PCG de volgende standpunten rondom bereikbaarheid: 

- De PCG is terughoudend in het toepassen van verkeersremmende maatregelen in het 
buitengebied. 

- Straten in de kernen moeten als woonstraat ingericht worden. 
- In de kernen moet voldoende gratis openbare parkeergelegenheid zijn. Bij de praktische 

invulling hiervan moeten belanghebbenden worden betrokken.  
- Verkeersdoorstroming van de Rijnbrug naar Rhenen moet verbeterd worden. De PCG wil een 

duurzame oplossing van dit probleem en ondersteunt het plan om de brug te verbreden naar 
2x2 rijstroken, liefst doorgetrokken tot de N320. 

- De PCG zal onze gemeente blijven stimuleren om, in samenwerking met de regio, een betere 
verkeersafhandeling van de A15 te realiseren. 

 
Veiligheid 
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. Om 
dit te realiseren moet er per basisschool een verkeersveiligheidsscan worden uitgevoerd. Aangezien 
onze gemeente geen middelbare scholen heeft en kinderen uit onze gemeente onder andere de 
middelbare scholen in Culemborg en Kesteren bezoeken, zullen deze schoolroutes ook veiliger 
gemaakt moeten worden. 
 
Op de volgende locaties dient de verkeersveiligheid in ieder geval verbetert te worden: 

- Het overzetveer in Beusichem moet veiliger worden voor fietsers als voetgangers. 
Sluipverkeer moet tegengegaan worden. 
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- Op de Culemborgseweg bij Asch moeten snelheid beperkende maatregelen worden 
genomen. Hierover moet de gemeente in gesprek gaan met de provincie om dit te realiseren. 

- In verschillende kernen is het wenselijk dat er 30 km zones worden aangebracht. Dit dient per 
kern beoordeeld te worden; 

- De Vogelenzangseweg en de Adelsweg in Lienden moeten veiliger worden voor zowel fietsers 
als voetgangers. Dit in verband met toegenomen verkeersdrukte. 

- De verschillende oversteekplaatsen van de N320 (die veel gebruikt worden door scholieren) 
dienen op verschillende plaatsen veiliger gemaakt te worden. Te denken valt aan Ravenswaaij 
(Ravenswaaijsesteeg), Aalst (Burgemeester Houtkoperweg) en Lienden (Rijnbandijk en de 
Veldstraat). Hierover moet de gemeente in gesprek gaan met de provincie om dit te 
realiseren. 

 
In samenwerking met omwonenden moet worden gekeken hoe de bovenstaande locaties 
verkeersveiliger kunnen worden gemaakt en of er alternatieve routes gekozen moeten worden. 
 
De PCG wil dat er een duidelijk meldpunt komt op de website om onveilige verkeerssituaties te 
kunnen melden. Zo kan iedere inwoner dit zelf onder de aandacht van de gemeente brengen. 
 
 
 
  



 
 

 
 

Pagina 15 

6. De gemeente 
 
6.1 Financiën 
De financiële positie van gemeente Buren is zorgelijk. Het voeren van verantwoord financieel beleid 
in de komende 4 jaar is dus van belang. De PCG wil werken met een sluitende begroting, zonder de 
gemeentelijke belastingen te hoeven verhogen. Als een begroting niet sluitend is, gaan we kijken 
welke uitgaven we kunnen schrappen. De PCG zet dus in op geen lastenverhogingen voor onze 
inwoners, uitgezonderd de maximale landelijke inflatiecorrectie. Op deze manier blijft Buren een 
financieel gezonde gemeente die door kan in de toekomst.  
 
6.2 Gemeentelijk vastgoed 
De gemeente bezit in een aantal kernen vastgoed dat wordt verhuurd. De PCG vindt dat we als 
Gemeente Buren niet bezig moeten zijn met het beheren van vastgoed. Verder kunnen we de 
vrijkomende financiële middelen bij verkoop goed gebruiken. Gezien de huidige situatie op de 
vastgoedmarkt is dit een uitstekend moment. Gebouwen met een culturele status of die 
zichtbepalend zijn, moeten wel in stand worden gehouden. 
 
Voor het verkopen van het gemeentehuis is de PCG terughoudend. Dit moet eerst goed onderzocht 
worden, zodat duidelijk is wat de financiële consequenties zijn en wat de gevolgen zijn voor de 
dienstverlening naar de inwoners. 
 
6.3 Dienstverlening van de gemeente 
De omgevingswet moet ervoor zorgen dat we efficiënter en beter maatwerk kunnen leveren bij de 
vergunningverlening voor onze inwoners. Dit komt met name omdat we als gemeente meer vrijheid 
krijgen voor plaatselijke afwegingen. Toch zijn er nog steeds kaders nodig waar we onze besluiten 
aan kunnen toetsen. Daarom is het van belang dat er een goede en concreet uitgewerkte 
omgevingsvisie wordt vastgesteld, die ruimte houdt voor maatwerk. 
 
Wij zijn van mening dat de uitvoering van de omgevingswet zo eenvoudig mogelijk moet zijn. Dus 
niet onnodig veel regels en beperkingen. Er moet ruimte blijven voor de innovatie en de creativiteit 
van onze inwoners en ondernemers.  
 
Het is van belang dat iedere aanvraag snel wordt behandeld en dat de indiener weet waar hij aan toe 
is. Track & trace en goede telefonische hulplijnen zijn daarvoor onmisbaar. Daarnaast moeten 
mensen terecht kunnen op fysieke locatie(s) om zaken met de gemeente te kunnen regelen.  
 
6.4 Herindeling en samenwerking 
De PCG is tegen herindeling van de gemeente. Wel moet er met andere gemeenten worden 
samengewerkt, waar dat meerwaarde heeft. Als gemeente moeten we 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 worden gezocht met andere 
gemeenten. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar plattelandsgemeenten uit de regio. 
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7. Kandidatenlijst 
 

 
1. H (Erik) Zaaijer (1973) 

Lienden 

 
2. C. (Kees) van de Bijl (1965) 

Lienden 

 
3. C (Christiaan) de Lange (1957) 

Lienden 
 

 
4. J.G. (Jan) Keuken (1988) 

Lienden 

 

 
5. R. (Rijk) Prosman (1984) 

Lienden 

 

 
Nummer Voorletter(s) Achternaam Geboortejaar Woonplaats 
6 J.W. (John W.) Kirpestein 1962 Buren 
7 H.N. (Henk) de Ronde 1947 Ravenswaaij 
8 T.G. (Rutger) Zeissink 1998 Lienden 
9 J.A. (Joop) de Jongh 1945 Beusichem 
10 K. (Klaas) Prosman 1953 Lienden 
11 E. (Elbert) Nap 1984 Lienden 
12 J.E. (Elbert) van Leeuwen 1996 Eck en Wiel 
13 F.A. (Erik) van Dijk 1986 Zoelmond 
14 W.J. (Wim) Zondag 1986 Buren 
15 J.D. (Jan) van de Bijl 1979 Lienden 
16 D.A. (Arno) Knobbout 1967 Erichem 
17 J. Th. (Thomas) Rijksen 1967 Maurik 
18 M.A. (Ries) van der Lingen 1947 Beusichem 
19 J. (Jack) van Vessem 1958 Lienden 
20 C.J. (Jacco) van der Wekken 1967 Lienden 
21 B.E. (Bernard) Flier 1981 Lienden 
22 J. (Jan) van Voorthuizen 1957 Ommeren 
23 G. (Gert) van Dijk 1946 Lienden 
24 E.T. (Edward) Draaijer 1972 Lienden 
25 T.G. (Tom) de Leeuw 1970 Lienden 
26 A. (Bart) Verwoert 1977 Lienden 
27 T.H. (Henk) van Olderen 1964 Lienden 
28 J. (Joop) Bos 1943 Lienden 

 


