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Beste lezer,

Belang van Nederland Zaltbommel staat voor gezond verstand, vrijheid,
verantwoordelijkheid, fatsoen, barmhartigheid, soevereiniteit, ambitie, technologische
vooruitgang. En dit alles dan vooral in de vorm van eenvoud.

Een tijd als deze vraagt als geen ander om goede snelle communicatie, technologische
vooruitgang, begrip voor elkaar en puur ouderwets Hollands fatsoen! Een tijd waarin het
belangrijk is om niet óver inwoners maar vooral mét inwoners te praten over datgeen
wat voor ons allemaal zo belangrijk is in onze samenleving. En niet alleen in campagne-
tijd, in gesprek met elkaar is immers van alle dag, nu en zéker de komende jaren!

BVNL Zaltbommel wil met haar klassiek liberale geluid verandering brengen in de
manier waarop de lokale politiek gevoerd wordt. Terug of juist vooruit met de tijd van
politici als Frits Bolkestein en Pim Fortuyn, het opnieuw formuleren van onze normen en
waarden en handen uit de mouwen!

Wat voor ons vooral van belang is, is dat we zaken oplossen door te luisteren naar de
inwoners alvorens met een oplossing te komen. Niet iets opleggen maar mét elkaar in
gesprek, gezamenlijk nadenken en daarmee samenwerken aan een betere toekomst
voor de stad Zaltbommel en de dorpen. Wij geloven erin dat we op die manier onze
ambtenaren dichter bij onze kiezers brengen waardoor je een goede basis legt voor een
stabiele toekomst! Verbinden, de juiste keuzes maken om te investeren en daarmee
gezamenlijk stappen maken!

Ik voel me als lijsttrekker vereerd en trots dat ik samen met deze groep
mensen het voortouw mag nemen in campagnetijd. Een groep mensen
bij wie ik me thuis voel en met wie we samen dit programma gemaakt
hebben tot wat er hier nu voor je ligt. Voor nu wordt het tijd waarin
we samen mét onze kiezers gaan vechten voor dit programma en
het daarmee tot een succes gaan maken in de komende 4 jaar!

Hartelijke groet,

Daniëlle van der Wiele
Lijsttrekker BVNL Zaltbommel
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Wij zijn

BVNL Zaltbommel is er voor iedereen en iedere levensovertuiging. Als klassiek liberale
partij vinden wij dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn of je nu wel of niet gelovig bent.
Iedereen moet zich vrij en gelukkig kunnen voelen en leven zoals je zelf wilt. Wederzijds
respect naar elkaar toe is van groot belang en maakt een mooiere samenleving. Daarbij

hoort natuurlijk ook het respecteren van de zondagsrust in de dorpen.

BVNL Zaltbommel staat voor vernieuwing van de gemeentelijke democratie. De politiek
draait om onze inwoners. Als BVNL Zaltbommel luisteren wij naar wat er leeft in de

samenleving, dat is misschien nieuw maar wel nodig! Wij willen zaken doen in
samenspel met inwoners en werken aan een betrokken open politiek en een dienende
bestuurlijke cultuur. Wij zijn van gezond politiek verstand gebruiken. Wij staan open voor
alles wat er in de samenleving aan suggesties en ideeën wordt aangedragen. Zo bouw je

mandaat op en kun je echte hervormingen doorvoeren zonder besluiten door te
drukken.

BVNL Zaltbommel neemt argumenten en gevoelens die spelen in de gemeente serieus,
om zo een brug te slaan om tegenstellingen te verkleinen. Wij staan op een keerpunt om

de verweesde en bezorgde inwoners hun stem, hun geluid en vertrouwen terug te
geven. Wij zeggen: “ Samen gaan wij oplossingsgerichte constructieve politiek op de

agenda zetten waarin dialoog en gezond verstand leidend zijn.”

5



Belang van
Leefbaarheid & ondernemersgeest

Wij zijn voor een bruisende stad en bloeiende dorpen. BVNL Zaltbommel staat voor een
leefbare en ondernemende gemeente die zich blijft ontwikkelen. Een gemeente die de
menselijke maat niet uit het oog verliest en waar haar eigen kracht niet wordt
onderschat. Bestaande kwaliteiten moeten wij koesteren en zijn het fundament waarop
verder wordt gebouwd. Vernieuwing is goed en daar staan wij voor open, maar wel in
een realistisch tempo, financieel haalbaar en altijd met respect voor het bestaande.

BVNL Zaltbommel vindt dat lokale relevante initiatieven omarmd moeten worden. Het
initiatief nemen zien wij als ondernemen, het geeft blijk van betrokkenheid en iets willen
betekenen voor onze samenleving. Het probleem is vaak echter de bestuurlijke
traagheid en bureaucratie waardoor goede ideeën van initiatiefnemers vaak stranden.

BVNL Zaltbommel wil zich inzetten voor onze gemeente om stad en dorpen tot bloei te
laten komen met wonen, ondernemerschap, innovatie en culturele ontwikkeling. BVNL
daagt de gemeente uit om een toekomstvisie op te stellen. Aan de hand van deze
toekomstvisie willen wij de gemeente verder ontwikkelen. Wij willen als partij met
regelmaat de wijken en dorpen in en een luisterend oor zijn voor vragen, opmerkingen,
klachten of goede tips. Wij gaan met je in gesprek om te kijken wat er aan de wijk of in
het dorp veranderd of verbeterd kan worden.

� Wij zijn voor meer innovatie, ondernemerschap en toekomstgerichte
ontwikkeling.

� Er moet een toekomstvisie komen voor de gemeente: wat voor gemeente
willen we zijn in 2040, en hoe gaan wij dit bereiken?

� Wij zorgen ervoor dat de gemeente daadwerkelijk voor je aan de slag gaat!

� De ondernemers in Zaltbommel mogen beleid rondom koopzondagen zelf
invullen, in de dorpen respecteren we de zondagsrust.

� De Waterstraat wordt dé horecastraat van Zaltbommel.

� Siervuurwerk blijft toegestaan.

� De gemeente moet groepen faciliteren om, zoals in Bruchem al succesvol
gebeurt, met oud en nieuw professionele vuurwerkshows op te zetten.
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Belang van
Economie & financiën

BVNL Zaltbommel is van mening dat je alleen geld kunt uitgeven wat beschikbaar is, dus
uitgaven en inkomsten moeten in balans zijn. Wij willen geld voor uitvoering. Door in te
zetten op kennis in de eigen organisatie kan geld bespaard worden op zeer kostbaar
extern advies. Wij zijn tegen belastingen innen die alleen maar de kas spekken. Wij
vinden dat geld wat niet wordt besteed of over is gebleven terug moet naar onze
inwoners als lastenverlichting. De gemeente is namelijk financieel gezond en de reserves
van de gemeente zijn al meer dan op orde. De gemeentelijke heffingen mogen niet
onnodig stijgen: de OZB, afvalstoffenheffing, rioolrechten en de hondenbelasting zijn al
aan de hoge kant. In het geval van tekorten zou onze voorkeur dus uitgaan naar
doordachte bezuinigingen.

De gemeente is de motor als het gaat om het faciliteren, promoten en het scheppen van
voorwaarden die leiden tot een aantrekkelijk vestigingsklimaat. BVNL Zaltbommel richt
zich specifiek op jonge ondernemers, zij zijn belangrijk voor onze toekomst en het
ondernemerschap binnen onze gemeente. In alle opzichten moet het ondernemerschap
worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Onze ondernemers en inwoners moeten zo min
mogelijk last ondervinden van onnodige regels en bureaucratie.

Voor een goed leef en- werkklimaat is aandacht nodig voor de economische
aantrekkelijkheid. De Zaltbommelse economie wordt gekenmerkt door de vele bedrijven
in de logistiek en tuinbouw. Ter diversificatie van de economie zou het goed zijn om
innovatieve bedrijven die meer HBO en universitair geschoold personeel nodig hebben
aan te trekken. Het is niet slim om meer logistieke bedrijven in Zaltbommel te vestigen,
ook vanwege eventuele verkeersproblemen door de vele vrachtwagens. Ook zijn wij
geen voorstander van grote datacenters in de gemeente. Deze leveren weinig
werkgelegenheid op maar kosten wel veel ruimte die ten koste kan gaan van
huizenbouw. De bedrijventerreinen, ook bij de dorpen, mogen blijven groeien. Echter
moet deze groei wel gestaag en doordacht zijn. Een financiële gezonde buffer zorgt voor
rust en een financiëel gezonde gemeente die klaar is voor de toekomst.

� Wij streven naar een goede balans tussen gemeentelijke heffingen en
uitgaven.

� Wij zijn voor een ordentelijke boekhouding en zijn hier kritisch op.

� Inspelen op ontwikkelingen en sterke innovatieve bedrijven aantrekken met
als kracht onze strategische ligging.

� Geen nieuwe grote logistieke bedrijven meer in Zaltbommel.

� De glastuinbouw mag uitbreiden binnen de vastgelegde clusters.

� De gemeente dient een belangrijke rol te spelen in het ondersteunen van
lokaal ondernemerschap.
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Belang van
Jeugd & jongeren

Voor de leefbaarheid in de gemeente Zaltbommel zijn jeugd en jongeren van groot
belang. Wij willen dat jongeren meer inspraak krijgen en dat we samen met jongeren
gaan kijken waar behoefte aan is. Daarom zullen wij binnen de partij ook een
jongerencommissie opzetten. Het is goed dat er een mooi nieuw zwembad is, maar er
zijn meer faciliteiten nodig voor onze jongeren. Dit moet anders als het aan BVNL
Zaltbommel ligt. Wij zijn voor publieke sportvoorzieningen in de gemeente zoals
trapveldjes, padelveldjes en outdoor fitnesstoestellen zodat jongeren laagdrempelig
kunnen sporten. Hiermee kan de gemeente tevens het Nationaal Preventie Akkoord
ondersteunen.

BVNL Zaltbommel wil zich inzetten voor actief beleid om op zoek te gaan naar
ondernemers die bijvoorbeeld een trampolinepark, bioscoop, klimpark, skatepark,
bowlingbaan of kartbaan willen beginnen. Deze ondernemers verdienen de
ondersteuning vanuit de gemeente. Er moet een ontmoetingsplek komen, dan wel een
uitgaansgelegenheid, voor jongeren zowel onder als boven de 18 jaar. Helemaal voor
jongeren onder de 18 is hier geen locatie voor.

BVNL Zaltbommel ziet het belang voor jongeren, helemaal in coronatijd, om te kunnen
sporten en bewegen. Het is een uitlaatklep, sociale activiteit en ook goed voor de
conditie en weerstand. Sport moet voor absoluut iedereen toegankelijk zijn.

� Jongeren moeten meer inspraak krijgen en de gemeente moet samen met
jongeren gaan kijken waar behoefte aan is.

� Wij willen meer faciliteiten voor onze jongeren in de gemeente.

� Wij willen meer sportvoorzieningen in de gemeente zoals trapveldjes,
padelveldjes en outdoor fitnesstoestellen.

� Wij willen een ontmoetingsplek voor jongeren onder de 18.

� Actief beleid om ondernemers te motiveren om activiteiten te gaan faciliteren.

� Wij zien het belang van sporten en bewegen voor jongeren, sport moet voor
absoluut iedereen toegankelijk zijn.
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Belang van
Wonen & bouwen

Je eigen thuis, dé plek waar je je veilig en prettig voelt. BVNL Zaltbommel vindt het van
belang dat iedereen kan beschikken over een eigen passende en betaalbare woning.
Daarom zijn we vóór bouwen, zowel in stad en dorp als buiten de kern. We denken dan
natuurlijk aan nieuwbouw, maar ook aan het slim omgaan met het slopen van locaties
en het ombouwen van kantoor-en bedrijfspanden. Dit alles moet ingezet worden om de
woningnood aan te pakken.

Wat ons betreft moet de gemeente mensen die zelf een huis willen bouwen of een
project willen ontwikkelen daarin ondersteunen met de in de concept omgevingsvisie
genoemde aanpak "ja, mits." Wij zijn voor het betrekken van inwoners bij besluitvorming
en het proces vooraf bij nieuwe ontwikkelingsplannen. Ook zal de mogelijkheid bekeken
moeten worden of er ruimte is om flex-woningen te plaatsen om de hoge druk op de
woningmarkt voor een periode weg te nemen. Zelfbewoningplicht is een mogelijkheid
om sneller tot meer betaalbare woningen te komen. Jongeren moet de gemeente
ondersteunen bij het vinden van een starterswoning. Bij het bouwen van nieuwe
woonwijken is het belangrijk om oog te hebben voor de natuur, lokale identiteit en de
menselijke maat. Daar komt ook bij dat een groene omgeving bijdraagt aan het
tegengaan van wateroverlast en het straatbeeld bevordert. Hier valt wat ons betreft nog
veel te verbeteren.

� Zo snel mogelijk betaalbare woningen voor iedereen door bouwen naar
behoefte. Dit zijn waarschijnlijk voornamelijk middenklasse koopwoningen.

� Realisatie van het MFA in Brakel, in dialoog met de inwoners en verenigingen
moet gekeken worden hoe dit zo goed en snel mogelijk ontwikkeld kan worden.

� Tiny houses, permanent, energiezuinig en duurzaam in stad én dorp.

� Wachtlijsten worden zo snel mogelijk teruggedrongen.

� Leegstaande panden zoals kantoren worden omgebouwd tot woningen.

� Actieve grondpolitiek voeren, de gemeente moet actief bouwgrond aankopen.

� Aanbieden van vrije kavels voor inwoners die zelf willen bouwen.

� Wij willen daar waar mogelijk experimenten toestaan met flexibele
woningbouw en woonvormen voor bijvoorbeeld levensloopbestendig wonen.

� De sociale huurwoning is alleen voor mensen die deze echt nodig hebben.

� De voorrangspositie van statushouders bij sociale huurwoningen wordt
afgeschaft. De urgentie wordt in de toekomst bepaald door een puntensysteem
dat voor iedereen geldt. Mensen uit de gemeente krijgen bonuspunten.
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Belang van
Veiligheid & handhaving

Voor BVNL Zaltbommel is veiligheid en handhaving prioriteit. Wij staan voor een veilige
openbare ruimte voor de inwoners van onze gemeente. Op de ambulance, brandweer
en politie mag in geen enkel geval worden bezuinigd, daar moet meer budget naar toe!
Wij willen meer blauw op straat en dat er weer een echte wijkagent komt die een relatie
opbouwt met de wijk of het dorp en weet wat er speelt. Zo houden we beter een vinger
aan de pols. Ook is BVNL Zaltbommel zich bewust van de digitale gevaren, daarom zijn
wij voor bijeenkomsten om mensen bewust te maken van digitale risico’s.

Drugsoverlast en -criminaliteit blijft een groot probleem. Dit moet hard en vooral
doordacht bestreden worden. Wij pleiten voor een taskforce bestrijding
drugscriminaliteit die in nauwe samenwerking met o.a. de wijkagenten drugscriminaliteit
aanpakt. Samen met de buurgemeenten moeten we een onderzoek opzetten om in
kaart te brengen hoe we drugscriminaliteit op een doordachte effectieve wijze kunnen
aanpakken. Cameratoezicht zou hiervoor een nuttig instrument kunnen zijn, maar mag
nooit ten koste gaan van privacy. Preventie is ook een relevant onderdeel. Daarom zijn
wij voor goede voorlichting over drugs op scholen, bij voorkeur door een ex-
drugsgebruiker. Georganiseerde criminaliteit ondermijnt het veiligheidsgevoel in de
samenleving. De leefbaarheid en veiligheid van onze inwoners staat op één.

BVNL Zaltbommel wil ten alle tijden de vier brandweerposten behouden. Verder willen
wij bekijken of de brandweer voldoende is uitgerust voor grote calamiteiten op
bijvoorbeeld de Waal of het industrieterrein. Doordat de ambulances vaak de
aanrijtijden niet halen vanwege overmatige bezuiniging worden rapid interventies door
de brandweer ingezet. Wij zijn van mening dat deze helden een goede beloning horen te
krijgen. De aanrijtijden van de ambulance moeten kosten wat het kost voldoen aan de
wettelijke norm, daarvoor moet op zijn minst de ambulancepost terug komen in
Zaltbommel.

� Veiligheid en handhaving is prioriteit. Hierop mag niet worden bezuinigd.

� Er moet altijd één ambulance gestationeerd staan in Zaltbommel om te
kunnen voldoen aan de wettelijke norm van binnen 15 minuten ter plaatse.

� Stimuleer burgerhulpverlening in de vorm van EHBO-cursusen.

� Er moet een kaart komen met alle AED-locaties in de gemeente zodat
iedereen weet waar de dichtstbijzijnde AED is.

� Beloon de brandweer beter, zeker voor rapid interventies voor reanimatie.

� Drugscriminaliteit hard en vooral doordacht bestrijden.

� Meer blauw op straat en weer echte wijkagenten in de wijken en dorpen.
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Belang van
Goed bestuur & gemeente

Wij zijn voor een beleid van beter luisteren naar de inwoners, de gemeente is er
tenslotte voor hen. Wij staan voor een open politiek en een dienende bestuurlijke
cultuur. Inspraak van inwoners moet niet langer gezien worden als horde, maar als
essentieel onderdeel van ontwikkeling en besluitvorming. Wij pleiten voor een bindend
gemeentelijk referendum. Wanneer de politiek regelgeving aanneemt of grotere
projecten begint, zoals het van het gas halen van huizen, waar veel inwoners het mee
oneens zijn moeten de inwoners over een noodrem beschikken. Dit komt het
vertrouwen in de gemeentelijke politiek ten goede. Wij zijn geen voorstander van een
fusie met Maasdriel, de verschillen tussen de gemeenten zijn simpelweg te groot.

Integriteit is voor ons een zeer belangrijk onderwerp. Wij zijn voor meer bedrijfsmatig
werken op het gemeentehuis. De gemeente zou moeten inzetten op kennis in eigen
gelederen en samenwerking met buurgemeenten. Het aantal externe mensen moet
beperkt worden en externe mensen worden bij voorkeur projectmatig in dienst
genomen. De gemeente Zaltbommel moet een aantrekkelijkere werkgever worden met
meer kennis in huis wat resulteert in een betere daadkrachtigere organisatie. Eenvoud is
voor ons zeer belangrijk. Regels moeten niet onnodig vaag zijn, deze moeten in simpele
taal worden opgesteld en voor iedereen te begrijpen zijn.

� Wij staan voor open politiek in samenwerking met de burger en bescheiden
leiderschap.

� Een betrouwbare gemeente die mensen niet op basis van wantrouwen
behandelt en er is voor haar inwoners.

� Bindend referendum voor grotere onderwerpen als noodrem.

� Eenvoud is belangrijk, regels moeten voor iedereen te begrijpen zijn.

� Toetsing van ambtenaren op verantwoordelijkheid en intergriteit.

� Inzetten op kennis binnen de eigen organisatie om de gemeente Zaltbommel
tot een aantrekkelijke werkgever maken.

� Schaf de hondenbelasting af of verlaag deze belasting en gebruik de
inkomsten alleen voor faciliteiten zoals poepzakjes en uitlaatplaatsen.

� De reclamebelasting op de industrieterreinen en in de binnenstad moet
stoppen, deze belasting is niet te onderbouwen.

� De gemeente moet het afval niet zelf gaan ophalen, wel moet de AVRI haar
dienstverlening flink gaan verbeteren.
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Belang van
Goede infrastructuur

Onze gemeente groeit, naast meer woningen komen er ook meer bedrijven naar onze
gemeente. Het is dan logisch dat de infrastructuur mee ontwikkelt zoals nieuwe en
verbeterde fietspaden, de aanleg van nieuwe wegen en het verbeteren van bestaande
wegen en straten. Wij vinden het dan ook goed dat er een grotere fietsenstalling is
gekomen bij het treinstation. Om de bereikbaarheid te vergroten en als stimulans voor
de ondernemers wil BVNL Zaltbommel de mogelijkheid bekijken om de watertaxi naar
Slot Loevenstein ook Tuil en Haaften te laten aandoen. Zo wordt het makkelijker voor
mensen aan de overkant van de rivier om op de fiets of lopend naar Zaltbommel te
komen. In het centrum van Zaltbommel moet het parkeerbeleid anders, er moet
geluisterd worden naar de inwoners en ondernemers. Wij zijn geen voorstander van het
autoluw maken van het centrum, ook omdat dit het tekort aan parkeerplaatsen nog veel
groter maakt.

De Martinus Nijhoffbrug is van groot belang de verbreding zoals gepland door
Rijkswaterstaat is een goede ontwikkeling om de Bommelerwaard goed bereikbaar te
houden. Daar komt bij dat het bijdraagt aan een minimale hoeveelheid aan files.
Achterstallig onderhoud aan wegen, trottoirs en fietspaden moeten altijd met voorrang
worden weggewerkt. Daarbij zijn wij voorstander van grondig onderhoud, er kunnen
niet eindeloos kleine stukken asfalt ter reparatie worden aangebracht. Daarnaast willen
wij de verkeerssituaties binnen onze gemeente doorlichten en eventuele gevaarlijke
situaties gaan verhelpen bijvoorbeeld door het plaatsen van spiegels op
onoverzichtelijke gevaarlijke kruispunten.

� Een beter parkeerbeleid: lager uurtarief, geen blauwe zone en op zondag en
na 18:00 gratis. Parkeren oude wasserette en Rotterdamse bol volledig gratis.

� Een watertaxi tussen Zaltbommel, Tuil en Haaften.

� Een parkeerlaag bovenop het huidige parkeerterrein bij het station bouwen
als blijkt dat de parkeercapaciteit niet afdoende is.

� Samen met de NS de mogelijkheid bekijken om de treinen in het weekend tot
1.30 uur te laten rijden.

� Mogelijkheid onderzoeken of een parkeergarage in de ontwikkelingsplannen
kan worden meegenomen, bijvoorbeeld een ondergrondse garage bij de
Bossche Poort voor genoeg parkeerruimte in de binnenstad.

� Doorlichten eventuele gevaarlijke verkeerssituaties en dit zo veilig mogelijk
maken.

� Electrisch vervoer in de gemeente voor toeristen en dagjesmensen.
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Belang van
Duurzaamheid

Wij vinden duurzaamheid belangrijk, echter moet het duurzaamheidsbeleid wel op een
doordachte manier worden uitgewerkt. Zeer essentieel daarbij is dat er genoeg
draagvlak is onder de bevolking. Wij zijn ons ervan bewust dat er zaken van provinciaal
of landelijk niveau kunnen worden opgelegd, daar zullen wij indien nodig als gemeente
fel tegenin moeten gaan. Wij vinden het niet van belang om als gemeente energie
onafhankelijk te zijn, energieopwekking moet vooral op de passende plaats gebeuren.

Wij willen geen zonneweides in de gemeente, er zijn namelijk genoeg daken in de
gemeente om zonnepanelen op te plaatsen. Nieuwe windturbines in de gemeente zijn
voor ons geen optie. Windturbines geven overlast en kunnen op land met relatief weinig
wind niet rendabel zijn zonder subsidie. Dit betekent ook dat wij kleine windmolens niet
als optie zien. Deze zijn niet rendabel en kunnen vaak niet meer dan 1 huishouden van
stroom voorzien. Wij zijn fel tegen biomassacentrales, dit is alles behalve duurzaam. Met
de huidige stand van techniek kan de wereld absoluut niet alleen draaien op
windmolens en zonnepanelen. Daarom is BVNL voor veel innovatie en onderzoek naar
nieuwe mogelijkheden van stroomopwekking. Een goed voorbeeld hiervan is het
waterkrachtapparaat wat wordt getest in de Waal bij Zaltbommel. BVNL zet zich landelijk
in voor kernenergie, op de lange termijn zeer belangrijk voor genoeg duurzame energie.

De tuinders zijn volop in ontwikkeling als het gaat om toekomstbestendigheid en
duurzaamheid, ook hebben de tuinder vele zonnepanelen liggen op bassins en daken.
Wij vinden dat inwoners gestimuleerd moeten worden om te verduurzamen. Niet met
subsidies, maar door het aanbieden van 0% rente financieringen voor bijvoorbeeld
isolatie en zonnepanelen. Belangrijk hierbij is wel dat bij deze financiering de recycling
van zonnepanelen goed geregeld moet zijn. Ook zijn we groot voorstander van het
lokale energieloket wat mensen adviseert over verduurzaming. Vergroening is voor ons
een zeer belangrijk onderdeel van duurzaamheidsbeleid. Bomen slaan namelijk CO2 op,
zorgen voor verkoeling, houden water vast en zorgen voor meer biodiversiteit.

� Duurzaamheid moet op een doordachte manier worden uitgewerkt.

� Voldoende draagvlak vanuit de inwoners is belangrijk bij besluiten.

� Geen biomassacentrales, windturbines en kleine windmolens in de gemeente.

� Zonnepanelen alleen plaatsen op daken en bassins.

� Wij zijn voor nieuwe innovaties zoals stroomopwekking uit water.

� Meer laadpalen plaatsen voor elektrische auto's, ook in de dorpen.

� Wij ondersteunen inwoners en bedrijven actief met verduurzamen.

� Meer groen is een belangrijk onderdeel van duurzaamheidsbeleid.
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Belang van
Leren leven met corona

BVNL is ervan overtuigd dat we op een normale wijze moeten leren leven met corona,
mede omdat vele experts verwachten dat corona endemisch wordt. BVNL wil geen
lockdowns meer. De lockdown is geen duurzame proportionele oplossing om corona te
bestrijden, zorgt voor enorme schade zowel op het gebied van gezondheid als op
financiëel gebied en de effectiviteit van een lockdown valt te betwijfelen. Als de
lockdowns of andere strenge coronamaatregelen voortduren zouden wij als
gemeenteraad moeten gaan kijken op welke wijze we de ondernemers in onze
gemeente extra zouden kunnen ondersteunen en of er mogelijkheden zijn om
ondernemers meer ruimte te geven om toch nog wat inkomsten te krijgen aangezien de
huidige steun niet afdoende is.

Wij vinden dat vaccinatie, een medische handeling, ten allen tijde een vrije keuze moet
zijn. En met vrije keuze bedoelen we ook echt een vrije keuze. Mensen mogen niet
worden uitgesloten op basis van hun vaccinantiestatus of meer rechten hebben op basis
van vaccinatie zoals Hugo de Jonge zelf nog betoogde begin 2021. Op dat gebied
constateren wij ook dat ook gevaccineerde mensen alsnog corona kunnen verspreiden.
BVNL is dus ook tegenstander van de coronapas. De gemeente mag onafhankelijke
informatie beschikbaar stellen op het gebied van coronavaccinatie, maar op geen wijze
mensen pushen tot vaccinatie. BVNL Zaltbommel vindt het belangrijk dat de gemeente
een gezonde levensstijl bevordert, een gezonde bevolking is namelijk weerbaarder tegen
virussen zoals corona. Het is goed dat er een preventieakkoord is in de Bommelerwaard
om de gezondheid van de inwoners te verbeteren. Echter is dit akkoord op dit moment
alleen gericht op jongeren, is het akkoord weinig concreet en is het aantal acties zeer
beperkt. Dit moet en kan veel beter.

� Vaccinatie moet ten allen tijde een echte vrije keuze zijn.

� Ondernemers die getroffen worden door de corona maatregelen
actief ondersteunen.

� De gemeente moet een gezonde leefstijl daadkrachtig bevorderen.

14



Belang van
Zorg & goed ouderenbeleid

BVNL Zaltbommel heeft hart voor de zorg en we willen dan ook de beste zorg en hulp
voor onze inwoners die dit nodig hebben. Wij zijn voor de menselijke maat. Wij willen
ons inzetten om de bureaucratie in de zorg tegen te gaan. Helaas komt eenzaamheid
veel voor. Mensen raken hierdoor in een isolement en krijgen vaak minder kansen. Wij
willen daarom eenzaamheid aanpakken en ook de oudere groep mensen zoveel
mogelijk betrekken in de samenleving.

BVNL Zaltbommel wil inzetten op zorg op maat voor ouderen en gehandicapten en
preventie: meer welzijn, meer sociale activiteiten, meer gezond leven en bewegen.
Daarbij willen we bevorderen dat inwoners zelf initiatief nemen voor sociale
voorzieningen. BVNL Zaltbommel is voor het stimuleren en ontwikkelen van de
mantelzorg door o.a. innovaties. De mantelzorgers verdienen onze grootste respect en
waardering, deze vrijwilligers verrichten dankbaar werk voor ouderen,
hulpbehoevenden en mensen die eenzaam zijn. Daarnaast zijn mantelzorgers belangrijk
om de zorg betaalbaar te houden. Wij willen dat onze inwoners zo lang mogelijk
zelfstandig thuis kunnen blijven wonen in hun eigen vertrouwde omgeving. Dit kan vaak
dankzij fantastisch werk van de mantelzorgers.

Wij vinden een goede bereikbaarheid van de zorg belangrijk is. BVNL Zaltbommel wil dat
de benodigde zorg zo dicht mogelijk bij onze inwoners geregeld wordt, zoals
bijvoorbeeld de poli’s van het Jeroen Bosch ziekenhuis en alle andere zorgactiviteiten en
faciliteiten. BVNL Zaltbommel is van mening dat onze inwoners niet beter worden van
formulieren, managers en cijfers. Het is tijd voor een andere aanpak waarin de
menselijke maat centraal staat.

� WMO voorzieningen moeten ruim beschikbaar zijn en hierop moet niet
worden bezuinigd.

� Kleine zorgaanbieders moeten een eerlijke kans krijgen.

� De zorg moet zo dicht mogelijk bij onze inwoners geregeld worden.

� Totaalvisie ontwikkelen waarin ouderen en instanties samen tot een geheel
komen van luisteren naar en leren van elkaar.

� Eenzaamheid willen wij in kaart brengen en maatschappelijke instanties laten
samenwerken, om zo vroegtijdig problemen te herkennen en aan te pakken.

� Aanbieden van cursussen en trainingen voor mantelzorgers.
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Belang van
Jeugdzorg

Ouders zijn verantwoordelijk voor het laten opgroeien van hun kinderen. Wanneer
opgroeien niet gemakkelijk gaat en er jeugdzorg nodig is, bieden we hulp. Dat doen we
het liefst zo dichtbij huis als mogelijk, zodat onze jeugd zo normaal mogelijk kan
opgroeien. Hierbij letten we goed op dat we niet onnodig stickers plakken: niet iedereen
die anders is heeft daar hulp bij nodig. Echter, nog niet alles in de jeugdzorg verloopt
even goed. Er zijn flinke wachtlijsten voor hulp en dat moet zo snel mogelijk worden
opgelost. Jeugzorg is belangrijk en daar moet dus ook niet op bezuinigd worden.

BVNL Zaltbommel gelooft dat de jeugdzorg beter georganiseerd kan worden. Ieder gezin
zou één hulpverlener als aanspreekpunt moeten hebben. Dat creëert vertrouwen en
maakt dat hulp effectief geboden kan worden. Bij multiproblematiek in een gezin, krijgt
het gezin een regisseur toegewezen, die onafhankelijk is van hulporganisaties. Dit zorgt
ervoor dat problemen tijdig gesignaleerd kunnen.

Corona heeft het belang van mentale gezondheid extra onderstreept. Door met scholen
en sportverenigingen al vroeg in te zetten op het weerbaar maken van de jeugd en het
bespreekbaar maken van mentale gezondheid, kunnen veel problemen worden
voorkomen. Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de hoogste prioriteit. Waar
signalen zijn van kindermishandeling, moet dit herkend worden door hulpinstanties. In
deze situaties moet hulp altijd direct beschikbaar zijn.

� Ieder gezin heeft één hulpverlener als aanspreekpunt.

� Bevorderen van mentale weerbaarheid en het bespreekbaar maken van
mentale gezondheid.

� Bij huiselijk geweld moet hulp altijd direct beschikbaar zijn.
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Belang van
Sociale zekerheid

Werk is van groot belang voor de mens en de samenleving. Werk zorgt voor contact met
andere mensen, leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt investeert in
zichzelf en draagt zijn steentje bij aan de toekomst en het heden van onze samenleving.
BVNL Zaltbommel vindt dat bij armoedebestrijding vooral moet worden ingezet op het
aan het werk helpen van mensen wanneer arbeidsgeschikt. Er zijn begin 2022 meer
vacatures dan werkzoekenden, daarom moet de gemeente inzetten op het helpen van
mensen die nu aan de kant staan richting het invullen van deze vacatures bijvoorbeeld
door omscholing. Daarbij vinden wij de pro-actieve ondersteuning van budgetcoaches
een goede zaak, wij zijn er echter geen voorstander van dat de gemeente schulden
overneemt van inwoners. Wij vinden dat de maatschappij van mensen met een uitkering
een tegenprestatie mag verwachten, wij denken dan bijvoorbeeld aan sociaal werk in
een verzorgingstehuis. Natuurlijk moet hierbij altijd rekening gehouden worden met
eventuele beperkingen en omstandigheden van een persoon.

Misbruik van zorggelden willen wij tegengaan door strengere controle uit te laten voeren
bijvoorbeeld op sociale fraude. Hierdoor zullen mensen die echt sociale hulp nodig
hebben beter geholpen kunnen worden. BVNL Zaltbommel wil in kaart brengen welke
groepen nu langs de zijlijn staan. Wij willen graag beleid op maat aanbieden om deze
groep mensen te kunnen helpen om het leven weer op de rit te krijgen en steun bieden
bij het vinden van een baan.

� Gemeente en het bedrijfsleven werkt samen om mensen aan het werk te
helpen.

� Armoedebestrijding moet gericht zijn op het aan het werk helpen van
mensen, niet op geld geven.

� Mensen met een uitkering moeten actief meewerken aan het vinden van
werk.

� Van mensen met een uitkering die kunnen werken mag een tegenprestatie
worden verwacht zoals sociaal werk in een verzoringstehuis.

� De werving en selectie binnen de gemeente moet veranderen: werkervaring is
minstens zo belangrijk als opleiding.

� Strenge controle op bijvoorbeeld sociale fraude, maar de menselijk maat
moet niet uit het oog verloren worden.
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Belang van
Fatsoen & verantwoordelijkheid

BVNL Zaltbommel is van mening dat fatsoen in de afgelopen decennia helaas verder
onder druk is komen te staan. In het onderwijs moeten kinderen worden opgevoed in
de geest van fatsoen. Scholen dragen kennis over, maar hebben ook een
verantwoordelijkheid voor de vorming van de jeugd. Het is niet zo dat wij voorstander
zijn van het principe: "gooi het probleem maar over de schutting van de school", ook
ouders behoren hun verantwoordelijkheid te nemen voor een goede opvoeding en
vorming van het kind.

Onfatsoenlijk gedrag mag op geen enkele wijze getolereerd worden en ouders moeten
door de politie, de school en omgeving worden aangesproken op wangedrag van hun
kind. Ook buurtpreventie hoort bij verantwoordelijkheid nemen: is er iets niet in de haak
meld het of spreek de ander erop aan. Onfatsoenlijk gedrag moeten wij niet normaal
maken, want dat is het niet. Wij zijn van mening dat het maatschappelijk bevorderen van
de betrokkenheid van jongeren verder moet worden aangemoedigd. Denk bijvoorbeeld
aan vrijwilligerswerk en projecten bij lokale organisaties.

� Onfatsoenlijk gedrag mag op geen enkele wijze getolereerd worden.

� Opvoedkundige taak onderwijs in de geest van fatsoen.

� Ouders hebben de verantwoordelijkheid voor een goede opvoeding.

� Buurtpreventie hoort bij verantwoordelijkheid nemen.

� Maatschappelijke betrokkenheid van jongeren verder aanmoedigen.

� Iedereen ruimt zijn afval op.
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Belang van
Doordachte migratie

De arbeidsmigratie is een lastig vraagstuk in onze gemeente. Wij zijn voor kleinschalige
huisvesting van arbeidsmigranten bij de ondernemers zoals onze tuinders zelf. Met
kleinschalige huisvesting bedoelen we hoofdzakelijk appartementen met maximaal 2
mensen en privé voorzieningen. Wij zien niet het belang van grootschalige huisvesting
zoals bijvoorbeeld de locatie in Zuilichem, het grootschalig huisvesten van
arbeidsmigranten met minimale privacy kan tot problemen leiden. Wij zijn er
voorstander van dat arbeidsmigranten die werkzaam zijn bij logistieke bedrijven ook op
kleinschalige wijze zoveel mogelijk in de buurt van de bedrijven gehuisvest worden.

BVNL Zaltbommel is tegen de komst van opvanglocaties voor asielzoekers. De
huisvesting van arbeidsmigranten is al een zeer lastig vraagstuk. Daarbij komt ook nog
de enorme schaarste aan woningen in onze gemeente. Wij vinden daarom dat eerst
deze problemen moeten worden opgelost, als dit is opgelost zouden wij open staan voor
kleinschalige opvang van asielzoekers mits er voldoende draagvlak is in de gemeente.
Draagvlak vindt BVNL Zaltbommel essentiëel bij alle besluiten.

Integreren in onze gemeente vinden wij van belang. Zo moeten nieuwkomers zo snel
mogelijk de Nederlandse taal leren en meedoen in de samenleving. Daarnaast vinden
wij het belangrijk dat men de tradities en identiteit van de stad en dorpen leert kennen.
Meedoen in de lokale gemeenschap in het verenigingsleven, school, werk, sport en
meedoen aan cursussen is de beste manier om te integreren in onze gemeente. Van
nieuwkomers verwachten we dat ze in ruil voor de geboden gastvrijheid bijdragen aan
onze samenleving. Door de Nederlandse taal te leren en je te verdiepen in onze normen
en waarden, kun je sneller aan het werk. Daarbij bieden we goede begeleiding. Een goed
integratietraject moet er toe leiden dat nieuwkomers sociaaleconomisch en sociaal
cultureel meedoen.

� Kleinschalige huisvesting arbeidsmigranten bij het bedrijf zelf.

� Wij zijn tegen realisatie van grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten.

� Bedrijven in Zaltbommel moeten arbeidsmigranten huisvesten in Zaltbommel
op het desbetreffende bedrijfsterrein.

� Wij zijn tegen de komst van opvanglocaties voor asielzoekers, eerst moet de
huisvesting van arbeidsmigranten en woningschaarste worden opgelost.

� Integreren binnen onze gemeente vinden wij van groot belang.

� Wij zijn voor goede nazorg van nieuwe Nederlanders, het is van belang dat
iedereen goed de taal beheerst en bekend is met de cultuur.
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Belang van
Onderwijs

Het belang van onderwijs is erop gericht dat kinderen zich volledig kunnen ontwikkelen
en de basisvaardigheden die ze nodig hebben in dit leven, leren kennen om zich verder
te kunnen ontplooien. Onderwijs is voor onze kinderen het fundament om goed mee te
kunnen doen in de samenleving. Goed onderwijs is de start voor hun
toekomstperspectief. Toekomstperspectief voor onze jongeren zelf en daarmee ook
voor onze maatschappij en de gemeentelijke economie van Zaltbommel. Het
lerarentekort is een groot probleem, wij vinden het belangrijk dat de gemeente zo goed
mogelijk de scholen helpt met het op niveau houden van het onderwijs. BVNL
Zaltbommel ziet de school als een veilige haven voor scholieren waar iedereen gelijk is.
De school is een thuishaven waar kinderen normen, waarden en respect voor anderen
wordt bijgebracht. Wij zien de school ook als baken van sociale activiteiten zoals sport
en muziek.

Door de coronacrisis blijkt hoe belangrijk algehele volksgezondheid is. BVNL Zaltbommel
vindt het bijzonder dat er op onze scholen geen voedingsonderwijs wordt gegeven.
Daarom vinden wij dat de gemeente deze taak op zich zou moeten nemen en moet
onderzoeken hoe voedingsonderwijs zoals bijvoorbeeld kookles, les over gezond eten en
het bezoeken van een lokale boer onderdeel kan worden van het lesprogramma op
basisscholen en middelbare scholen in onze gemeente. Eten op school is de
verantwoordlijkheid van de ouders. Met voedingsonderwijs willen we op de lange
termijn de gezondheid en het welzijn van de inwoners verbeteren en zorgkosten
reduceren.

� Goed onderwijs betekent dat ieder kind zich kan ontwikkelen en de
basisvaardigheden leert, dit is de basis voor toekomstperspectief.

� De gemeente moet scholen zo goed mogelijk helpen om het onderwijs op
niveau te houden ondanks de lerarentekorten.

� De school is een veilige thuishaven voor ieder kind waarbij sociale activiteiten
ook een rol spelen.

� Probleemgedrag wordt samen met de school, de ouders, kind en bureau
leerplicht opgelost.

� Voedingsonderwijs is belangrijk om aan leerlingen mee te geven.

� Stevig inzetten op samenwerking middelbare scholen om o.a. schooluitval
tegen te gaan.

� Wij zijn voorstander van het uitbreiden van het aantal ROC opleidingen in
Zaltbommel.
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Belang van
Kunst & cultuur

Kunst en cultuur maken deel uit van onze samenleving als hobby of beroepsmatig.
Cultuur heeft een verbindende factor in onze gemeente, het is dan ook van belang dat
dit behouden blijft en gekoesterd wordt. Het zorgt niet alleen voor een betere
samenleving, het kan ook eenzaamheid tegengaan.

BVNL Zaltbommel is voorstander van het verder ontwikkelen van culturele activiteiten
en het stimuleren hiervan. Wij staan immers voor een bruisende stad en bloeiende
dorpen. Daarom zouden wij leegstaande panden in het centrum van Zaltbommel in
willen zetten als pop-up cultuurruimte. De pandeigenaar krijgt een kleine vergoeding
van de gemeente buiten de cultuursubsidie en kunstenaars mogen daar bijvoorbeeld
gratis hun kunst tentoonstellen, musici mogen het gebruiken als showcase of musea
mogen het gebruik om mensen kennis te laten maken met hun museum. Onze
gemeente met de mooie stad en dorpen kent een rijke historie waar wij trots op mogen
zijn. Historische trekpleisters moeten volop in beeld komen zoals bijvoorbeeld het
nationaal en internationaal beroemde Slot Loevestein, het is onlosmakelijk verbonden
met Hugo de Groot. De bekende uitspraak van Hugo de Groot: “Vrijheid is de macht die
wij hebben over onszelf” past perfect bij het ideaal van BVNL.

BVNL Zaltbommel is voorzichtig als het gaat om allerlei initiatieven die nooit zonder
overheidssteun gefaciliteerd kunnen worden. Dit zal iedere keer goed bekeken moeten
worden of het haalbaar is. Wij zijn voor een cultuurbeleid van verbinding tussen
verleden en heden. Subsidies die beschikbaar zijn moeten niet alleen worden gebruikt
voor kunst maar ook voor aankoop, restauratie en onderhoud van het cultureel erfgoed
in beheer van de gemeente. Wij koesteren immers de lokale gemeenschap en haar
identiteit.

� Wij zijn voor een cultuurrijk Zaltbommel.

� Pop-up cultuuruimtes in leegstaande panden in de binnenstad.

� Meer culturele festiviteiten en faciliteiten in de stad en de dorpen.

� De kermis willen wij terug in Zaltbommel.

� De kern van de dorpen is het dorpshuis, waar nodig zal het dorpshuis worden
gemoderniseerd of worden uitgebreid.
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Belang van
Openbare ruimte

BVNL Zaltbommel is groot voorstander van vergroening. Groen zorgt namelijk voor een
aangename openbare ruimte en is goed voor klimaat en milieu. Daarom moeten we
alleen nog bomen kappen wanneer het echt moet en worden er bomen gekapt moeten
er meerdere bomen voor terug worden geplant binnen de gemeente. Door de
toenemende weerexcessen valt er gemiddeld meer neerslag waardoor straten blank
komen te staan. De verouderde riolering in de Zaltbommelse binnenstad kan deze grote
hoeveelheden regenwater niet aan. Daarom moet deze riolering vernieuwd worden.

BVNL Zaltbommel is voorstander van strenger beleid als het gaat om overlast en het
gevoel van onveiligheid wat een rol kan spelen in de samenleving. De Buiten Beter App
is een goed initiatief die wij steunen, maar blijf dit ook doen via andere middelen om
problemen tegen te gaan. Wij hebben grote waardering voor vrijwilligers die zich
regelmatig inzetten om de openbare ruimte schoon en netjes te houden. Ook spelen
dorpsplatforms een belangrijke rol in het verbeteren van de openbare ruimte. Wij
vinden het belangrijk dat de openbare ruimte goed wordt onderhouden.

Onze gemeente kent een open agrarisch landschap. Dit is onlosmakelijk verbonden met
onze gemeente en daar zijn wij trots op. Wij willen dat dit behouden blijft voor de
toekomst. Wij staan zij aan zij met de tuinders en boeren.

� De oude riolering in het centrum van Zaltbommel vernieuwen om overtollig
regenwater goed te kunnen afvloeien.

� De boulevard in Zaltbommel ontwikkelen tot een hoogwaardige
recreatielocatie en van het Stadskasteel een eye-catcher maken.

� Verdere ontwikkeling van het Munikkenland tot recreatiegebied.

� Inzetten op vergroenen, meer bomen en natuur om ons heen.

� Meer camperplekken en hardlooproutes in onze gemeente.

� Streng beleid om overlast en onveiligheid in de openbare ruimte aan te
pakken en meer waardering voor vrijwilligers in de openbare ruimte.

� Wij willen geen luchtradar station, het zal erg moeilijk zijn om deze op een
veilige afstand van bewoning te plaatsen.

� Behoud van het open agrarische landschap.

� Het gebied rond de watertoren moet een aantrekkelijke binnenkomst van
Zaltbommel worden.

� Geen opschaling gaswinning op het Munnikenland.
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Onze kernwaarden

Vrijheid
Vrijheid is een van de absolute verworvenheden in het vrije en democratische deel van
de wereld. Sinds de Verlichting staat de vrijheid van het individu centraal. De laatste
jaren zien we dat deze vrijheid steeds verder wordt ingeperkt, vooral door een overheid
die steeds dwingender en machtiger wordt. BVNL pleit voor het verminderen van
bemoeienis met het leven van de burger door de overheid. Het is aan het individu zelf
om in hoge mate te bepalen hoe het leven er uitziet. Dit betekent:

� Hervorming en verkleining van de ambtelijke organisatie.

� Bescherming van de individuele vrijheid.

� Nadruk op vrijheid en eigenheid in onderwijs.

� Nadruk op zelfredzaamheid in plaats van afhankelijkheid van de overheid.

� De integriteit van het lichaam moet worden gerespecteerd.

Soevereiniteit
Het gaat niet alleen om de vrijheid van het individu, maar ook om de vrijheid van
Nederland als land. Hier hoort bij dat de steeds verdergaande invloed van supra- en
internationale instanties moet worden ingeperkt.

� Stoppen met overdragen van macht aan de EU.

� Referenda over een andere relatie met de EU, met name op het gebied van
overdracht van soevereiniteit met als ultieme consequentie een federaal Europa.

� Een Nexit kan slechts plaatsvinden na raadpleging van de Nederlandse burgers. Zij
zijn immers de collectieve eigenaren van de Nederlandse soevereiniteit.

� Internationale verdragen mogen geen directe invloed hebben op de Nederlandse
wetgeving en rechtsorde.

� De invloed van Big Tech bedrijven moet kritisch tegen het licht gehouden worden.

� Wetten en Verdragen kritisch toetsen aan de Nederlandse Grondwet.

Gezond verstand
Door buitenlandse invloeden zoals onder meer de zogenaamde identity politics is de
nadruk steeds meer komen te liggen op een afkeer van gezond verstand.

In plaats van het propageren van individualisme, zelfredzaamheid, onafhankelijkheid en
vrijheid voor het individu is een tendens ontstaan van meer overheidsingrijpen. In het
onderwijs moet de nadruk op gezond verstand en de vergaring van kennis en
vaardigheden terugkeren en moeten leerlingen leren weer trots te zijn op Nederland.

� Eigenheid en traditie vormen de basis van het onderwijsprogramma.

� Onderwijsstandaarden over de hele linie omhoog.

� Nadruk op belang van zowel praktisch als theoretisch onderwijs;

� Academische vrijheid op onze universiteiten zonder afhankelijkheid van externe
geldstromen of politiek.
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Verantwoordelijkheid
Vrijheid is onlosmakelijk verbonden met verantwoordelijkheid. Iedere inwoner van
Nederland moet vrij zijn maar heeft een grote verantwoordelijkheid voor het eigen
leven, het eigen gezin, de eigen baan, de gevolgen van interactie met anderen en tevens
voor die mensen die minder makkelijk mee kunnen komen. Onder invloed van een
uitdijende overheid en een steeds uitgebreider sociaal vangnet zijn grote groepen
mensen te afhankelijk geworden van de overheid. Bovendien is dit sociaal vangnet
overbelast geraakt door een ongeremde migratiestroom van mensen die te weinig
bijdragen aan de samenleving. De nadruk moet weer komen te liggen op eigen
verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid.

� Herijken van sociale voorzieningen en nadruk op zelfredzaamheid.

� Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van kinderen en niet de overheid.

� Migratiestop om sociale voorzieningen betaalbaar te houden.

Barmhartigheid
Hoewel de nadruk dient te liggen op verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid zijn er
omstandigheden denkbaar waaronder de burger een beroep dient te doen op de
overheid. Eigen initiatieven van barmhartigheid van burger tot burger of van religieuze
of maatschappelijke instelling tot burger zouden meer gepromoot moeten worden.

� Sociale voorzieningen moeten meer lokaal en tussen burgers zelf georganiseerd
worden binnen de eigen gemeenschap.

� Uitstekende zorg als basisvoorwaarde voor een efficiënte en slagvaardige
samenleving.

� Steun voor initiatieven van barmhartigheid van burgers en van religieuze of
maatschappelijke instellingen.

Fatsoen
Fatsoen is de afgelopen decennia steeds meer onder druk komen te staan. Geweld
tegen politiemensen, leraren, ambulancepersoneel en andere dienstbare beroepen is
toegenomen en het gevoel van onveiligheid is toegenomen.

� Onderwijs (of beter “orderwijs”): leren en opvoeden in de geest van fatsoen.

� Hervorming strafrechtssysteem: minimumstraffen voor enkele zware delicten.

� Migratiestop en consequent uitzetten criminele migranten.

� Altijd het belang van Nederland en haar burgers vooropstellen, ook met betrekking
tot Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

� De menselijke maat moet terug zodat onwenselijke schaalvergrotingen in zorg,
onderwijs en ambtelijke diensten wordt tegengegaan en teruggedrongen.

� Er moet een nationale politieke discussie worden gevoerd over bevolkingspolitiek.

� Nederland kan immers gezien zijn kleine oppervlakte en hoge bevolkingsdichtheid
qua aantal inwoners niet onbeperkt blijven groeien gezien de druk op ruimte, milieu,
woningen, maatschappij en sociale voorzieningen.
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Ambitie
Ambitie lijkt een scheldwoord te zijn geworden en hard werken mag niet meer. Voor
succes moet je je inmiddels schamen en een goede afkomst moet je verloochenen.

BVNL wil dat mensen weer mogen dromen, aspireren en ambitieus mogen zijn. Succes
moet beloond worden met applaus en we moeten weer trots kunnen zijn op mensen die
hard werken en veel bijdragen aan de samenleving.

� Werken moet lonen.

� Succes en hard werken moet veel meer opleveren dan niets doen.

� Geen boete op succes.

� Ambitie moet toegejuicht worden.

� Risico nemen moet beloond worden.

� Geen belastingen die averechts werken, die onze concurrentiepositie schaden of
waarvan de inningskosten hoger zijn dan de opbrengsten.

� Erf- en schenkbelasting afschaffen. De Wet Hillen moet weer worden ingevoerd.

� Het eigen huizenbezit stimuleren. Het eigen huis moet een veilige basis zijn. Geen
OZB verhoging meer, afschaf eigen woningforfait, en geen villatax.

� Essentiële beroepen moeten structureel meer betaald krijgen. Politie, militairen,
docenten en zorgmedewerkers zijn nu relatief onderbetaald en dat moet veranderen.

Technologische vooruitgang
We streven naar een schoner milieu met duurzame energieopwekking. Daarbij worden
nieuwe technologieën omarmd zodat we een steeds schonere en meer duurzame
omgeving hebben zonder dat dit een quasi religieuze obsessie wordt.

De overheid moet geen miljarden verkwisten aan milieuonvriendelijke keuzes zoals
biomassacentrales en het van het aardgas halen van woningen.

� De overheid moet innovatie faciliteren en waar nodig stimuleren zonder zelf voor
bepaalde technologieën te kiezen.

� Voor de middellange termijn is aardgas een schone brandstof.

� Voor de lange termijn is kernenergie een belangrijke energievorm in de energiemix.

� We moeten onmiddellijk stoppen met windmolens op land, zonne-akkers,
biomassacentrale en andere niet-duurzame energievormen.

� De voedselproductie is kwetsbaar en staat wereldwijd onder druk. De Nederlandse
landbouw is de meest duurzame ter wereld. Wij moeten trots zijn op onze boeren en
onze vruchtbare gronden koesteren.

� Investeren in ”leefbaarheid” van wijken. Wijkagent weer terug in de wijk.

� Respect voor onze vaderlandse geschiedenis en onze culturele identiteit.



Eenvoud
Politici en ambtenaren in de gemeentes, provincies en Den Haag hebben de neiging om
regelingen te bedenken die gecompliceerd en onduidelijk zijn. Vaak zijn deze hierdoor
onwerkbaar voor de uitvoeringsinstanties met alle gevolgen van dien. Regelingen
veranderen voortdurend en er worden continu uitzonderingen bedacht en
aanpassingen gedaan. Hier moet een einde aan komen. Regels vanuit de overheid
moeten zo simpel mogelijk zijn en niet op meerdere manieren te interpreteren. De
overheid moet betrouwbaar en stabiel zijn en zaken voor de lange termijn veilig stellen
zodat bedrijven en particulieren daar op kunnen bouwen.

� Overheidsregelingen moeten simpel, eenduidig en duidelijk zijn.

� Belastingen moeten geherstructureerd en versimpeld worden.

� Hervorming inkomstenbelasting tot een systeem met slechts één marginaal tarief.

� Minder regels voor ondernemers.

� Betrouwbare overheid die mensen niet op basis van wantrouwen behandelt.
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Vrĳheid is de macht die we
hebben over onszelf.

- Hugo de Groot | 1583-1645
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Verdere onderbouwing
Verdere onderbouwing en achtergrondinformatie van keuzes in ons

verkiezingsprogramma zijn te vinden op bvnlzaltbommel.nl/verkiezingsprogramma.
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