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Nummer
Onderwerp
Programmabegr.
Programma 0 Bestuur en ondersteuning
0.1
Sporters uit onze gemeente
0.2
0.3

Stimuleren Duitstalig onderwijs
Verbeteren dienstverlening

0.4

Stimuleren van jonge mensen in onze werkorganisatie

0.5

Mogelijkheid voor inwoners om gemeenten te informeren

Wat willen we bereiken

Sporters uit onze gemeente die prijzen winnen, krijgen van ons aandacht omdat goed voorbeeld goed doet
volgen.
Samen met de Euregio stimuleren wij Duitstalig onderwijs in onze gemeente.
We blijven ons inspannen om de dienstverlening naar de inwoners, ondernemers en het verenigingsleven
verder te verbeteren. Onze organisatie werkt efficiënt en klantgericht. We koppelen dat aan
prestatieafspraken.
Wij vragen onze werkorganisatie om door stageplekken de instroom van jonge mensen in onze
werkorganisatie te stimuleren.
Wij maken het mogelijk dat inwoners in hun eigen dorp de gemeente informeren over zaken die niet goed
genoeg gaan.

0.6
0.7

Belastingen
Ziekteverzuim Werkorganisatie Druten Wijchen

De belastingen stijgen niet met meer dan het inflatiepercentage
De positieve effecten van de werkorganisatie Druten Wijchen zijn na één jaar merkbaar. We reserveren een
bedrag in onze begroting om de kosten van het ziekteverzuim te kunnen opvangen.

0.8

Informatieveiligheid

Wij gaan veilig om met de gegevens van onze burgers en hebben onze informatieveiligheid op orde.

Programma 1 Veiligheid
1.1
Cameratoezicht

1.2
1.3

(jeugd) BOA
Bestrijding criminaliteit

2019

2020

2021

2022 Nummer
Collegeprogr.

Continu

1.5

Is afgerond

Continu
Continu

6.6

Dit jaar gedaan, komt jaarlijks terug

7.1
Wordt opgestart volgens college programma

Continu

7.2

In voorbereiding maar nog niet afgerond

7.3

Niet opgestart terwijl dit wel had gemoeten

Continu

7.4

2019
2020

7.5

Continu

7.6

Het is plezierig wonen als iedereen zich in de openbare ruimte aan de regels houdt. Door cameratoezicht op Continu
de Markt, het busstation en sportpark De Gelenberg houden wij een extra oogje in het zeil.

3.7

Om de politie te ondersteunen stellen wij een jeugd-BOA aan.
Criminaliteit is niet altijd zichtbaar maar ondermijnt onze samenleving. Om aan deze ondermijning een halt Continu
toe te roepen investeren wij samen met onze buurgemeenten in acties gericht op het ontmantelen van
hennepkwekerijen, drugslaboratoria en illegale ondernemingen. Ook financieel-economische criminaliteit,
mensenhandel en cybercrime pakken wij aan.

2019

3.8

3.10

1.4

Integraal veiligheidsplan

In ons nieuwe integraal veiligheidsplan geven wij aan wat onze prioriteiten voor de inzet van de politie zijn.

2019

3.11

1.5

Buurtpreventie en inzet van politie

Onze wijkagenten kennen de wijken en andersom. Daardoor versterken buurtpreventie en de inzet van de
politie elkaar.

2019

3.12

Programma 2 Verkeer en vervoer
2.1
Verbeteren verlichting
2.2

Snelheidscontroles

2.3

Hoogwaardig openbaar vervoer-knooppunt

2.4

Wandel- en fietsverbinding Tichellande en Afferden

2.5

Opknappen van 't Hoog in Afferden

2.6

Verfraaiing dorpshart Deest

2.7

Onderzoek verkeerssituaties

2.8

Parkeerproblematiek

Programma 3 Economie
3.1
Informatie nieuwe inwoners

Goed licht draagt bij aan een veilig gevoel. Wij brengen onveilige plekken in kaart en verbeteren de
verlichting.
Wij vragen de politie om binnen de bebouwde kom op grote schaal snelheidscontroles uit te voeren.

Continu

3.6

Continu

3.9

We realiseren in Druten een duurzaam en hoogwaardig openbaar vervoer-knooppunt om de bereikbaarheid in voorbereiding
voor onze inwoners te verbeteren.
Een veilige wandel- en fietsverbinding tussen Tichellande en Afferden voor onder andere de schoolgaande in voorbereiding
jeugd.
We stellen een bijdrage beschikbaar voor het opknappen van ’t Hoog in Afferden.
in voorbereiding
Samen met de inwoners van Deest maken wij een plan voor de verfraaiing van het dorpshart. Wij stellen
voor de uitvoering hiervan geld beschikbaar.
We onderzoeken de veiligheid van enkele verkeerssituaties, waaronder het kruispunt Mr. Van CoothstraatOoievaarstraat.
We pakken de parkeerproblematiek bij ‘t Geerke en De Lier aan.

Legenda

4.1
8.1
8.2
2020

8.3

in voorbereiding

8.6

in voorbereiding

8.8

3.2

Glasvezelverbinding

Nieuwe inwoners ontvangen informatie en we nodigen hen uit om deel te nemen aan de vele activiteiten
in voorbereiding
die onze gemeente rijk is. Ze krijgen een ‘goody bag’ met kaartjes voor het Agora theater. Drutense
organisaties, winkeliers en ondernemers kunnen voor de goody bag attenties, informatie of kortingsbonnen
aanleveren.
Al onze inwoners en ondernemers in het buitengebied krijgen een glasvezelverbinding.
in voorbereiding

3.3

Centrummanager

Wij betalen mee aan de kosten van een centrummanager die een bijdrage levert aan een bruisend centrum.

3.4

Bijdrage openbare toiletvoorziening

3.5

Onderzoek haalbaarheid bioscoop

Wij stellen een bijdrage beschikbaar voor een ondernemer die in het centrum een openbare
toiletvoorziening realiseert.
We onderzoeken de haalbaarheid van een bioscoop.

3.6

Veerdam

Eind 2019 is de Veerdam een toeristische trekpleister.

2019

4.11

3.7

Voorzieningen fietstoeristen

Fietstoeristen ontvangen wij gastvrij. We plaatsen oplaadpunten voor e-bikes, zorgen dat de fietspont vaker in voorbereiding
vaart en plaatsen extra zitbanken.

4.12

2.14

4.5

2019

4.6

in voorbereiding

4.7

in voorbereiding

4.8
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Onderwerp

Wat willen we bereiken

3.8

Informeren bezoekers Afferdense en Deestse waarden

Toekomstige bezoekers van de Afferdense en Deestse Waarden bieden wij informatie over de natuur
(bijenhotels) en de waterveiligheid in dit belangrijke gebied. De promotie ervan verzorgen we via de
plaatsing van informatieborden en het realiseren van een informatiecentrum in ’t Trefpunt in Deest.

3.9

Mountainbikepad

3.10

Regionaal bureau voor Toerisme

3.11

Integrale visie bedrijventerreinen

3.12

Verkoop kavels Westerhout Zuid

3.13

Onderzoek bedrijfsverzamelgebouw Westerhout Zuid

3.14

Reclame- en terassenbeleid

2019

4.13
2019
4.14

Continu

4.15

in voorbereiding

6.1

Continu

6.2

in voorbereiding

6.3

Om de uitstraling van het nieuwe centrum van Druten te verbeteren voeren wij nog dit jaar één reclame- en
terrassenbeleid in. Wij ondersteunen ondernemers bij de aanschaf van terrasmeubilair van hoge kwaliteit.

2019
6.4

3.15

Aanbestedingsbeleid

Ons aanbestedingsbeleid is simpel en toegankelijk en biedt kansen voor lokale ondernemers.

Continu

3.16
3.17

Ruimte bepalen openingstijden
Vernieuwen detailhandelsvisie

Winkeliers geven wij ruimte om zoveel mogelijk zelf de openingstijden te bepalen.
Om helderheid te geven over detailhandel op industrieterreinen vernieuwen we de detailhandelsvisie.
Uitgangspunt blijft dat winkels in ons centrum thuishoren.

Continu

Programma 4 Onderwijs
4.1
Overleg met schoolbestuur en ouders
4.2
4.3

Gezond eetgedrag
Voorlichting over veilig leven

4.4

Zwemmen

4.5

Tech-Lokaal

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie
5.1
Sjors Sportief en Sjors Creatief

2022 Nummer
Collegeprogr.

2021

in voorbereiding

We willen een mountainbikepad rondom de Uivermeertjes en sluiten het aan op het
fietsknooppuntennetwerk.

Het Regionaal Bureau voor Toerisme in de regio Arnhem Nijmegen ontvangt ook de komende jaren geld van
ons om Druten en het Land van Maas en Waal te promoten.
Wij ontwikkelen een integrale visie op de bedrijventerreinen in onze gemeente: Westerhout Zuid,
Westerhout Noord, Kerkeland en Klepperheide.
Voor de verkoop van kavels op Westerhout Zuid stellen wij extra formatie beschikbaar ten behoeve van de
communicatie en de verkoop.
Wij onderzoeken de mogelijkheid om een bedrijfsverzamelgebouw op Westerhout Zuid te bouwen.

2020

6.7
6.8
2020

Primair onderwijs in alle kernen is en blijft ons streven. Om de scholen toekomstbestendig te maken
Continu
overleggen wij met het schoolbestuur en de ouders.
We stimuleren gezond eetgedrag op alle scholen in onze gemeente door fruit aan te bieden.
Omdat voorlichting over veilig leven niet vroeg genoeg kan starten, beginnen we daarmee op de
basisschoolleeftijd. Als onze kinderen de basisschool verlaten hebben ze een jeugd-EHBO-diploma en
kennen ze de beginselen van brandveilig leven.
In onze waterrijke omgeving is kunnen zwemmen noodzaak. Bij het verlaten van de basisschool kan daarom Continu
ieder kind zwemmen.
We willen het Tech-Lokaal koppelen aan bedrijven uit de regio. Zij kunnen stageplaatsen bieden of
Continu
masterclasses geven en zo jongeren motiveren en inspireren voor beroepsgerichte technische opleidingen.

6.9

2.1
2021

1.2

2020
3.1
3.3
6.5

5.2

Meer bewegen voor jong en oud

5.3

Deelname aan sport en cultuur

5.4

Aanvullend krediet nieuwbouw sporthal Gelenberg

5.5

Veilige toegangsweg sportpark De Gelenberg

Basisschoolleerlingen laten we op een laagdrempelige manier kennis maken met sport en cultuur. Daarvoor
2019
introduceren we Sjors Sportief en Sjors Creatief.
Wij stimuleren meer bewegen voor jong en oud. Daarom geven we geld aan projecten en verenigingen die Continu
zich richten op meer bewegen voor kinderen en ouderen.
Alle kinderen kunnen deelnemen aan sport en cultuur. Als het voor de ouders te duur is helpt de gemeente
2019
onder andere via het Kindpakket.
Op sportpark De Gelenberg bouwen wij een nieuwe sporthal. Daarbij houden we rekening met de locatie
in voorbereiding
van het zwembad.
Ook voltooien wij de parkeerplaatsen, de veilige rijroute en de bewegwijzering.
in voorbereiding

5.6

Drutens bosje (ijsbaan)

De ijsbaan in het Drutens bosje knappen we op.

in voorbereiding

2.8

5.7

Evenementen

Wij vinden evenementen belangrijk voor onze gemeente en ondersteunen de initiatiefnemers.

Continu

2.9

5.8

Kennismaking cultureel aanbod Agora Theater

5.9

Muziekles basisscholen

5.10

Inrichten landschap buitengebied

Wij willen dat senioren, jongeren en mensen met een beperking kennismaken met het gevarieerde
culturele aanbod van het Agora Theater.
Wij vinden muziekeducatie belangrijk en stellen basisscholen in staat om algemene muzikale vorming te
geven aan de leerlingen van groepen 3 tot en met 6.
We maken afspraken met de buurgemeenten over de inrichting van het landschap in het buitengebied.

5.11

Kunstwerk Tichellande

5.12

Onderhoud openbare ruimte

Programma 6 Sociaal domein
6.1
Deskundigheidsbevordering
6.2

Sociaal Team eerste aanspreekpunt

1.4
2.2
2.6
2.7

2019

2.13

2019

2.15

Continu

We stellen geld beschikbaar om, samen met anderen, een kunstwerk in Tichellande te plaatsen als
herinnering aan de baksteenfabricage in onze gemeente.
Samen met inwoners verbeteren we het onderhoud aan de openbare ruimte. Het onderhoudsniveau stellen in voorbereiding
we in overleg met de gemeenteraad vast (raadsagenda).
Wij overleggen met maatschappelijke instellingen en sportverenigingen hoe we kunnen komen tot
Continu
deskundigheidsbevordering.
Als zorg nodig is, is ons Sociaal Team het eerste aanspreekpunt voor onze inwoners. Samen met huisartsen, Continu
onderwijs en andere betrokken voorkomt dit team onnodige specialistische zorg.

1.3

4.4
2022 Q1

4.10
4.16
1.6
1.7

Legenda
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Wat willen we bereiken

6.3

Keukentafelgesprek

Het Sociaal Team spreekt met onze inwoners aan de keukentafel en op afspraak in de wijk- of dorpshuizen.

Continu

6.4

Respijtzorg mantelzorgers

Continu

1.9

6.5

Activiteiten mantelzorgers

Continu

1.10

6.6

Voorkomen en bestrijden van eenzaamheid

6.7

Zero tolerance huiselijk geweld en kindermishandeling

6.8

Jongerenwerker

6.9

Place2do/ Place2go

Wij maken het leven van mantelzorgers makkelijker door respijtzorg aan te bieden en hun kennis te
vergroten (omgaan met hulpverleners, vroegsignalering, etc.)
Activiteiten voor mantelzorgers of activiteiten die mantelzorgers ontlasten, zoals het Alzheimer Café, krijgen
subsidie.
We roepen verenigingen op om speciale activiteiten te organiseren die eenzaamheid voorkomen of
bestrijden en geven daarvoor geld.
Huiselijk geweld en kindermishandeling tolereren wij nooit. Wachtlijsten voorkomen we. Het Sociaal Team
werkt optimaal samen met Veilig Thuis.
De jongerenwerker zetten wij breed in als onderdeel van het Sociaal Team met aandacht voor preventie in
alle kernen.
Jongerencentrum Place2be krijgt een zusje: Place2do. Dit is een podium waar jongeren muziek en theater
maken. Place2go is een mobiele muziekcontainer die bij toerbeurt de verschillende dorpen aandoet.

6.10

Verbouwen Dorpshuis De Lier

2019

2020

2.3

in voorbereiding
2.4

De activiteiten in de dorpshuizen zijn van groot belang voor de leefbaarheid. Een gezonde exploitatie vinden in voorbereiding
wij daarom erg belangrijk. We onderzoeken of een bestuurlijke samenwerking tussen de dorpshuizen
hieraan bijdraagt. Wij bieden alle dorpshuizen een vitaliteitsscan aan. Initiatieven die uit deze scan
voortvloeien ondersteunt het college waar mogelijk. Dorpshuis De Lier verbouwen en verduurzamen wij.

2.5

2.10

Continu

6.12

Beperken van schulden

Door schulden te beperken voorkom je isolement. Door samen te werken met organisaties zoals de
woningstichting helpen wij vroegtijdig. Ook geven wij voorlichting aan scholieren hoe om te gaan met geld.

Continu

7.2

"EHBO achter het stuur"

7.3

Cursussen reanimeren

7.4

Ambulance

7.5
7.6

7.7

Routekaart Energieneutraal Druten 2040
Energieloket

Energiebesparing in woningen

7.8

Zonnepanelen

7.9
7.10

Gemeenschapshuizen en sportaccommodaties
energieneutraal
Financieel stimuleren om zonnepanelen te plaatsen

7.11

Plannen verduurzaming

7.12

ZLTO

7.13

Monitoren duurzaamheidsdoelstellingen

7.14

Coördinator asbestsanering

7.15
7.16
7.17

Optimaliseren milieustraat
Aanbieden van gratis snoeiafval
Luierinzameling

1.12

in voorbereiding

Aan bijeenkomsten en projecten die onze inwoners activeren kennen wij een leefbaarheidssubsidie toe.

Programma 7 Volksgezondheid en milieu
7.1
Voolichting aan jeugd en ouders

2022 Nummer
Collegeprogr.
1.8

1.13

Leefbaarheidssubsidie

Participatiecoach

2021

Continu

6.11

6.13

2020

2.11

Wij kennen alle inwoners zonder werk die op ons zijn aangewezen. De afstand tot de arbeidsmarkt bepaalt Continu
hoe wij helpen. Het Werkbedrijf bemiddelt de kansrijke personen, een eigen participatiecoach helpt om
kansrijk te worden. Als betaalde arbeid (nog) geen optie is, biedt de coach een vorm van vrijwilligerswerk of
dagbesteding

2.12

Samen met de scholen geven wij voorlichting aan jeugd en ouders over de gevaren van alcohol, roken,
drugs en sexting. De GGD voert deze voorlichting voor ons uit.
De succesvolle cursus ‘EHBO achter het stuur’ voor zestien- tot twintigjarigen krijgt een vervolg. Dit is een
voorbeeld voor hoe we de gezondheids- en kindmonitor uitwerken.
Bij een hartstilstand zijn de eerste zes minuten van levensbelang. De gemeente organiseert gratis cursussen
voor alle inwoners die willen leren reanimeren.
Een snelle komst van de ambulance in noodsituaties is niet altijd vanzelfsprekend maar noodzakelijk. Wij
houden de aanrijtijden nauwlettend in de gaten en vinden het belangrijk dat de standplaats van de
ambulance in Druten behouden blijft
Uitvoering geven aan de Routekaart Energieneutraal Druten 2040
Een belangrijk instrument richting (individuele) inwoners en organisaties is het energieloket. Hiermee geven
we voorlichting en stimuleren we burgers, scholen en verenigingen tot energiebesparing en duurzame
energieopwekking.
Samen met de woningbouwverenigingen werken we aan de collectieve aanpak van energiebesparing in
woningen. Bestaande woningen worden allemaal gemiddeld label B (2020) en vanaf 2019 worden alle
nieuwe woningen en gebouwen met label A gerealiseerd. Streven is energieneutraal bouwen. Concrete
afspraken daarover zijn vastgelegd in de Woonvisie en prestatieafspraken.

in voorbereiding

1.1

Continu

3.2

in voorbereiding

3.4

Over vier jaar zijn 2000 daken in de gemeente voorzien van zonnepanelen. Daarvan maken in elk geval de
daken op openbare gebouwen deel uit.
Over vier jaar zijn alle gemeenschapshuizen en sportaccommodaties energieneutraal.
Huiseigenaren en eigenaren van (agrarische) bedrijfsgebouwen stimuleren wij financieel om zonnepanelen
te plaatsen.
Bij het maken van plannen voor verduurzaming betrekken we steeds de technologische mogelijkheden en
nieuwe ontwikkelingen.
Op het gebied van duurzaamheid zien wij ZLTO als één van de belanghebbenden.

in voorbereiding

5.4

in voorbereiding
Continu

5.5

Continu

5.7

Continu

5.8

Wij monitoren de voortgang van de duurzaamheidsdoelstellingen. We koppelen de voortgang terug aan
inwoners, bedrijven en overige belanghebbenden om inzicht en draagvlak te realiseren

Continu

Asbest komt nog op veel plaatsen in de gemeente voor. We geven particulieren antwoord op hun vragen
over de sanering van hun daken door daarvoor een coördinator aan te stellen.
We optimaliseren onze milieustraat, verbeteren de logistiek en verruimen de openingstijden.
Onze inwoners kunnen het hele jaar hun snoeiafval gratis aanbieden.
We overwegen het invoeren van luierinzameling.

Continu
3.5
5.1

Continu
Continu

5.2
Continu
5.3

5.6

5.9
2020
2019
Continu
in voorbereiding

5.10
5.11
5.12
5.13

Legenda
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Programma 8 Wonen en bouwen
8.1
Langer zelfstandig wonen

Wat willen we bereiken

We stellen geld beschikbaar voor de uitvoering van projecten die langer zelfstandig wonen mogelijk maken. Continu

1.11

8.2

Onze gemeente realiseert ook in de periode 2018-2022 een ambitieus woningbouwprogramma. Druten
bouwt de komende vier jaar gemiddeld 110 woningen per jaar. Het beleidsstuk ‘faseren en doseren’ wordt
nog in 2018 geactualiseerd. In de kleine kernen bouwen we jaarlijks vijf tot tien woningen. Bestaande
woningbouwprojecten versnellen we. Aan de hand van de uitkomst van de raadsagenda voeren we de
plannen van 2019 tot 2022 uit die de raad ons aanreikt. We nemen deze plannen op in een nieuw
woningbouwbeleid.

4.2

Woningbouwprogramma

8.3
8.4
8.5

Bepalen woningbouw
Markt
Ruimte nevenactiviteiten agrarische ondernemers

8.6
8.7

Aansluiting Molenhoek-Markt
Ontsluiting wijk Druten-West

8.8

Uitvoering (deel) centrumvisie Horssen (kapitaallasten)

2019

2020

2021

2022 Nummer
Collegeprogr.

in voorbereiding

Per kern bepalen wij de grenzen waarbinnen woningbouw mogelijk is.
We richten de Markt sfeervol in.
Agrarische ondernemers krijgen de ruimte voor aan het bedrijf gelieerde nevenactiviteiten, bijvoorbeeld op
2019
het gebied van natuur- en landschapsbeheer en toerisme.
We realiseren een verbeterde, ongelijkvloerse, aansluiting Molenhoek-Markt.
De wijk Druten-West krijgt een ontsluiting (voor auto’s) op de Van Heemstraweg. Een en ander wordt in het
nieuwe bestemmingsplan voor Druten-West meegenomen.
Voor de uitvoering van (een deel van) de centrumvisie Horssen stellen wij geld beschikbaar
in voorbereiding

2020
2020

4.3
4.9
6.10

2020
2020

8.4
8.5
8.7

Legenda

Kolom1
2019
Continu
2020
in voorbereiding
2021
2022 Q1
niet opgestart terwijl dat wel had gemoeten

