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Hoofdstuk 1. Inleiding, leeswijzer en verantwoording  
 
Zaltbommel Veranderen met Visie 
 

Als je politiek actief bent in Nederland ben je altijd bezig met 
veranderingen in de samenleving. Daarom heet dé lokale politieke partij 

van de gemeente: Zaltbommel Veranderen met Visie.  
 

Voor je ligt het verkiezingsprogramma van Zaltbommel Veranderen met 
Visie (verder ZVV) voor de raadsperiode van 2022 tot 2026. ZVV is een 

onafhankelijke politieke partij die zich wil inzetten voor verantwoord 
gemeentelijk beleid.  

 
Omdat je hier woont! 

 
Deze veelzeggende slogan van ZVV benadrukt dat lokale politiek gaat om 

jouw directe leef- en woonomgeving. Het ZVV team dat op de kieslijst 

staat, is een groep enthousiaste inwoners van de gemeente Zaltbommel die 
energie willen steken in het meebesturen van de gemeente; Omdat zij 

hier wonen! 
 

Waarom is jouw stem op ZVV nodig 
 

Sinds 2004 is ZVV de lokale politieke partij in Zaltbommel, zeer bewust 
zonder binding met de landelijke politiek, niet links-niet rechts en zonder 

binding met levensovertuiging of religie. ZVV stelt vast dat de agenda van 
de gemeentelijke politiek grotendeels bestaat uit uitvoeringstaken van 

beleid dat door hogere overheden wordt bepaald. Dit betekent simpelweg 
dat bijna alle onderwerpen terug te brengen zijn op het inrichten en op 

orde hebben van heldere werkprocessen en het kundig en effectief werken 
van het gemeentelijk apparaat. Deze uitvoeringstaak vraagt om een 

zakelijke en pragmatische manier van denken, vanuit gezond verstand. Dat 

is precies wat de gemeente Zaltbommel nodig heeft en waar ZVV voor 
staat.  

 
Niet alle onderwerpen zijn uitvoeringsgericht. Beleid over inrichting van de 

woon- en werkomgeving verdient wel degelijk een inhoudelijke 
beleidsinbreng van de politiek en dus ook van ZVV. Die inbreng wordt dan 

ook aangestuurd op basis van opvattingen en ervaringen die leven bij de 
inwoners, dicht bij huis, in hun directe leefomgeving.  

 
In hoofdstuk 2 wordt verantwoording afgelegd voor het functioneren van 

de partij tot nu toe maar belangrijker is hoe ZVV kijkt naar de uitdagende 
taken die er in de nabije toekomst liggen voor  het gemeentebestuur. 
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Lees in hoofdstuk 3 hoe ZVV om wil gaan met de thema’s die in de 
raadsperiode 2022-2026 actueel zullen zijn. 

 

In hoofdstuk 4 maak je nader  kennis met Zaltbommel Veranderen met 
Visie en wordt de motivatie bij de oprichting van ZVV (in 2004) nader 

uiteengezet aan de hand van o.a. de missie, de visie en speerpunten. Voor 
de eerdere kiezers en kenners van ZVV is dit geen nieuws maar voor 

nieuw-geïnteresseerden een heldere kennismaking. 

 

Verantwoording verkiezingsprogramma 

Dit partijprogramma is samengesteld na breed overleg binnen de 
vereniging van Zaltbommel Veranderen met Visie en is in december 2021 

goedgekeurd door de Leden van ZVV. Voor meer informatie over ZVV kan 
contact opgenomen worden met: 

 

Het Secretariaat van ZVV, p/a Mussenlaan 1, 5301 NZ Zaltbommel. 
Email info@zvvzaltbommel.nl of via de website 

www.zvvzaltbommel.nl 
 
Hoofdstuk 2. De gemeente Zaltbommel staat er goed voor 
 
 Wat is er bereikt door ZVV?  

  

Sinds 2006 maakt ZVV deel uit van het college van Burgemeester en 
Wethouders en heeft daarmee een doorslaggevende invloed gehad op het 

reilen en zeilen van de gemeente Zaltbommel. Het gemeentebestuur is erin 
geslaagd om, met de inbreng van ZVV als één van de twee grootste 

fracties, de stabiele koers vast te houden.  
 

ZVV is het meest trots op de 16 jaar lange samenwerking binnen 
gemeenteraad als geheel. In de laatste vier raadsperiodes is het elke keer 

gelukt om zonder grote tegenstellingen snel coalities te vormen van 
wisselende samenstelling die doorgaans op constructieve wijze konden 

samenwerken met de gemeenteraad. Een belangrijk bewijs daarvoor is een 
reeks van besluiten gebaseerd op brede steun in de gemeenteraad en 

unanieme goedkeuring van een lange reeks van jaarbegrotingen sinds 
2010. 

 

De opstelling van ZVV in de raadsperiode 2022-2026 
 

Vooruitkijkend ligt er een aantal grote uitdagingen op onze weg. We 
moeten er alles aan doen om de Coronacrisis beheersbaar te houden en 

ook het klimaatvraagstuk neemt de vorm aan van een crisis. Daarmee 
samenhangend moet in de komende jaren de noodzakelijke energietransitie 

mailto:info@zvvzaltbommel.nl
http://www.zvvzaltbommel.nl/
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van de vergadertafel naar concrete actie en moet alles op alles gezet 
worden om het tekort aan woningen op te heffen. 

 
We moeten nadenken over beleid en regelgeving voor de inrichting van 

onze woonomgeving; de omgevingsvisie en omgevingswet. Daarnaast is 
evaluatie en mogelijk ook herbezinning aan de orde van het economische 

profiel van de gemeente. We moeten blijven streven naar diversiteit in 

bedrijvigheid, de kwaliteit en omvang van werkgelegenheid in ons gebied 
veilig stellen en tegelijkertijd een progressief en milieu- en natuurbeleid 

uitvoeren.   

 

ZVV zal, waar effectief, kritisch stelling nemen tegen de doorgeschoten 

decentralisatiedrift van de Rijksoverheid vooral op thema’s waar landelijke 
regie noodzakelijk is zoals Energie- en Klimaatbeleid maar ook het 

Zorgbeleid.   
Aan de andere kant heeft de gemeente en dus de lokale politiek, de plicht 

om, in het belang van de inwoners, oplossingsgericht te handelen binnen 
de gegeven kaders van de wetgever.  

De gemeente Zaltbommel is erin geslaagd om de haar toebedeelde sociale 

zorgtaken effectief en financieel goed te regelen maar de Rijksoverheid 
mag geen verkapte bezuinigingen opleggen en moet zorgen voor 

rechtvaardige en uitvoerbare regels. 
ZVV vindt overigens wel dat, daar waar het effect van de uitvoering van 

landelijk geldende protocollen onterecht schade berokkend aan individuele 
inwoners, de gemeente beschermend moet handelen. In die gevallen moet 

maatwerk voor het individu altijd het uitgangspunt zijn en niet het 
functioneren van het systeem.  

 
Beoordeling van voorgesteld beleid door ZVV  

   
Uitvoering van overheidstaken vraagt om duidelijke afspraken over “wat” 

en “hoe” tegen welke “prijs”. Bij het beoordelen van beleid is het echter 
belangrijk in hoeverre de gemeenteraad invloed heeft op de 

besluitvorming. Daarom zal ZVV bij elk beleidsvoorstel vooraf de vraag 

stellen of: 
 

1. De raad een doorslaggevende rol heeft in het te nemen besluit. ZVV 
zal hier een weloverwegen standpunt innemen en dat ook 

beargumenteren in de discussie voor de stemming. 
2. De raad mee mag praten en het besluit door een hogere instantie 

wordt genomen. ZVV zal hierbij, gevraagd of ongevraagd, advies 
uitbrengen, niet noodzakelijk een standpunt innemen. 

3. De raad alleen geïnformeerd wordt over het te nemen besluit. ZVV 
zal die informatie als kennisgeving aannemen en reageren, geen 

discussie, geen formeel standpunt. 
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Deze opstelling lijkt vanzelfsprekend maar ervaring leert dat in de praktijk 

maar al te vaak zaken voorgelegd worden waar de raad geen bepalende 

invloed op kan uitoefenen.  

 

De kerndoelen van ZVV  

Bij de inhoudelijke beoordeling van voorgenomen besluiten is ZVV de lokale 

procespartij die zich concentreert op de randvoorwaarden die nodig zijn om 

de volgende doelen te bereiken: 

• Prettig  wonen: Doeltreffend beheer van de leefomgeving: 
vriendelijke inrichting, ecologisch verantwoord en betaalbaar. Je voelt 

je hier thuis!  
• Met plezier werken: werkzaam zijn in de gemeente Zaltbommel is 

werken bij ambitieuze en maatschappelijk betrokken ondernemingen 

die terug kunnen vallen op een constructief en transparant 
gemeentebestuur  

• Gezonde vrije tijdsbesteding: toegankelijke en betaalbare cultuur- en 
sportvoorzieningen geïnitieerd en geregisseerd door de inwoners zelf, 

al dan niet in verenigingsverband.  
• Menswaardig welzijn: optimale zelfredzaamheid door passende 

zorgvoorzieningen voor de mensen die dat nodig hebben, 
toegankelijke infrastructuur voor winkels en publieke dienstverlening 

(gemeentediensten, OV etc.).  
• Persoonlijke ontwikkeling: brede onderwijsvoorzieningen gericht op 

ambitie en toekomstperspectief voor iedereen, ook nieuwe inwoners. 
• Geen angst (=veiligheid): bevordering van verkeersveiligheid en 

bestrijding van criminaliteit en vandalisme.  
 

Dit alles op basis van solide financieel beheer: degelijk en transparant. 

 
Bovenstaande kerndoelen vormen de bouwstenen van de omgevingsvisie 

waar ZVV voor staat. De uitwerking daarvan voor de komende 4 jaar staat 
beschreven in hoofdstuk 3. 

  
In werktermen betekent de ZVV aanpak: concreet doel stellen, 

haalbaarheid toetsen binnen de maatschappelijk verantwoorde kaders, 
middelen/budget zeker stellen en werkwijze bepalen. Na besluitvorming 

dient de gemeente te zorgen voor omstandigheden en voorzieningen die 
realisatie van plannen mogelijk maakt.  

 
Binnen ZVV wordt een eigen mening of levensovertuiging gerespecteerd. 

Uit principe of overtuiging kan men verschillend denken over bepaalde 
thema’s zonder dat dit de zakelijke benadering van onderwerpen in de weg 

staat. 
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Hoofdstuk 3. Actuele beleidsthema’s; proactief handelen 

 
Onderstaande standpunten zetten de toon voor de opstelling van ZVV in de 

komende raadsperiode als het gaat om de inrichting van de gemeente 
Zaltbommel en als het gaat om de noodzakelijke verbetering van 

taakopvatting van politiek en gemeentelijke organisatie. 

 
• Algemeen, Organisatie en Samenwerking 

 

Organisatie 
ZVV blijft zich inzetten voor een doelmatiger bestuur; een team van 

Burgemeester en Wethouders dat daadkrachtig optreedt binnen het 
mandaat dat de gemeenteraad aan hen geeft. Een bestuur dat 

gesteund wordt door een oplossingsgerichte ambtelijke organisatie 
die het belang van inwoners centraal stelt en bescherming biedt voor 

complexe regelgeving van het Rijk.  
De gemeenteraad is overigens het meest effectief als zij 

beleidsbesluiten op hoofdlijnen kan nemen en daarvoor moet zij  
kunnen vertrouwen op voldoende deskundigheid van het college en 

de ambtelijke organisatie. 

 
Van kan niet naar kan wel.  

Het is voor ZVV wel duidelijk dat er nog het een en ander te winnen 
is als het gaat om het verbeteren van de dienstverlening en opstelling 

van het ambtelijk apparaat. ZVV hoort geregeld reacties van 
inwoners die ontevreden zijn over de kwaliteit van de dienstverlening. 

Ook wordt best vaak getwijfeld aan de oprechtheid van de intenties 
van de gemeente bij inspraakprocedures. Dat schaadt vertrouwen.  

 
Over het algemeen is men te spreken over de vriendelijkheid en 

getoonde bereidwilligheid van de gemeentefunctionarissen met wie 
men contact heeft maar de daadwerkelijke oplossingen worden toch 

vaak als teleurstellend ervaren.   
 

ZVV wil inzetten op een houding van ambtenaren waarbij uitgegaan 

wordt van wat wel kan in plaats van andersom. Ga praten met 
betrokkenen, denk in oplossingen vanuit het belang van inwoners. 

Neem het managen van verwachtingen serieus in de samenwerking 
met inwoners. Maak vanaf het begin duidelijk en transparant welke 

(wettelijke) beperkingen er zijn, dat genereert wederzijds begrip en 
sterkt het onderlinge vertrouwen. 
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Erop af beleid in samenwerking tussen organisatie en politiek. 

ZVV heeft inmiddels uit eigen ervaring geleerd dat slepende kwesties 
over bijvoorbeeld  bouw- en bestemmingsplannen beter opgelost 

kunnen worden in open gesprekken tussen ambtenaren en politiek 
enerzijds en betrokken inwoners of bedrijven anderzijds. Samen aan 

de vergadertafel tot redelijke en gedragen compromissen komen op 

basis van geven en nemen. Vervolgens die oplossingen inbrengen in 
de gemeenteraad.  

 
Samenwerking met buurgemeentes en Provincie  

De herindelingsdiscussie; het eventueel samengaan met Maasdriel is 
nu een gesloten boek. Samenwerking met Maasdriel in operationele 

zaken (BVEB) zijn zeker effectief en ook de regionale samenwerking 
in Regio Rivierenland (ODR, Werkzaak RAR) leveren over het 

algemeen win-win situaties op. Toch pleit ZVV voor een kritische 
analyse over de doelmatigheid van de samenwerking in de 

dienstverlening naar de inwoners. Daarnaast moet nagegaan worden 
in hoeverre samenwerking, onbedoeld toch ontwikkelt naar een 

afstandelijke extra bestuurslaag. Als dat vastgesteld wordt moet de 
gemeente Zaltbommel ingrijpen en in het ergste geval de 

samenwerking opzeggen. 

Het bestaansrecht van Provinciaal Bestuur is historisch bepaald. In 

oorsprong waren de Staten machtiger dan de landelijke overheid. Die 
situatie is nu anders en de vraag over wat de toegevoegde waarde 

van de Provinciebesturen is, wordt regelmatig opgeworpen. ZVV 
mengt zich niet in die discussie maar vindt wel dat daar waar de 

Provincie meer tegen- dan meewerkt als het gaat om lokale 
inrichtingsplannen (vestigingsbeleid bedrijfscategorieën en opgelegde 

milieudoelstellingen), de gemeente de vrijheid moet nemen een eigen 
koers te varen. Ook als dit schuurt met de juridische verhoudingen. 

  

•  Financiën  
 

Financiële onafhankelijkheid schept ruimte 
Het financiële beleid waar ZVV voor staat is eenduidig en helder:  

- Niet meer uitgeven dan je te besteden hebt en dat zo houden 
- Gemeentelijke heffingen mogen niet omhoog om daarmee 

begrotingen sluitend te maken. Maximale stijging met het 
inflatiepercentage is de norm die ZVV aanhoudt.  

- Transparante en kostendekkende doorbelasting van gemeentelijke 

dienstverlening. Dus ook een scherpe tariefstelling in de juiste 
verhouding tot de geleverde prestatie.  
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- Constante aandacht voor efficiënt projectmatig werken: doel 
bepalen>aanpak overeenkomen>middelen alloceren>resultaat 

van uitvoering boeken> evalueren van proces> implementeren> 

processen verbeteren.  
 

Deze principiële aanpak heeft de laatste 16 jaar, door bepalende 
inbreng van ZVV, geleid tot een gezond eigen vermogen dat de 

gemeente Zaltbommel financieel weerbaar maakt. Het resultaat van 
dit beleid is een reeks sluitende begrotingen met ruimte voor nieuw 

beleid zoals realisatie van het gemeentelijke zwembad annex 
sporthal, de realistische plannen voor een nieuw cultureel centrum, 

behoud en het ontwikkelen van voorzieningen in de dorpen. 
 

• Prettig wonen: Doeltreffend beheer van de leefomgeving: 

vriendelijke inrichting, ecologisch verantwoord en betaalbaar. 

Je voelt je hier thuis.  

Omgevingsbeleid: kernpunt van lokale politiek 
Als er één woord is dat veel gehoord of gelezen wordt in de komende 

raadsperiode is het “OMGEVING”. Het is een containerbegrip voor 
alles wat te maken heeft met inrichting van onze woonomgeving, 

onze de bedrijfsterreinen en de agrarische bedrijven van onze 
gemeente, onze infrastructuur, de recreatiegebieden en alles wat 

daaromheen georganiseerd moet worden. 
  

Vanuit de landelijke overheid wordt aangestuurd op een nieuwe 
aanpak van alles wat met woonomgeving van inwoners te maken 

heeft. Het omgevingsbeleid dichter bij de inwoners brengen betekent 
dat gemeentes en dus hun inwoners meer zeggenschap krijgen over 

de inrichting van landschap, stad en dorp. Dit alles op basis van een 

lokale Omgevingsvisie en binnen de kaders van de Omgevingswet die 
de regelgeving probeert te stroomlijnen. 

 
De omgevingsvisie is voor jou en dus voor ZVV waarschijnlijk het 

belangrijkste lokaal-politieke beleidspunt in de komende jaren 
simpelweg omdat je hier woont! 

 
De gemeente moet regie nemen in de woningmarkt 

Wonen begint met het ter beschikking hebben over een eigen koop- 
of huurwoning. Dat is helaas voor bepaalde groepen inwoners geen 

vanzelfsprekende zaak en daarom ligt hier volgens ZVV een 
essentiële gemeentelijke taak. 
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ZVV pleit voor actief ingrijpen van de gemeente op het woningbeleid. 
Het woningenbestand, koop en huur moet afgestemd zijn op de 

doelgroepen. Dat geldt voor de woningnood van vandaag maar ook 

voor de woningbehoefte op langere termijn. Doelgroepen nu en in de 
toekomst bepalen welke categorieën woningen nodig zijn en ook de 

toewijzing van woningen moet op basis daarvan plaats vinden.  
Voor de gemeente betekent dit; regelgevend optreden in het overleg 

met woningcorporaties en particuliere verhuurders van woningen 
voor alle doelgroepen: jongeren, (jonge) gezinnen, senioren, 

arbeidsmigranten en statushouders.   
 

ZVV vindt dat de gemeente zich in de koopsector actief moet 
opstellen. Om prijsopdrijvende speculatie te voorkomen moet de 

zelfbewoningplicht voor koophuizen zo snel mogelijk op de agenda.  
De gemeente moet zichzelf gaan bemoeien met het aanbieden van 

betaalbare koopwoningen die starters uit de gemeente met subsidie 
kunnen kopen, de wettelijke basis is er nu! 

  

Van starters die willen kopen kan je verwachten dat zij van plan zijn 
zich hier voor langere tijd te vestigen. Zij zijn belangrijk voor de 

kwaliteit van leven in onze gemeente. Zij stichten gezinnen, hun 
kinderen gaan hier naar school, zij houden de economie en 

maatschappij levend door gebruik te maken van voorzieningen als 
winkels, scholen, bibliotheek etc., zij voorkomen overmatige 

vergrijzing en houden daarmee stad en dorpen leefbaar.  
 

Goede woonomgeving is een collectief belang 
De woonomgeving is bepalend voor je levensgeluk aan de andere 

kant is de fysieke ruimte in ons dichtbevolkte land een schaars goed. 
Die ruimte hebben we allemaal hard nodig om te wonen, te werken, 

te ontspannen, kortom om te leven. Dit gegeven vraagt om een 
voortdurend afwegen van belangen en wij willen met z’n allen dat ons 

gemeentebestuur dat op een verstandige en rechtvaardige manier 

doet.  
  

ZVV is van mening dat de natuur in ons gebied op zijn minst moet 
worden beschermd maar beter nog, versterkt. Dit betekent 

biodiversiteit herstellen en reduceren van broeikasgassen. 
Helaas leidt het wispelturige Rijksbeleid op milieugebied (bijv.  

stikstofbeleid) voor onduidelijkheid en verwarring bij inwoners en 
vooral agrarische- en bouwbedrijven. Dit kan onterecht conflicten 

opleveren tussen partijen die juist gebaat zijn bij het opkomen voor 
het overduidelijke, gezamenlijke belang namelijk gezonde lucht, 

water en bodem. ZVV wil van de vermeende tegenstellingen tussen 
bewoners en bedrijven af en pleit voor het samen optrekken in de 

discussie met de Rijksoverheid om effectieve maar ook redelijke  
maatregelen te treffen. 
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Ecologie en duurzaamheid gaan samen 

ZVV vindt dat tegenstellingen in de belangenoverwegingen over 

gebruik van ruimte kunnen worden doorbroken door gezamenlijk 
(gemeente, bedrijfsleven, agrarische bedrijven, overheden en niet te 

vergeten bewoners) een strategie uit te werken voor een ecologische 
hoofdstructuur voor buitengebied, stad en dorpen.  

Dit kan o.a. worden bereikt door openbare ruimten in woonwijken, op 
bedrijventerreinen en de niet in gebruik zijnde gronden bij 

kassencomplexen opnieuw in te richten. Maak van gemaaid grasland 
min of meer wilde, bio-diverse bos- en struikachtige gebieden. Minder 

onderhoud en geen economisch verlies van grondgebruik. 
 

Glastuinbouw is een gegeven 
Het is een gegeven dat glastuinbouw een agrarische hoofdactiviteit is 

in de gemeente Zaltbommel. Dit is het resultaat van afspraken die in 
het verleden zijn gemaakt in het overleg tussen gemeentes, de 

Provincie en het bedrijfsleven. In deze situatie is het de taak van de 

gemeente om te streven naar een goede balans tussen prettig wonen 
en die agrarische activiteit.  Volgens ZVV betekent dat: het strikt 

hanteren van afspraken als het gaat om intensivering van 
glastuinbouw op de aangewezen gronden en sanering van oudere 

glastuinbouwgebieden. De gemeente moet ook ontvankelijk zijn voor 
eventuele overlast die inwoners ervaren (bijvoorbeeld lichtvervuiling) 

en daarover in gesprek gaan met betrokken bedrijven om overlast te 
stoppen of in ieder geval te verminderen.  

  
Intensieve veeteelt beperkt houden 

Op dit moment is er slechts in geringe mate sprake van intensieve 
veeteelt omdat gemeentelijke regeling daarin voorziet. De 

stikstofdiscussie in Nederland en de lessen uit Brabant geven volgens 
ZVV genoeg aanleiding om met elkaar af te spreken dat uitbreiding 

van intensieve veeteelt beperkt moet blijven. 

 
Defensie radar, liever niet 

De modernisering van het Radarstation in Herwijnen wordt door 
omwonenden daar afgewezen, gesteund door de Provincie. Reden 

voor Defensie om naar een alternatieve locatie voor de installatie te 
zoeken o.a. in de gemeente Zaltbommel.  ZVV is tegen dit 

voornemen omdat het luchtruim van de gemeente al belast wordt 
door laagvliegoefeningen van de luchtmacht maar ook omdat er 

ongerustheid is over de negatieve invloed van de elektromagnetische 
straling voor gezondheid van omwonenden en hinder voor 

internetverkeer. 
 

     
 



11 

 

Zaltbommel Veranderen met Visie  Verkiezingsprogramma 

“Omdat je hier woont! “                         2022-2026  

 

Parkeerregeling in de binnenstad evalueren en aanpassen 
Parkeerbeleid in de binnenstad blijft een lastig vraagstuk. Feit is dat 

de schaarse ruimte en de verschillende belangen ervoor zorgen dat 

een oplossing waar iedereen tevreden mee is een utopie blijkt te zijn. 
De huidig regeling waar ZVV mee ingestemd heeft, wordt in 2022 

geëvalueerd. ZVV wil goed luisteren naar ervaringen van parkeerders 
maar ook van niet parkeerders en zal de evaluatie kritisch 

beoordelen. Indien nodig wil ZVV nieuwe voorstellen doen.  Nieuw 
beleid moet stoelen op duidelijke keuzes waarbij in eerste plaats 

veilig lopen in de binnenstad centraal komt te staan en 
parkeerplaatsen in de ruimte die overblijft, op een evenwichtige 

manier worden verdeeld. De randvoorwaarden daarbij zijn:  
- volledige en eenduidige informatie op de locaties (borden) 

- één tarief voor de hele binnenstad 
- tijdzones die voor de hele stad hetzelfde zijn 

- prioriteit voor mobiliteitsgehandicapten 
- bewezen functionaliteit van blauwe zones  

   

Energietransitie is landelijke verantwoordelijkheid 
ZVV is het eens met de deskundige wetenschappers die pleiten voor 

een nationale regie van de landelijke overheid in de energietransitie.  
De omvang van investeringen die nodig is voor een geslaagde 

transitie vraagt daarom.  
Simpelweg de landelijke doelstellingen doorzetten naar provincies en 

gemeentes gaat niet voldoende opleveren. ZVV is dan ook geen 
overtuigd voorstander van het regionale energieakkoord (RES) maar 

zal het nakomen van de afspraken die daaruit voortvloeien wel 
steunen. 

 
ZVV gelooft wél in het principe “doen wat je samen kunt bereiken”. 

Wij denken dan het financieel en administratief steunen van hetgeen 
particulieren en bedrijven binnen de gemeente kunnen bijdragen aan 

de energietransitie: plaatsing van zonnepanelen bevorderen op 

particuliere daken en daken van huurwoningcomplexen, 
samenwerking tussen bedrijven op bedrijfsterreinen bevorderen voor 

grootschalige energieopwekking op zonnedaken. Verder moet de 
gemeente met agrarische bedrijven in gesprek gaan over de 

mogelijkheden die zij hebben om mee te werken aan verantwoorde 
landelijke ingrepen zoals het plaatsen van een soort van windmolens 

die niet belastend is voor inwoners.  
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• Met plezier werken: werkzaam zijn in de gemeente  
Zaltbommel is werken bij ambitieuze en maatschappelijk 
betrokken ondernemingen en andere werkgevers die terug 
kunnen vallen op een constructief en transparant 
gemeentebestuur. 

 
Betrokken Werkgevers  

De gunstige ligging van de gemeente Zaltbommel maakt dat de 
gemeente aantrekkelijk is voor bedrijven en dit levert naast 

bedrijvigheid ook werkgelegenheid op. ZVV vindt dat de gemeente in 

haar vestigingsbeleid moet streven naar voldoende  diversiteit en 
kwaliteit van het geboden werk. Te hoge concentratie van 

gelijksoortige ondernemingen kennen we al bij de in agrarische 
bedrijven maar die dreigt ook in bijvoorbeeld de logistieke sector met 

als gevolg te veel werk voor laagopgeleide werknemers hetgeen weer 
arbeidsmigranten aantrekt en onze goedopgeleide jongeren aanzet 

tot het zich buiten de gemeente te vestigen. 
 

De gemeente moet investeren in goede relaties met de lokale 
werkgevers die wederzijdse maatschappelijke betrokkenheid 

oplevert. ZVV stelt daarom voor om in samenwerking met 
werkgevers en gefinancierd vanuit het Regionaal Investerings Fonds 

(RIF) een regulier gemeente-breed werknemersonderzoek uit te 
voeren om vast te stellen welke innovatie richtingen bij kunnen 

dragen aan de kwaliteit van de werkgelegenheid in de gemeente.      

 
Toerisme bevordert levendigheid en gastvrijheid is een keuze 

De combinatie van gevarieerd  rivierenlandschap met ruim aanbod 
van kunst, cultuur en een rijke historie maken dat bezoek aan en 

verblijf in de gemeente aantrekkelijk gevonden wordt. ZVV kiest voor 
gastvrijheid en vindt het belangrijk dat toegankelijkheid en het 

niveau van voorzieningen aansluit bij de vraag vanuit toeristen. 
 

• Gezonde vrije tijdsbesteding: toegankelijke en betaalbare 
cultuur- en sportvoorzieningen geïnitieerd en geregisseerd 
door de inwoners zelf, al dan niet in verenigingsverband. 

 
Sporten kan altijd en overal 

Het niveau van sportaccommodaties in de gemeente Zaltbommel, 
dorpen en stad, is zondermeer hoog. In de afgelopen raadsperiodes is 

daar hard aan gewerkt maar er blijven altijd nog wensen. Zo zal ZVV 
zich in blijven zetten voor een doorbraak bij de planologische impasse 

rond de voetbalaccommodatie in Brakel.  
Een belangrijke mijlpaal is natuurlijk de opening van het 

gemeentelijke zwembad met de  aangrenzende sporthal.  
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ZVV stelt met instemming vast dat het Multicourt in het sportpark 
van de stad gereed is en daarmee wordt voldaan aan de wens om 

sporten buiten verenigingsverband te faciliteren. De volgende stap is 

nagaan in hoeverre er behoefte en draagvlak is voor dergelijke 
faciliteiten in de dorpen. 

 
Spelen is belangrijk 

Uitdagend en veilig spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van 
onze jongste inwoners en stimuleert tot meer en beter bewegen.  De 

gemeente Zaltbommel is rijk aan speeltuinen, groot en klein met voor 

iedere leeftijdsgroep een ruime keuze uit speeltoestellen.  

 Helaas zijn speeltoestellen gewilde objecten voor vernielzucht en dat 

 vergt handhaving, monitoring en reparatie om gevaarlijke toestanden 

 te voorkomen. ZVV pleit ook voor een beleid van tussentijdse 

 aanpassing en - indien nodig - hercertificering van speeltoestellen als 

 bijvoorbeeld blijkt dat jongere doelgroepen dan bedoeld toch 

 stelselmatig gebruik maken van deze speeltoestellen.  

Nieuwe Cultuurcentrum uiterlijk 2024 open 

Na veel en lang kwakkelen met het voortbestaan van de Poorterij zijn 
de plannen voor een nieuw cultureel centrum nabij zwembad en 

sporthal concreet. ZVV wil nu doorpakken: In 2022 alle 
voorbereidingstaken afhandelen en in 2023 bouwen zodat het 

cultuurcentrum uiterlijk 2024 geopend wordt. Het nieuwe 
cultuurcentrum moet naast buurt- en filmhuis ook de reputatie bij 

landelijk bekende theatermakers terugwinnen voor bijvoorbeeld try-
out voorstellingen. ZVV pleit om die reden ook voor het investeren in 

state-of-the-art streamingfaciliteiten van voorstellingen en 
filmproducties. 

 
ZVV is zich bewust van de zorg die bij veel inwoners leeft over die 

nieuwe locatie. Veel mensen zijn van mening dat een dergelijke 

voorziening in de historische binnenstad hoort. Alles overziend is ZVV 
van mening dat de nieuwe locatie de beste oplossing is maar wil dan 

wel dat de ingang van het nieuwe gebouw op logische wijze 
toegankelijk is vanaf het Portageplein. 
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• Menswaardig welzijn: optimale zelfredzaamheid door 

passende zorgvoorzieningen voor de mensen die dat nodig 

hebben, toegankelijke infrastructuur voor winkels en publieke 

dienstverlening (gemeentediensten, OV etc.).  

Passende zorg vinden in plaats van zoeken 
Het uitgebreide netwerk van zorgverleners die in opdracht van de 

gemeente verantwoordelijk is voor de correcte uitvoering van het 
zorgbeleid moet gemakkelijker toegankelijker worden. De gemeente 

is daarom van plan om op diverse locaties in de gemeente 
zorgpleinen in te richten. De bedoeling is dat zorgaanbieders zich op 

die locaties presenteren en dat daarmee de afstemming en 
samenwerking van zorgverleners gestimuleerd wordt. ZVV vindt dit 

een goede ontwikkeling maar wil een stap verder gaan. Zoeken moet 
vinden worden en daarom pleit ZVV voor aanstelling van  

zorgcoaches van “vlees en bloed” die op de zorgpleinen concrete 

maatwerk-zorgpakketten kunnen samenstellen voor inwoners die dat 
nodig hebben. 

 

Werk vinden en voldoende inkomen genereren 

Een leidend principe bij het gemeentelijk beleid dat ZVV voorstaat is 

het universeel streven van mensen om voor zichzelf te kunnen 

zorgen. Als gemeente hebben we de verantwoordelijkheid om voor 

iedereen voor wie dat niet meteen mogelijk is, zaken als 

basisinkomen, sociale zekerheid en zinvolle bezigheid te faciliteren. 

Dit kan de weg zijn naar de gewenste zelfredzaamheid.   

Werkzaak heeft de taak mensen die kunnen werken te helpen aan het 

werk te komen en tot die tijd zorg te dragen voor inkomens-
uitkeringen. ZVV is van mening dat werkzaak goed werk verricht. Een 

verbeterpunt is wellicht de bereikbaarheid: kan werkzaak ook deel 
uitmaken van de zorgpleinen om reiskosten en- tijd van cliënten te 

beperken? 
 

WMO, participatie en welzijn zijn verbonden  
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet zijn 

nauw verbonden. Iedere inwoner die om gezondheidsredenen niet 

volwaardig deel kan nemen aan de maatschappij moet een beroep 
kunnen doen op fysieke ondersteuning die grotendeels door de 

gemeente moet worden verzorgd. 
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ZVV ondersteunt het beleid van de gemeente om in te zetten op het 

vroegtijdig signaleren van zorgvragen om pijnlijke en dure 

reparatiezorg te voorkomen. 
Voorbeelden hiervan zijn: 

- Samenwerking van huisartsen met Buurtzorg-Jong. 
Koppeling van spreekuren die eerder signaleren. 

- integrale vroeghulp aan jongeren die niet goed meekomen 
met de samenleving. Hier ligt ook een taak in de 

samenwerking met onderwijs zoals signalering van armoede 
of ontwikkeling van problematisch gedrag van kinderen. 

- welzijnswerk versterken: 
o Cohesie in buurten en dorpen bevorderen 

o Laagdrempelige dagactiviteiten organiseren 
o Laagdrempelige werkervaringsprojecten opzetten  

o Eenzaamheid jongeren opsporen en actief begeleiden 
o Ervaringsdeskundigen inzetten als startpunt voor 

preventief ingrijpen. 

ZVV vindt dat het een taak is van de gemeente om al deze 
initiatieven te ontdoen van- en beschermen voor bureaucratische 

barrières en zorg te dragen voor een structurele en ambitieuze 
voorzetting van dit beleid. 

 

 Nieuwkomers, een kansrijk gegeven 

 ZVV wil graag uitgaan van de kansen die nieuwkomers zoals 

 vluchtelingen en arbeidsmigranten kunnen bieden. Motivatie en 

 ambitie zouden voorwaarden moeten zijn voor vestiging. Daarvoor is 

 afstemming en samenwerking nodig tussen welzijnsinstellingen 

 (vanuit de gemeente), werkgevers en onderwijsinstellingen.  

De komende jaren zullen zich naar schatting, per jaar 30 tot 50, 

statushouders (vluchtelingen die een verblijfs- en werkvergunning 
hebben) vestigen in de gemeente Zaltbommel. De gemeente en 

verschillende instellingen houden zich bezig met maatschappelijke 
begeleiding en taalcoaching. Door nieuwe regelgeving van 

inburgering komt deze dienstverlening in handen van een nieuwe, 
regionaal werkende welzijnsorganisatie die de relatie met onmisbare 

vrijwilligers opnieuw op moet bouwen. ZVV maakt zich ernstige 
zorgen over het verlies van expertise en capaciteit dat hierdoor 

ontstaat. Statushouders kunnen de dupe worden van een moeizamer 
en -voor de gemeente-  mogelijk veel duurder integratieproces. Als 

blijkt dat de ingeslagen weg niet effectief is moet de gemeente niet 
schromen om besluiten te herzien.  
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De onrust in de wereld neemt toe en daarmee de stroom 
vluchtelingen/asielzoekers die naar ons land komen. Het is denkbaar 

dat de toevloed van vluchtelingen en asielzoekers naar Nederland 

leidt tot het verzoek van het Rijk aan de gemeente Zaltbommel om 
voor een korte termijn noodopvang te bieden. ZVV staat daar open 

voor mits de schaalgrootte van de noodopvang passend is in de 
gemeenschappen in stad of dorpen.  

 
• Persoonlijke ontwikkeling: brede onderwijsvoorzieningen 

gericht op ambitie en toekomstperspectief voor iedereen, ook 
nieuwe inwoners. 

 

Onderwijs meer dan alleen gebouwen 
Goed onderwijs is de opmaat voor een positie in de samenleving 

waarin je voor jezelf kunt zorgen en onafhankelijk bent. Opgroeien en 
volwassen worden in de gemeente Zaltbommel moet gepaard gaan 

met een gezonde persoonlijke ontwikkeling.  

 Daarvoor is kwaliteit en verscheidenheid van het onderwijsaanbod 

 noodzakelijk. De gemeente Zaltbommel kent een breed palet aan 

 onderwijsvoorzieningen en dat juicht ZVV toe. Hoewel de politiek 

 geen zeggenschap heeft op het onderwijsbeleid in de gemeente, 

 vraagt ZVV wel aandacht voor het borgen van een veilige 

 leeromgeving op de scholen.  

 
Schoolzwemmen opnieuw invoeren 

Iedereen zal onderschrijven dat in ons waterrijke gebied 
zwemvaardigheid een noodzaak is, vooral voor kinderen die 

spelenderwijs in de problemen kunnen komen. Gelukkig zijn we de 

term schoolzwemmen nog niet vergeten.  
De beschikbaarheid van een geavanceerd nieuw gemeentelijk 

zwembad is volgens ZVV een mooie aanleiding om na te gaan hoe we 
schoolzwemmen in het basisonderwijs weer in kunnen voeren.  

Het organiseren van schoolzwemmen in de gemeente is geen 
gemakkelijke opgave en daarom stelt ZVV voor dat de gemeente met 

basisscholen in gesprek gaat over mogelijkheden en eventuele 
ondersteuning voor bijvoorbeeld organisatie en vervoer.  

 

• Geen angst hoeven hebben: Veiligheid (openbare orde, 
criminaliteitsbestrijding, hulpdiensten en handhaving) 

 
Dreiging van klimaatverandering (klimaatadaptie) 

De klimaatverandering is een acute realiteit geworden met 

ongemakken/gevaren als wateroverlast, droogte en hitte. Het 
onderkennen hiervan is de basis voor proactief handelen.   
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Onze woonomgeving maar ook de woningen zelf moeten klimaat 
robuust ingericht zijn. ZVV pleit voor het kritisch volgen door de 

gemeente van het Rijksbeleid en de uitvoering daarvan, een 

risicoanalyse maken van wat specifiek voor gemeente speelt en 
zonnodig het treffen van aanvullende maatregelen. 

 
Misdaad cijfers dalen onrust neemt toe 

Als we de cijfers over de geregistreerde misdaad (aangiftes) moeten 
geloven zou er sprake zijn van een steeds veiligere leefomgeving op 

dit gebied. Tegelijkertijd wordt het onbestemde gevoel van de 
dreiging van georganiseerde, vaak drugs-gerelateerde criminaliteit, 

openlijke geweldpleging, vermenging onder- en boven wereld, een 

factor die ook in de gemeente voelbaar aanwezig is.  

ZVV maakt zich ernstige zorgen over deze ontwikkelingen te meer 
omdat de schade veroorzaakt door bijvoorbeeld 

opruimwerkzaamheden van drugsafval, verhaald wordt op de 
gemeentekas en dus indirect de inwoners van de gemeente. ZVV 

heeft geen kant en klare oplossing voor dit probleem maar dat mag 
geen reden zijn om de ernst van situatie te onderschatten. Alles moet 

in het werk gesteld worden om na te gaan hoe we het tij kunnen 
keren. 

 
Vernielingen met jaarwisseling en vuurwerk aan banden 

ZVV vindt het niet langer acceptabel dat kosten voor het herstel van 
vernielingen tijdens de jaarwisseling indirect worden verhaald op de 

inwoners van de gemeente. ZVV roept op tot een preventief actieplan 
en spendeert liever gemeentelijk budget in het voorkomen dan aan 

het achteraf gelaten betalen.    

 
Vooralsnog is het landelijke vuurwerkverbod voor 2021 geen lange 

termijn beleid. ZVV onderkent de behoefte van een deel van inwoners 
om de traditie van het zelf afsteken van vuurwerk in stand te houden 

en stelt voor het voorbeeld van de succesvolle “Bruchem-methode” 
uit te rollen in de hele gemeente.  

Elke kern heeft een “Vuurwerkvereniging” met een vergunning voor 
het afsteken van ingezameld en/of gezamenlijk ingekocht vuurwerk 

dat met professionele begeleiding, op veilige plaatsen in de stad en 
dorpen kan worden afgestoken. ZVV is realistisch genoeg om te 

beseffen dat een dergelijke aanpak niet meteen het gewenste effect 
heeft maar als daar nu mee begonnen wordt zal het naar verwachting 

redelijk snel gemeengoed worden.  
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Verkeersveiligheid bevorderen 
In de perspectiefnota en meerjarenbegroting van de gemeente 

Zaltbommel is een aantal concrete omgevingsplannen opgenomen 

waarbij verkeersveiligheid aan de orde is, hetzij als doel (nieuwe 
fietspaden in het landelijk gebied, trottoirs in stad en dorpen) hetzij 

als onderdeel van nieuwbouw of herinrichting (bijvoorbeeld 

ontsluiting Buitenstad en reconstructie Steenweg)   

ZVV is positief over de gemeentelijke plannen om verkeersveiligheid 

te bevorderen en juicht de betrokkenheid van inwoners bij het maken 
van plannen toe. Inspraak moet echter wel aantoonbaar leiden tot 

invloed zeker als algemene regelgeving op gespannen voet staat met 
de kennis van betrokken ervaringsdeskundigen zoals het geval  bij 

de, inmiddels landelijke, discussie over maximum snelheid van 30 km 

per uur op doorgaande wegen. Linksom of rechtsom moet dan 
voorrang gegeven worden aan wat noodzakelijk c.q. meest wenselijk 

gevonden wordt. Zaltbommel is niet de enige gemeente die een 
dergelijke wettelijke regel ondergeschikt maakt aan de situatie en 

inspraak wordt op die manier serieus genomen. 
  

 

Hoofdstuk 4. Partijprofiel van Zaltbommel Veranderen 
met Visie  

 
Visie en missie van ZVV; kernachtig en helder! 
 
“De gemeente moet breed gedragen initiatieven uit de lokale 

samenleving mogelijk maken, niet meer niet minder!  
Dit betekent concreet: consequenties van keuzes vooraf helder 

maken en democratisch gekozen beleid binnen de gestelde kaders 
tot uitvoering brengen.” 

 
De focus van het gemeentelijke apparaat moet extern gericht zijn, op 

klanten, inwoners en maatschappij. De gemeente is duidelijk en consistent 
in haar optreden. Controle en evaluatie van handelen zijn standaard 

opgenomen in de werkwijzen. De gemeente is duidelijk herkenbaar omdat 

zij: 
• Een regisserende positie inneemt binnen maatschappelijke 

netwerken; 
• Zorgt dat het noodzakelijke werk verricht wordt door mensen die 

daar goed in zijn.  
• Helderheid verschaft door zich te concentreren op haar kerntaken: 

“beslissen en besturen”.  
 

Met deze visie geeft ZVV invulling aan het denken voor de langere termijn. 
Het is niet uitsluitend de waan van de dag of de onvrede die leiden tot deze 
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visie. Het is de daadwerkelijke bereidheid lokale politiek en 
gemeentebestuur in dienst te stellen van de inwoners van de gemeente.  

 

Onze visie beschrijft wat we willen bereiken. Daarvoor hebben wij onze rol 
vastgelegd in een “missie”; wat wil ZVV blijven doen om op basis van de 

visie resultaten te boeken: 
 

Missie; faciliteren en monitoren! 
 

ZVV wil haar doel bereiken door het op democratische wijze afdwingen 
van: 

• Heldere en controleerbare afspraken met Burgemeester en 
Wethouders over de inhoud van het beleid  

• Verbetering van deskundigheid en motivatie van medewerkers van de 
gemeente. 

 
ZVV streeft naar een zakelijk  gemeentelijk beleid op basis van gezond 

verstand. Dit betekent doelgerichte besteding van collectieve middelen, 

realistische planning en professioneel leiding geven aan het gemeentelijk 
bedrijf: Faciliteren en monitoren! 

  
Speerpunten ZVV 

 
De speerpunten van ZVV  zijn basisprincipes en daarmee niet 

onderhandelbaar! Zij vormen de kernwaarden van de partij en zijn leidend 
voor het handelen van raadsleden en bestuurders. 

 
• Voor de kiezers maken deze speerpunten duidelijk wat zij van 

de door hen gekozen raadsleden en bestuurders kunnen 
verwachten 

• Voor andere partijen is duidelijk welke voorwaarden door ZVV 
zullen worden gesteld bij samenwerking en/of instemming met 

voorgenomen beleid. 

  
Speerpunt 1: Luisteren is meer dan horen 

 
ZVV wil luisteren naar de inwoners om te begrijpen. Niet eenmalig, maar 

permanent. Inspraak moet veranderen in invloed. ZVV wil voor het nemen 
van beslissingen met belanghebbenden (inwoners, dorpsraden en 

wijkplatforms) spreken over wat noodzakelijk en haalbaar is. Als we het 
daar over eens zijn, gaan we pas met elkaar aan realisatie of oplossing 

werken. Dat voorkomt conflicten, bezwaren en negatieve energie. Ook 
kunnen we dan onnodige kosten vermijden. 
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ZVV wil luisteren in plaats van horen. Kritisch, maar met een open 
instelling. ZVV is bereid haar mening te herzien om democratische 

samenwerking te bevorderen en maakt daar geen geheim van. Geen 

verborgen agenda’s, maar open en eerlijke discussie in het belang van de 
gemeente Zaltbommel. 

 
ZVV wil dat luisteren in plaats van horen standaard wordt opgenomen in de 

werkwijze van de gemeentelijke organisatie. Iedereen binnen die 
gemeentelijke organisatie moet ervan overtuigd zijn dat luisteren naar de 

inwoner noodzaak is in plaats van een plicht! ZVV wil ervoor zorgen dat 
iedereen die bij het gemeentebestuur betrokken is op deze manier kan 

werken. 
  

Speerpunt 2: Zakelijk en doeltreffend 
 

ZVV wil dat het gemeentebestuur zakelijk en doeltreffend is. Geen 
omslachtig gepraat maar een duidelijk doel voor handelen. Dat betekent 

concreet dat vooraf vaststaat waarom we iets gaan doen en wat we willen 

bereiken. Het handelen van het gemeentebestuur moet meetbaar zijn. Niet 
alleen voor deskundigen, maar voor alle inwoners.  

 
ZVV vindt dat er zoveel mogelijk projectmatig gewerkt moet worden. Dit 

betekent dat we “voordenken” in plaats van “nadenken”.  
Eerst vaststellen wat we willen bereiken dan een plan maken wat moet er 

gebeuren en door wie, vervolgens vaststellen wat het gaat kosten. Zorgen, 
dat het luisteren naar de inwoners goed geregeld is. En dan pas aan het 

project beginnen, met geregeld uitleg over de stand van zaken. Dit is 

zakelijk en doeltreffend.  

 
Zakelijk en doeltreffend betekent dat ZVV de thema’s kent waarover zij 

mee kan beslissen. ZVV laat zien wie waarvoor verantwoordelijk is bij het 
indienen van plannen en de uitvoering daarvan. We zorgen voor goede 

relaties maar voorkomen politiek gekonkel en handjeklap. 
 

Speerpunt 3: Met passie en gezond verstand  
 

ZVV verliest niet uit het oog dat we binnen de gemeente ook te maken 
hebben met emotie en met passie voor het bereiken van een betere woon- 

en werkomgeving. Gewoon omdat het beter moet, dus ook met gezond 
verstand. ZVV gaat niet mee in vreemde constructies of afspraken. Denk 

en doe zoals je dat thuis ook doet. 
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ZVV vindt dat de wethouders met gezond verstand benoemd moeten 
worden. Op grond van het werk dat moet gebeuren en niet op grond van 

de politieke partij waarvan zij lid zijn. Kwaliteiten gaan voor politieke kleur 

en verkiezingsuitslag. Gemeentepolitiek kent geen politieke kleuren, 
gemeentepolitiek is passie voor je woon- en werkomgeving 

 
Speerpunt 4: Verantwoorde risico’s 

 
ZVV vindt dat gezond verstand gebruiken ook geldt bij het aangaan van 

risico’s door het gemeentebestuur. Geen zaken op je hals halen die je niet 
kunt overzien. Duidelijk en meetbaar vaststellen wat we willen en wat het 

ons waard is. Geen contracten sluiten met open einden, geen afspraken 
zonder duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 

 
ZVV vindt dat risico’s gedragen moeten worden door diegenen die invloed 

hebben op het risico. De gemeente kan geen risico’s lopen op zaken waar 
zij geen invloed op heeft en moet dat ook niet willen. ZVV vindt dat risico’s 

op grond van landelijke politiek niet bij het gemeentebestuur horen en 

willen die dus ook niet lopen. De bedrijfsvoering van de gemeente voor 
bestaand beleid mag niet worden bekostigd met lastenverhogingen voor de 

burger, dat doet “Den Haag” al genoeg. Wij gaan het beleid met inwoners 
bepalen en met elkaar vaststellen hoe we dat betalen met het geld dat we 

beschikbaar hebben. We kunnen niet meer doen dan we uit onze 
portemonnee kunnen betalen, net zoals bij ons allen thuis. Dus geen 

risico’s gekoppeld aan mooie beloftes, maar eerlijk bepalen wat wel en niet 
kan. Dat is werken met verantwoorde, bekende risico’s. 

 
Zaltbommel, december 2021 
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