
SAMEN VERDER BOUWEN
De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Dit betekent 
ook een nieuwe coalitie. In dit overzicht geven we een terugblik op 
de eerste collegeperiode van West Betuwe. We zetten als nieuwe 
gemeente de eerste stappen. We bouwden samen verder aan 
West Betuwe. We hebben veel gedaan en bereikt. Daar zijn we als 
college trots op en dankbaar voor.

Terugblik 
collegeperiode 
2019 - 2022

Warmte uit de Linge
Enspijk

AED’s in elke kern

Goed onderwijsDe Plantage - Meteren

Spoor
Geldermalsen - Tricht

Leefbaarheid

Sporttoestellen Heukelum

Thuisbezorgen

documenten

Wij rijden 
elektrisch

Beheer wegen

IMPULS LOKALE 
ECONOMIE
We zijn aantrekkelijk voor bedrijven 
door een gezonde economie. Door het 
versterken van de lokale economie. 
En door het verder ontwikkelen van 
bedrijventerreinen. Met het uitgeven van 
percelen op Hondsgemet en de verkoop 
van gronden. 

GLASVEZEL
Iedereen wil een snelle 
internetverbinding. Dit is belangrijk voor 
bedrijven en inwoners. We werken meer 
thuis en digitaal. In 2021 startte de 
aanleg van glasvezel. Met een impuls 
voor 7.000 extra adressen. 

HUISVESTING 
ARBEIDSMIGRANTEN
In onze gemeente werken zo’n 2.500 
arbeidsmigranten. In het oogst- en 
plukseizoen zijn dit er zelfs nog 2.000 
meer. Zij hebben een plek nodig om 
tijdelijk te wonen. Daar is nu beleid voor. 
Dit draagt bij aan een goede en veilige 
huisvesting. 

BOUWEN AAN SOCIALE 
KRACHT
We zetten de inwoner centraal. Zo 
versterken we de samenleving in de 
nulde lijn. We proberen de juiste zorg op 
de juiste plek te leveren. Dat doen we 
samen met betrokkenen in de gemeente. 
Die weten waar het over gaat. Onze 
sociale kracht.

SPEELTUINEN
Klimmen en klauteren, rennen 
en ronddwalen, sport en spel. De 
gemeente wil in iedere kern een centrale 
speelruimte maken. Toegankelijke 
speelruimten om te ontdekken en om 
elkaar te ontmoeten. Met speeltoestellen 
die heel en veilig zijn.

WEST BETUWE 
FINANCIEEL GEZOND
We stoomden West Betuwe klaar voor 
toekomst. Door goed op de kleintjes te 
letten. En met zorgvuldige investeringen. 
Dit voor het behoud van de leefbaarheid. 
En voor een duurzaam onderhoud in de 
kernen. Dit zonder een verhoging van de 
OZB.

VASTGOED
De gemeente is vastgoedeigenaar van 
ongeveer 100 objecten. Daar gaat veel 
geld in om. Daar gaan we professioneel 
mee om. Vastgoed is immers een 
kapitaalintensief hulpmiddel. De nota 
vastgoed beschrijft hoe we omgaan met 
het bezit van vastgoed.

SPOOR TRICHT-
GELDERMALSEN
Een vrij liggend spoor. Nieuwe 
overwegen en onderdoorgangen. Dit 
alles zodat voetgangers, fietsers en 
auto’s veiliger het spoor kruisen. In 
Geldermalsen straalt het nieuwe station 
je tegemoet. Met meer perrons en meer 
fietsenstallingen. 

DEKKEND AED-NETWERK
Veiligheid betekent elkaar helpen in 
nood. Er is een netwerk van AED’s 
in de kernen. Dit is ontstaan vanuit 
burgerinitiatieven, met ondersteuning 
vanuit de gemeente. Ook de voertuigen 
van onze boa’s zijn nu uitgerust met een 
AED.

WARMTE UIT DE LINGE
Het verwarmen van woningen met 
water uit de Linge. Ja dat kan echt. 
We onderzoeken met inwoners van 
Enspijk wat mogelijk is. Een andere 
pilot is het gebruik van restwarmte van 
FruitMasters in Geldermalsen. Op weg 
naar energieneutraal 2050.

BLAUW OP STRAAT 
Veiligheid is belangrijk. Een veilige 
leefomgeving maak je met elkaar: 
inwoners, ondernemers, hulpdiensten en 
andere overheden. Er zijn nu vijf boa’s en 
tien wijkagenten actief in onze gemeente.  
Met zichtbare toezicht en handhaving.

ENERGIEADVIEZEN
Inwoners maken goed gebruik van het 
energieloket. Met ruim 3.500 vragen en 
verzoeken tot informatie. Ook waren er 
156 energiecoachgesprekken en volgden 
283 inwoners een webinar. Ruim 3.100 
inwoners ontvangen nu de nieuwsbrief.

GOED ONDERWIJS
Een fijne en gezonde plek waar kinderen 
kunnen leren en spelen. We zetten 
flinke stappen in het vernieuwen of 
verbouwen van scholen. Altijd met oog 
voor duurzaamheid en goede ventilatie. 
En met aandacht voor ieder kind, jong en 
oud. 

THUISBEZORGEN 
DOCUMENTEN
De teller staat op 6.500. Het 
thuisbezorgen van paspoort, ID en 
rijbewijs is een succes. Het past in bij 
onze klantgerichte dienstverlening. Ons 
motto is dichtbij en op maat. Om onze 
inwoners en ondernemers zo goed en 
snel mogelijk te helpen.

SPORT EN BEWEGEN
Bewegen is goed en het houdt je gezond. 
We stimuleren inwoners om te sporten. 
Of dat nou bij een sportclub is of een 
ommetje door de buurt. We moedigen 
aan te bewegen en te sporten. Dit 
bevordert ook de inclusie; iedereen kan 
meedoen.

WONINGBOUW
Betaalbare en duurzame woningbouw, 
een behoefte in alle kernen. We 
werken naar een toekomstbestendige 
woningmarkt, waarin ruimte is voor 
alle doelgroepen. Er staan 545 
nieuwe woningen. Diverse nieuwe 
woningbouwprojecten starten.

CULTUUR EN KUNST
Jong en oud laten kennismaken 
met kunst en cultuur. Plekken waar 
talenten tot bloei komen. Routes waar 
je zintuigen worden geprikkeld. Van 
cultuurhistorisch aanbod en een cultureel 
verenigingsleven. Dit alles draagt bij aan 
ieders welzijn. 

DIJKVERSTERKING
Een veilige en vernieuwde dijk. Stevig 
genoeg tegen het wassende water. Een 
dijk met ruimte voor recreatie. Die veilig 
is voor alle verkeer. Het belooft een ware 
metamorfose op de Waaldijk. Een project 
dat nog de komende jaar doorloopt.

AFRONDEN 
HARMONISATIES
Samen verder als een. Met beleid 
dat overal gelijk is. De harmonisaties 
zijn klaar en we staan er financieel 
gezond voor. Een mooie positie om het 
estafettestokje door te geven de nieuwe 
coalitieperiode. Om verder te bouwen 
aan West Betuwe.

LEEFBAARHEID
De krachten van de kernen. De 
leefbaarheidssubsidie maakte al ruim 
315 initiatieven van (groepen) inwoners 
mogelijk. Elk initiatief draagt bij aan het 
verbeteren van de leefbaarheid. En aan 
het vergroten van de sociale samenhang 
van een kern. In alle kernen werken we 
met kernagenda’s.

BEHEER WEGEN EN 
GROEN
Groot onderhoud aan de wegen vraagt 
om een flinke financiële impuls. Met 
volop werk aan de weg. Het groene 
karakter van de gemeente behouden we. 
We vergroten de biodiversiteit en richten 
het meer klimaatadaptief in. Klaar voor 
de toekomst.


