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Duiven, Groessen en Loo 
De lokale partij zonder fratsen eerlijk en oprecht ! 

 
Pro Duiven, een partij zonder leden omdat elke inwoner van onze dorpen evenveel recht moet 
hebben om dat naar voren te brengen wat hij of zij wil, iedereen is welkom daar moet je geen lid 
voor zijn of worden. 
Wij strijden voor de belangen van alle inwoners en ondernemers van Duiven, Groessen en Loo. 
Het maakt niet uit of je jong of oud bent, man of vrouw of transgender of je hier geboren bent of 
niet, van wie je houdt of waar je wel of niet in gelooft. Pro Duiven is er voor iedereen. Dus voor jou! 
 

Het Verkiezingsprogramma 2022-2026 
 
Het verkiezingsprogramma van Pro Duiven is opgedeeld in een aantal doelen die wij de komende 
jaren willen verwezenlijken. Sommige doelen kunnen misschien snel doorgevoerd worden en voor 
een aantal is de weg wat langer. Maar als het aan Pro Duiven ligt kunnen we in 2026 zeggen dat 
we de mooiste, meest leefbare, veiligste en duurzaamste gemeente van Liemers zijn. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Onze doelen zijn: 
 
Het verlagen van OZB en Afvalstoffenheffing, Gratis storten van grof huishoudelijk afval bij 
de gemeentewerf, Afschaffen Hondenbelasting 
 
De afgelopen jaren is de OZB verhoogd. Pro Duiven heeft hier altijd tegen gestemd, omdat de 
inwoners voor is gehouden dat de afvalstoffenheffing met eenzelfde percentage zou dalen. Dat 
klinkt mooi, maar daar merken onze inwoners niets van. Door de nieuwe manier van 
afvalinzameling en de bijbehorende kosten betaald iedere inwoner de hoofdprijs. Dat kan niet en 
mag niet. De gemeente Duiven moet betaalbaar zijn en blijven. 
Het is Pro Duiven nog steeds een doorn in het oog dat de geheven hondenbelastingen niet 
besteed worden aan het doel waar ze voor worden geïnd. Het heffen van belasting op levende 
wezens is zelfs iets dat wij niet moeten willen. 
 
Huishoudelijk afval 
 
Het huishoudelijk afval is voor veel gemeenten een probleem omdat men dit wil zien als 
grondstoffen, maar de oplossing van dit probleem leggen de gemeenten bij de inwoners neer en 
niet bij de producenten van deze verpakkings producten. 
Pro Duiven is tegen het verminderen van de ophaal frequentie en het verhogen van de 
verwerkingsprijzen. 
Het goed scheiden van afval is noodzakelijk, maar dan moet er wel de mogelijkheid geboden 
worden die voor de inwoners A- begrijpelijk is, B- gemakkelijk uitvoerbaar is en B- betaalbaar is. 
 
Openbare orde en Veiligheid en Vergroten van de (verkeers- veiligheid)! 
 
Duiven moet veilig zijn en veilig blijven. Zodat ook iedereen veilig haar gang kan gaan en staan. 
Handhaven wanneer er gehandhaafd moet worden, maar waarschuwen voor de gevolgen moet 
natuurlijk ook kunnen. Voor Pro Duiven is het inzetten van Boa’s, Toezichthouders en een 

Positief 

Realistisch 

Ondernemend.     pro@duiven.nl 



2 
 

Jongerenwerker onmisbaar. Zeker wanneer deze in direct contact staat met de wijkagent. Korte 
lijnen, doeltreffend en direct. 
 
Pro Duiven schuwt ook het gebruik van camera’s voor onze veiligheid niet. In gebieden waar de 
veiligheid in het geding is of herhaaldelijk overlast gemeld wordt, kan het gebruik van camera’s 
hulp bieden in dienst van onze veiligheid. 
De brandweer moet op sterkte blijven in Duiven, het wegbezuinigen van voertuigen uit Duiven 
zullen we zo veel mogelijk tegen houden, met het drukste inkoop centrum van de provincie, de A12 
en straks de A15 (als die er toch nog moet komen) is het op sterkte houden van de brandweer van 
levensbelang. De aanrijtijden van de hulpdiensten, als Brandweer, Ambulance en Politie, blijft een 
belangrijk aandachtspunt. Zeker als het, het buitengebied betreft of bij wegwerkzaamheden. Hier 
blijft Pro Duiven alert op, het gaat tenslotte om Uw en onze veiligheid. 
 
Waar Pro Duiven zich ook zorgen overmaakt zijn de fietspaden vanuit Groessen en Loo, waar 
dagelijks de jongeren over fietsen richting school en terug. 60 km-wegen zonder vrij-liggende 
fietspaden zijn ons een doorn in het oog. Voor Pro Duiven is duidelijk dat hier iets aan moet 
veranderen. 
 
Woningbouw 
Er moeten een groot aantal fatsoenlijke, goedkope huur en koopwoningen worden gebouwd 
in onze gemeente. 
 
Goedkope woningen voor iedereen, 
Pro Duiven blijft zich inzetten voor woningbouw, zodat je, je kan vestigen in Duiven met een 
geschikte en goedkope woning. Er moeten meer sociale en goedkope fatsoenlijke woningen in de 
gemeente komen, 
En niet alleen voor 1 persoons huishoudens, maar ook 4 kamer woningen, en stoppen met de 
verkoop van huurwoningen door de woning corporaties. 
 
Dus beginnen met minstens 500 goede sociale huurwoningen te bouwen op korte termijn. 
De gemeente Duiven heeft van alles, maar niet genoeg goedkope huur en koopwoningen. 
Pro Duiven dringt er dan ook op aan om zo snel mogelijk te beginnen met het bouwen van deze 
woningen. 
 
Hierdoor kunnen we voorkomen dat jonge gezinnen en starters op de woningmarkt Duiven 
verlaten om elders te gaan wonen. Alleen zo kunnen we de leefbaarheid van onze dorpen laten 
toenemen. 
 
Meer jonge gezinnen betekenen meer kinderen, dus meer schoolklassen en volle scholen en dus 
ook meer leden bij de diverse verenigingen. Maar niet alleen voor jonge gezinnen en starters, 
maar ook voor alleenstaanden met een laag inkomen en mensen met een beperking moet er een 
mogelijkheid zijn om in Duiven een woning te kunnen huren. Kortom met de bouw van goedkopere 
huurwoningen vaart heel Duiven wel. 
 
Politiek moet dichter bij de inwoners iedereen moet kunnen meedoen 
 
Meedoen aan de samenleving in Duiven, Groessen en Loo is belangrijk voor het welbevinden van 
al onze inwoners. Dit geldt zowel voor jongeren als ouderen en voor mensen met een beperking. 
Pro Duiven zet zich in voor een diverse en inclusieve samenleving. Gelijke kansen, gelijke rechten, 
gelijk onderwijs en gelijke zorg zijn een vereiste voor de toekomstbestendigheid van onze 
samenleving. Een samenleving waarin eigenschappen, zoals etniciteit, geloofsovertuiging, 
seksuele voorkeur of genderidentiteit geen enkele rol mag spelen in de kansen die iemand krijgt in 
het leven. 
Er moet een einde komen aan de bureaucratie en hokjes geest welke op ambtelijk niveau heerst. 
De inwoners en ondernemers moet zich gehoord voelen. En als de gemeente communiceert moet 
dat in begrijpend Nederlands. Er moet rekening gehouden worden met personen die niet zo 
digitaal vaardig zijn.   
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Indien de inwoner vragen heeft aan de gemeente, dan moeten deze op een normale wijze 
beantwoord worden, de gemeente moet tonen behulpzaam te zijn voor haar inwoners. 
De politiek moet begrijpelijk zijn en uitleggen waarom zij iets besloten hebben op een wijze die 
voor iedereen begrijpelijk is, de inwoners moeten begrijpen dat ook zij mee mogen en kunnen 
beslissen over dat wat hen aangaat. 
 
Pro Duiven zal zich blijven inzetten voor de juiste en toegankelijkheid van de dienstverlening van 
en door de gemeente. Communicatie in begrijpend Nederlands, transparant en op tijd. 
 
Kortom de politiek moet vrij toegankelijk zijn voor haar inwoners. 
 
Pro Duiven heeft de afgelopen jaren al veel knelpunten aan het licht gebracht waar de 
toegankelijkheid sterk verbeterd kon worden. Winkels, sportcomplexen, gemeentelijke gebouwen 
en de horeca moeten vrij toegankelijk zijn. Iedereen moet zich welkom voelen, vrij kunnen 
bewegen en naar binnen kunnen zonder hulp of halsbrekende toeren. 
 
De Gemeente is er voor de inwoner en niet andersom! 
 
De afgelopen jaren is er veel landelijk zorg-beleid bij de gemeente komen te liggen. Veel zorgtaken 
van de overheid worden nu door de gemeente gedaan. 
In zogenaamde keuken-tafelgesprekken wordt gekeken wat een persoon nodig heeft om mee te 
kunnen doen in de samenleving. Nog steeds horen we geluiden dat hierin nog teveel in hokjes 
gedacht wordt en maatwerk ver te zoeken is. Hier moet een eind aan komen. Door deze 
hokjesgeest voelen inwoners zich niet gehoord door de gemeente en verliezen het vertrouwen, 
met alle gevolgen van dien. 
 
Pro Duiven wil dat we een gemeente zijn waar een goed vangnet is voor inwoners die even of voor 
langere tijd een steuntje in de rug nodig hebben. 
Een gemeente waar inwoners weten bij wie ze terecht kunnen als vragen of problemen hen boven 
"het hoofd groeien." Waar, wanneer dat nodig is, de juiste hulp of ondersteuning op korte termijn 
en eenvoudig beschikbaar is. 
Voor alle inwoners die niet zelf of met hun netwerk (familie, buurt, kennissen) hun problemen 
kunnen oplossen, is er via de gemeente hulp en ondersteuning beschikbaar. Deze hulp wordt zo 
licht en kort als mogelijk gegeven of zo lang en zwaar als noodzakelijk, zodat de inwoner weer de 
eigen regie kan voeren over zijn of haar leven. 
 
Wouter Smit, zet zich al jaren in voor tienermoeders en gezinnen die in aanraking komen met 
jeugdzorg. Hij helpt hen door een hand te bieden in de vaak taaie communicatie met jeugdzorg. Uit 
ervaring weet Wouter, dat er ook in Duiven nog een hoop winst te behalen is in de zorg van deze 
kwetsbare groep. 
 
Armoedebestrijding We jagen armoede het dorp uit! 
 
Een Ieder moet mee kunnen doen in onze dorpen. 
 
Volgens de cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) en het Sociaal Cultureel 
Planbureau (CPB) is de armoede in ons land de afgelopen jaren sterk toegenomen en zal deze 
voorlopig blijven groeien. 
 
Pro Duiven wil dat er onder geen beding wordt beknibbeld op armoedebeleid. 
Als het aan Pro Duiven ligt maken we zodanig beleid waardoor we in 2026 leven in een dorp waar 
Voedselbanken en Kledingbanken niet meer nodig zijn.  
Alle inwoners moeten de mogelijkheden hebben om mee te kunnen doen, er mag niemand om 
financiële redenen worden uitgesloten (ook kinderen en ouderen niet), 
Initiatieven zoals de voedselbank en kledingbank moeten op steun van de gemeente kunnen 
rekenen. 
Zij die dit nodig hebben, en dan met name jonge vrouwen moeten kosteloos gebruik kunnen 
maken van maandverband. 
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Zorg en toegankelijkheid 
 
Elke inwoner moet die zorg kunnen krijgen die nodig is, en deze moet toegankelijk zijn voor 
iedereen. 
De jeugdzorg is een verhaal apart. deze moet eerlijk en transparant wezen, de jeugd moet goede 
en verantwoorde zorg krijgen waarbij een hoofdrol voor de ouders/verzorgers is weggelegd. 
 
Bezuinigingen op zorg en jeugdzorg zijn voor Pro Duiven niet bespreekbaar. 
 
Corona heeft op pijnlijke wijze aangetoond hoe het met de zorg in ons land gesteld is, als de 
zorgverzekeraars gaan bepalen hoe de zorg eruit moet zien dan hebben we een afslag gemist. 
 
Jeugdbeleid. 
 
De jeugd uit onze dorpen moet zich ook gehoord voelen, er moeten voldoende mogelijkheden 
geboden worden voor de jeugd om zich op een verantwoorde manier te vermaken. En de jeugd 
moet zich binnen de gemeente in de politiek kunnen laten horen, en dan niet alleen de wat hoger 
opgeleiden jongeren, want alle jongeren hebben evenveel behoefte om nu eens echt gehoord te 
worden. 
 
Onderwijs, cultuur en recreatie, 
 
Wij moeten trots en zuinig zijn op onze streek en zorgen voor het behoud van historische zaken, 
de geschiedenis in ere houden, maar ook zorgen voor goed onderwijs en dit onderwijs toegankelijk 
houden voor iedereen die dit nodig heeft. Er moet aandacht zijn voor hen die laaggeletterd zijn. 
Goed onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn ook als er te weinig of geen financiële 
middelen zijn. 
 
Voor de kinderen moeten er voldoende buiten-speel mogelijkheden zijn, die ook de fantasie 
kunnen prikkelen, maar ook moeten er gelegenheden zijn voor de wat oudere jeugd om te kunnen 
recreëren. Een voetbalkooi welke weg gestopt is in een bosschage bij DVV in Duiven -West waar 
totaal geen zicht c.q. sociale controle mogelijk is, is voor Pro Duiven geen optie. Wij pleiten er dan 
ook voor deze opnieuw te herplaatsen deze voetbalkooi.  
En dat wat wij als culturele uitingen hebben in onze dorpen moeten wij koesteren en in ere 
houden, enkele Duivense zaken die nu opgeslagen liggen bij het streek museum zouden best een 
plaats kunnen krijgen in ons Gemeente huis. 
 
Verkeer, bereikbaarheid en openbaar vervoer 
 
Pro Duiven blijft zich inzetten voor een goed en betrouwbaar openbaar vervoer voor alle 3 de 
dorpen, veilige fiets en loop routes, maar ook veilige verkeersstromen van en naar de industrie 
terreinen met een goede en veilige doorstroming. 
Er dienen voldoende parkeer mogelijkheden te zijn voor vrachtwagens waarvan de chauffeurs in 
de gemeente Duiven woont, 
 
Maar er moeten ook voldoende parkeer mogelijkheden zijn / komen voor personenauto’s, zowel in 
de wijken als in het centrum van Duiven. 
In het centrum moet een goede en fatsoenlijke stalling mogelijkheden komen voor fietsen en 
brommers, scooters.  
Er moet goed gekeken worden naar de toegenomen verkeersdrukte op doorgaande straten in en 
rond Duiven, voor zowel voetgangers, fietsers. 
En kijken naar toegankelijkheid van rolstoel en scootmobiel gebruikers 
 
Werkgelegenheid 
 
Bedrijfsleven moet zich thuis voelen en gewaardeerd worden in onze dorpen door juiste kosten 
baten, zoals zij dit noemen. 
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Pro Duiven wil er dan ook zijn voor ondernemers in onze gemeente. Wij willen graag meedenken 
met deze ondernemers en hun ondernemerschap. En kijken naar wensen en mogelijkheden waar 
een ieder zich goed bij voelt. 
Dit geldt voor starters en reeds gevestigde ondernemingen. Pro Duiven wil daarvoor de juiste 
mogelijkheden voor scheppen. De afgelopen jaren hebben veel ondernemingen zware tijden 
gehad en gekend. (Corona) 
Pro Duiven zou dan ook willen om het huidige systeem van reclamebelastingen sterk te verlagen 
c.q. zelfs af te schaffen. En net als de inwoner moet ook de ondernemer met gemak het 
gemeentehuis binnen kunnen lopen en toegankelijk zijn. 
 
Sport en verenigingen 
 
Wij blijven ons inzetten voor het behoud en voortbestaan van verenigingen, daar een goed 
verenigingsleven bijdraagt aan de leefbaarheid en samenhorigheid van onze dorpen. 
 
Duurzaamheid, Energie 
 
Het veranderen van de energie behoefte is iets waar we allemaal mee te maken hebben of krijgen, 
windmolens, zonneparken, warmtepompen. Ja zelfs kernenergie komt voorbij maar ook waterstof, 
over waterkracht horen we echter niemand, en dat is jammer want wij hebben 2 grote rivieren hier 
lopen. 
Wat kernenergie betreft, hier zijn we voorzichtig mee, niet wat de energie betreft, maar met het 
radioactief afval wat hier vrij komt en waar nog steeds geen fatsoenlijke oplossing voor is 
gevonden. 
Voor het energie vraagstuk is een centrale regie nodig want nu gaat het van, ieder voor zich en 
God voor ons allen. 
 
Tevens is Pro Duiven erg benieuwd naar de hoogte van de straling welke de verschillende 
elektrische  installaties welke her en der in Duiven staan of nog komen te staan leveren. 
Pro Duiven is voor verduurzamen waar het kan als het betaalbaar blijft. 
 
Duiven van het aardgas af 
 
Dat Duiven van het aardgas af moet heeft de regering beslist, maar hoe? Dat moeten de 
gemeenten zelf bepalen, maar moeten de kosten dan door de bewoners gedragen worden? Pro 
Duiven vindt van niet, want het is niet de keus van onze inwoners maar een beslissing van de 
overheid, of u nu huurt of een koopwoning hebt, dat maakt niet uit, als u op gas kookt en over moet 
stappen op elektrisch koken, heeft u niet alleen een nieuwe kookplaat nodig, maar ook uw pannen 
moeten allemaal vervangen worden, en moet u daar voor opdraaien ? Pro Duiven vindt van niet. 
 
Pro Duiven zal zich hard maken om de gasprijs stadsverwarming los te koppelen van de prijs van 
aardgas. En zullen dit zeer nauw volgen voor de reeds aangesloten wijken en de wijken van de 
toekomst in duiven. 
 
Milieu 
 
Het milieu is een belangrijk punt voor Pro Duiven omdat het gaat over ons leefklimaat. 
Groen, bomen en planten en ook de natuurgebieden zijn een belangrijke bron voor de bepaling 
van ons leefklimaat, een goede maar ook verstandige mix van wonen, werken en milieu beleid is 
voor ons belangrijk, maar het één moet niet ten koste gaan van het ander. 
In de nieuwe woonwijken zal ook ruimte en groen een belangrijk punt voor Pro Duiven zijn en 
blijven. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Kortom: 
 
Met onze ervaring van lokale politiek bedrijven, werken wij aan een Gemeente waarin iedereen 
zich op zijn gemak voelt. 
 
Voor Pro Duiven zijn thema’s  vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, transparantie, eerlijkheid, 
oprechtheid en solidariteit de basis van ons doen, denken en handelen. 
 
Wij willen deze ambities dan ook graag waarmaken in Duiven. 
Wij kunnen dat niet alleen, maar wel samen met U. 
 
Uw stem en steun is voor ons een welkome waardering, die wij graag zouden willen nakomen voor 
U. 
 
Pro Duiven 


