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Kieswijzer gemeenteraadsverkiezingen 2022 
Maart 2022 

 

Op woensdag 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Bos en Kuil is 

geïnteresseerd in de plannen van de politieke partijen in de periode 2022 - 2026. Wij hebben 

daarover vragen gesteld. Hieronder de vragen en de antwoorden. 

 

Gemeente Heumen 

 
Vraag 1 

Klimaatverandering maakt groene, verkoelende inbedding van de woonkernen steeds 

belangrijker. Ook heeft de coronacrisis duidelijk gemaakt dat de inwoners grote behoefte 

hebben aan groene uitloopmogelijkheden. Zet uw partij zich in voor het behouden en 

versterken van groene zones rondom de woonkernen als uitloopgebied? 

 

DGH (nu 5 zetels) 

DGH staat voor een goede zorg voor landschap, natuur en openbaar groen, met oog voor 

verbetering van de biodiversiteit. We willen waar mogelijk het planten van bomen ter 

bevordering van de CO2 reductie, vermindering van de warmtestress en vergroening van het 

leefklimaat toepassen. We zijn voor een landschappelijke en natuurlijke leefomgeving, met 

oog voor recreatie.  

 

VVD (nu 3 zetels) 

Ja. De VVD is geen voorstander van verdere uitbreiding van het bestaande bebouwde gebied. 

Geen nieuwe woningbouw dus in het buitengebied. Dat wil zeggen dat nieuwe woningbouw 

moet plaatsvinden binnen de bestaande contouren. De Kanaalzone is daarvan een goed 

voorbeeld. 

 

CDA (nu 3 zetels) 

Zoals wij in ons verkiezingsprogramma hebben staan willen wij het groene buitengebied 

borgen en en de toegankelijkheid versterken. Ons voorstel is om als raad periodiek meerjaren 

programma's op te stellen met de verschillende groepen die zich inzetten voor natuur en 

toegankelijkheid. Geen LOP-fonds, maar een smart-geformuleerd programma, met 

realistische begroting. Als gemeente kunnen we dan samen met de natuurgroep een passende 

financiering zoeken(zowel subsidie vanuit de gemeente, als het actief aanschrijven van andere 

fondsen). 

 

GroenLinks (nu 3 zetels) 

Ja. 

 

D66 (nu 2 zetels) 

In ons verkiezingsprogramma staat dat D66 Heumen de dorpen niet volledig wil volbouwen. 

Plannen voor de Kanaalzone en het ontwikkelen van het centrum van Malden juichen we 

echter toe. Daarnaast wil D66 Heumen onderzoeken of het mogelijk is om aan de randen van 
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de kernen woningbouw mogelijk te maken door agrarische gronden te herbestemmen. D66 

Heumen roept op tot een lange termijnvisie waarin wonen, natuurontwikkeling en 

verduurzamen van agrarische bestemmingen integraal en in samenhang gepland moeten 

worden. Dit betekent dat wij ons inzetten voor het behouden en versterken van de groene 

zones rond de woonkernen. Hierbij willen wij ook dat de gemeente in overleg gaat met 

eigenaren van landbouwgrond voor het plaatsen van heggen of aanleg van bloemborders met 

wilde biologisch geteelde bloemen om de biodiversiteit te vergroten. 

 

PvdA (nu 1 zetel) 

Ja. Wij zijn groot voorstander van groene zones rondom woonkernen. 

 

De kiezersclub (nu 0 zetels) 

Van de kiezersclub is geen reactie ontvangen. 

Hun programma stelt:” De gemeente Heumen is een bijzondere gemeente met een unieke 

ligging tussen de Groesbeekse bossen, het Maldensvlak, de Maas en de Hatertse en 

Overasseltse vennen. De “vier parels” in de Heumense vallei Overasselt, Heumen, Malden 

en Nederasselt dienen aantrekkelijk te blijven waaraan ook de eigen inwoners kunnen 

bijdragen. Initiatieven van burgers dienen ondersteund en gefaciliteerd te worden.”  

 

 

Vraag 2 

De biodiversiteit staat onder grote druk. Er is dringende behoefte aan meer diversiteit in 

landschap met verschillende landschapselementen. Ook is er behoefte aan circulaire 

vormen van veeteelt en landbouw. Wil uw partij zich inzetten voor meer diversiteit in de 

groene zones rondom de woonkernen? En voor eco-vriendelijke vormen van 

“stadslandbouw” of “stadsveeteelt” in deze zones? 

 

DGH (nu 5 zetels) 

DGH is voorstander van het verbeteren van de biodiversiteit in de groene zones rondom de 

woonkernen. We zijn voor het mogelijk maken eco-vriendelijke stadslandbouw in daarvoor 

geschikte buitengebieden. Daarbij zullen we zorgen voor een natuurlijke integratie van 

nieuwe en bestaande activiteiten.  

 

VVD (nu 3 zetels) 

Ja. De VVD heeft zich hiervoor al eerder uitgesproken, o.a. met betrrekking tot het initiatief 

aan de noordzijde van Malden. 

 

CDA (nu 3 zetels) 

Of we in Heumen de termen "stadslandbouw"& "stadsveeteelt" moeten omarmen weet ik niet. 

De tweede term is sowieso een vreemde aangezien veeteelt al een onderdeel is van de 

definitie van "landbouw." 

Wel zijn wij van mening dat soortgelijke initiatieven een kans verdienen en mogelijk een 

middel zijn om het open karakter van ons buitengebied te borgen en te versterken. Laten we er 

wel voor zorgen dat wij met ons buitengebied vooral de belangen van onze eigen inwoners 

behartigen en niet dat ondernemers (want dat blijven het) vanuit de grote stad, ons 

buitengebied gaan gebruiken om hun eigen belangen na te streven. Plekken als het Lierdal, de 
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Heemtuin, Erpenwaai zijn uitloopgebieden voor de mensen uit onze dorpen, dat uitlopen in 

een natuurlijke omgeving zou ik centraal stellen, niet het nastreven van de landbouw 

activiteiten zoals derden deze beogen. 

Wij zijn als CDA zeker van mening dat voor dit soort activiteiten passend beleid dient te 

worden geschreven. 

 

GroenLinks (nu 3 zetels) 

Ja. 

 

D66 (nu 2 zetels) 

In het kort gezegd is ons antwoord “Ja”. In ons verkiezingsprogramma staat het als volgt 

omschreven: Landbouw en natuur beslaan een groot deel van onze gemeente. Voor D66 

Heumen sluiten zij elkaar niet uit maar versterken zij elkaar. Wij willen deze versterking 

stimuleren. Dit kan o.a. door meer aandacht voor natuur-inclusieve landbouw, waarbij als 

vanzelfsprekend rekening wordt gehouden met natuurwaarden. D66 Heumen staat erop dat 

onze gemeente haar landelijke uitstraling behoudt. Daarbij dient de gemeente in overleg te 

gaan met eigenaren van landbouwgrond voor het plaatsen van heggen of aanleg van 

bloemborders (met wilde biologisch geteelde bloemen) om de biodiversiteit te vergroten. D66 

Heumen wil ruimte maken voor functievermenging van natuur-inclusieve boerderijen (bijv. 

kleinschalige horeca, detailhandel of natuurcamping). Verder wil D66 Heumen stimuleren dat 

er in de kernen biologische streekmarkten komen, waar natuur-inclusief werkende en 

biologische bedrijven uit de gemeente hun waren kunnen verkopen. Hierbij ziet D66 Heumen 

een duidelijke link met het stimuleren van (groen) toerisme.  

D66 Heumen wil dat de gemeente de initiatieven van haar inwoners op het gebied van 

natuurinclusieve landbouw (op bestaande landbouwgrond), zoals de initiatieven met 

betrekking tot stadslandbouw in de Kop van Malden en het oprichten van een Herenboerderij 

in het buitengebied, omarmt en ondersteunt. 

 

PvdA (nu 1 zetel) 

Wij willen ons uiteraard inzetten voor meer diversiteit in de groene zones rondom de 

woonkernen. 

 

De kiezersclub (nu 0 zetels) 

Van de kiezersclub is geen reactie ontvangen. 

Hun programma stelt:” De agrarische sector kan, dankzij de technologische ontwikkeling en 

vakkennis die deze ondernemers verwerven, op een goede basis aan de milieuregels voldoen. 

De Kiezersclub wil bestemmingsplannen met voldoende ruimte voor de agrarische sector 

faciliteren, mits die blijk geven van een goed zorgbeleid voor het milieu.” 

 

 

Vraag 3 

Volgens de structuurvisie Heumen 2025 is het deel van het Lierdal dat tegen 

Malden aanligt, zoekgebied voor een landgoed. Er is slechts beperkte bebouwing mogelijk 

ten behoeve van een landgoed (landhuis, enkel villa’s). Er is ook geen plaats voor een 

sportpark. Onderschrijft uw partij het gestelde in de structuurvisie nog steeds? Zo nee, 

waar wijkt uw opstelling af van het gestelde in de structuurvisie? 
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DGH (nu 5 zetels) 

DGH onderschrijft de structuurvisie Heumen 2025. We zijn geen voorstander van het verder 

ontwikkelen van landgoederen in het genoemde gedeelte van het Lierdal 

 

VVD (nu 3 zetels) 

Ons standpunt is niet veranderd. De VVD blijft tegen de aantasting van het open en natuurlijk 

karakter van het Lierdal. Dus ook geen sportpark in het Lierdal. 

 

CDA (nu 3 zetels) 

Als CDA stellen wij dat woningbouw in het Lierdal de komende jaren niet nodig is. Wel zijn 

wij voorstander van de tiny houses zoals deze geplaatst gaan worden op rijksweg 216a (is ook 

Lierdal). Mogelijk dat soortgelijke bio based woningen ook op andere locaties binnen het 

Lierdal acceptabel zijn op particuliere gronden? Wij zullen het echter niet initiëren.   

Wat betreffende de aanleg van een sportpark in het Lierdal, is er geen aanleiding toe om 

hieraan te denken. Dit sluiten wij dus ook uit. 

 

GroenLinks (nu 3 zetels) 

Wij onderschrijven deze visie nog steeds. We hebben daarom in ons verkiezingsprogramma 

expliciet opgenomen "Wij zijn tegen bouwen in het Lierdal" en middels één van onze 8 

affiches willen wij de komende weken laten zien dat wij daarvoor staan. 

 

D66 (nu 2 zetels) 

Ja, wij onderschrijven de structuurvisie. 

 

PvdA (nu 1 zetel) 

Wij willen helder zijn over ons standpunt. Dat houdt in dat wij voor het open karakter van het 

Lierdal gaan. Hooguit kijken we naar beperkte bouw en woningen aan de rand, wat slim 

gesitueerd zou kunnen worden aan de Rijksweg of Lierseweg. Mocht bebouwing in welke 

(beperkte!) vorm dan ook de agenda komen, dat willen we uitdrukkelijk benadrukken alles in 

goed gesprek en overleg met de omwonenden te doen. 

 

De kiezersclub (nu 0 zetels) 

Van de kiezersclub is geen reactie ontvangen. 

In hun programma wordt het Lierdal niet genoemd. 

 

Vraag 4 

Is uw standpunt uit vraag 3 onderhandelbaar in de coalitiebesprekingen? 

 

DGH (nu 5 zetels) 

Alles is onderhandelbaar maar wij onderhandelen niet over alles. 

Ons standpunt uit vraag 3 is niet onderhandelbaar 

 

VVD (nu 3 zetels) 

Nee, niet onderhandelbaar. 

 



 

 Vereniging Bos en Kuil 
 

 

 

 

5/5 

CDA (nu 3 zetels) 

Neen 

 

GroenLinks (nu 3 zetels) 

Wij zijn als GroenLinks vastberaden en vastbesloten dit standpunt overeind te houden. 

De afgelopen raadsperiode hebben wij ons daar sterk voorgemaakt en we zullen dat blijven 

doen. 

 

D66 (nu 2 zetels) 

Dit is een lastige omdat in onderhandelingen het altijd een geven en nemen is. Duurzaamheid, 

biodiversiteit en een gezonde leefomgeving is een grote prioriteit van D66 Heumen. Daarmee 

is dit punt in principe niet onderhandelbaar. In ieder geval niet voor een sportpark en ook niet 

voor het volbouwen met huizen. 

 

PvdA (nu 1 zetel) 

De structuurvisie onderschrijven wij nog steeds. Het open karakter is voor ons enorm 

belangrijk en niet onderhandelbaar, zoals wij in de afgelopen vier jaar telkens hebben 

benadrukt. 

 

De kiezersclub (nu 0 zetels) 

Van de kiezersclub is geen reactie ontvangen. 

 


