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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 Mook en Middelaar
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?
DGP (nu 5 zetels)
De DGP heeft van oudsher en met succes de groene waarden in onze gemeente weten te
verdedigen.
PvdA (nu 3 zetels)
Ja. We zijn ook voor behoud van groene zones als uitloopgebieden. Maar we houden altijd
een slag om de arm i.v.m. woningbouw. Wanneer blijkt dat daar over enige tijd, bv. over tien
jaar, grote behoefte ligt.
VVD (nu 3 zetels)
De VVD heeft deze vraag niet beantwoord en verwijst naar het verkiezingsprogramma. Daar
staat: “Om het landelijke karakter van onze kernen te waarborgen zullen we hoogbouw zoveel
mogelijk vermijden en zuinig omspringen met onze beschikbare ruimte en natuur. We moeten
ervoor waken dat onze landerijen worden volgebouwd en onze kernen te veel verstedelijken.
GroenLinks (nu 1 zetel)
Juist ook in de kernen moet veel groen zijn dat verkoeling biedt. Verstening van tuinen willen
wij tegengaan door op alternatieven te wijzen en er via regelgeving paal en perk aan te stellen.
Ook het openbaar groen is belangrijk. Daarbij werkt de huidige voorkeur van gemeenten voor
spichtige kleine boompjes niet positief.
CDA (nu 1 zetel)
Het CDA heeft niet op onze vragen gereageerd.
Natuurlijk Groen (nu 1 zetel)
Doet niet mee aan de gemeenteraadsverkiezing.
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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?
DGP (nu 5 zetels)
Wij hebben van DGP geen antwoord op deze vraag ontvangen.
PvdA (nu 3 zetels)
Ja, maar we willen dat wel overlaten aan de vraag. En wanneer er vraag is dan gaan we er
verder over beslissen. Op dit moment is er een agrariër op de traditionele wijze actief in
Mookse gedeelte van het Lierdal. Onze vraag daarbij aan jullie is …. Wat verstaan jullie
onder “stadslandbouw en stadsveeteelt” We zijn toch geen stad? Als jullie bedoelen
kleinschalige behoefte voor enkele volkstuintjes of gezamenlijke pluktuinen zijn we niet
tegen.
VVD (nu 3 zetels)
De VVD heeft deze vraag niet beantwoord en verwijst naar het verkiezingsprogramma. Het
verkiezingsprogramma van de VVD besteedt niet expliciet aandacht aan biodiversiteit.
GroenLinks (nu 1 zetel)
Mee eens, maar dan wel biodiversiteit op drie niveaus: het landschap, de soorten en de
genetische diversiteit (autochtone soorten). Wij streven ernaar dat er veel meer plekken
komen met echte natuur. In en rondom woonkernen, omgeven door kringloopboeren, dus
geen pesticiden in de kernen. En we willen in (delen van) natuurgebieden, zoals het bos
tussen Nijmegen, Mook en Kleef, een beheer met meer ruimte voor natuurlijke ontwikkeling.
CDA (nu 1 zetel)
Het CDA heeft niet op onze vragen gereageerd.
Natuurlijk Groen (nu 1 zetel)
Doet niet mee aan de gemeenteraadsverkiezing.
Vraag 3
Volgens de structuurvisie Lierdal blijft het gebied tussen Molenhoek en Malden een open,
groene zone. Onderschrijft uw partij het gestelde in de structuurvisie nog steeds? Zo nee,
waar wijkt uw opstelling af van het gestelde in de structuurvisie?
DGP (nu 5 zetels)
De DGP heeft van oudsher en met succes de groene waarden in onze gemeente weten te
verdedigen.
De DGP neemt geen afstand van de structuurvisie het Lierdal de DGP is immers mede
grondlegger van deze visie.

2/4

Vereniging Bos en Kuil
Dat het Lierdal een open en groene zone zou moeten blijven is maar een facet van waar de
structuurvisie echt over gaat. Er staat veel meer in de structuurvisie. De groene buffer die in
de visie bedoeld wordt, is en blijft er wat ons betreft.
PvdA (nu 3 zetels)
Het is geen open groene zone meer. Er heeft inmiddels bebouwing plaatsgevonden. We zijn
voor een groene buffer tussen Malden en Molenhoek.
VVD (nu 3 zetels)
De VVD heeft deze vraag niet beantwoord en verwijst naar het verkiezingsprogramma. In het
verkiezingsprogramma van de VVD wordt het Lierdal niet expliciet genoemd, maar onder de
kop Mobiliteit staat: “Een betere ontsluiting van Groesbeek op het landelijk netwerk moet
grootregionaal opgepakt worden waarbij onze gemeente ontlast wordt. Hierbij valt te denken
aan een ontsluiting via de noordkant van Groesbeek of een andere variant uit de al bestaande
plannen zoals bijvoorbeeld variant 3a.”
(Opmerking van Bos en Kuil: variant 3a loopt dwars door het open gebied tussen Malden
en Molenhoek, onderdeel van het Lierdal).
GroenLinks (nu 1 zetel)
Wij zijn heel sterk voor het open en groen houden van het Lierdal tussen Molenhoek en
Malden. De geplande woningbouw in Molenhoek-Zuid pikt daar slechts een hoekje uit,
gelukkig.
CDA (nu 1 zetel)
Het CDA heeft niet op onze vragen gereageerd.
Natuurlijk Groen (nu 1 zetel)
Doet niet mee aan de gemeenteraadsverkiezing.
Vraag 4
Is uw standpunt uit vraag 3 onderhandelbaar in de coalitiebesprekingen?
DGP (nu 5 zetels)
Alvorens er coalitiebesprekingen plaats vinden zullen er verkiezingen gehouden moeten
worden. De uitslag daarvan bepaalt wie er met wie gaat praten. Wij gaan de
coalitiebesprekingen met een open mind in. Zonder compromissen geen beleid. Ons standpunt
over de voormalige "Kuil" waar u uw naam aan te danken heeft is nog steeds ongewijzigd.
PvdA (nu 3 zetels)
“Niets is in beton gegoten”. Als er grondige en goed onderbouwde redenen zijn dan is alles
onderhandelbaar. Maar uitgangspunt is en blijft een groene buffer tussen de beide dorpen.
VVD (nu 3 zetels)
De VVD heeft deze vraag niet beantwoord en verwijst naar het verkiezingsprogramma.
Daarin staat niets over coalitieonderhandelingen.
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GroenLinks (nu 1 zetel)
In coalitiebesprekingen zullen wij zoveel mogelijk onze principes overeind houden en ons
inzetten tot het uiterste voor het open en groen houden van het Lierdal tussen Malden en
Molenhoek. Dat kan betekenen dat daarop de besprekingen stuk lopen.
CDA (nu 1 zetel)
Het CDA heeft niet op onze vragen gereageerd.
Natuurlijk Groen (nu 1 zetel)
Doet niet mee aan de gemeenteraadsverkiezing.

4/4

