Gemeente voor de inwoners; publieke dienstverlening
De brandweerzorg is geregionaliseerd. De veiligheidsregio Gelderland-Zuid organiseert dit.
LOKAAL! is tevreden over het recent aangeboden brandweerzorgplan. Wel zijn er zorgen
over de brandbestrijding op de rivier. Dagelijks passeren vele schepen met gevaarlijke
stoffen onze gemeente. In onze gemeente zijn drie vrijwillige korpsen. LOKAAL! is oprecht
dankbaar voor de vele vrijwilligers die zich met hart en ziel inspannen voor onze gemeente.
LOKAAL! staat voor maximale ondersteuning van onze korpsen. Ook de inzet voor AED is een
enorme geruststelling voor onze inwoners. We onderzoeken de mogelijkheid dat de
brandweer zich verder kan bekwamen als medisch ondersteuningsteam, het MOT. Zeker
omdat aanrijtijden in de polder nogal kritisch zijn voor de hulpdiensten. Een eerste
interventie of hulp door de brandweer kan daarbij levensreddend zijn! Overige speerpunten:
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Verhogen kwaliteit van de dienstverlening: goede telefonische en digitale
bereikbaarheid van de gemeente;
Het aanvragen van een vergunning is vaak moeilijk en kan heel lang duren. We willen
een loket voor inwoners, waar zij uitleg krijgen en begeleiding bij de
aanvraagprocedure voor een vergunning;
De gemeente behoudt een eigen buitendienst, die herkenbaar en snel inzetbaar is.
Elke melding of klacht moet snel opgevolgd worden;
Toegankelijk ambtenarenapparaat met goede dienstverlening naar inwoners;
Mogelijkheid van een bezoek aan huis door een ambtenaar, maatwerk voor mensen
die minder mobiel zijn;
Digitalisering zonder uitsluiting: behoud vangnet telefoon, papier en individuele hulp
voor inwoners die digitaal niet of moeilijk bereikbaar zijn;
Gemeentelijke steunpunten ontwikkelen in dorpshuizen in Kekerdom, Leuth, Ooij,
Beek, en Berg en Dal. De gemeente komt zoveel mogelijk naar inwoners toe,
bijvoorbeeld voor informatieavonden over lokale thema’s;
Inwoners eerder en beter bewust maken dat kabels en leidingen op eigen terrein tot
de eigen verantwoordelijkheid horen. Storingen kunnen wel degelijk gevaarlijke
situaties opleveren;
Brandweer en ambulancepost centraler in de polder.

Handhaving openbare ruimte
● BOA’s optimaal inzetten. Tegengaan parkeeroverlast dijken, zwerfafval en
hondenpoep;
● Parkeerproblemen in woonkernen (Kekerdom) en op dijken (Bisonbaai) aanpakken
en parkeren op aangewezen terreinen stimuleren. In overleg met direct betrokkenen
als Millinger Theetuin, Staatsbosbeheer, Waard van Kekerdom en beheerders
particuliere terreinen knelpunten oplossen;
● Onderzoeken of gemeentelijke subsidiëring van particuliere parkeerterreinen
parkeergebruik kan stimuleren;
● Inwoners moeten in de gelegenheid worden gesteld om reststroken groen (zgn.
‘snippergroen’) dat al jaren in gebruik is door deze inwoners, voor een redelijke prijs
over te nemen van de gemeente.

