
Leefbaarheid en zorg 

Leefbaarheid raakt aan alles wat het leven van de inwoners de moeite waard maakt. 
De gemeente en de inwoners hebben samen de verantwoordelijkheid voor een leefbare 
samenleving. Veel voorzieningen in met name de kleine kernen zijn teloor gegaan. Dat 
maakt het dagelijkse leven in die kernen er niet gemakkelijker op. LOKAAL! blijft zoeken naar 
eigentijdse mogelijkheden voor meer nabijheid van de overheid, zoals een multifunctioneel 
serviceloket. Een serviceloket voor zorg, welzijn en dienstverlening in de kleinere kernen van 
onze gemeente in samenwerking met dienstverlenende bedrijven zoals woningcorporaties 
en banken. 
 
Nog aanwezige voorzieningen in kleine kernen vragen soms om ondersteuning. Die 
hoeft niet bij voorbaat op de gemeentebegroting te drukken, maar kan soms evengoed 
bestaan uit het meedenken en een klantvriendelijke opstelling van de gemeente. Voor 
ouderen moet het mogelijk blijven om zelfstandig in de eigen kern te kunnen wonen. Dit kan 
vaak pragmatisch en zonder gemeentelijke kosten worden gerealiseerd, onder meer door 
welwillend om te gaan met wensen tot (ver)bouwen waardoor langer thuis wonen mogelijk 
is. 
 
Het begrip leefbaarheid raakt aan vele andere onderwerpen, zoals: 

✔ veiligheid en vooral ook het gevoel van veiligheid; 

✔ ruimte voor en het behoud van eigen cultuur en het verenigingsleven; 

✔ de sociale cohesie in dorp of buurt; 

✔ een dienstbare en toegankelijke gemeente; 

✔ samen verantwoordelijkheid mogen dragen; 

✔ verbinden van leeftijdsgroepen of culturele groepen. 
 
De zorg voor en ondersteuning van onze kwetsbare inwoners is erg kostbaar. We willen dan 
ook kritisch kijken naar wat echt nodig is om goed te kunnen ondersteunen. Is alles wat we 
doen ook effectief? Daar gaan we goed naar kijken en waar mogelijk anders inrichten. 
 

Gemeenschappelijke voorzieningen 
● In stand houden voorzieningenniveau in alle woonkernen. Stimuleren steunpunten 

bibliotheek, kulturhusen, dorpshuizen en sportaccommodaties; Een verstandige 
exploitatie van de ‘kulturhusen’ en de dorpshuizen, dit is voor de ondersteuning van 
het verenigingsleven van essentieel belang;  

● Bibliotheekvoorzieningen in woonkernen in stand houden voor alle leeftijdsgroepen; 
● Onderwijsvoorzieningen in woonkernen in stand houden en de benodigde middelen 

vanuit het onderwijshuisvestingsplan te reserveren;  
● Handhaven gescheiden afval inzamelen en inzamelen huis aan huis (inclusief 

gescheiden inzameling van luiers en incontinentiemateriaal) blijft de voorkeur van 
LOKAAL!; 

● Handhaven van de milieustraten in Groesbeek en Millingen aan de Rijn; 
● Bewoners betrekken bij het veiliger maken van hun woonomgeving in samenwerking 

met wijkagenten en BOA’s. 
● Het verder ontwikkelen en ondersteunen van dorpsagenda’s. 



Cultuur- en verenigingsleven  
● Ondersteuning voor vrijwilligerswerk: deskundigheidsbevordering, ondersteuning bij 

organisatie, niet te veel regelgeving en bureaucratie; 
● Uitvoering APV, daar waar nodig maatwerk. Zoals bijvoorbeeld voor de schutterijen 

in Millingen aan de Rijn; 
● We onderzoeken of een vergunningaanvraag door een vereniging, die onder het 

subsidiebeleid van de gemeente valt, vrijgesteld kan worden van leges; 
● Behoud carnavalsoptochten in de kernen. Deze zijn bijzonder en moeten gekoesterd 

worden en waar nodig door de gemeente gefaciliteerd;  
● Zoeken naar geschikte locaties in de polder voor carnavalsverenigingen om de bouw 

van carnavalswagens mogelijk te maken;   
● Blijven faciliteren van  belangrijke trekkers op muzikaal gebied zoals de Concertserie 

Beek en de Mozart(k)ring Gelre-Niederrhein;  
● Toeristisch gezien zijn de Groesbeekse Wijnfeesten, Historisch Vervoer Millingen en 

de doortocht van de Vierdaagse door Groesbeek evenementen van formaat met 
duizenden bezoekers; 

● In stand houden van de samenwerking met de cultureel sterke buurgemeente Nijmegen 
en grensoverschrijdende contacten met onder andere de gemeente Kranenburg; 

● Samenwerking tussen verenigingen van verschillende dorpskernen ondersteunen; 


