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Een mooi en 
leefbaar 
Lingewaard
Vier jaar lang bouwden we met 

plezier aan een mooi en leefbaar 

Lingewaard. Dit deden we niet 

alleen. We bouwden samen met 

inwoners, de gemeenteraad, 

ondernemers, verenigingen 

en organisaties.

In ons collegeuitvoeringsprogramma 

(CUP) gaven we aan wat we vanaf 2018 

wilden oppakken. Maar dat was niet 

alles. We deden meer. Zoals de Taskforce 

Sociaal Domein of meer recent de 

mobiliteitsvisie. Ook de raad nam hierin 

initiatief en leverde hieraan een 

bijdrage. Zo ontwikkelden we beleid 

voor woningbouw bij particuliere 

initiatieven en voor pre-mantelzorg-

woningen. Alles om ons mooie 

Lingewaard nog beter te maken.

We hadden en hebben hoge ambities. 

Natuurlijk verliep niet alles zoals we 

vooraf hadden voorzien. Denk 

bijvoorbeeld aan de COVID-19 

pandemie en de stikstof- en PFAS-crisis. 

Dit leidde tot vertraging in projecten. 

We zijn trots op alles dat we samen 

bereikt hebben.

Na vier jaar samen bouwen is het ook 

goed om verantwoording af te leggen. 

Op deze pagina leest u hier meer over. 

Nog meer weten? Kijk dan voor de hele 

verantwoording op www.lingewaard.nl/

terugblik-college-2018-2022 

College van de gemeente Lingewaard

Onze ambities de afgelopen vier jaar...

In Lingewaard is het goed wonen  

Lingewaard is goed en 
veilig bereikbaar

In de periode 2018 tot eind 2021 realiseerden we 650 
woningen. Voor 2022 zijn er ongeveer 180 woningen 
gepland.

De meeste woningen zijn gebouwd in Gendt, Bemmel en Huissen. 
Voor de kleinere kernen Angeren, Doornenburg en Haalderen 
zijn er concrete plannen die dit jaar in uitvoering gaan. 
Ondanks landelijke regelgeving voor PFAS en stikstof lukte 
het ons om meer woningbouwplannen voor te bereiden 
dan gepland. Om tegemoet te komen aan de vraag om andere, 
meer fl exibele woonvormen te realiseren, pasten we regelgeving 
aan. We stelden hiervoor het beleidsstuk 'verruiming woonbeleid' 
vast en maakten beleidsuitgangspunten voor pre-mantelzorg. De 
eerste tijdelijke woningen worden dit jaar opgeleverd. En we 
maakten met WaardWonen prestatieafspraken voor meer 
fl exibele woonvormen.

In de afgelopen vier jaar voerden we meer dan 20 verkeers-
onderzoeken en -projecten uit. We verbeterden onder meer 
het kruispunt bij de Valom (2018) en de Loostraat (2019) in 
Huissen, de Nijmeegsestraat in Gendt (2020 - 2021) en 
Kamervoort in Angeren (2021).

Op dit moment maken we voor acht projecten concrete plannen. 
Zo gaan we ook de komende jaren door met het verbeteren van 
onder meer straten en fi etspaden. We schaften snelheidsdisplays 
aan. We deden actief mee in de Groene Metropoolregio. En 
brachten hier de speerpunten voor Lingewaard naar voren (A325). 
We onderzochten waar knelpunten zitten en maakten vervroegd
een mobiliteitsvisie voor de lange termijn.
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Lingewaard is goed en 
veilig bereikbaar

Lingewaard is in 2050 energieneutraal

In Lingewaard kijken we naar elkaar om

Het ondernemersklimaat in Lingewaard 
is aantrekkelijk

We verduurzaamden onze gemeentelijke panden en brach-
ten deze naar energielabel B. We legden op zes gebouwen 
3.222 zonnepanelen met een totale capaciteit van bijna
1 miljoen kWH per jaar. 

We richtten het Energietransitiefonds op. We reikten bespaar-
pakketten uit aan inwoners. In Lingewaard legden wij 30% meer 
zonnepanelen dan in de rest van de regio. We richtten het 
Lingewaardse Warmte Infrabedrijf op. We voerden een proefboring 
uit naar Hoge Temperatuur Opslag. De Zilverkamp werd wijk van 
de Toekomst. Samen met inwoners werken we aan het aardgasvrij 
maken van de wijk. Hiervoor kregen we van het Rijk een bijdrage 
van 4,13 miljoen euro. Doornenburg werd recent gemeenschap 
van de toekomst.

Zorg
Wij stelden nieuw sociaal beleid op. Hierin doen we acht beloftes aan onze inwoners. 
Door de maatregelen uit de Taskforce Sociaal Domein houden we zorg en steun 
bereikbaar én betaalbaar. We versterkten de samenwerking met onze partners zoals 
SWL, Rijnstad en MEE. De brede adviesraad Sociaal Domein werd opgericht. We 
ondersteunden mantelzorgers, vrijwilligers en activiteiten voor ouderen. Samen met 
onze lokale partners vormden we een coalitie Kansrijke Start voor onze jongste jeugd, 
gericht op de eerste 1000 dagen. Het aantal bijstandsgerechtigden daalde in de afgelopen 
jaren. We sloten een Lokaal Preventie Akkoord voor gezondheid met 42 partners en 
ondernemers en natuurlijk met onze inwoners.

Sport
We realiseerden begin 2021 de tijdelijke voorziening voor gymonderwijs in Huissen
voor de turnvereniging SGS. We verplaatsten de voetbalvereniging Jonge Kracht
in Huissen en we bereidden een renovatie van Sportpark de Poel in Angeren voor. 
De Open Club gedachte nam een grote vlucht. We sloten een Lokaal Sportakkoord 
en stelden het beleidsplan sport vast. Dit leverde onder meer walking handbal, 
balkonbeweegdag en de ontwikkeling van een digitaal sportplatform op.

Accommodaties
In Gendt en Huissen legden inwoners en verenigingen vast wat er in hun kern nodig is 
aan voorzieningen. We harmoniseerden de huurtarieven voor de binnensport-
accommodaties en gemeentelijke ontmoetingscentra. We herbouwden het  gemeente-
huis na de brand en kregen er een grote multifunctionele ruimte bij. 

Leefbaarheid
Inwoners van Gendt, de Zilverkamp, 't Zand, Doornenburg en Haalderen maakten een 
dorps- of wijkontwikkelplan. De werkgroep Doornenburg sloot een dorpendeal met de 
provincie en de gemeente. Lingewaard Doet! was zeer succesvol: tot nu toe zijn 143 
inwonersinitiatieven gestart, daarvan zijn er 139 geslaagd. Er kwam een extra BOA die 
ook werd ingezet voor handhaving van de COVID-19 maatregelen.

Onderwijs
Voor alle 21 scholen in het primair en basisonderwijs brachten wij in beeld wat er nodig
is op het vlak van renovatie of vervanging in de komende 20 jaar. Hiervoor stelden
wij het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs op. In deze collegeperiode startten 
we met IKC's Het Sterrenbos, De Doornick, De Vonkenmorgen en OBC Bemmel. En één 
school in het voortgezet onderwijs. Wij rondden de renovatie van het Ot en Sienpad en het 
PRO college af.

We verkochten alle kavels op onze bedrijventerreinen. We ontwikkelen een nieuw bedrijventerrein om 
aan de groeiende vraag te voldoen. 

We introduceerden samen met de winkeliersverenigingen en vastgoedeigenaren Centrum Management 
Lingewaard en realiseerden Bedrijfs Investeringszones (BIZ). We verbeterden onze dienstverlening. Dat gaven 
ondernemers aan in onderzoek zoals de MKB-monitor. De COVID-19 pandemie wierp een schaduw over de 
laatste twee jaar. Wij stonden ondernemers bij, niet alleen via de TOZO-regeling maar ook via een coronaloket 
en een coronahulplijn. Ook verruimden we het terrassen- en standplaatsenbeleid. Contact met ondernemers 
stond centraal – zowel persoonlijk als via de digitale weg. Wij introduceerden samen met winkeliersverenigingen 
het Lingewaards 10-tje, ‘groeten uit Lingewaard’, ‘wees loyaal koop lokaal’ en ‘daten met de gemeente’.


