
 

Inleiding: Dit document is opgesteld voor de Kieskompas Wijchen. Over sommige stellingen in het 

Kieskompas staat niks opgenomen in ons verkiezingsprogramma. Vandaar dat wij onze positie ten 

opzichte van deze stellingen hierna onderbouwen zodat dit transparant en duidelijk is.  

 

Stelling:  Om kosten te besparen, mag de gemeente loketten sluiten en diensten digitaal aanbieden 

Positie: Neutraal 

Aanvullende uitleg: Niet iedereen in de maatschappij kan het tempo van de digitalisering nu al 

volgen, laat staan als nog meer loketten om kosten te besparen dichtgaan, Echter onnodig loketten 

open houden is ook niet nodig. Vandaar neutraal tov deze stelling.  

 

Stelling: Startende ondernemers moeten de eerste jaren vrijgesteld worden van lokale lasten en 

heffingen 

Positie: Niet mee eens 

Aanvullende uitleg: Landelijk zijn er voordelen voor startende ondernemers, zoals belastingkorting 

extra aftrekposten etc. Als deze groep nu van lokale lasten wordt vrijgesteld moet dat door de niet 

ondernemers in Wijchen opgebracht worden via de OZB. Dit leidt tot ongelijkheid.  

 
 
Stelling: Het schoolzwemmen moet voor kinderen verplicht worden op alle basisscholen, ook als dat 
leidt tot hogere kosten 
 
Positie: Niet mee eens 

Aanvullende uitleg: 80% van de ouders is prima instaat hun kinderen te leren laten zwemmen en zelf 
te organiseren en financieren dat kinderen een zwemdiploma halen. Ouders die dit niet kunnen 
betalen kunnen een beroep doen op de bestaande gemeentelijke kindregeling.  
 
 
Stelling: Om meer ruimte te maken voor terrassen moet de wekelijkse warenmarkt verplaatst 

worden naar de Sterrebosweg 

Positie: Neutraal 
 
Aanvullende uitleg: De wekelijkse warenmarkt is een begrip in Wijchen en omgeving. Op de 

donderdagochtend op de markt. Deze traditie zomaar verbreken is niet iets dat wij willen 

aanmoedigen. Anderzijds als de centrumondernemers hier groot voorstander van zijn en het is 

mogelijk en haalbaar in de openbare ruimte, gaan wij ons daar niet tegen verzetten.  

 



 

Stelling: De toeristenbelasting in de gemeente Wijchen moet worden afgeschaft 

Positie: Helemaal niet mee eens 

Aanvullende uitleg: Het geld wordt weer besteed om Wijchen voor toeristen nog aantrekkelijker te 

maken. Bovendien wordt deze belasting niet betaald door onze inwoners. Als je dit nu afschaft 

moeten toeristische promotie en voorzieningen betaald worden uit gemeentelijke gelden en 

daarmee dus door onze inwoners via de OZB.   

 

Stelling: Om waterrecreatie te bevorderen, moet het Wijchens Meer toegankelijk worden voor 

ongemotoriseerde bootjes 

Positie: Helemaal niet mee eens 

Aanvullende uitleg: Bewoners komen voor hun rust wandelen langs het Wijchens Meer of om rustig 

te vissen. Daar passen geen bootjes bij. 

 

Stelling: Om de bereikbaarheid van het centrum te verbeteren moet de gemeente fors mee-

investeren in de aanleg van een spoortunnel bij de Hoefsestraat 

Positie: Niet mee eens 

Aanvullende uitleg: Uit onderzoek naar de mogelijkheid voor een spoortunnel blijkt dat nut en 

noodzaak hiervoor niet is aangetoond. Bovendien zijn de geschatte kosten tussen de 20 en 30 

miljoen euro. Dit is een overdreven investering voor een niet aangetoond probleem.  Dit geld hebben 

wij als gemeente bovendien niet. 

 

Stelling: In plaats van de waarde van het huis moet het watergebruik de hoogte van de rioolheffing 

bepalen 

Positie: Helemaal mee eens 

Aanvullende uitleg: Principe van vervuiler betaalt ondersteunt het CDA Wijchen. Rentmeesterschap 

is belangrijk uitgangspunt van de partij. Daar past deze stelling in. 

 

Stelling: In de gemeente Wijchen mag niet hoger gebouwd worden dan 5 bouwlagen 

Positie: Helemaal mee eens 

Aanvullende uitleg: Dat is het gemeentelijk beleid tot op heden en dat steunen wij. Bij het dorpse 

karakter van Wijchen hoort geen hoogbouw zoals in de stad.  


