SAMENVATTING STRATEGISCHE
VISIE
Inleiding
Met het vaststellen van onze strategische visie voor de komende tien jaar willen we als gemeente in de
meest brede zin duidelijk maken ‘Waar we voor staan’ en ‘Waar we naar toe willen’. Zo’n visie is bedoeld
voor ons als gemeentebestuur en fungeert als toetsingskader voor beleid en ontwikkelingen. Maar we willen
er ook naar onze inwoners en partners mee duidelijk maken ‘wat ze van ons kunnen verwachten’ en ‘wat we
hen te bieden hebben’. Met andere woorden met deze visie laat Lingewaard zien waar zij voor kiest.

Beeld
Lingewaard is een middelgrote gemeente en ligt centraal in de regio Arnhem Nijmegen. Karakteristiek zijn de
verschillende kernen, de ligging tussen twee grote steden en het open, groene rivierenlandschap. Daarmee
zijn we te typeren als plattelandsgemeente met stedelijke trekjes. Belangrijke ontwikkelingen in de komende
jaren zijn de toenemende vergrijzing van de bevolking 1 terwijl het inwoneraantal zich op het huidige niveau
stabiliseert, de doortrekking van de A15 als verkeersader tussen Oost en West en de sterk veranderende rol
van de gemeente als lokaal bestuur.

Visies
In de afgelopen jaren hebben we samen met onze inwoners toekomstvisies opgesteld op ruimtelijk en sociaal gebied. Deze komen er op neer dat in Lingewaard inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en
de gemeente samen bouwen aan een samenleving waarin iedereen zijn leven op een prettige manier en
naar eigen keuze kan invullen. We hebben een aantrekkelijk sociaal leefklimaat waarin iedereen mee kan
doen, er voor iedereen plaats is en oog voor een ander heeft, iets voor elkaar over heeft. We liggen centraal
in het stedelijk netwerk van de Regio Arnhem Nijmegen. Met deze positie willen we zorgvuldig omgaan. We
willen het netwerk versterken en op een duurzame manier verder ontwikkelen en daarbij de kwaliteiten van
het landschap benutten. Het gaat hierbij vooral om het bewaken van de karakteristiek van het Betuwse landschap. Ideeën over nieuwe ontwikkelingen en de invulling daarvan beredeneren we vanuit de gebruiker van
de ruimte in onze gemeente.
Kortom we zijn een gemeente die denkt vanuit haar inwoners, open staat voor verandering en samen met
anderen op weg is naar een samenleving van gezonde, actieve inwoners die zorg hebben voor elkaar, waarin ruim baan is voor maatschappelijke initiatieven. We hebben een aantrekkelijke woonomgeving en hebben
respect voor het landschappelijk, cultureel erfgoed en duurzaamheid.

Verbeelding
Deze visies zijn vaak ook toepasbaar op andere, vergelijkbare gemeenten in Nederland. Daarmee onderscheiden we ons niet in het bijzonder. Wat Lingewaard wel min of meer uniek maakt zijn de kenmerkende waarden van onze gemeente.
Hiernaast zijn die verbeeld in een aantal kernbegrippen. Tegelijkertijd zijn dit de punten waar we ons op
profileren en we de grootste kansen zien voor de ontwikkeling van de gemeente. Gezamenlijk vormen zij
de volgende strategische visie van Lingewaard.
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De bevolking vergrijst in hoge mate. Naar verwachting zal in 2040 25,6% van de bevolking ouder zijn dan 65 jaar, tegen 15,3% in
2010. Dat betekent dat er voor sommige leeftijdscategorieën sprake is van een aanzienlijke krimp in aantal inwoners. Dit in tegenstelling
tot het totaal aantal inwoners dat min of meer op hetzelfde niveau blijft.

1

SAMENVATTING STRATEGISCHE
VISIE
WE ZIJN
een moderne samenleving met respect voor traditionele waarden en omgangsvormen………..
Mede vanwege de directe nabijheid van grote steden zijn onze inwoners enerzijds te typeren als moderne
‘stedelingen’. Aan de andere kant hechten ze, veel waarde aan het dorpse woonmilieu, de geborgen woongemeenschap en de daarmee gepaard gaande tradities en sociale omgangsvormen. We zien dit onder andere terug in het rijke, hechte verenigingsleven. Het is daarmee één van de meest onderscheidende kenmerken van Lingewaard. Vandaar dat wij, tegen de achtergrond van de toenemende vergrijzing, veel waarde
hechten aan een evenwichtige bevolkingssamenstelling, doorstroming en blijvende gebondenheid aan de
eigen woonomgeving.
………………………… een zelfbewust schakelend bestuur tussen krachtige inwoners
De inwoners zijn het fundament en de kracht van de Lingewaardse samenleving. Interactie tussen en met
onze inwoners op alle gebieden en in allerlei vormen krijgt daarom alle ruimte. Dat geldt in het bijzonder voor
initiatieven van inwoners, lokale ondernemers en organisaties. Wij hanteren daarbij een moderne rol als
lokaal bestuur dat kan schakelen tussen vrij laten, ondersteunen, faciliteren, samenwerken, beheren en corrigeren. Afhankelijk van de situatie maken we direct duidelijk welke rollen we spelen. Dit vraagt om een bestuur dat dichtbij haar inwoners staat. Ook omdat we vinden dat we groot genoeg zijn om zelfstandig onze
taken te vervullen kiezen wij er voor een zelfstandige en zelfbewuste gemeente te blijven. Daarbij is onze
buurgemeente Overbetuwe een belangrijke samenwerkingspartner.
………..de corridor en het kruispunt tussen en naar grote steden
Een ander uniek kenmerk van Lingewaard is de ligging in het middengebied. Op verschillende manieren
vormen wij samen met Overbetuwe de corridor tussen de grote steden Arnhem en Nijmegen. En tevens
fungeert het gebied als verbindingsschakel tussen deze beiden. Het is een mooie woonomgeving van kernen, met ieder hun eigen identiteit, een aantrekkelijke mengeling van woonmilieus en goede voorzieningen
onder handbereik. Het gebied is goed bereikbaarheid, vormt als het ware het kruispunt op belangrijke verbindingsroutes van Oost naar West en van Noord naar Zuid, en heeft daarmee goede vestigingsmogelijkheden voor bedrijven. We combineren dit met een open landschap en met veel cultureel erfgoed. We koesteren en beschermen deze waarden en zullen ze zo nodig versterken.
………….een gemeente van glastuinbouw en fruitteelt
Traditioneel zijn de tuinbouw en fruitteelt sterke economische sectoren in de gemeente. Met ondernemers
die getuigen van durf en innovatiekracht. Juist de innovatie in de glastuinbouw, in combinatie met ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, geeft een krachtige impuls aan de lokale economische ontwikkeling.
Daarmee is en blijft het bij uitstek het speerpunt van ons economisch beleid.
……………………………………….met unieke toeristische parels.
Ons open, groene rivierenlandschap met de vele tuinbouwbedrijven is op zich al een toeristische trekker en
leent zich bij uitstek voor dag- en kleinschalige verblijfsrecreatie. Dit nog wordt versterkt door een aantal
‘parels in het landschap’ zoals het kasteel Doornenburg, Fort Pannerden en de Sterreschans, het Park Lingezegen en de verschillende uiterwaarden. Naast de glastuinbouw is recreatie en toerisme de lokale economische drager van Lingewaard.
Lingewaard is een moderne samenleving met respect voor traditionele waarden en omgangsvormen.
Wij fungeren als groene corridor van glastuinbouw en toeristische parels tussen en naar grote steden. Als zelfbewuste gemeente zijn we een schakelend bestuur midden tussen krachtige inwoners.
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