
De BürgerGemeinschaftEmmerich (BGE) is een vereniging bestaande uit zogeheten “Freie Wähler”, personen of burgers die niet 
aan een politieke partij zijn gebonden. De BGE is onafhankelijk van overkoepelende structuren, niet onderworpen aan richtlijnen 
en al 26 jaar in de gemeenteraad van Emmerich vertegenwoordigd. In ons werk zijn we vrij van ideologie en staan we open voor 
een breed scala aan onderwerpen. We besteden daarbij aandacht aan onderwerpen die enkel voor de gemeente Emmerich van 
belang zijn. We nemen ideeën en behoeften van burgers ter harte en zoeken naar haalbare oplossingen.

Onderstaande standpunten zijn de richtlijnen voor ons plan van aanpak tot het jaar 2025:

De BGE werkt „van de burgers voor de burgers“.
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Wij willen voldoende crèche-plekken in de gemeente die aan de vraag kunnen voldoen.

Het behoud van alle basisscholen in de gemeente is ons doel. Deze worden digitaal.

De uitbreiding van de dagopvang (“Ganztagsbetreuung”) wordt voortgezet.

Een modern gymnasium en goed functionerende “Gesamtschule” vinden wij belangrijk. 
Wij ondersteunen de samenwerking tussen de bovenbouw en de digitalisering van 
beide vormen van voortgezet onderwijs.

De succesvolle TOP-JOB-beurs wordt voortgezet.

Verenigingen die met jongeren werken worden ruimhartig ondersteund.

Samenhang en ondersteuning van jonge en oude mede-inwoners wordt aangemoedigd.

De BGE wil dat het “Handlungskonzept Wohnen” 
weer nieuw leven wordt ingeblazen.

ONDERWIJS EN

MAATSCHAPPIJ

BGE
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De werkzaamheden van de “Verwaltung” moet toekomstig zo veel mogelijk 
digitaal kunnen worden afgehandeld. 

Het aanbod van online- en computercursussen voor alle leeftijdscategorieën 
wordt verbeterd.

Het plan voor mediaontwikkeling wordt consequent voortgezet.

Door middel van het schuldverminderingsconcept willen wij het huishoudbudget 
voor de toekomstige generaties duurzaam opstellen. 

Samenwerking met andere gemeentes en grensoverschrijdend.

Het installeren van subsidiemanagement en auditing (besturing).

Er komt een stadspark en we willen het centrum groener en duurzamer maken. 

Openbare gebouwen worden stapsgewijs duurzaam gesaneerd.

Braakliggende terreinen worden in biotopen veranderd.

We subsidiëren onze boeren en regionale producten en ondersteunen 
de overstap naar een ecologische landbouw.

DIGITALISERING

FINANCIËN

KLIMAAT-, NATUUR- EN 

MILIEUBESCHERMING

Het actieplan “Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit“ wordt door ons voortgezet.

Burgers worden m.b.v. subsidies tegemoetgekomen. 

De BGE realiseert de zogeheten “Brötchentaste” voor parkeerders die kort 
(max. 30 min.) parkeren.

Het onderwerp langdurig parkeren voor omringende bewoners en pendelaars pakken wij op.

Het garanderen van hoogkwalitatieve zorgverlening, incl. hospicezorg.

BURGERSCHAP

CULTUUR, SPORT 

EN „EHRENAMT“

Het “PAN-Nutzungskonzept” wordt onder de loep genomen. De stadsschouwburg wordt 
volledig toegankelijk gemaakt voor personen met een handicap. We creëren een 
bredere basis voor kunstprojecten in openbare ruimtes. 

Sportverenigingen worden m.b.v. een vast bedrag beter financieel ondersteund. 
De investeringsachterstand bij sportfaciliteiten en sportvelden wordt weggewerkt.  

De vrijwillige brandweer van Emmerich verdient erkenning en wordt 
door ons daarom adequaat ondersteund.
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Detailhandelsconcept en het geïntegreerd stadsontwikkelingsconcept worden 
nauwkeurig geanalyseerd.

De welstandseisen van de gemeente voor bouwprojecten worden aangepast.

Aan stadsontwikkelingsprojecten worden nieuwe prioriteiten gesteld. 
Er wordt betaalbare woonruimte gecreëerd. 

Het speciale fonds voor de voortzetting van de strategische ontwikkeling 
van de binnenstad wordt actief nagestreefd.

De verbinding van het trein- en busstation naar het centrum moet worden verbeterd.

Voor het voormalige Wemmer & Janssen-terrein wordt een aantrekkelijke 
oplossing bedacht.

 De parkeerplaats “Kleiner Wall” wordt gerevalueerd.

Het Steintor-terrein valt niet onder het eigendom van de gemeente en 
wordt geen gemeentelijke parkeerplaats.

Lidl mag uitbreiden. Voor de uitbreiding van Kaufland wordt een oplossing gevonden.

Meer groen en een betere leefbaarheid in de binnenstad worden de norm.

STADSONTWIKKELING

VERVOERSBELEID
De fiets wordt vervoersmiddel nummer één. Daarnaast creëren we meer 

fietsenrekken en fietsparkeerplekken.

De binnenstad wordt volledig toegankelijk voor personen met een handicap. Ook 

wordt deze fiets- en voetgangersvriendelijk.

De Kaßstrasse wordt gemoderniseerd.

We creëren een dynamisch parkeerverwijssysteem.

„ORTSTEILE“
De “Ortsvorsteher” worden in de toekomst beter geïntegreerd. 

Het ontwikkelingsconcept van het dorp Praest wordt gezamenlijk op weg geholpen.

Het “Masterplan Hoch-Elten” (de structuurvisie van Hoog-Elten) wordt uitgevoerd.

Wij willen beginnen met het verwezenlijken van een zinvolle verkeersomleiding 
om het dorp Elten heen.

Met ons worden tradities in de Ortsteile (bijv. schuttersverenigingen) 
financieel ondersteund.
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Als BGE willen wij de toekomst van onze mooie gemeente aan de Niederrhein actief en duurzaam vormgeven. 

De BGE is de perfecte partner voor succesvolle coöperatieve oplossingen in de gemeente en voor de toekomst van onze mooie 

gemeente aan de Niederrhein. 
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„VERWALTUNGS“-

BEHEER

ECONOMISCHE

ONTWIKKELING

Met een modern ontwikkelingsconcept voor personeel worden medewerkers 
financieel ondersteund en toekomstperspectieven geboden.

Door het versterken van de vakbekwaamheid wordt in de toekomst op 
externe evaluatoren bespaard.

Op het “Dezernat” van de burgemeester ontstaat een auditafdeling.

De belangrijkste bedrijfsprocessen in de kern van de Verwaltung worden 
efficiënt gereorganiseerd.

Burgergericht en efficiënt werken wordt de maatstaf van de Verwaltung.

De afdeling wordt in zijn geheel onder de loep genomen en strategisch gereorganiseerd:

Aan de toenemende vraag naar ruimte en oppervlakte moet worden voldaan door
gebouwen/terreinen een gepaste en efficiënte herbestemming te geven, de binnenstad
zinvol en vooruitdenkend te ontwikkelen en nieuwe ruimtelijke concepten. 

Het duurzaam uitbreiden van de containerhaven wordt ondersteund.

Ons doel is het creëren van veilige en goede banen in een brede mix van sectoren.

Wij ondersteunen de verdere ontwikkeling van het voormalig karzerneterrein.
Gegarandeerd wordt dat elk huishouden in de gemeente wordt voorzien van 
breedbandinternet.


