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Voorwoord

Wij zijn Keerpunt 2010 en dit is ons verkiezingsprogramma voor u, de 
burger van de gemeente Grave.

Keerpunt 2010 is een politieke vereniging die zich sterk maakt voor 
alle inwoners van onze gemeente Grave. Uw mening is onze drijfveer. 
In dit verkiezingsprogramma staat wat u van ons kunt verwachten, 
onze belangrijkste aandachtspunten voor de komende vier jaar.

Wat wij willen als partij is een transparant en dienend bestuur. Dat is 
waarom wij ons hebben opgericht, dat zit in ons DNA. U als inwoner 
staat centraal. Niet de procedures en regeltjes van de gemeente of het 
gesteggel in de raad. Dit komt ook prominent terug in ons programma.

Keerpunt 2010 staat midden in de samenleving, in het Graafse, 
Gasselse, Escharense en Velpse. Samen met u willen wij onze 
doelstellingen verwezenlijken.

Uw stem is daarbij van groot belang. Laat uw stem niet verloren gaan. 
Stem lokaal - Stem Keerpunt 2010!

Namens het bestuur,

Jacques Leurs, voorzitter



1. 
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Speerpunten

Herindeling
De burger bepaalt de richting

Aandacht voor veiligheid
In brede zin: brandweer, boa’s en openbare orde

Kernendemocratie
U praat mee over uw eigen omgeving

Planidee-regisseur
Van een idee naar een goed plan zonder juridisch 
gezeur achteraf

Wij gaan voor lokale wethouders
Een wethouder van geluk

Inwoners en raad trekken samen op
Draagkracht en daadkracht uit burgerkracht

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Burgerkracht

Burgerkracht
Het bestuur is er voor de burger. Wij zijn met 12.643 mensen met 
wilskracht. Samen kunnen wij prachtige dingen doen. Samen in onze 
buurt, samen in onze wijk, samen in ons dorp, samen in onze stad. 
Daarbij willen wij geholpen worden door de overheid. Als het overleg 
tussen burgers en overheid goed is dan levert dat betere plannen op. 
Samen sterk gaat niet alleen over kracht, het gaat ook over kwaliteit: 
een plan met veel draagkracht is een plan met veel daadkracht. Dat is 
burgerkracht.

Onze leden zijn inwoners van Grave. Ze zijn opgegroeid in de stad 
of zijn juist vertrouwd met het dorpsleven van Gassel, Escharen en 
Velp. Soms komen onze leden van buiten, maar altijd verbonden 
met de gemeente Grave. Zo zijn we verschillend. Ook komen we 
van verschillende politieke achtergronden. Die verschillen maken 
ons krachtig. Het verdiept de discussie, brengt extra kennis in en 
enthousiasme. Met dat ene doel: u bepaalt wat er gebeurt in uw 
omgeving.

Van idee naar overleg naar plan
Je wilt iets doen. Je belt met de gemeente. Je krijgt een ambtelijke 
reactie die misschien technisch en juridisch juist is, maar dat is niet 
alleen wat je nodig hebt. Dat moet anders vinden wij.
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Wij willen dat de gemeente gaat werken met planidee-regisseurs. 
Dat zijn ambtenaren die helpen. Ze gaan met jou op zoek naar de 
belanghebbenden bij het idee. Ze helpen als medepartij bij het gesprek 
met elkaar, waarbij het idee beter wordt gemaakt. Ze geven aan welke 
informatie de gemeente nodig heeft om te kunnen beslissen. Een idee 
wordt een goed plan met burgerkracht, geholpen door de overheid.

Het plan wordt besproken in de gemeenschap
Als je nu iets van een plan wilt vinden dan mag je inspreken. Vijf 
minuten, maar echt luisteren wordt er niet gedaan. Omdat je pas aan 
het einde van het proces wat mag zeggen. De gemeenteraad beslist 
vaak diezelfde avond nog: er is geen tijd meer om het plan aan te 
passen. Dat werkt niet. Keerpunt 2010 wil dat veranderen.

Wij willen in Grave een kernendemocratie opzetten. Ieder dorp 
en iedere wijk krijgt een eigen stadsdeelcommissie. Vaste 
gesprekspartners aan tafel zijn de raadsleden, de dorps- of wijkraad, 
de wijkagent, de woningbouworganisatie, enzovoorts. En u.

U mag tijdens deze vergadering meepraten bij het onderwerp 
waarover u wat wilt zeggen. Dicht bij huis, in uw eigen wijk of dorp. Op 
deze manier krijgen we betere plannen. De raadsleden beslissen wat 
er met het plan gebeurt: voor instemming naar de raad, de wethouder 
moet eerst nog vragen beantwoorden of het moet nog verbeterd 
worden.

Zo wordt een idee een plan met burgerkracht. Dat is een plan met 
draagkracht en daadkracht. Waar weinig juridisch gesteggel bij nodig 
is.



Analyse van de huidige situatie
Vier geleden schreven we: “Het is geen vijf voor twaalf maar tien over 
twaalf voor Grave”. Nu vier jaar verder is het zelfs half één…
De inwoners van Grave wordt tekort gedaan.

Om niet failliet te gaan hebben we heel veel moeten bezuinigen: 
de dienstverlening is teruggeschroefd. De bibliotheek kon maar 
met moeite gered worden. Het onderhoud aan straten en wegen 
werd minder en wordt nog slechter. Het groenonderhoud moet 
‘onderhoudsvrij’ maar de kwaliteit van het groen is niet beter 
geworden. Inwoners die hulp nodig hebben van jeugdzorg, 
gehandicaptenzorg of thuiszorg hebben pech dat ze in Grave wonen: 
elders hebben ze het beter.

Het beleid van de afgelopen jaren heeft ervoor gezorgd dat de 
onroerendzaakbelasting (ozb) alleen maar gestegen is, harder dan het 
landelijk gemiddelde. In de hele regio zijn er nieuwe  woonwijken uit de 
grond gestampt, maar niet in Grave. Terwijl er voldoende kansen zijn.

Een Graafse wethouder zei ooit: “We hangen nog steeds met onze 
nagels aan de dakgoot.” Inmiddels proberen we met onze voeten ook 
steun te zoeken aan de regenpijp, omdat de betonrot ook de rest van 
het gebouw op instorten zet. De kans dat Grave onder provinciaal 
toezicht wordt gesteld is nog steeds volop aanwezig. Is dat echte 
zelfstandigheid? Keerpunt 2010 wil niet wachten totdat we naar 
beneden vallen.

We moeten ons democratisch huis drastisch verbouwen. Het moet 
steviger en duurzamer. Op basis van een kernendemocratie. Door te 
luisteren naar argumenten. Niet met spelletjes om de macht.

De ambtelijke samenwerking Cuijk, Grave, Mill & St. Hubert (CGM) 
is een basis voor samenwerking. Maar het moet voor de toekomst 
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wel verbeterd worden. De drie transities op het terrein van de Wet 
Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdzorg leken we goed te 
hebben overleefd, maar de geldproblemen zijn er nu al. En dan moet 
de Omgevingswet nog komen. Het roer moet dus om!

Gemeentelijke herindeling
Heel graag hadden hier geschreven: uw mening heeft altijd 
meegewogen in de besluitvorming over herindeling. Helaas heeft de 
coalitie dit steeds tegengehouden.

Wij willen geen gedwongen herindeling. De mensen in de gemeente 
Grave moeten de richting bepalen, via de kernendemocratie.
Wat er ook gebeurt: wij blijven nog steeds uw mening het belangrijkste 
vinden en blijven dat ook altijd centraal stellen.

Kernendemocratie
Met een kernendemocratie krijgt u echt wat te zeggen over uw eigen 
dorp of wijk. Het is niet voor niets dat wij ons daar sterk voor maken. 
We moeten dat op korte termijn vorm geven. Mocht er inderdaad 
een nieuwe gemeente Land van Cuijk gevormd worden, dan moet 
alleen centraal geregeld worden wat niet lokaal kan met behulp van 
kernendemocratie. We denken hierbij aan de vaststelling van de 
hoogte van de gemeentelijke belastingen en de regels/voorzieningen 
met betrekking tot de WMO en bijstand.

Bij een kernendemocratie wordt het gemeentebestuur weer naar uw 
dorp of wijk gebracht zover dat mogelijk is.

In een kernendemocratie is er heel veel aandacht voor wat u vindt, 



in uw eigen omgeving. De mening van een dorps- of wijkraad telt 
mee maar is niet beslissend. Iedereen die in de omgeving woont mag 
meepraten, of die nu voor of tegen is.

Onderwerpen die met een kernendemocratie geregeld kunnen worden 
zijn bijvoorbeeld bestemmingsplannen. Maar ook de vraag of en 
zo ja waar er hondenuitlaatplaatsen moeten komen. Ook hoe het 
gemeentelijk groen er uit komt te zien. 

Wat altijd in Grave moet blijven
Keerpunt 2010 wil dat, zelfs na een eventuele herindeling en hoe 
dingen daarbij ook geregeld worden, u altijd gewoon op het stadhuis 
in Grave uw rijbewijs, paspoort of andere officiële documenten kunt 
aanvragen en afhalen. Evenals het aangeven van de geboorte van een 
kind. Ook willen wij een wekelijks open spreekuur met de wethouder 
of burgemeester.

Bestuur van de gemeente
Het moet afgelopen zijn met de politieke spelletjes in Grave. Wij, 
de inwoners, betalen de rekening van het huidige beleid. Er is te 
weinig oog voor andere ideeën, inzichten en initiatieven. Zoals de 
kans om een prachtige Maasboulevard aan te leggen met een hotel 
van topkwaliteit en een stevige impuls voor het toerisme in de stad. 
Keerpunt 2010 heeft deze en andere initiatieven proberen te benutten.

De raad moet weer de baas worden. Met respect tussen de 
raadsleden onderling, waarbij geluisterd wordt naar elkaars visie, 
ideeën en inzichten. Keerpunt 2010 wil direct na de verkiezingen een 
raadsagenda maken. In die agenda komen punten te staan waar alle 
gekozen raadsleden het mee eens zijn. Samen kunnen we dan een 
vuist maken. Nieuwe raadsleden moeten op een goede manier worden 
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opgeleid. De raad wordt dan weer echt het hoogste orgaan van de 
gemeente.

Wij willen dat ambtenaren en college dienstbaar zijn naar de inwoners 
en gemeenteraad. Dat er met in achtneming van de afgesproken 
(spel)regels goed wordt gekeken naar de mens, omstandigheden of 
naar wat nu echt de vraag is. De dienstverlening naar burgers moet 
weer centraal komen te staan: als ambtenaar denk je eerst positief en 
actief mee over de vraag of het idee kansrijk is voordat je meteen in 
procedures en regels denkt.

Samenstelling college
De komende jaren wordt het belangrijker dan ooit dat onze 
wethouders het Graafse geluid en het geluid vanuit de kerkdorpen 
Escharen, Gassel en Velp kennen en goed laten horen. Wij zijn 
voorstander van lokale wethouders.

De burgemeester heeft aangegeven dat hij voor een gedeelte 
wethouderstaken kan en wil uitvoeren als dat nodig is. Dat lijkt ons 
geen slecht plan.

Wij willen een wethouder voor geluk. Dat klinkt heel zweverig maar is 
het niet. Keerpunt 2010 wil dat wat de gemeente Grave doet ook echt 
zorgt voor een verbetering voor de mensen in de gemeente Grave. 
Mensen moeten gelukkiger worden door wat de gemeente doet.

De wethouder van geluk hoeft dus niet gratis geld weg te geven. Maar 
let op de belangen van de inwoners. Die moeten voorop staan bij de 
besluiten van het college. 



Toegankelijk

Visie op de economie
De afgelopen jaren is de onroerendzaakbelasting (ozb) in Grave niet 
alleen gestegen maar zelfs harder dan het landelijk gemiddelde.

De belangrijkste reden is het gebrek aan voldoende nieuwbouw. 
Daardoor is de gemiddelde WOZ-waarde gedaald van € 256.000 naar 
(vorig jaar) € 201.000. 

Om het wonen betaalbaar te houden wil Keerpunt 2010 vaart maken 
met nieuwbouwprojecten, bijvoorbeeld op het Wisseveld. Keerpunt 
2010 is tegen het bouwen in de uiterwaarden. Met deze nieuwe 
woningen stijgt de gemiddelde WOZ-waarde en hoeft de ozb niet 
ieder jaar te worden verhoogd en kan wellicht een verlaging worden 
gerealiseerd.
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Financiële verantwoording
De wijze waarop de gemeente de afgelopen jaren haar financiën 
verantwoord heeft is niet op orde. De wettelijke regels op dit punt 
worden onvoldoende nageleefd. Voorgeschreven staat dat alle stukken 
zodanig moeten worden gepresenteerd dat elk raadslid in staat moet 
zijn om een verantwoord oordeel te kunnen vormen over de financiële 
positie van de gemeente en alle baten en lasten. Keerpunt 2010 staat 
erop dat aan deze wettelijke eis volledig wordt voldaan waardoor niet 
alleen raadsleden maar ook de burgers van Grave voortaan op een 
begrijpelijke wijze ter zake volledig worden geïnformeerd.

Levendig centrum
Een levendig centrum is de motor van de lokale economie. Niet alleen 
voor onze dagelijkse boodschappen maar ook voor het toerisme. Met 
het Centrummanagement en het Regionaal Bureau voor Toerisme 
zijn we een goede weg ingeslagen. Ook zijn er steeds meer kleinere 
en grotere evenementen in de binnenstad. Het is belangrijk dat de 
aandacht niet verslapt.

De ontwikkeling van een mooie kade met activiteiten heeft prioriteit. 
De kade is het visitekaartje van de stad vanaf het water en moet 
daarom ook goed onderhouden worden.

Toekomstige verbetering binnenstad
De binnenstad van Grave heeft veel verborgen cultuurhistorie. Door de 
komende 10 tot 20 jaar een goed samenhangend plan te ontwikkelen 
tot een mooi geheel wordt het toeristisch aantrekkelijker.
De stedelijke kwaliteit bij het bouwen is daarbij van groot belang. Dat 
gaat niet alleen over hoe ziet een woning in een woningblok er uit 



maar ook het grotere geheel. Keerpunt 2010 heeft grote vraagtekens 
bij het bouwen van woningen en andere gebouwen (hotel) op de 
EMAB locatie (dat is het braakliggende terrein van de gesloopte Cox 
betoncentrale).

De eigenaar van de scheepswerf had een plan om de werf om te 
vormen tot een mooie Maasboulevard met hotel. Een plan wat volgens 
Keerpunt 2010 nog steeds heel realistisch is en past bij het karakter 
van Grave.

Samen met u willen wij nadenken over de vraag hoe het Visio terrein 
verder ingevuld moet worden. En over de vraag of de binnenstad 
misschien gedeeltelijk autovrij moet worden. De visie zoals die 
opgesteld wordt door architectenbureau West8 biedt voldoende 
aanknopingspunten voor een echte discussie met burgerkracht.
Het Wisseveld moet snel, daar waar dat kan, ingevuld worden met 
woningbouw. Hier passen grondgebonden woningen, een mix van 
starters- en doorstroomwoningen.

De transitie van het centrummanagement en Graveon wordt door ons 
ondersteund. Het is van groot belang om een effectieve samenwerking 
te hebben van de ondernemers in de binnenstad om gezamenlijk 
resultaten te boeken. 

Duurzaamheid
Keerpunt 2010 is voor het nieuwe bouwen. Daarbij wordt niet vooraf 
alles heel gedetailleerd vastgelegd maar juist de prestaties worden 
vastgelegd: zoveel woningen van dit type, met deze hoeveelheid 
parkeergelegenheid en dit klimaatprofiel.
In het klimaatprofiel wordt vastgelegd hoe bij ideeën en bouw van 
objecten er rekening gehouden moet worden met de toekomst. 
Bijvoorbeeld dat de woning voorzien wordt van een warmterecht 
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in plaats van een gasaansluiting. Ook in welke mate er rekening 
gehouden moet worden met wateroverlast op de betreffende locatie 
bij hevige regenval. Het is aan degene die bouwt om dit zelf op te 
lossen.

Nieuwe woningen die niet voor starters, studenten of tijdelijke 
huisvesting bedoeld zijn moeten standaard gebouwd worden voor 
levensloopbestendig wonen.
Keerpunt 2010 wil de duurzaamheidslening voor woningen 
beschikbaar houden; waarbij een warmtepomp of zonnepanelen als 
onderpand van de lening dient.

Duurzaam grondgebruik in de landbouw houdt ook in dat de grond 
gebruikt wordt waarvoor het geschikt is. Aan de oostzijde van Grave 
is veel grond goed geschikt voor bomenteelt. Het bestemmingsplan 
Boomteelt staat economische kansen in de weg. Keerpunt 2010 
wil daarom het bestemmingsplan aanpassen of zelfs intrekken. Een 
langgerekt bomenlandschap levert ook prachtige plaatjes op. Denk 
maar eens aan de vele wijngaarden langs de Moezel in Duitsland: juist 
de kilometers lange stukken zijn heel mooi en indrukwekkend om te 
zien. Zoiets trekt ook toeristen naar onze regio.

De laatste jaren is volop ingezet op ‘onderhoudsarm’ groen. Keerpunt 
2010 vond dit geen goed plan. Helaas kan dat niet meer ongedaan 
worden gemaakt. Op veel plekken had het publiekelijk groen extra 
kwaliteit gekregen door buurtbewoners. Door het ongelukkig 
uitgevoerde project ‘Snippergroen’ durven mensen ‘publiekelijk groen’ 
bij hun eigen huis niet meer te onderhouden of te verbeteren. Keerpunt 
2010 vindt dat geen goed beleid. Wanneer mensen een groenstrook 
bij hun huis zelf willen onderhouden of verbeteren, dan moeten deze 
mensen de ruimte krijgen om dat te doen. Want dat is burgerkracht! 
Wij willen hier opnieuw het gesprek over aangaan.



Verbinding

Aandacht
Een klein beetje aandacht van een ander doet vaak heel erg goed. Het 
helpt mensen die dat nodig hebben: kinderen, jongeren, ouderen en 
gehandicapten. De laatste jaren is er fors bezuinigd op deze groepen. 
Dat is helaas niet altijd goed gegaan. Keerpunt 2010 blijft zich met 
haar regionale partners inzetten om het beleid te verbeteren daar waar 
dat kan. Wij maken ons grote zorgen.

Keerpunt 2010 wil eenmalig geld uittrekken om de op- en afritten van 
trottoirs te verbeteren voor rolstoelen, rollators en kinderwagens.

Keerpunt 2010 zal de komende jaren blijvend aandacht vragen voor 
het naleven van het VN-verdrag Handicap. Wij willen hiervoor niet 
alleen aandacht in beleid maar ook in budget.

Mantelzorgers
Hoe help je mantelzorgers nu het beste? Dat is een lastige vraag 
want niet iedere mantelzorger is hetzelfde. De gemeente moet meer 
aandacht besteden aan tijdelijke vervanging van mantelzorgers, als 
de mantelzorger bijvoorbeeld op vakantie gaat of ziek is. Ook wil 
Keerpunt 2010 onderzoeken of het mantelzorgcompliment kan worden 
uitgebreid van één naar twee of drie ontvangers.
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Zorg voor asielzoekers en het AZC
De gemeente Grave heeft een AZC binnen haar grenzen en ontvangt 
daarvoor een uitkering vanuit Den Haag. Vluchtelingenwerk en de 
Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers Grave zijn actief op het gebied 
van hulpverlening aan deze doelgroep. Keerpunt 2010 is van mening 
dat deze vrijwilligersorganisaties van gemeentewege waardering en 
financiële ondersteuning verdienen.

Het AZC is ook een punt van zorg. Er hebben zich in het recente 
verleden een aantal serieuze incidenten voorgedaan. Keerpunt 2010 
vindt dat de fractievoorzitters van de raad door de burgemeester goed 
op de hoogte gehouden moeten worden over de veiligheidssituatie. 
Daar waar nodig moeten er passende maatregelen getroffen worden.

Sport en cultuur verbindt
Sport is niet alleen iets wat je doet omdat je het leuk vindt of omdat 
het belangrijk is voor je gezondheid. Het is vooral een sociale activiteit. 
Daarom is het belangrijk dat er voldoende sportvoorzieningen zijn in 
Grave. Keerpunt 2010 vindt vooral diversiteit daarin van belang.

Om sporten (scouting en muziek maken) betaalbaar te houden voor de 
jeugd wil Keerpunt 2010 de jeugdledensubsidie in stand houden.

Wij stimuleren de (sport)verenigingen die samenwerken, bijvoorbeeld 
met een renteloze lening voor een nieuw kantinegebouw of aanleg van 
sportvelden.

Er komen steeds meer mensen, vooral ouderen, in de binnenstad van 
Grave wonen. Keerpunt 2010 wil dat de gemeente in overleg treedt 



met Visio om te kijken of het ouderenzwemmen wellicht daar plaats 
kan vinden.

Het nieuw ingevoerde subsidiebeleid moet geëvalueerd worden. 
Keerpunt 2010 maakt zich zorgen of de nieuwe manier van werken 
op een juiste manier vertaalt met wat we voor ogen hadden. Uit 
onderzoek en gesprekken met klankbordgroepen moet gekeken 
worden naar wat beter kan.

Keerpunt 2010 maakt zich sterk voor het behoud van karakteristieke 
eigenschappen en functies van de heilige Drie-eenheid in Velp. Met 
name de rust en stilte in en rondom het Emmausklooster (Kapucijnen) 
is voor ons belangrijk.

Er is niets te doen voor jongeren
In Grave is er niet zo heel veel te beleven voor jongeren als je dat 
vergelijkt met Nijmegen, Uden of Oss. Toch is er genoeg te doen voor 
jongeren in Grave. Alleen is dat nu vaak nog verborgen. Er worden in 
Grave bootcamp lessen gegeven. Freerunners hebben al de nodige 
muurtjes ontdekt. De gemeente moet zich daar niet al te veel mee 
bemoeien, want dat zorgt alleen maar voor lastige regeltjes.

Keerpunt 2010 wil een sportieve evenementensubsidie invoeren: 
wanneer je met een team van jongeren (12 - 21 jaar) meedoet aan 
een van de sportieve activiteiten in Grave, zoals het zeskamp of de 
nautische mijl zwemmen, dan betaalt de gemeente de eerste € 5,- 
deelnamegeld per deelnemer.

In Grave kunnen jongeren zich (o.a.) aansluiten bij de Scoutinggroep 
Grave en er is de mogelijkheid om muziek te maken. Ook deze 
activiteiten willen wij betaalbaar houden.
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Het werk van de jongerenwerker en het project Jongeren Op Gezond 
Gewicht is positief. Keerpunt 2010 wil peilen welke activiteiten er voor 
jongeren (14 - 21 jaar) georganiseerd kunnen worden. Zij lijken veelal 
een vergeten groep. Daar hoort ook wat budget bij om goede ideeën 
uit te voeren.

Veiligheid
Uw buurt, wijk of dorp moet een plaats zijn waar u veilig kunt leven. 
Waar u gered wordt door de brandweer als dat nodig is.

Vooral voor het centrum van Grave is het van het grootste belang 
dat Grave weer snel een ladderwagen krijgt; dat onze vrijwillige 
brandweermensen goed getraind zijn om zo nodig snel te kunnen 
handelen als dat moet.

Dat wanneer u de politie nodig hebt om aangifte te doen u daarbij ook 
echt geholpen wordt. Dat de ambulance er daadwerkelijk binnen 15 
minuten is.

Dat lijkt allemaal heel logisch, maar ook dat zijn zaken waar wij voor u 
aan het knokken zijn.

De boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) zijn belangrijke oren 
en ogen op straat. Daarbij is ook de zichtbare aanwezigheid belangrijk. 
De bezuinigingen op de boa’s moet worden teruggedraaid.



1. 
1. Hennie Bongers
2. Ben Litjens
3. Joël Hendriks
4. Dyon Nijenhuis
5. Elly Peters-de Klerk

6. Marian Gebbink-Zwartjes
7. Marga Degenaars-Weijers 
8. Theo Jansen
9. Jo de Wit
10. Chris Josemanders

11. Robert van Kessel 
12. Isabelle van Dommelen
13. Mart van den Broek
14. Richard van Cleef
15. Rob Reinewald

Kanditatenlijst Keerpunt 2010
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Voorwoord
11. Robert van Kessel 
12. Isabelle van Dommelen
13. Mart van den Broek
14. Richard van Cleef
15. Rob Reinewald

16. Anton de Wit
17. Jacques Leurs
18. Maud Parie 
19. Lotte Parie
20. Nel Schuts-Pennings
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Ons logo

Liggend aan het water, geworteld in het groen: vier verschillende, maar 
gelijkwaardige plaatsen. Bij de tijd, maar verankerd in een rijk verleden. 
Dynamiek, behoud en herstel gaan hand in hand en verkeren niet op 
gespannen voet. Het is de taak van de gemeente om in voortdurende 
(!) samenspraak met haar inwoners een klimaat te scheppen waar 
economie, ecologie en schoonheid in balans worden gebracht, 
zoekend naar een versterking van de identiteit van de gemeente 
Grave: groen, prachtig gelegen aan de Maas, waar je goed kunt 
wonen, werken en verblijven in de stad én de kerkdorpen. Het logo 
van Keerpunt 2010 drukt dat uit. 
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