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Damitech,
regionaal dé technische
groothandel voor al uw
benodigdheden

Maandag-donderdag 06:00 - 18:00
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Zaterdag 08:00 - 12:00
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(0488) 48 02 32
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Bezorgservice

Een ernstige
opwekking
“Zijt dan nuchter, en waakt in de gebeden”. 1 Petrus 4 : 7b.

Ds. P. Blok

Bij het begin van het nieuwe
jaar zijn de gedachten van een
mensenkind gericht op de
toekomst. Wat zal het jaar brengen?
Vele goede wensen worden ons
toegewenst; of ze vervuld worden
zal de toekomst leren. Bij het begin
van het nieuwe jaar beluisteren
wij uit de mond van Petrus een
ernstige opwekking. Rijk in geloofsen levenservaring wijst hij op
treffende zaken, zo nodig op onze
levensreis naar de eeuwigheid.
Nuchter te zijn, dat is het eerste.
Dan bedoelt hij niet dat wij ons
onthouden zullen van sterke
drank, die ons dronken over de
wereld doet gaan, maar hij wijst
op geestelijke dronkenschap.
Immers hij ziet wat een mens
in zijn natuurstaat uitleeft, als
een gezelschap dat door de wijn
bedwelmd is, de dwaasheid
uitlevend en geen erg hebbend in
eigen en elkanders dwaasheid. Zo
gaat een mensenkind in zijn zonde

en dwaasheid over de wereld.
Hoe nodig om nuchter gemaakt te
worden door de arbeid van Gods
Geest. Zoals de verloren zoon, die
bij de zwijnendroes tot zichzelf
kwam, en voor het eerst, nuchter
gemaakt, doorleefde dat hij alles
verzondigd en erdoor gebracht
had. Maar ook is dat nodig voor
degenen die leven op de erve van
Gods Kerk.
Zie de tien maagden: vijf dwaas,
vijf wijs! Daar dommelen zij op weg
naar de eeuwigheid.
En wat een schrik om dan wakker
te worden en in te leven dat ze
zo de bruidegom niet kunnen
ontmoeten.
Hoor de dwaze maagden - maar nu
te laat - nuchter roepen: “doe ons
open!” En de vijf wijze maagden
dan? Ach, ook die waren daar
niet nuchter. En de oorzaken zijn
velen, dat ook Gods Kerk zo weg
dommelen kan. Zie dan naar David
op het dak, als hij zijn geestelijke
3
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Met plezier op pad
Van aantrekkelijke occasions en nieuwe auto's tot flexibele
leasecontracten. Van onderhoud, apk, complexe reparaties en
specialistisch schadeherstel tot een grondige wasbeurt. Voor alles
wat bij zorgeloos en plezierig autorijden hoort kunt u terecht bij
Van Leeuwen Auto's. Niet voor niets komen particuliere en
zakelijke klanten uit de wijde regio naar het familiebedrijf uit
Kesteren. Als het aan ons ligt, bent u dagelijks met plezier op pad.
De verwachtingen positief overtreffen, dat doen we graag!
Welkom bij ons betrokken en gedreven team van 25 specialisten,
voor u en uw auto!

www.vanleeuwenautos.nl
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waakzaamheid verliest, de zondewijn hem bedwelmt, dan is de
oproep zo nodig: Zijt dan nuchter.
Als Lot in Sodom toegeeft aan
de uitgangen van zijn hart, en in
wereldgelijkvormigheid zijn leven
openbaart is de oproep nodig: Zijt
dan nuchter. Nog erger is het als wij
bedwelmd zijn door de geestelijke
hoogmoed en door lofprijzen van
mensen in eigen vermogen menen
wat te zijn en in geestelijke wartaal
onze dwaasheid openbaren. Dan
is de oproep bij het nieuwe jaar
dubbel noodzakelijk: Zijt dan
nuchter.
Petrus schreef uit de praktijk van
zielservaringen. Bedwelmd door
geestelijke hoogmoed had hij
toch getuigd: Ik zal met U sterven.
Dat werd wel anders in de zaal
van Kajafas, toen de Heere hem
nuchter maakte! Zijt dan nuchter!
Dat betekent in het nieuwe jaar,
waakzaam te zijn en verboden
spijze en verboden drank te
schuwen.
En hoe dat geoefend wordt? Hoor
wat de tekst zegt: “Waakt in de
gebeden”. Waken? Ook dat moet
geleerd worden. In de hof van
Gethsémané hebben de discipelen
geleerd dat ze nog niet één uur
konden waken in eigen kracht.
Daarom is het nodig biddend te
waken. Wanneer een soldaat op
wacht staat, terwijl de vijand nabij
is, is hij dubbel waakzaam en heeft
zijn wapens voor gebruik gereed.
Welnu, de vijand, de briesende
duivel, gaat rond zoekende wie hij
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kan verslinden, ook in het nieuwe
jaar.
Daarom wat ik u zeg: Waakt en bidt,
opdat gij niet in verzoeking komt.
Zie een biddende, wakende Daniël
en de vijand heeft het moeten
verliezen. Het gebed is één der
krachtigste wapens, die de Heere
aan Zijn Kerk schenkt. En hoe
biddeloos moet Zijn Kerk zich
vaak leren kennen. Het voorbeeld
van Sions Voorbidder mocht
bekrachtigen. Van Hem staat: en Hij
bad des te ernstiger. En als de grote
Voorbidder is Hij aan ‘s Vaders
rechterhand om voor Zijn Kerk te
bidden!
Bij het begin van het nieuwe jaar
past het ons te overdenken, wat
voor ons ligt. Dat de Heere ons
nuchter maken mocht, nuchter
houden mocht. Om het pad
Zijner geboden te lopen. In een
waakzaam en biddend leven.
Achter Hem die tot de Zijnen sprak:
“volg Mij”. Om in het jaar dat weer
voor is, in goed gerucht, in kwaad
gerucht, in eer en oneer, in strijd, in
vrede, de voetstappen te drukken
van Hem, Die in alle benauwdheid
mede benauwd was, Die in alles
verzocht werd, doch zonder zonde.
Ja, van Hem te vragen: leert ons
waken, leert ons bidden. Dan gaan
we bidden:
“Leer mij, o God van zaligheden,
Mijn leven in Uw dienst besteden.
Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand.
Uw goede geest bestier mijn
schreden.
En leid’ mij in een effen land.”
5
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Verkiezingen
2021 wordt D.V. ook het jaar
van de verkiezingen voor de
Tweede Kamer. U mag uw stem
laten horen. De SGP gaat de
verkiezingen in met een uitg
ebreid verkiezingsprogramma
onder het motto ‘In Ver trou
wen ’. Dit motto is bewust gek
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Geloof en ver trouwen horen
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levende God is Die regeer t.
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geeft rus t en ver trouwen, ook
in deze onzekere tijd. Mag de
SGP ook op uw stem rekene
n?
Gemeenten zien ook uit naa
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alleen
maar taken overdraag t naar
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voldoende financiële middel
en voor geeft. Het is te hopen
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het nieuwe kabinet met meer
geld over de brug komt, and
ers
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naar een faillissement.
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PromotiePack | Matensestraat 62A | 6669 CJ Dodewaard | 0488 48 32 33
info@promotiepack.nl | www.promotiepack.nl
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Opening

PROMOTIEPACK
Golfkarton . Massief karton . Bedrukt . Onbedrukt
Dozen . Opvullen . Luchtkussenfolie . Rekwikkelfolie
Krimphoezen . Tapes . Omsnoeren . etc.

verpakkingsmaterialen
Ook voor een scherpe prijs uw producten verzendklaar maken? Bel of mail ons!

Vredo ontwikkelt, produceert en verkoopt:
Tracs

Tuin/sport/golf
doorzaaimachines

Zodenbemesters

Snijfilters

Agrarische
doorzaaimachines

Vredo Dodewaard B.V.
Tel: 0488-411254
E: info@vredo.nl
W: www.vredo.com

Vredo Dodewaard B.V. is een gezond zelfstandig familiebedrijf
dat zich toegespitst heeft op de ontwikkeling, productie & verkoop
van machines t.b.v. de agrarische en groene sectoren.

De beste in het veld

Voorzitter Kottelenberg opent de
vergadering. De heren G. H. Meijer
en P. van Noort van Vóór NederBetuwe worden voorgedragen en
beëdigd tot burgerraadslid.
Vragenhalfuurtje
In het vragenhalfuurtje komen
vragen van drie raadsleden naar
voren. PvdA-fractievoorzitter
Jan Woldberg spreekt zijn zorg
uit over het toenemend aantal
coronabesmettingen in NederBetuwe. “Samen met de GGD
moeten we uitzoeken waar die
coronahaarden ontstaan. Klopt
het dat onze gemeente het
dubbele aantal besmettingen
heeft ten opzichte van het
landelijk gemiddelde?”
Burgemeester Kottelenberg in
een reactie: “De besmettingen
golven over het hele land
heen. Neder-Betuwe telt
relatief veel grote gezinnen
met veel sociale contacten, wat
in dit geval risicovol is. In de
Veiligheidsregio GelderlandZuid staan we bovenaan. De
gemeente staat in nauw contact
met de GGD. Het gaat hier om

kleine coronaclusters; geen grote
haarden. Het leeftijdsniveau van
de besmette inwoners is zeer
divers. De GGD stelt dat we ons
niet extra bezorgd hoeven te
maken. Ook is er geen aanleiding
voor een nader onderzoek
naar bronnen en contacten.
Helaas valt de urgentie van
coronabescherming bij een aantal
mensen niet tussen de oren te
krijgen. Ondanks ons uitgebreide
voorlichtingsoffensief. Het virus
reist niet vanzelf. Dat gaat van
mens tot mens.”
Of de kerkklokken vlak
voor de jaarwisseling in de
nieuwjaarsnacht kunnen
worden geluid. Dat verzoek
komt uit de koker van het CDA.
Fractievoorzitter Geerten van der
Lugt: “Dat idee is afkomstig van
onze zusterafdeling in Lochem.
We hebben een bewogen jaar
achter de rug. Het luiden van de
klokken zal de inwoners een hart
onder de riem steken.”
In het laatste kwartier van
2020 zullen de kerkklokken hun
bemoedigende en hoopgevende
klanken laten horen. De
burgemeester zegt dit toe. Alleen
de klok van de hervormde kerk
9
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van Ochten zal niet klinken
vanwege een haarscheur. De klok
is stilgezet en zal begin volgend
jaar worden gerepareerd. De SGP
steunt het klokgelui met Oud en
Nieuw.
Rudine Berends, fractievoorzitter
van Gemeentebelangen, is
benieuwd naar de situatie in het
openbaar onderwijs en in het
bijzonder bij de Isandraschool in
IJzendoorn, die kampt met sterk
teruglopende leerlingenaantallen.
In februari bespreekt de raad het
Integraal Huisvestingsplan (IHP).
“Fluvium, verantwoordelijk voor
het openbaar onderwijs in onze
gemeente, investeert fors in
de eigen kwaliteit”, constateert
wethouder Klein. “Alles wordt
ingezet om de scholenkoepel
steviger te positioneren
en kwaliteitsimpulsen te
stimuleren. Dat verstevigt de
concurrentiepositie. Zo was de
zomerschool het afgelopen jaar
een groot succes. In het IHP
is De Bellefleur in Dodewaard
het eerste aan de beurt met
renovatie/nieuwbouw.”
Mimi Günther van
Gemeentebelangen: “Het is
essentieel om het onderwijs in de
kleine kernen in stand te houden.
Dat bevordert de leefbaarheid in
de gemeenschap.”
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Het Debat
Budgetrapportage/
Decemberbrief 2020
Toelichting
Het college informeert de raad
met tussentijdse rapportages
over de realisatie van de
gemeentelijke begroting. In de
Budgetrapportage december
2020 wordt de raad op de hoogte
gesteld van het verloop van de
financiële positie en de besteding
van de beschikbare budgetten tot
1 november 2020. De rapportage
leidt tot een positieve bijstelling
van de financiële positie voor 2020
met 634.595 euro ten opzichte
van de bijgestelde begroting.
Daarnaast stelt het college voor
om (restant)budgetten met een
totaalbedrag van 1.341.737 euro
over te hevelen naar 2021. Dit
betreft werkzaamheden die
dit jaar niet kunnen worden
afgerond. Dat heeft deels te
maken door vertraging in verband
met het coronavirus.
Behandeling in de raad
SGP-raadslid Ernst Arends: “Bij
het bestuderen van het document
kwam ik tot de ontdekking dat
het ook anders door het college
ingestoken had kunnen worden.
Namelijk een soort voorproefje
op de grote bezuinigingsoperatie
die ons wacht. In een motie in de
kadernotaraad van juli riepen we
het college op per direct op alle
beleidsterreinen kritisch te zijn
11
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ONZE MISSIE

Onze missie is om zoveel mogelijk tevreden
klanten te voorzien van onze prefab
producten. We gaan ècht ver voor een
glimlach.

DE KEIJ HEEFT ALTIJD EEN PASSENDE OPLOSSING

Klaas van Binsbergen | Eigenaar

De Keij Betonplaten
Matensestraat 61A
6669 CH Dodewaard
+31(0) 488- 443 324

Wilt u een kavelpad, toegangsweg, buiten- of
binnenterrein van uw bedrijf snel en efficiënt
verharden? Kies dan voor de oplossing van De Keij uit
Dodewaard, welke complete projecten realiseert! Van
grondwerkzaamheden tot het leveren en leggen van
betonplaten. De Keij realiseert deze projecten op elke
locatie in Nederland, Duitsland, België en Engeland
vanaf 60 m².

www.dekeij.nl

info@johanwillemsen.nl - www.johanwillemsen.nl

• Sanitair
• Tegels
• Luxe hout-look
tegels
• Vloerverwarming
• Wanddecoratie
• PVC vloeren
• Zorg & Comfort

Openingstijden:
Dinsdag 9:30 - 18-00
Woensdag 9:30 - 18:00
Vrijdag
9:30 - 20:00
Zaterdag 9:30 - 16:00
Buiten openingstijden
ook bezoek op afspraak
mogelijk.

Tegelhandel Verwoert
Tielsestraat 28 | 4043 JS Opheusden
0488-442598 | info@tegelshenkverwoert.nl
www.henkverwoert.nl

op de uitgaven en te streven naar
zo mogelijk overschotten op alle
budgetten. Doorschuiven van
budgetten valt daar niet onder.
Het was mooier geweest als er
een overleg had plaatsgevonden
waarin alle door te schuiven
bedragen kritisch waren
gewogen.”
De SGP zag liever wat voorstellen
in de budgetrapportage die ‘wat
pijn doen’, om te wennen aan
de lastige keuzes die gemaakt
moeten worden. “Als raad gaan
we dan steeds beter beseffen
voor welke opgave we staan.
Dat is een gemiste kans van het
college. We rekenen erop dat dit
eind volgend jaar wél in detail
grondiger wordt afgewogen bij
gezondheid. Sommige gelden
wordt nu al voor het tweede of
derde jaar doorgeschoven. Hoe
urgent zijn die ambities dan nog?
Kies dan voor realiteitszin. Verder
kan de SGP zich in grote lijnen
wel vinden in het doorschuiven
van de voorgestelde budgetten.
Maar de raad heeft eigenlijk nog
geen idee hoe 2020 er financieel
uit komt te zien. Er is dus alle
reden om kritisch te zijn op de
doorgeschoven budgetten. Houd
het alles sober en doelmatig.”
Ook de PvdA zet vraagtekens bij
het doorschuiven van budgetten.
Kees van Hattum, ChristenUnie:
“Ik beschouw deze decemberbrief
niet als een voorproefje voor
de bezuinigingsoperatie. Er is
genoeg legitimatie om budgetten
door te schuiven. Vandaar dat

de ChristenUnie instemt met
deze collegebrief.” Van der Lugt
(CDA) sluit zich bij de SGP aan.
Net als Gemeentebelangen.
Fractievoorzitter Berends: “We
moeten voorzichtig zijn met
gemeenschapsgeld. Er wordt best
veel geld overgeheveld. Heeft
het college dit goed doordacht?
Voor Poort van Ochten en
Bonegraaf-Oost wordt een extra
investeringskrediet gevraagd. Zien
we dat geld wel terug? Genoeg
redenen voor Gemeentebelangen
om niet akkoord te gaan met deze
budgetrapportage.”
De SGP verwacht dat
ondernemers later via de
grondkosten de investeringen
gaan ophoesten. Een vorm van
voorfinanciering. Dat erkent ook
wethouder Van Wolfswinkel: “De
gemeente verhaalt later de kosten
op de koper. In voorgaande
bestuursrapportages deden we
niet anders. Het college maakt
geen visie om er vervolgens niets
mee te doen. Ondernemers
schreeuwen om grond. We
zullen met een aanvullend
schrijven komen; een aanvullend
investeringsverzoek. Dat is gereed
voor de raadsvergadering van
februari.” SGP-fractievoorzitter
Waasdorp wil overleggen of
een amendement nodig is. Na
een schorsing blijkt dat er geen
amendement wordt ingebracht.
De burgemeester belooft extra
uitleg en een onderbouwing van
de voorgestelde middelen in een
raadsinformatiebrief.
13
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Algemene Plaatselijke
Verordening Neder-Betuwe
2021

Dhr. J. van Leeuwen

Openingstijden:

Dhr. J. van Leeuwen
Dhr. J. van Leeuwen

di-do 9.00-17.30 uur

Dhr. J. van Tel.:
Leeuwen
Tolsestraat 5
(0488)-441818
za 9.00-17.00 uur
Dhr.
J.
van
Leeuwen
Dhr. J. vanFax:
Leeuwen
4043
KB Opheusden
Tolsestraat
5
Tel.: (0488)-442973
(0488)-441818
Tolsestraat
5 Opheusden
(0488)-441818
Tolsestraat
5 KB
Tel.:Tel.:
(0488)-441818
E-mail:
vanleeuwenwandafwerking@kliksafe.nl
4043
Fax: (0488)-442973
KB
(0488)-442973
Tolsestraat
5
Tel.:
(0488)-441818
4043
KB4043
Opheusden
Fax:
(0488)-442973
Tolsestraat
5 Opheusden
Tel.:Fax:
(0488)-441818
E-mail:
vanleeuwenwandafwerking@kliksafe.nl
T. (0488) 44 12
98
E-mail:
vanleeuwenwandafwerking@kliksafe.nl
4043
KB
Opheusden
Fax:
(0488)-442973
E-mail:
vanleeuwenwandafwerking@kliksafe.nl
4043 KB Opheusden
Fax: (0488)-442973
www.vandamwonen.nl
vr 9.00-21.00 uur

Tielsestraat 103
4041 CS Kesteren

vanleeuwenwandafwerking@kliksafe.nl
E-mail: E-mail: vanleeuwenwandafwerking@kliksafe.nl

onderdeel van: agriteam

• Aan- en
verkoopbemiddeling
• Groot aanbod
landelijke objecten

Meer informatie:
Marinus Roseboom, Opheusden
www.landelijk-wonen.nl
T: 0318 - 619 209
E: ede@agriteam.nl
Volgt u ons al op instagram?
landelijk.wonen.midned

Boeken, Bijbels
Kantoorartikelen
CD’s
Kado-artikelen,
Speelgoed

AANNEMERSBEDRIJF

W.P. van den Dikkenberg
NIEUWBOUW

Dodewaard

VERBOUW

06 - 5050 5393

ONDERHOUD

Toelichting
De nieuwe APV mist een aantal
overbodige artikelen die zijn
verwijderd. Daarnaast worden
artikelen inhoudelijk aangepast
om de dienstverlening naar
de burgers te optimaliseren
en de administratieve last te
beperken. Zo vervalt het artikel
over bedelarij, omdat hier in
de praktijk nooit sprake van is.
Nieuw is een APV-bepaling over
een verbod op zichtbare uitingen
van verboden organisaties. Een
artikel over carbidschieten is
gewijzigd. Met deze wijziging
wordt de zondagsrust tijdens
de jaarwisseling gerespecteerd
indien 31 december op een
zondag valt. Carbidschieten is dan
alleen toegestaan op de zaterdag
vóór Oudejaarsdag.
Verder is het college akkoord
gegaan met een verhoging van
het aantal incidentele festiviteiten
voor vele soorten inrichtingen
(organisaties), waaronder
(sport) verenigingen van zes
naar maximaal twaalf per jaar
voor vrijstelling van de licht- en
geluidsnormen. Overlast voor
omwonenden is bij het college
niet bekend.
Behandeling in de raad
“Gemeentebelangen wil
carbidschieten ook op zondag
toestaan”, bepleit fractievoorzitter

RAADSVERSLAG
Berends. “Het gebeurt maar
zelden dat Oudejaarsdag op een
zondag valt. Dus waar hebben
we het dan over? Vandaar dat
we hierover een amendement
indienen.” Fractievoorzitter
Drost van Vóór Neder-Betuwe:
“Carbidschieten is nationaal
cultureel erfgoed. Dat moeten we
in standhouden.” Hommersom
(CDA): “Je mag al op zes dagen per
week carbidschieten als dit op
31 december valt. Daarom heb
ik er geen moeite mee om dat op
zondag achterwege te laten.”
Uiteraard geldt dat standpunt ook
voor de SGP. “De zondag is een
dag van rust en bezinning”, aldus
raadslid Eerbeek. “Bovendien
meldt de Zondagsweg dat het
verboden is om op zondag
onnodig gerucht (herrie) te
maken. Een schietverbod
op zondag sluit de kerkelijke
carbidschieters niet uit.” Waarop
VVD-fractievoorzitter Van Essen
reageert: “We willen niemand
uitsluiten. Het al dan niet
carbidschieten op zondag is een
eigen keuze.” Rudine Berends
(Gemeentebelangen): “Waarom
carbidschieten op zondag voor
iedereen verbieden? Kunnen we
geen compromis zoeken? Laat
onze inwoners de keuze maken.”
Van Hattum van de ChristenUnie:
“Laten we rekening houden met
onze grote kerkelijke achterban
in Neder-Betuwe en daarom de
zondagsrust respecteren.”
SGP, CDA en ChristenUnie
presenteren een amendement

www.wpvandendikkenberg.nl

15

SGP NIEUWS DECEMBER 2020

Green3
- tuinen -

Vraag een 3D ontwerp aan.

06 34 209 243
info@greenthree.nl
Opheusden

Dan heeft u pas echt een goed beeld van hoe uw tuin er uit
komt te zien. Met onze ervaring in ontwerp en aanleg van
tuinen voorzien wij u van de beste adviezen voor een tuin
die bij u past. Bel Martin en geniet bij voorbaat van uw tuin.

greenthree.nl

Hubo Kesteren
Nedereindsestraat 30A
T: 0488-481223
E: info@hubokesteren.nl
de Doe-Het-Zelf met een totaaloplossing

Dalwagen 65 6669 ML Dodewaard www.boomkwekerijjwcrum.nl
t 0488 41 16 95
f 0488 41 29 51
e info@boomkwekerijjwcrum.nl

Laanbomenteelt

Containerteelt

Gotenteelt

om alleen het aantal voorgestelde
festiviteiten van (sport)
verenigingen qua overschrijding
van de licht- en geluidsnormen
te verhogen van maximaal zes
naar maximaal 12 in de APV.
Deze evenementen mogen dan
alleen betrekking hebben op
een afgeronde wedstrijd en
niet doorlopen op zondag. Het
eindtijdstip wordt gesteld op 1.00
uur ‘s ochtends.
“De SGP vreest voor overlast in
de buurt. Er heeft onvoldoende
onderzoek plaatsgevonden naar
daadwerkelijke overlast. Er is
alleen een inventarisatie van de
klachten geweest”, aldus raadslid
Eerbeek. “Bovendien hebben tal
van andere gemeenten ook de
grens gesteld op zes festiviteiten
of zelfs minder.” Fractievoorzitter
Hommersom: “Persoonlijk denk
ik dat geen enkele vereniging aan
zes evenementen per jaar komt.
Dus een brede verhoging naar
twaalf is dan helemaal niet aan de
orde.” Gemeentebelangen gunt de
samenleving liever meer ruimte,
in plaats van een beperking. Ook
omdat de burgemeester niet
van duidelijke geluidsoverlast
spreekt. De SGP: “Hier is geen
sprake van een beperking, maar
van een uitbreiding van het
aantal, maar dan wel binnen
strikte randvoorwaarden. De
omwonenden van zo’n evenement
mogen we niet in de kou laten
staan.”

RAADSVERSLAG
KOP
Kaderbrief GGD Gelderland-Zuid
2022
Toelichting
In oktober heeft GGD GelderlandZuid de Kaderbrief gestuurd
aan de gemeenteraden van de
deelnemende gemeenten met
het verzoek om hun zienswijzen
kenbaar te maken. De ingediende
zienswijzen worden betrokken
bij het opstellen van de conceptprogrammabegroting voor 2022.
Behandeling in de raad
“De SGP is blij met de inzet van de
GGD. Zeker in deze coronatijd”,
concludeert raadslid Meijering.
“Het is positief dat de GGD kiest
voor datagestuurd werken. Wat
overigens niet mag leiden tot
een kostenstijging, maar moet
leiden tot een efficiëntieslag. Het
is fijn dat de extra kosten die de
GGD maakt voor bestrijding van
het coronavirus worden gedekt
door het Rijk. Het blijkt dat er
meer meldingen binnenkomen
bij Veilig Thuis. Helaas worden
veel onveilige situaties gemeld,
die ongegrond zijn. En er zouden
‘misstanden’ in gezinnen bestaan
die in werkelijkheid niet het geval
zijn. Ook ontbreekt het aan de
nodige competenties bij sommige
medewerkers van Veilig Thuis.
Wij stellen voor om een deel van
de bezuinigingen bij de GGD te
laten terugvloeien in de algemene
reserve.”
CDA-fractievoorzitter Van
der Lugt: “In principe is elke

Handel
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melding bij Veilig Thuis terecht.
Pas later zal blijken of deze
gegrond is. Inwoners mogen
niet terugschrikken van het
doen van een melding.” Net als
de SGP maakt ook de VVD zich
bezorgd over het groeiend aantal
meldingen. Ook ongegronde
meldingen.
Bodycams voor boa’s (motie
vreemd)
Voor diverse soorten
aardappelen en uien!!

Voor diverse soorten
Voor diverseensoorten
aardappelen
uien!!
aardappelen
en uien!!
5,10,
of 20 kg

5,10,
5,10,ofof20
20kg
kg

L. van den Dikkenberg,
Rijnbandijk 171
4041 AV
L. van den Dikkenberg,
Kesteren
Telefoon : 0488-481439
Mobiel
: 06-12021716

L. van den171
Dikkenberg,
Rijnbandijk
Rijnbandijk
171
4041
AV
4041 AV
Kesteren
Kesteren

Telefoon : 0488-481439
Telefoon: 06-12021716
: 0488-481439
Mobiel
Mobiel
: 06-12021716

G. Frentz
Loonwerk en
Minigraafwerk
Tevens sloophamer,
rooiriek en trilblok
Rozenstraat 23
4043 KN Opheusden
Tel. 0488-44 23 84

Toelichting
PvdA, VVD en Vóór NederBetuwe dienen een motie in
om boa’s in Neder-Betuwe uit
te rusten met bodycams. PvdAfractievoorzitter Jan Woldberg:
“De bodycam is een goede manier
om boa’s te beschermen tegen
hinderlijk of gewelddadig gedrag
van omstanders. De beelden
zorgen ervoor dat het handelen
wordt vastgelegd, zodat de hele
werkelijkheid wordt verteld. Dat
is van nut bij de opsporing en
vervolging van strafbare feiten.
Ook zal de bodycam bijdragen
aan transparantie van boa’s,
de-escalerend en preventief
werken en geweld en agressie
verminderen. Vanuit Culemborg
hoor ik lovende reacties.
Bovendien garandeert ons college
dat bodycams passen binnen de
begroting.”
Zowel de burgemeester als de
gemeentelijke boa’s zeggen
behoefte te hebben aan een
bodycam. De boa’s van de Avri
gebruiken ze al.

RAADSVERSLAG
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“Deze motie verdient zeker een
kans”, reageert SGP-raadslid
Eerbeek. “Uit onderzoek blijkt
dat bodycams zeer effectief
kunnen zijn. Zorg wel voor een
goed protocol en een goede
privacyregeling.” Dat laatste
aspect deelt ook het CDA.
“Waar worden de beelden voor
gebruikt: beveiliging van de boa of
registratie van een strafbaar feit?
En waar mag een boa zijn camera
aanzetten?”
Burgemeester Kottelenberg: “Een
bodycam kan zeker de-escalerend
werken in bepaalde situaties.
Het vraagt inderdaad om een
duidelijk protocol en een speciale
opleiding. Andere gemeenten
in de regio hebben al voor de
bodycam gekozen. In drie jaar tijd
is het een gangbaar instrument
geworden. Ons college is hier al
mee bezig en buigt zich erover. De
motie is een steuntje voor de inzet
die we al gedaan hebben.”

Het Besluit
Hamerstukken
• Wijziging gemeenschappelijke
regeling Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid
• Grondprijzenbrief 2021 (wensen
en bedenkingen)
• Bestemmingsplan
Boveneindsestraat 1, Kesteren
• Bestemmingsplan
Stationsstraat 34, Kesteren
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• kostuums
• trouwkostuums
• ambtskleding
• ruim aanbod vrijetijdskleding

Burgemeester Lodderstraat 38
Opheusden

0488 42 96 90

www.heerenvanopheusden.nl
Wilvorst • Tommy Hilfiger • Roy Robson • Pierre Cardin • Meyer • Circle of Gentlemen • Greve Schoenen • Vanguard • Profuomo • John Miller • Van Gils • Tziacco • Alberto • Falke

Mooi vakwerk
Met de M van Polman
Bouwbedrijf M. Polman in Kesteren (ver)bouwt en
renoveert woningen en bedrijfspanden. Ons dna?
Hoogstaand vakwerk en persoonlijke betrokkenheid.

• Bestemmingsplan tankstation
en TOP De Vaalt, Echteld
• Woonwagenbeleid
• Begrotingswijziging en
afvalstoffenheffing Avri 2021
• Belastingverordeningen 2021

Motie vreemd aan de orde:
bodycams voor boa’s
De motie wordt unaniem
omarmd.

Bespreekstukken

De vergadering wordt gesloten na
een moment van stilte voor gebed
of bezinning.

Budgetrapportage/
Decemberbrief 2020
Bij stemming stemt alleen
Gemeentebelangen tegen.
Er wordt geen amendement
ingediend.

Sluiting

Algemene Plaatselijke
Verordening Neder-Betuwe
2021
De raad stemt over de twee
ingediende amendementen.
Het eerste amendement over
carbidschieten op zondag met
Oud en Nieuw wordt verworpen,
het tweede amendement over
inperking van overschrijding van
de geluids- en verlichtingsnormen
bij evenementen wordt met
dertien stemmen voor en zes
tegen aangenomen. Daarna
wordt de actuele APV inclusief
het laatste amendement
aangenomen.

www.mpolman.nl

Kaderbrief GGD GelderlandZuid 2022
De raad neemt deze unaniem aan.

Vakkundig en Betrouwbaar
A.P. Bruinooge
Zelfstandig chauffeur

Lindelaan 20
4043 MB Opheusden
+31(0)620322024
info@apb-diensten.nl
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VAN
KOP DE WETHOUDER

INFORMATIEBLAD SGP NEDER-BETUWE

VAN DE
WETHOUDER
Wat brengt 2021?
Het jaar 2021 is begonnen en onze agenda’s zijn voor een groot deel al weer
bepaald. De agenda van de gemeenteraad kent zijn vaste momenten en
raadscycli. Op het moment als ik deze column schrijf, net voor de Kerst en
midden in de lockdown, zijn wij al bezig met de voorbereidingen voor de
raadsvergadering van D.V. februari 2021. In deze raadsvergadering zullen
bijvoorbeeld de plannen die wij als college hebben met betrekking tot de
onderwijshuisvesting voor de komende 10 jaar met de gemeenteraad bespreken.
Onderwijshuisvesting
Ik heb er al eerder over geschreven dat de uitdagingen die er liggen voor
onderwijshuisvesting stevig zijn. De woningbouwontwikkeling in de gemeente
draagt onder meer bij aan een toename van jonge gezinnen met schoolgaande
kinderen. Volgens de landelijke jeugdmonitor telde Nederland begin 2020
bijna 4,9 miljoen jongeren van 0 tot 25 jaar. Bij de berekening van het hoogste
percentage jongeren per gemeente staat Neder-Betuwe in de top 5 met 35%.
Dit hoge percentage betekent dat er voldoende voorzieningen moeten zijn die
bijdragen aan een optimale ontwikkeling van deze jongeren. Onderwijs is zo’n
voorziening en daar horen voldoende en kwalitatief goede schoolgebouwen bij.
Begroting
Spannend wordt het of wij als college en raad in 2021 in staat zijn om structureel
onze begroting gezond en in evenwicht te krijgen. We werken nu actief aan een
lijst met bezuinigingsopties om ruimte te krijgen voor de ambities die wij met
onze gemeente hebben. Wat zou het mooi en ook voor onze gemeente goed zijn
als er na de Tweede Kamer verkiezingen van D.V. 17 maart een kabinet komt dat
structureel meer geld over heeft voor gemeenten en nog meer specifiek voor
Jeugdzorg en WMO.
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Gezin en jeugdzorg
Ik heb het afgelopen jaar kennis gemaakt met vele partijen en zeer betrokken
personen in de Jeugdzorg en ervaren hoe belangrijk zorg is en hoe hard goede
jeugdzorg nodig kan zijn. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe waardevol het
hebben van een stabiel gezin is. En hoewel er dan ook een beroep op jeugdzorg
gedaan kan worden, blijkt dat minder vaak nodig. Het gezin is echt een hoeksteen
in de samenleving. Samenleven met elkaar is niet altijd makkelijk. Je moet
rekening houden met elkaar. Iedereen heeft weleens een mindere dag en
emoties hebben een wisselwerking op elkaar. Het opvoeden van kinderen zorgt
voor flink wat uitdagingen, waardoor je makkelijk in een negatieve spiraal terecht
kunt komen. Juist daarom is het zo belangrijk om te zorgen voor fijne momenten
samen. Hierdoor kun je meer van elkaar hebben als het even tegen zit. Voor een
kind is het goed om op te groeien in een veilige, positieve omgeving. Dit heeft
veel voordelen voor hun ontwikkeling. Deze kinderen presteren beter op school
en ontwikkelen een positiever zelfbeeld. Ik heb daarom ook veel waardering
voor moeders en vaders in het gezin, vrijwilligers, pleegouders en mantelzorgers
omdat die de gezinsfunctie versterken. Waar gezinnen floreren, bloeien mannen
en vrouwen en kinderen op. Dat is een soort natuurwet die in de Schepping is
gelegd!
Erfgoed
Wat typeert nu onze gemeente? Wat is het kenmerkende landschap, wat zijn
bouwwerken en landschappen die voor onze gemeente behouden moet worden?
Zulke zaken gaan we vastleggen in een erfgoedbeleid. Ook de samenleving, u,
willen wij in 2021 bij dit beleid gaan betrekken. U kent vast nog wel het boek
de “Schatkist van Neder-Betuwe”. In dit boek is een hele goed aanzet gegeven
wat voor onze gemeente kenmerkend en belangrijk is. Als college willen wij nog
duidelijker gaan vastleggen welke landschappen en gebouwen wij voor volgende
generaties, voor de toekomst willen bewaren. U gaat hier nog meer van horen.
Goede wens
De wereldwijde ziekte zorgt voor veel vragen. Hoe kunnen wij de ziekte
bestrijden? Wat zal de toekomst brengen? De Bijbel leert ons al eeuwen lang
dat er niets buiten Gods bestuur om gaat. Ik wens, hoop en bid dat u rust mag
vinden in de zekerheid dat God de geschiedenis leidt. Hoe het ook gaat, als u een
schuilplaats bij God mag hebben, is de uitkomst goed!
Ik wens u allen een voorspoedig en gezond nieuwjaar.
Marien Klein
Wethouder
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Landelijk

WONEN BIJ
DE BONGERD
Tijd voor verandering? Of die
verandering nu klein of groot is… Bij
Meubelpark De Bongerd kun je altijd
slagen. Van complete make-over tot
een paar fijne nieuwe accessoires. Wij
ontmoeten je graag in Kesteren.
www.debongerd.nl

Afscheid SGP-raadslid Gert van
Leeuwen
Na twaalf jaar raadslidmaatschap
(2008-2020) en zes jaar
burgerraadslidmaatschap
(2002-2008) neemt SGP’er
Gert van Leeuwen afscheid
van de gemeentepolitiek. Zijn
werkzaamheden in de fractie
zijn niet te combineren met zijn
nieuwe bestuursfunctie bij het
Hoornbeeck College en het Van
Lodenstein College in Amersfoort.
SGP-fractievoorzitter Dik
Waasdorp spreekt Van Leeuwen
toe: “Alles heeft zijn bestemde
tijd, Gert. En nu is het tijd om
afscheid te nemen. We zullen je
missen in de politiek. Het sociaal
domein had altijd je hart. Samen

RAADSVERSLAG
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met Jan Woldberg organiseerde jij
het succesvolle jongerendebat in
Neder-Betuwe.”
Jan Woldberg (PvdA): “Gert,
je bent een reformatorische,
atypische ‘bovenmeester’ met
een groot hart voor kinderen, veel
humor en relativeringsvermogen.
Je hebt veel gedaan aan
jongerenparticipatie. Aan de
organisatie van het jongerendebat
bewaar ik goede herinneringen.
Ook stimuleerde jij de
jongerenraad en gaf deze een
officiële status. Vaak waren wij
het niet eens met elkaar, maar
we kwamen er altijd uit. Daarom
bied ik jou een jaar lang gratis het
PvdA-lidmaatschap aan!”
Joviaal, met humor en ernst,
welsprekend, soepel, bekwaam

OP ZOEK NAAR
UITDAGING?
Op de werkvloer bij MDE Machinebouw vind
je veel verschillende soorten mensen, zoals
draaiers/frezers, engineers, monteurs, lassers,
kantoormedewerkers et cetera. Maar één ding
hebben we allemaal gemeen: we zijn trots op ons
werk en de prestaties die we met elkaar weten te
realiseren. Wij geloven dat beloning verder gaat
dan alleen een goed salaris. Er is aandacht voor
persoonlijke omstandigheden en staan open voor
eigen initiatieven.

Bekijk al onze openstaande vacatures op:

www.mdemachinebouw.nl

25

SGP NIEUWS DECEMBER 2020

Schoonmaakbedrijf
met visie
glas - tapijt - lino natuursteen
kantoren - scholen - kerken - etc.

www.schoonmaakbedrijfhof.nl
Tel. 0488 - 428223

J. van Damstraat 23 • 4041 VH Kesteren
•
•

TUIN- EN
PARKMACHINES
SERVICE, REPARATIE EN
ONDERHOUD. DAT KAN BIJ ONS!

LUNCH
DINER

•

VERJAARDAGEN

•
•
•

JUBILEUMS
FEESTJES
MEETINGS

Welkom

en soms wat ongeduldig. Zo
karakteriseert burgemeester
Kottelenberg Gert van Leeuwen.
“Een geboren leermeester! Je kent
de gemeenschap van binnenuit
en hanteerde een ingewikkelde
portefeuille, die je nu overdraagt
aan Gert-Jan Meijering. De
jongerendebatten waren prachtig.
Vanwege al je verdiensten
behaagt het de koning om jou te
onderscheiden als Lid in de Orde
van Oranje Nassau. Jouw vrouw
mag de versierselen opspelden.”
Tot slot een dankwoord van de
geridderde: “Dit is even slikken. Ik
word hier stil van. Vanwege mijn
nieuwe baan moet ik stoppen met
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de politiek, wat geen gemakkelijke
keuze is. Het sociaal domein was
geen gemakkelijke portefeuille.
Maar wel een belangrijke, omdat
het de burger direct raakt. Ik dank
God om de gegeven kracht en
gezondheid. Voor de raad heb ik
het advies: voer het debat hier, in
het openbaar, in deze raadszaal.
Niet op social media. Jeremia
drukte de bannelingen in Babel
op het hart: Bid om vrede voor
de stad. Als de stad vrede heeft,
zullen zij ook vrede hebben. Dat
bid ik jullie ook toe voor NederBetuwe.”

Marco Diepeveen

Rijksweg A15 - 1 - 4043 HA - Opheusden - 0344-608921

Bosmaaiers | Bladblazers | Spuitapparatuur
Robot- en Gazonmaaiers | Motorkettingzagen
Bomenlaan 2
4043 KD Opheusden
0488 44 28 28
www.damcon.nl

Hamsestraat 5A | Opheusden
T. 0488 44 14 96
www.vanwendeldejoode.info

Voor directe hulp!
Wij zijn er voor u. Al meer dan 160 jaar
Persoonlijk, vertrouwd & betrokken.

Wevers Begrafenisverzorging
Torenstraat 3A, 6669 DN Dodewaard
Tel: 0488 411 055
E-mail: info@weversuitvaart.nl
Internet: www.weversuitvaart.nl

EERSTE HULP NA OVERLIJDEN
Een persoon die u lief had, is niet meer. In die droevige omstandigheden is het regelen van een uitvaart
zwaar. Dan is het goed om te weten dat Wevers Begrafenisverzorging naast u staat. Niet alleen met raad en
daad, maar ook met gewoon een luisterend oor of een troostende schouder. Wij zijn er als we er moeten zijn.
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BERICHTEN

Tielsestraat 66 • 4043 JT Opheusden

Tielsestraat 66, 4043 JT Opheusden
Tel. 0488-44 34 35

We drukken
zelfs uw kosten

Beste lezer,

folders
boeken

briefpapier

jaarverslagen manuals
presentatiemappen ﬂyers

V.env.indd 1

27-2-2013 11:22:47

visitekaarten
scripties

schrijfblokken
2 stuks

100.000 stuks

brochures

enveloppen

magazines

familiedrukwerk

maar in print zijn
we ook haarscherp!
R&H A5_ADV_Liggend.indd 1

Van Tuijl
pots
- trays
- Van
sticks
Van
Van
Tuijl
Van
Tuijl
Tuijl
Tuijl

Matensestraat 62A
6669 CJ Dodewaard
T (0488) 48 32 33
info@rhdruk.nl
www.rhdruk.nl

10-11-18 19:27

pots -pots
trays-pots
pots
-trays
sticks
-trays
sticks
sticks
--trays
--sticks

Hertog Karelweg 25, 4175 LS Haaften - Tel. (0418) 592355 - Fax (0418) 591360 - E-mail: info@vth.nl - www: vth.nl
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Hertog Karelweg 25
4175 LS Haaften
Tel. 0418 59 23 55
Fax. 0418 59 13 60
E-mail: info@vth.nl

www.vth.nl

WATER

WATERBERICHTEN
KOP

Op de valreep van het bijna
voorbije jaar 2020 wil ik u graag
meenemen met een terugblik
over 2020 en u informeren over
de plannen voor het komende jaar
2021 D.V.
Covid-19
Het jaar 2020 gaat ook voor het
Waterschap de geschiedenis in
als een memorabel jaar door
de Covid-19 crisis die ook ons
als organisatie fors raakt, zowel
in uitvoering van taken als wel
om de organisatieprocessen
op afstand allemaal doorgang
te laten vinden. En daarbij
de medewerkers optimaal te
ondersteunen in hun thuiswerk
processen maar ook niet
minder door oog te houden
voor de medewerkers op
afstand in vaak drukke huiselijke
werkomgeving en persoonlijke
omstandigheden. Maar de
Covid-19 crisis heeft ook positieve
kanten voor de bedrijfsvoering
en om efficiënter om te gaan met
overleg en vergaderstructuren
die eigenlijk sinds maart 2020
allemaal digitaal verlopen.
Om alle bedrijfsprocessen en
overleg- en vergaderstructuren

doorgang te laten vinden zonder
op achterstand te komen in
besluitvorming en uitvoering
van taken vereist een optimaal
ICT beheer wat gelukkig goed op
poten staat bij het Waterschap.
Een ander leerpunt is dat wij als
Waterschap er van overtuigd zijn
dat ook na de Covid-19 periode
het thuiswerken een groter
aandeel zal krijgen in de toekomst
en de grote druk die wij voor de
crisis ervaarden op onze 440
flexwerkplekken voor de ongeveer
800 medewerkers wel eens een
heel ander perspectief zal gaan
bieden op het kantoor concept.
Dijkversterking
In de voortgang van
de diverse fases van
dijkversterkingsprojecten merken
wij enige vertraging omdat
het omgevingsmanagement
zoals gewoonlijk niet bij alle
belanghebbenden aan tafel kan
komen om te onderhandelen over
bijv. grondverwerving en andere
privé zaken die door de projecten
worden geraakt.
Begroting en meerjarenraming
Vanuit mijn portefeuille financiën
heeft dit jaar vooral in het teken
gestaan om te komen tot een
29
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Hoveniers die méér doen

Lakemondsestraat 13b - Opheusden - (0488) 44 30 93 -

www.vdbh.nl

breed gedragen begroting voor
2021 en meerjarenraming tot
2025. Dit is na een intensief
bestuurlijk proces tot een
unaniem besluit gekomen in
november tijdens de algemeen
bestuursvergadering. Belangrijk
thema was de groeiende
investeringsbegroting oplopend
tot € 230 miljoen in 2025 en de
daar aan gekoppelde lasten voor
onze inwoners die wij hebben
weten te begrenzen op ongeveer
3,2% per jaar inclusief huidige
inflatie.
‘Delta programma zoetwater’
Een ander belangrijk thema het
afgelopen jaar was net zoals vorig
jaar het tekort aan neerslag in ons
werkgebied met gevolgen voor
agrarische bedrijven en natuur.
Hiervoor is een landelijk ‘Delta
programma zoetwater’ opgestart
met alle waterschappen en het
ministerie om te komen tot een
meerjarenplan tot 2050 hoe om
te gaan met en de gevolgen door
tekorten aan zoetwater. Voor
ons gebied van Oost naar West
met een hoogte verschil van plus
10 naar -6 meter NAP is dat ook
een uitdaging. Door droogte
en lagere peilen in het westelijk
deel de Alblasserwaard droogt
de veenbodem sneller in met
gevolg een snellere bodemdaling.
Hiervoor word op landelijk niveau
gewerkt aan technieken als
onderwater drainage en andere
oplossingen. Maar ook is dit
gebied te krap in de poldergemaal

WATERBERICHTEN
KOP
capaciteit bij forse neerslag
volgens de klimaat scenario’s
hiervoor zal de komende jaren
fors worden geïnvesteerd in
betere uitmaal capaciteit in
combinatie met inlaat capaciteit
bij watertekorten in het gebied.
De Linge zal worden voorzien van
een groter inlaatgemaal die ook
bij een lagere Rijnstand in staat
is op te pompen om zodoende
het stroomgebied van de Linge te
kunnen voorzien van zoetwater
toevoer.
RWZI
Verder is in ons Betuws gebied de
centralisatie van de RWZI’s actief
waardoor de zuivering Dodewaard
en Tiel de centrale rol krijgen en
vier kleine onrendabele RWZI’s
gesloten kunnen worden.
Namens het bestuur van het
Waterschap wens ik u een
Voorspoedig en gezond 2021 toe!
Goos den Hartog
www.wsrl.nl
G.den.Hartog2@wsrl.nl
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Elektrotechnische installaties

Inbraakbeveiliging

Telecommunicatie

Airconditioning

Ventilatiesystemen

Zonnepanelen

Sfeervol wonen

DUURZAAM VERBONDEN. ALTIJD.
Van Noort Elektrotechniek

06 - 5187 5846

De Vlasman 10a

info@vannoortelektro.nl

DUURZAAM
VERBONDEN.
ALTIJD.
vannoortelektro.nl
6669 ND Dodewaard
Elektrotechnische installaties

H.D. Verw
H.D. Verwoert & Zn

Dalwagenseweg 43 * Opheusden* 0488 44 13 51
www.hdvwonen.nl

Inbraakbeveiliging

Telecommunicatie

Airconditioning

Elektrotechnische installaties
Ventilatiesystemen

Inbraakbeveiliging
Zonnepanelen

Telecommunicatie

Airconditioning

Ventilatiesystemen
Van Noort Elektrotechniek

Zonnepanelen
06 - 5187
5846
info@vannoortelektro.nl

vannoortelektro.nl
Schilderwerken
Wandafwerking
06 - 5187 5846
Van Noort Elektrotechniek
info@vannoortelektro.nl
De Vlasman 10a
Beglazing
vannoortelektro.nl
6669 ND Dodewaard
De Vlasman 10a

6669 ND Dodewaard

Hamsestraat 38
4043 LH Opheusden
0488 440905

Tijssen Schilderwerken BV
Tielsestraat 7-9 4043 JP Opheusden
Tel. 0488-481256, Fax 0488-481794

Openingstijden:
Donderdag 10.00 - 17.30 uur
Vrijdag 10.00 - 20.00 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Breng ook kleur in uw interieur!
www.reedoo.nl

VERHOEKS
Keukenmontage
&
Afwerkingsbedrijf

Opheusden

Tielsestraat 96
T: 0488-443050
F: 0488-442171

Alblasserdam

Prins Bernhardstraat 18
T: 078-2000177
F: 078-2000183

www.verhoekskeukenmontage.nl
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FRACTIE

D.A. (DIK) Waasdorp

GERWIN ROSEBOOM

(fractievoorzitter)
Waalbandijk 13
4051 CJ Ochten
06-25093839
info@waasdorpaa.nl

(raadslid)
Kerkstraat 10
4041 XB KESTEREN
06-34609040
groseboom@nederbetuwe.nl

N. (NEES) van Wolfswinkel

MATHIJS JONKERS

(wethouder)
Dalwagenseweg 146
4043 MZ Opheusden
140488
nwolfswinkel@nederbetuwe.nl

(raadslid)
Lijsterbesstraat 7
4051 GT OCHTEN
06-23380997
mjonkers@nederbetuwe.nl

M.A. (MARIEN) Klein

W.F. (WILLEM) Vermeer

(wethouder)
Overste J.M. Kolffstraat 32,
4041 CC Kesteren
140488
mklein@nederbetuwe.nl

(raadslid)
Gieser Wildeman 7
6669 GP Dodewaard
06-30736164
wvermeer@nederbetuwe.nl

J. (JAN) Eerbeek

Onze belangrijkste activiteiten zijn:
- Drogen
- Ontvangen in bulk of zakgoed
- Uitpakken
- Zakken uitsnijden
- Fijnmalen tot kleiner dan 50 micron
- Malen
- Zeven
- Extruderen
- Mengen
- Pelleteren
- Breken
- Laden in containers
- Verpakken in 25 kgs zakken en Big Bags
- Ompakken
P.C. van Tuijl Kesteren BV
Batterijenweg 17, 4041 DA Kesteren
tel. (0488) 470 470, fax (0488) 482 867

(raadslid)
Torenstraat 5
6669 DN Wely
06-41786048
jeerbeek@nederbetuwe.nl

ERNST ARENDS
(raadslid)
Viergeverstraat 22
4043 GD Opheusden
e.arends@kliksafe.nl

GERT-JAN MEIJERING
(raadslid)
Anna van Burenlaan 9
6669 AS Dodewaard
06-41413215
gjmeijering@nederbetuwe.nl

Bij vragen, ideeen en/of
opmerkingen kunt u contact
opnemen met bovenstaande
personen.
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MEDEDELINGEN / COLOFON

SGP NIEUWS DECEMBER 2020

Vergaderdata
28 januari		
11 februari		
11 maart			

- Beeldvormende avond
- Raadsvergadering
- Beeldvormende avond

De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en zijn live te volgen op www.
nederbetuwe.nl. Genoemde data zijn bij leven en welzijn.

Goed eten. Daar houden we van.

Stationsstraat 1-3 Kesteren

COLOFON

Aanbouw & Uitbouw - Verbouw
Interieurbouw - Schuren & Veranda’s

“Wij zorgen graag voor de begeleiding
en uitvoering van uw verbouwing”

Een keer in de 6 weken verschijnt SGP-nieuws
huis aan huis in de gemeente Neder-Betuwe. In
SGP-nieuws staan uitgebreide verslagen van de
raadsvergaderingen. Door SGP-nieuws te lezen
bent u goed op de hoogte van de zaken die
spelen in de gemeente Neder-Betuwe.
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Smartphone
stuk?

Oplage
9.000 exemplaren

Henk-Jan

Bouwen doen we graag samen!

repareert je
smartphone live
en terwijl je wacht!

Redactie
G. van de Werken

Eindredactie
P. van der Gaarden-Mauritz
Administratie/advertenties/adreswijzigingen
W. van Leeuwen
sgpnieuws@kliksafe.nl
Fotoverantwoording
Voorpagina: Het afscheid van de raad van Gert
van Leeuwen met daarbij de waardering van de
koning.
Lay-out en druk:
R&H Drukkerij, Dodewaard
Verspreiding:
Verspreidingsburo Rhenen

Maak een afspraak via

Edisonring 17 - 6669 NA Dodewaard

06 - 13 44 63 09 - info@spolman.nl - spolman.nl

Maatwerk in telecom volledig
afgestemd op úw situatie!

0488-440391

0488-44 0391

of op telefonade.nl

info@telefonade.nl

telefonade.nl
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Transitoweg 2 | 4051 CA Ochten | T: 0344 - 64 28 19

-

600 Bovag occasions in voorraad
Verkoop nieuw (alle merken)
Reparatie, APK & Onderhoud
Tankstation met shop en wasstraat
Car cleaning & schadeherstel
Trouwservice

www.hazet.nl

