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Damitech,
regionaal dé technische
groothandel voor al uw
benodigdheden

Maandag-donderdag 06:00 - 18:00
Vrijdag 06:00 - 17:00
Zaterdag 08:00 - 12:00

Gereedschap

Beregening

Verf

Bouwmaterialen

Elektra

Nijverheidsweg 5
4041 CK Kesteren
(0488) 48 02 32
info@damitech.nl

Sanitair

Bezorgservice

Gods trouw tegenover
onze ontrouw
“Gelijk een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn vleugelen uitbreidt, ze neemt en ze draagt op zijn vlerken”
Deuteronomium 32:11 en 12a
Ds. G.H. Koppelman

De jaarwisseling brengt voor velen
moeite en verdriet met zich mee.
Een grens over van een jaar waarin
veel gebeurd is, naar een jaar
waarvan de toekomst zo onzeker is.
Maar gelet op bovenstaande woorden mogen we die grens met moed
en vertrouwen oversteken.
‘Gelijk een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn
vleugels uitbreidt, ze neemt en ze
draagt op zijn vlerken. Zo leidde de
HEERE alleen.’
Het volk Israël – door de Heere uit
de slavernij bevrijd – is aan de grens
van het beloofde land gekomen.
Vele jaren van omzwervingen zijn
aan dit moment vooraf gegaan. De
Israëlieten zullen de grens overgaan.
Wat is eigenlijk een grens? Van
de ene provincie naar de andere
ontdek je niks van grenzen. Van
het ene land naar het andere rijd je
ook ongemerkt. Voor het volk Israël
is het echter een heel bijzonder

moment om straks de grens over
te gaan.
Balans opmaken
Wij zijn op dit moment ook een
grens genaderd. De grens tussen
2007 en 2008. Merk je daar wat
van als je erover gaat? Velen zien er
tegenop. Er wordt in onze samenleving veel aandacht geschonken aan
die grensovergang. De grensovergang van het ene naar het andere
jaar brengt ook veelal met zich mee
dat we de balans opmaken.
Dat doet Mozes trouwens ook. Hij
maakt de balans van jaren van om
zwerven op. Hij doet dat in een lied.
Er zou boven kunnen staan: ‘Gods
trouw tegenover onze ontrouw’.
Is daarmee ook niet vaak een jaar
van ons leven samengevat? Wat een
zegeningen in het afgelopen jaar.
Wat een ontrouw onzerzijds. De
balans doet ons dan ook roepen:
‘Delg uit mijn schuld, vergeef mijn
overtreden.’
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Leren vliegen
De trouw van God wordt hier treffend uitgebeeld. Als een adelaar,
een grote vogel die het nest heeft
boven in de rotsen. Na lange tijd
broeden komen de jonge vogels, die
met zorg en liefde gevoed worden.
Dan breekt het moment aan dat ze
moeten leren vliegen. Er doet zich
echter een probleem voor: boven
in de rotsen schijnt de mogelijkheid van oefenen te ontbreken.
Dan gebeurt er iets onbegrijpelijks.
De adelaar dwingt de jongen uit te
vliegen – dat is de betekenis van het
opwekken van het nest. Aansporen
om uit te vliegen. Maar dan storten
ze toch te pletter!? Nee, de oudervogel zweeft boven de jongen en als ze
niet meer kunnen, schiet hij onder
hen en draagt ze.
Dat beeld gebruikt Mozes om de
trouw van de HEERE te schilderen.
Toen vijanden aanvielen was God er
om te redden. Was dat ook niet vaak
het beeld van de trouw van God
over het jaar dat nu afgelopen is?
Zelfs als er momenten waren waarop wij het totaal niet meer zagen
zitten? We dreigden te vallen, maar
op het moment dat we dreigden te
bezwijken was Hij er om te redden.
Als op adelaarsvleugels gedragen.
Hier ligt tegelijkertijd ook een geweldige geestelijke les. Er kunnen momenten in het leven zijn dat je denkt
in die oneindige diepte van verlatenheid door God neer te storten. En
je moet het nog toegeven ook: ik
heb het verdiend. En dan? Dan is Hij
daar met Zijn vleugels om te dragen.
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Om ons op te beuren. Om ons te
doen zien op Hem, Die in de diepte
gestort is, waar geen redder was. Hij
moest het oordeel van verlatenheid
ondergaan. Ja, inderdaad het gaat
hier over het werk van Christus. Hij
verlaten, opdat wij nooit meer verlaten zouden worden.
Twee dingen
Als – in het beeld dat hier gebruikt
wordt – die jonge vogels gedwongen
worden het nest te verlaten, wat
moeten ze dan doen? Twee dingen.
Hun vleugels leren gebruiken. En
zich laten dragen door de vleugels
van die andere vogel.
Vleugels gebruiken. Misschien een
goed voornemen voor het nieuwe
jaar: ernst maken met de ‘vleugels’
van gebed en Bijbellezen (stille tijd).
Om je vervolgens te laten rusten op
Hem Die in dat Woord ons tot redding wordt aangeboden. Door het
Woord en de omgang ermee leren
verstaan dat ik mag rusten op Zijn
vleugels.
Hopelijk kunnen we zo de grens
overgaan, om dan achterom kijkend
te zien dat het zo waar geworden
is en eenmaal waar zal worden: ‘Hij
kan en wil en zal in nood, zelfs bij
het naderen van de dood, volkomen
uitkomst geven.’
Dan hebben we alle reden om het
jaar af te sluiten met: ‘Geloofd zij
God met diepst ontzag. Hij overlaadt ons dag aan dag met Zijne
gunstbewijzen!’.
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Opening
Voorzitter Kottelenberg vraagt aan
het begin van deze digitale raadsvergadering een moment van stilte voor
gebed of bezinning.
Hij meldt dat de raadsleden Van
Leeuwen (SGP), Van Andel (VVD) en
Mathijssen (PvdA) afwezig zijn.
Gemeenschappelijke regelingen
De heer Roseboom deelt uit de raadsinformatieavond van Avri mee, dat
voor de overdracht van de stortplaats
€ 10 miljoen moet worden bijgelegd.
Avri heeft dit geld niet, dus moet het
ergens anders vandaan komen (de
gemeenten). Hij roept de raadsfracties op om hun vertegenwoordigers
bij de provincie hierover aan te spreken; dit wordt ook in andere gemeenten gedaan.
Wethouder Van Someren voegt hieraan toe dat namens de acht deelnemende gemeenten een brief naar
Gedeputeerde Staten van Gelderland
gaat. Avri komt ook nog met aanvullende informatie richting de raadsleden om dit goed voor het voetlicht
te brengen bij de Provinciale Statenfracties.

Eerste Bestuursrapportage 2020
(Berap-1)
Toelichting
Het college informeert de raad via
tussentijdse rapportages over de
voortgang en realisatie van de begroting 2020. Vanwege de uitbraak
van het coronavirus is de eerste
bestuursrapportage 2020 niet zoals
gebruikelijk in het voorjaar aangeboden, maar aan het begin van het
najaar. De ontwikkelingen in deze
bestuursrapportage leiden tot een
negatieve bijstelling van de financiële positie. Voor de jaren 2020-2024
worden enkele grote tegenvallers
voorzien ter hoogte van ongeveer €
2,5 miljoen. Die tegenvallers worden
veroorzaakt door verwachte grote
tekorten rondom de Jeugdzorg en de
Wmo. Voor het jaar 2020 staat hier
een uitname van € 3 miljoen uit de
reserve precario tegenover, waarover het college de raad al bij het
vaststellen van de Kadernota 2021
informeerde. Zonder die € 3 miljoen
precariogeld wordt voor 2020 per
saldo een negatieve bijstelling van de
financiële positie van ruim € 570.000
geraamd. In de bestuursrapportage
zijn deze effecten samengevat en
per begrotingsprogramma gedetailleerder beschreven. Ook een aantal
5
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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

benodigde stortingen in en onttrekkingen aan (bestemmings) reserves
worden toegelicht.
Behandeling in de raad
De heer Arends (SGP) roept het college op om in 2021 de Berap vóór de
behandeling van de kadernota naar
de raad te sturen. Hij vindt de stelling
dat al bij de kadernota 2021 de raad
besloten heeft om in 2020 € 3 miljoen
te gebruiken van de precarioreserve
wel wat voorbarig. Hij heeft nog de
volgende vragen:
1. Hoe komt het dat de opkomsttijd
van de spoedritten van de ambulances in 2020 verslechterd zijn,
terwijl toegezegd is dat er verbetering zou komen?
2. Over het convenant TCO (Tree
Centre Opheusden) vraagt hij hoe
het staat met het convenant en de
uitvoeringsovereenkomst.
3. Over Verkeer en Vervoer: Er is
geen geld voor nieuwe knelpunten. Hoe gaat het college er mee
om als er zich nieuwe knelpunten
voordoen? Staat de veiligheid in de
openbare ruimte wel voldoende
voorop?
De heer Woldberg (PvdA) complimenteert de burgemeester over de
aanpak van de coronacrisis. Hij heeft
grote zorg over de financiële positie
van de gemeente. “Geen geld uitgeven wat je niet hebt en grote projecten doorschuiven.” Nu al wordt € 3
miljoen uit de precariopot gehaald.
Hij is benieuwd naar de informatie
over het sociaal domein. “Corona
blijkt een alibi om voorlopig niets te
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doen.” Graag heeft hij informatie om
te zien wat dit jaar nog kan. Hij stelt
voor om de randweg Opheusden
voorlopig te parkeren en om ondertussen te kijken met provincie en
RWS of het verkeer niet anders kan.
“Kunnen werkzoekenden geen vrijwilligerswerk doen?” Besluitvorming
over het accommodatiebeleid eind
2021 is veel te laat. De informatie uit
de Berap voor de begroting is onvoldoende; daarom neemt hij de Berap
voor kennisgeving aan.
Mevrouw Berends (GB) ziet grote
tekorten in het sociaal domein en stijgende kosten van de gemeenschappelijke regelingen. Ze vraagt hoe
structureel het bijpassen uit de precariogelden wordt. “We maken ons
zorgen over het voorzieningsniveau
en de leefbaarheid.” Ze heeft diverse
vragen, o.a. wanneer komt info over
Wmo en jeugdzorg, de septembercirculaire, kritische blik op uit te voeren
projecten (bv. € 4 ton voor randweg),
toekomst routekaart kadernota
(graag eerder de raad betrekken bij
de voorbereidingen).
De heer Van der Lugt (CDA) merkt
op dat corona wel veel de schuld
krijgt van vertragingen. Hij hoopt
dat uitstel van uitvoering niet de
regel wordt. Hij stelt voor om met
de raad te evalueren wat de consequenties van corona op de gemeente is. “Dat mag de burger toch wel
weten.”
De heer Van Essen (VVD) bedankt
allen die belast zijn met openbare
orde en veiligheid en coronacrisis7
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PromotiePack | Matensestraat 62A | 6669 CJ Dodewaard | 0488 48 32 33
info@promotiepack.nl | www.promotiepack.nl

De heer Van Hattem (CU) merkt op
dat ondernemers vaak verrassend
en innovatief hebben gereageerd
op corona. “Onze wens is dat van
dit innovatieve karakter iets in het
gemeentehuis is terug te zien. Ik wens
u veel sterkte toe om de schade te
beperken.”

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.

teams voor hun inzet. Ook denkt hij
aan hun gezinnen.

De beste in het veld

De heer Drost (Voor Neder-Betuwe)
begrijpt dat de Berap zo laat komt.
Toelichting van het college
Wethouder Klein geeft aan dat het
stuk van Wmo-jeugd en de info over
de septembercirculaire onderweg
zijn. Over de routekaart: de raad
wordt tijdig voor de begrotingsbehandeling in positie gebracht
Burgemeester Kottelenberg licht
toe dat de aanrijdtijden ondanks de
genomen maatregelen toegenomen
zijn door de toename van het aantal
spoedritten. Een oorzaak is de toenemende vergrijzing. “Blijf het onder
mijn aandacht houden.”
Door de coronacrisis is het een
vreemd jaar voor de gemeente:
crisisorganisatie Neder-Betuwe,
thuiswerken (o.a. een coronaloket
voor ondernemers), ondersteuning
veiligheidsregio. Hij zegt toe met de
raad de actuele stand van zaken door
te nemen. Hij heeft veel respect voor
de medewerkers. “’t Is een lastige
hardnekkige crisis.”
Wethouder Van Someren legt uit dat
het TCO-convenant nog niet definitief
is. De uitvoeringsovereenkomst gaat
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over het Laanboomcentrum. Als er bij
Verkeer en Vervoer nieuwe knelpunten ontstaan, zal hij met een voorstel
naar de raad komen. De € 4 ton voorbereidingskosten voor de randweg
zijn opgevoerd, omdat college en
raad hebben besloten door te gaan
met een bestemmingsplanprocedure.
Het stelt dat het laatste woord aan de
raad is bij de vaststelling en financiering van de uitvoering. “Als besloten
wordt dat het project niet doorgaat,
zijn we de voorbereidingskosten
kwijt. ”Maar met zo’n randweg leg je
iets aan voor 50 tot 100 jaar. Een crisis
hoeft geen aanleiding te zijn om zo’n
weg niet uit te voeren.”
Behandeling in de raad 2de termijn
De heer Arends (SGP) ziet dat het
tekort in de begroting in de afgelopen
drie maanden al weer met zo’n € 7
ton is opgelopen. Bij de kadernota
riep de SGP op om kritisch te zijn op
de uitgaven. Hij noemt als voorbeeld
de beelduitzending van de raad.
“Laten we onszelf als raad kort houden als voorbeeld naar inwoners en
organisatie.” Hij zou het mooi vinden
als de verwachte tekorten aan het
eind van het jaar mee zouden vallen.
“Aan de slag met het routeplan! Wij
wensen allen daarbij wijsheid en
Gods zegen toe.”
Mevrouw Berends (GB) en de heer
Woldberg (PvdA) vinden uitstel van
beelduitzending van de raad (€ 4.000)
maar peanuts bij uitgaven voor de
randweg Opheusden (€ 400.000).
De heer Arends (SGP) benadrukt, dat
het om een voorbeeldfunctie van de
raad gaat. Hij ziet alleen maar eigen
9
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profileringsdrang bij de raad om nu
over camera’s te beslissen om raadsvergaderingen op te nemen. “Dat
beelduitzendingen, nu er al audiouitzendingen zijn, iets met openbaarheid van bestuur te maken zou
hebben, ziet de SGP niet. Ook onze
burgers snappen deze kosten voor
ons als raad echt niet, als ze straks
met pijnlijke bezuinigingen geconfronteerd worden.”

Burgemeester Kottelenberg deelt
mee dat hij in overleg is met de horecaondernemers. Hij houdt de raad op
de hoogte. Hij kan als burgemeester
met een noodverordening openstelling van terrassen buiten de reguliere
sluitingstijd regelen. Daarbij zijn ook
bezwaarmogelijkheden van omwonenden opgenomen.

Motie Openhouden Terrassen
(VVD, CDA en PvdA)

De heer Hommersom (CDA) licht toe
dat ieder dringend of dwingend een
mondkapje moet dragen in openbare gelegenheden. Maar als het
niet verplicht is zullen mensen, die
op of onder het bestaansminimum
leven, zich wellicht nog bedenken
om mondkapjes te kopen. Juist in het
kader van bescherming volksgezondheid zouden zij een beroep moeten
kunnen doen op de gemeente om
mondkapjes te krijgen. Daarom bevat
de motie het verzoek aan het college
om met spoed uitvoering te geven
aan een plan om op een praktische
wijze mondkapjes te verstrekken of
een vergoeding daarvoor te geven
aan inwoners die op of onder bestaansminimum leven.
Na een uitgebreide discussie tussen
raadsleden onderling en met wethouder Van Dijkhuizen komt de raad
tot een besluit: het college zal een
snelle manier kiezen om mondkapjes
beschikbaar te stellen aan de minst
draagkrachtige inwoners. Wethouder
Van Dijkhuizen bedankt de raadsleden voor de aangereikte suggesties.
Met deze toezegging is de motie niet
meer nodig; deze wordt ingetrokken.

De heer Van Essen (VVD) licht toe dat
na de persconferentie van premier
Rutte en de besloten harde maatregelen voor de horeca het geen pas geeft
de randjes van de regelgeving op te
zoeken. Daarom houdt hij de motie
aan tot de voorschriften versoepeld
worden.
De heer Eerbeek (SGP) vraagt zich af
of de motie zoals deze nu voorligt wel
zo op een later moment ingediend
kan worden. “Het is een vriendelijke
motie, maar er gaat nu een onjuiste
signaalwerking van uit. Maar is het
aanpassen van de APV niet een te rigoureus middel voor een noodmaatregel? Dan moeten we het vooral hebben over (tijdelijk) gedoogbeleid, met
bijbehorende gedoogvoorwaarden.
We moeten oog hebben voor de lastige positie van onze ondernemers,
maar ook voor de zondagsrust. En
niet te vergeten oog voor de omwonenden.” Hij vraagt de burgemeester
ook hun belang mee te wegen. En
voor de raad in beeld te brengen, wat
het betekent voor omwonenden.

Motie mondkapjes (CDA en PvdA)
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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.

De wethouder zal de raad informeren
over de kosten en de dekking.
Besluitvorming
De heer Woldberg (PvdA) gaat met de
Berap-1 akkoord onder voorbehoud
van de begrotingsbehandeling omdat
er nog te weinig inzicht in een aantal
zaken is.

De raad neemt de Berap-1 unaniem
aan. Daarna geeft GB aan toch geacht
te worden tegengestemd te hebben.
Sluiting
Voorzitter Kottelenberg vraagt een
moment van stilte voor bezinning of
gebed.
Hij sluit de vergadering.
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www.dekeij.nl
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Opening

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

Voorzitter Kottelenberg vraagt een
moment van stilte voor gebed of
bezinning.
Mevrouw Mathijssen (PvdA) is afwezig.
Burgerraadslid Boorsma heeft een
zoon gekregen. Hij wordt hartelijk
gefeliciteerd.
Voorzitter condoleert de heer Drost
(VNB, Voor Neder-Betuwe) met het
verlies van zijn zus hedenmiddag.
“Blijdschap en droefheid liggen dicht
bij elkaar.”
Gemeenschappelijke regelingen
Wethouder Van Someren meldt dat
na de vorige raadsvergadering vanuit
diverse kanten bij Gedeputeerde en

Provinciale Staten actie is ondernomen over de onverwachte last van
€ 10 miljoen bij de overdracht van
de stortplaats Geldermalsen aan de
provincie. Gisteren is er een gesprek
geweest van de acht deelnemende
gemeenten met Gedeputeerde Staten
over verzachting van deze last. Hij
hoopt dat er een oplossing komt.
Hamerstukken
• Benoeming nieuw burgerraadslid
voor PvdA mevrouw E. Verbrugge
• Eerste wijziging tijdelijk reglement
voor digitaal vergaderen van de
raad
• Tweede wijziging verordening
tijdelijke commissie voorbereiding
precariogelden
• Bestuursrapportage Werkzaak
13
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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

• Werkgeversvereniging Veiligheidsregio’s
• Bestemmingplan Casterhoven
deelplan B fase 6
• Bestemmingsplan Opheusden
Dalwagenseweg 64
Na het akkoord van de raad voor
de benoeming van mevrouw Verbrugge als burgerraadslid legt zij ten
overstaan van de burgemeester de
belofte af.
Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024

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
Het college legt de raad de begroting
voor 2021 en de meerjarenraming
voor 2022 tot en met 2024 voor. Die
bevatten de beleidsvoornemens voor
de komende jaren en de baten en lasten die daarmee zijn gemoeid. De begroting is sluitend door de inzet van
ombuigingen waartoe in de Kadernota is besloten. Het financieel perspectief is daarmee nog niet rooskleurig,
de komende periode wordt benut
voor een proces om de gemeentelijke
financiën duurzaam structureel sluitend te krijgen. Op grond van artikel
191 van de Gemeentewet is de raad
het bevoegde orgaan om die begroting vast te stellen. De Begroting 2021
en de Meerjarenraming 2022-2024
vormen de uitwerking van besluiten
die de raad eerder heeft genomen.
De Kadernota 2021-2024, die de
raad op 1 juli 2020 heeft vastgesteld,
vormt hiervoor de basis.
De jaarschijf 2021 van de nu aangeboden begroting sluit met een over-
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schot van € 61.000. De jaarschijven
2022 en 2023 laten een tekort zien
van respectievelijk € 1.027.000 en €
648.000. Jaarschijf 2024 sluit met een
overschot van € 90.000.
Behandeling in de raad
Eerst kunnen de fracties ingaan op elkaars algemene beschouwingen, die
eerder aan de raad zijn toegezonden
en die zijn gepubliceerd in Gemeentenieuws van vorige week. Het college
heeft er al op gereageerd. Daarna
volgt het debat over de begroting,
waarop het college zo nodig een toelichting geeft. De in te dienen moties
komen dan aan de beurt en ten slotte
volgt de besluitvorming.
De heer Waasdorp (SGP) denkt bij
het raadswerk soms aan de metafoor
van de uil, het jong van de uil en het
ei: wijsheid, onhandigheid en het
gouden ei. “Nu zal ik de laatste zijn
die beweert dat we uilskuikens in ons
midden hebben, maar soms terugkerende patronen bij de vragen die
worden gesteld doen wel eens wat
vermoeden.” Hij doelt erop dat het
college bijvoorbeeld vanuit praktisch
oogpunt gebruik maakt van een zaal
van het naastgelegen kerkgebouw,
net zoals er al vele jaren over en weer
gebruik wordt gemaakt van elkaars
parkeerplaatsen. De heer Woldberg
trekt de situatie compleet uit zijn
verband en zet groots aan met opmerkingen over de scheiding van kerk
en staat. “Waarom moet het allemaal
zo suggestief en scherp? Inzet van onnodige ambtelijke uren?”
De heer Woldberg (PvdA) interrum-

www.wpvandendikkenberg.nl
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peert: “De gemeente moet alle schijn
van vermenging van politiek en religie
vermijden en moet neutrale vergaderplaatsen zoeken.”
De heer Waasdorp vervolgt: Hij waardeert de waarschuwing van PvdA
voor te veel financieel optimisme.
“Dat is zeker geen taal van een uilskuiken. Integendeel!“
Diverse partijen denken het ei van
Columbus te hebben gevonden
door een onderzoek voor te stellen
naar alternatieven voor de randweg
Opheusden. De randweg komt niet
uit de lucht vallen, hier wordt al heel
lang over gesproken. De verkeersveiligheid is een belangrijke prioriteit
voor deze coalitie. Met de huidige
financiële uitdagingen is een rondweg
aanleggen erg ingewikkeld. “Daarom
schuiven we deze een jaartje door.
Maar zo gauw die ruimte er wel is,
moeten we snel aan de gang.”
Alle partijen blijkenop zoek zijn naar
de kip met gouden eieren. “Laten
we met elkaar verstandige keuzes
maken, geen kortetermijnoplossingen, maar streven naar een kleine,
compacte overheid, die minder
afhankelijk is van de bewegingen
van een kabinet. Een gemeente waar
het maatschappelijk middenveld
optimaal kan functioneren en we als
zelfstandige gemeente dynamisch en
weerbaar zijn.”
De financiën is een probleem dat in
heel Nederland voor grote problemen
zorgt. De open-eind-regelingen van
de diverse zorgtaken, trekken een
veel te grote wissel op de gemeentelijke financiën. Het wordt tijd dat de
rijksoverheid gemeenten de midde-
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len geeft die het nodig heeft om de
overgedragen taken naar behoren te
kunnen uitvoeren.
De SGP vindt met CU, dat de zorg
voor elkaar een belangrijk aandachtspunt is. Het is van belang om hier oog
voor te hebben. “In de reactie van het
college missen we hier een duidelijke
visie op!”
Er is bij de partijen grote overeenstemming bij de plannen en wensen.
Overigens blijven veel punten uit
de algemene beschouwingen onbenoemd in de reactie van het college
o.a. de ontsluiting van Casterhoven (ook op andere plekken in de
gemeente kunnen verbeteringen
gerealiseerd worden voor fietser en
voetgangers) en de communicatie (in
coronatijd is er goed werk geleverd).
“Wat is ‘het online participatieplatform’ precies?“ Hij sluit aan bij het
CDA: “prima als er allerlei ideeën
worden gelanceerd door de ambtelijke organisatie, maar de raad vindt
er graag ook nog wat van. Sterker
nog, het ultieme participatieplatform
vergadert hier nu ter plekke!
In de geschiedenis blijkt steeds weer
dat mensen graag onafhankelijk
willen zijn. We streven naar een
maakbaar leven, waarin we alles
onder controle hebben. Dit jaar is
weer pijnlijk duidelijk geworden dat
dit een utopie is. De geschiedenis
van de torenbouw van Babel laat zien
dat de voorwaarde voor een gelukkig
leven niet in maakbaarheid, maar in
naleven ligt. Het naleven van richtlijnen en geboden die onze Schepper in
de schepping en in Zijn Woord heeft
gelegd. Dat zorgt voor harmonie en
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rust. Dat wensen we als SGP-fractie u
allen toe. Verder wensen we het college en de ambtenaren Gods zegen
en veel wijsheid toe bij het uitvoeren
van alle taken.”

Voor diverse soorten
aardappelen en uien!!
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G. Frentz
Loonwerk en Minigraafwerk
Tevens sloophamer, rooiriek
en trilblok
Rozenstraat 23
4043 KN Opheusden
Tel. 0488-44 23 84
Mob. 06-20 61 02 97

De heer Woldberg (PvdA) merkt op
dat de algemene beschouwingen
nooit zo eensgezind zijn geweest als
dit jaar. Daarom hoopt hij op steun
voor zijn moties Sociale woningbouw
en Leefbaarheid. Daarin past de
participatievoetbalkooi in Opheusden
voor alle kernen. Het blijkt dat deze
voorziening alle bevolkingsgroepen
verbindt. “Goed dat dit in overleg in
Ochten en Dodewaard al gebeurt,
maar onderzoek dit ook voor IJzendoorn en Echteld.” Als het college dit
onderzoek toezegt, trekt hij de motie
van harte in en vertrouwt erop dat
het goed komt. Na vragen uit de raad
om verduidelijking legt de heer Woldberg uit, dat er initiatieven uit Echteld
en IJzendoorn kunnen komen, waarvoor hij welwillende aandacht van het
college vraagt. Hij kan niet begrijpen
dat andere partijen met droge ogen
met een zo krappe begroting het project randweg Opheusden overeind
kunnen houden. Hij vindt wel dat de
verkeerssituatie in Opheusden ontlast moet worden, maar hij wil andere
mogelijkheden onderzocht hebben.
Over de voorgestelde vacaturestop
voor vaste krachten en inzet van
externe, dure krachten, pleit hij voor
een uitzendbureau van ambtenaren
in de regio. De communicatie is nog
veel te amateuristisch op de sociale
media en de website. Met de SGP is
hij van mening dat de arbeidspartici-

RAADSVERSLAG
KOP
II
patie van mensen in de bijstand een
extra zetje mag krijgen. “Hoe kunnen
we Werkzaak hiervoor activeren?”
Het college krijgt van hem het voordeel van de twijfel met de hoop dat
bij krapte sociaal beleid en leefbaarheid boven stenen gaan m.u.v. de
sociale woningbouw.
Mevrouw Berends (GB): “Ik ben blij
dat de raad in beeld is en ik hoop dat
dit de democratie ten goede komt.”
De financiële positie vraagt om het
maken van keuzes voor de komende
jaren. Ze stelt dat een deel van de beperkingen te wijten is aan de uitvoering van het coalitieakkoord: ambities volhouden in tijden dat er geen
ruimte voor is. “Ga je het volgende
college met die te grote ambities opschepen?” Ze wijst op de routekaart
2022 voor het maken van keuzes. De
keuzes mogen niet ten koste gaan van
de leefbaarheid van de dorpen. Ze
verzoekt het college om geen grote
investeringen te doen, die later voor
niks blijken te zijn geweest. Ze kan
zich vinden in diverse punten die de
SGP-fractie aandraagt. Wel wil ze
debatteren over ‘overkapte teelt’.
Ze deelt de vraag van PvdA over de
rondweg Opheusden. Ze wacht op de
onderzoeken voor het bestemmingsplan. Ze steunt de motie Woonbeleid.
Ze staat ook achter het terugdringen
van de kosten van het sociaal domein
door bv. inzet op preventie. Ze is blij
met de voorzichtigheid van CDA over
de rondweg Opheusden en steunt
ook de opstelling van het CDA over
het jeugd- en jongerenwerk. Ze vraagt
zich af hoe VVD wil blijven investe19
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ren bij komende tekorten. Ze is het
eens met CU om de mantelzorg te
ondersteunen. Ze is kritisch op de
opstelling van CU over de rondweg.
Op de voorstellen van VNB voor
betere verkeersvoorzieningen vraagt
ze zich af hoe dat er uit moet zien en
wie dat betaalt. VNB stelt ook voor
om de OZB voor verenigingen te laten
vervallen; ze wil graag van het college
weten wat daar al aan wordt gedaan.
Ze heeft een aanvullende vraag aan
het college over handhaving tegen
illegale bouw.
De heer Van der Lugt (CDA) merkt op
dat we 75 jaar vrijheid in ongekende
beperking vieren. Hij staat achter
het beleid van de overheid met haar
beroep op solidariteit. De begroting
vindt hij lastig te beoordelen, omdat
de gevolgen van de corona-epidemie
niet verwerkt zijn en ook de extra
kosten van de Avri niet. Het CDA wil
dat de gemeente meewerkt aan uitwerking van plannen tenzij de regels
geen ruimte bieden. “Wees daarover
heel duidelijk.” Hij ziet uit naar de
nieuwe woonvisie inclusief speelplaatsen, het groenplan met biodiversiteit en de uitvoering van de klimaatnota. Hij maant tot voorzichtigheid bij
investeringen voor randwegen, Waalbandijk en Veerhaven. Hij is positief
over de inzet van de gemeente op het
gebied van de jeugdzorg. Ook heeft
hij waardering voor mantelzorgers
en mensen die inwoners proberen in
beweging te krijgen. Hij bedankt de
opstellers van de begroting en wenst
hen Gods zegen toe voor de uitvoering van de plannen.
20
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De heer Van Essen (VVD) hoopt met
de SGP ook dat het Rijk met middelen over de brug komt om de extra
kosten op te vangen. De routekaart
naar de kadernota 2022 moet leiden
tot een solide financiële situatie. Naar
PvdA merkt hij op dat de kerken een
eigen verantwoordelijkheid hebben.
Dat betekent voor hem: niet wat
maximaal mag, maar wat nu nodig
is. De rondwegen in Opheusden en
Ochten zijn nodig voor ontsluiting van
de woonwijken, ontlasting van het
wegennet en voor meer werkgelegenheid. Ook de door veel partijen genoemde extra woningbouw maakt dit
nodig. Op het idee van voetbalkooien
merkt hij op dat sociale cohesie veel
verder gaat. Nieuwbouw van scholen in Dodewaard, ook een nieuwe
school, moeten minimaal onder
hetzelfde dak, zodat bij wisselende
leerlingen-aantallen met ruimte geschoven kan worden. Dit draagt ook
bij aan acceptatie en integratie van
verschillende groepen in de samenleving. Op CDA en GB geeft hij aan
dat VVD vindt dat de woningmarkt
bepaalt wat de prijzen zijn; wel kan de
gemeente nadere eisen stellen volgens de behoefte aan type woningen.
Hij is het ook eens met het stimuleren
van ondernemers. “Zij zijn de motor
van onze economie.” Hij deelt de mening van CU en GB om in deze lastige
tijden naar elkaar om te zien. Met
VNB is hij het eens over communicatie van gemeente naar inwoners en
ook over de noodzakelijke veiligheid
in de kernen (rondwegen).
De heer Van Hattem (CU) merkt op
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dat de begroting sluit door een flinke
greep uit de reserves. Voor een
duurzame, solide begroting naar de
toekomst moeten keuzes gemaakt
worden; daarvoor is het routeplan
opgesteld. “Bezuinigingen moeten
de zorg voor elkaar niet aantasten.”
Hij wijst op de mogelijkheden voor
schuldhulpverlening, preventie in de
jeugdzorg en ondersteuning van de
mantelzorg. Daarvoor komt hij met
een motie. Hij vraagt het college om
duidelijke afspraken over de woningbouw. Ook moet de gemeente
doorgaan met het ontwikkelen van
woningbouwlocaties. Hij heeft wel
zorg over de hoge woningprijzen. Hij
vraagt om discussie met de raad over
het grondbeleid. Hij wenst het college
veel wijsheid toe. “God geeft de mens
wijsheid, dat wens ik ieder toe.”
De heer Drost (VNB): “Hoe onvoorstelbaar het kan gaan, kortgeleden
was ik burgerraadslid namens een
andere partij, inmiddels raadslid voor
een nieuwe partij Voor Neder-Betuwe
(VNB).” Naast overeenkomsten met
andere partijen zijn er ook verschillen: Hij is verontrust over de gevolgen
van het coronavirus. VNB staat open
om met elke partij om tafel te gaan.
VNB gaat aan de slag om haar ambities, het er zijn voor alle inwoners,
verder uit te werken.
Toelichting door het college
Wethouder Van Someren deelt de
zorg over de spoorwegovergang in
het centrum van Kesteren i.v.m. de
vele woningen in Casterhoven. Het
is aan de raad om hiervoor budget
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beschikbaar te stellen; denk aan ca
€ 0,5 miljoen.
Burgemeester Kottelenberg gaat in
op het communicatieplatform. Dit
kan op veel manieren. Het belangrijkste platform is de raad, maar alle
ideeën uit de samenleving, bv. via
een panel kunnen. De suggestie van
de heer Woldberg (PvdA) om een
‘pool’ van boventallige ambtenaren
in de regio in te zetten voor tijdelijke
krachten vindt hij prima; het college
gaat dit bekijken.
Wethouder Van Dijkhuizen gaat
in op de vraag om extra inzet van
Werkzaak voor begeleiding van
mensen met een uitkering naar
betaalde banen. Ze geeft aan dat
arbeidsparticipatie niet bij Werkzaak maar bij de gemeente Buren
is ondergebracht. Mensen, die een
uitkering hebben, doen vrijwilligerswerk naar vermogen. Het aanbod
van vrijwilligers is veel kleiner als
de vraag vanuit ondernemers. “Veel
van onze uitkeringsgerechtigden
zitten in een reïntegratietraject en
diverse uitkeringsgerechtigden kunnen niet in betaalde banen functioneren.”
Wethouder Van Someren herkent
de onvoldoende handhaving tegen
toegenomen illegale bouw niet. Het
niet-vergunningsgebonden toezicht
en handhaving wordt ondergebracht bij ODR. Onder de nieuwe
omgevingswet worden veel meer
zaken vergunningsvrij zodat toezicht en handhaving omvangrijker
wordt. De vergunningsgebonden
21
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handhaving wordt ook herzien voor
2022 tegelijk met de omgevingswet.
Wethouder Van Wolfswinkel deelt
mee dat het onderwerp ‘overkapte
teelten’ een deel van de discussie
vormt over de nieuwe omgevingswet. Deze discussie is gepland in
januari 2021.
Debat in de raad
De heer Jonkers (SGP) wijst erop dat
de spoorwegovergang in Kesteren
steeds drukker en onveiliger wordt
door het toenemende verkeer. Hij
roept alle partijen op dit knelpunt
gezamenlijk op te lossen.
De heer Van Essen (VVD) stelt voor
om het college dit te laten onderzoeken.
De heer Meijering (SGP) attendeert
op een aangenomen motie van mei
2017 over tegenprestatie voor uitkeringen. Anderen geven aan dat de
wethouder aangegeven heeft wat
de gemeente doet en dat eigenlijk
het doel is bereikt.
De heer Woldberg (PvdA) is voor
maximale aandacht om iedereen
met een uitkering zo mogelijk gaat
werken of vrijwilligerswerk gaat
doen. Hij is het eens met het CDA
om samen met Buren innovaties uit
te denken om de groeiende werkloosheid die ook onze gemeente
niet voorbij gaat het hoofd te bieden.
Burgemeester Kottelenberg deelt
nog mee dat het aantal arbeidsplaatsen door de coronacrisis is
gedaald met 125 en dat dit getal
waarschijnlijk nog zal oplopen.

Moties
Motie Alternatieve ontsluiting Opheusden, PvdA, GB en VNB
De motie bevat het verzoek aan het
college om:
1. De alternatieven te onderzoeken,
waaronder:
a. Het realiseren van borden aan
de snelweg waar vrachtwagens
worden verwezen naar de afslag
Kesteren (in overleg met de provincie en Rijkswaterstaat);
b. De realisatie van een bomenoverslag op het ABC (met TCO);
c. Het maken van afspraken met
TCO over verkeersbewegingen
door Opheusden, zodat deze minder overlast opleveren;
2. De raad te informeren over de uitkomsten, op een zodanig moment
dat de raad in de gelegenheid
wordt gesteld deze uitkomsten
mee te wegen voordat de raad
besluit over het bestemmingsplan
m.b.t. de Randweg Opheusden.
De heer Van Essen (VVD) stelt dat
dit onderzoek jaren geleden al is
gedaan en dat de rondweg de oplossing is. Het bord aan de snelweg
helpt niet i.v.m. de navigatie. Als
overslag van bomen de oplossing
is, hadden de bedrijven dit allang
gedaan. ”De VVD is voor ondernemers en ABC en rondweg horen bij
elkaar.”
De heer Hommerssom (CDA) vult
aan dat hier ook de koppeling bij
hoort met ontsluiting van de nieuwe
woonwijk Herenland, de veiligheid
van fietsers op de Parallelweg en
23
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WONINGBOUW IN NEDER-BETUWE. (aangepaste versie raadsinformatie brief)
In de omgevingsverordening van de Provincie Gelderland is bepaald dat alle regio’s in de provincie
een regionale woonagenda opstellen en dat bestemmingsplannen alleen nieuwe woningen mogelijk maken, wanneer deze ontwikkelingen passen binnen deze regionale woonagenda.
In 2020 zijn we zowel ambtelijk als bestuurlijk druk geweest met het opstellen van een nieuwe
regionale woonagenda voor de jaren 2020-2030.
De regionale woonagenda Rivierenland (8 gemeenten) bevat zowel kwantitatieve en kwalitatieve
afspraken.
Wanneer woningbouwontwikkelingen passen binnen de afspraken in de regionale woonagenda en
opgenomen zijn in de jaarlijkse woningbouwmonitor wordt daarmee aan de regionale afstemming
voldaan. Daarmee wordt onderbouwd dat een woningbouwontwikkeling past binnen de Gelderse
ladder van duurzame ontwikkeling. De regionale woonagenda is daarmee een belangrijke schakel
in de doorvertaling van provinciale ambities en beleid naar gemeentelijk beleid en uitvoering.
Daarnaast zijn in de regionale woonagenda thema’s genoemd waarin de regiogemeenten de komende jaren willen samenwerken. Reden is dat we op deze thema’s vanuit de regionale samenwerking een meerwaarde willen bereiken:
Continuïteit in de productie.		
Wonen met zorg.
Betaalbaarheid van het wonen.		
Duurzame woningvoorraad.
Flexibiliteit op de woningmarkt.
De woningmarkt is op dit moment nog gezond en hier en daar zijn zelfs tekenen van oververhitting.
Toch zijn er ook signalen dat er een afname van de groei aankomt. Om de ambitieuze doelstellingen uit de regionale woonagenda te kunnen realiseren, zullen we in moeten zetten op het continueren van de huidige bouwproductie. Hiervoor is actuele sturingsinformatie nodig. We zijn dan
ook beter in staat in te spelen op veranderingen in de markt. Samen met mijn collega Pieter Neven,
wethouder in Buren, zijn we voor de regio de bestuurlijke trekker van dit speerpunt, het monitoren
en op gang houden van de productietrein.
Wat betekent dit alles voor onze gemeente:
In de regionale woonagenda is ook rekening gehouden met het aantal woningen wat nodig is
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om het actuele woningtekort terug te brengen. De kwantitatieve opgave is bepaald vanuit het
regionaal woningbehoefteonderzoek 2019. De regionale woonagenda gaat uit van een bandbreedte van 950 tot 1400 woningen in de jaren 2020 tot 2030. Dit is passend bij de lokale vraag
en het woningtekort in onze gemeente. Het is een hoger aantal woningen dan in het voorgaande
woningbouwprogramma waarin we 895 woningen mochten bouwen. Het ‘oude’ bouwprogramma
was niet toereikend voor de behoefte en ambitie in Neder-Betuwe. Het nieuwe bouwprogramma is
realistisch en haalbaar.
In het 1e kwartaal van 2021 hopen we een begin te maken met het opstellen van een gemeentelijke woonvisie. Bekend is dat de gemeente Neder- Betuwe qua bevolkingsopbouw afwijkt van het
landelijk, en zelfs provinciaal gemiddelde. Onze gemeente heeft relatief veel jonge inwoners. Dit
betekent ook dat er behoefte is aan betaalbare starterswoningen. Daarnaast krijgen we regelmatig de vraag om betaalbare seniorenwoningen. Het bouwen van deze woningen zorgt ervoor
dat bestaande grote woningen weer beschikbaar komen en hierdoor de doorstroom bevorderd.
Serieus wordt onderzocht in hoeverre we meer gestapelde bouw moeten toestaan. Enerzijds om
de beschikbare ruimte zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Anderzijds om de woningen betaalbaar te
houden.
Een onderwerp dat zeker ook de komende tijd onder de loep genomen zal worden is de grote
behoefte aan huurwoningen. Het aantal huurwoningen neemt ook in onze gemeente langzaam af.
Zaak is zowel met de woningcorporatie als de projectontwikkelaars hier goede afspraken over te
maken.
In de onderhandelingen met de projectontwikkelaars en de bouwbedrijven zullen ook harde afspraken gemaakt moeten worden over voldoende parkeergelegenheid, voldoende openbaar groen
en voldoende speelgelegenheid, zowel voor de kleine kinderen als ook voor de oudere jeugd.
Daarnaast hebben we te maken met de diverse doelgroepen:
Arbeidsmigranten. Met het opzetten van een regionale beheersstichting hopen we de huisvesting van deze doelgroep beter te kunnen sturen.
Woonwagenbeleid. De Europese commissie van de rechten van de mens heeft een streep
gezet door het zogenaamde uitsterfbeleid voor deze doelgroep. Dit betekent dat ook in onze
gemeente een aantal locaties voor deze doelgroep aangewezen moeten worden.
Statushouders. Elke gemeente in Nederland moet elk jaar een aantal woningen beschikbaar
stellen voor statushouders.
Beschermd wonen. Ook als het gaat om beschermd wonen is er sprake van nieuw beleid. Op
dit moment is niet helemaal duidelijk wat de consequenties zijn voor onze gemeente.
Goede huisvesting voor bovengenoemde doelgroepen zorgt er voor dat de reguliere woning markt
niet verstoord wordt.
Samengevat komt het er op neer dat er op het gebied van volkshuisvesting ook de komende jaren
veel op de gemeente afkomt. Het bouwen van woningen in alle dorpen is goed voor onze lokale
ondernemers, is goed voor het verenigingsleven. Is goed voor onze onderwijsvoorzieningen. Uiteindelijk bevordert het de leefbaarheid van onze kernen.
Nees van Wolfswinkel
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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

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

de drukte in het dorp. Daar is geen
nieuw onderzoek voor nodig.
De heer Van Hattem (CU) steunt de
motie niet. De rondweg is meer dan
ABC. “Voorlopig doorgaan.”
Mevrouw Berends (GB) vraagt zich
af wat er gebeurt als de kosten bv.
niet € 10 maar € 20 miljoen zijn. “Is
het dan alles of niks? Met het bestemmingsplan kunnen we toch nieuwe
vestigingen naar het ABC verwijzen?”
De heer Jonkers (SGP) wijst erop dat
niet nu maar bij de kadernota 2022
de kosten van de randweg aan de
orde komen.
Wethouder Van Someren ontraadt
de motie. Het is onjuist dat het alleen
over vrachtverkeer in het dorp gaat.
Het gaat ook over het buitengebied,
de woonwijken, fietsverkeer en de
bedrijvigheid. Rijkswaterstaat staat
geen routewijzigingsborden op de
rijksweg toe. Bovendien is het de
vraag of de rotonde in de Hoofdstraat
in Kesteren het extra verkeer naar
Panhuis aankan. Over deze rotonde
komt ook veel fietsverkeer. De omgevingswet is een jaar uitgesteld en
als het bestemmingsplan niet op tijd
klaar is, moet het opnieuw opgesteld
worden met bijbehorende kosten.
Motie Woningaanbod Neder-Betuwe, PvdA, GB, CU en VNB
De motie bevat het verzoek aan het
college:
1. Met de grootst mogelijke spoed
werk te maken van het realiseren
van meer betaalbare woningen
voor mensen met een laag inkomen;

RAADSVERSLAG
KOP
II
2. Daarvoor het wijzigen van bestaande plannen te onderzoeken
om zo de wachttijd van bijna 7 jaar
voor sociale huurwoningen zo snel
mogelijk terug te brengen en daarnaast betaalbare koopwoningen
voor eenverdieners/alleenstaanden te realiseren;
3. De raad vóór de behandeling van
de kadernota 2022 te berichten
over de stappen die genomen zijn
en de daardoor bereikte en verwachte resultaten.
Wethouder Van Wolfswinkel meldt
dat het college alles wat in de motie
staat al doet. Hij vindt de motie niet
nodig, maar hij ziet het verzoek wel
als steun in de rug. In het ambtelijk
overleg ‘verdeling woningen over de
gemeenten’ is overeengekomen dat
Neder-Betuwe in de komende 10 jaar
1.400 woningen mag bouwen (vorige
10 jaar 850). In januari komt er een
informatieavond over de bouwprojecten.
De indieners van de motie vinden dat
in de huidige woonvisie wel goedkope
en sociale huurwoningen zijn opgenomen, maar dat deze er niet komen;
daarom deze motie.
De partijen zijn het wel op hoofdlijnen eens met de inhoud van de motie, maar ze verschillen van mening
over de meerwaarde om dit nog eens
extra via een motie te vragen.
Motie Armoedebeleid / Meedoenregeling, PvdA, GB, CU en VNB
N.a.v. ondersteuning en preventie
van schuldhulpverlening verzoeken
indieners met de motie het college:
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te onderzoeken of een zogenoemde
Meedoen-regeling (zoals in de gemeente Zutphen wordt gehanteerd)
opgebouwd kan worden voor onze
volwassen inwoners en de raad over
de uitkomsten te informeren.
Wethouder Van Dijkhuizen legt uit
dat op de website van Neder-Betuwe
staat: ‘De gemeente Neder-Betuwe
kent een regeling voor mensen met
een laag inkomen, een tegemoetkoming in de kosten van maatschappelijke participatie.’ Ze vindt de naam
Meedoen-regeling wel mooi. Het
verschil zit in het bedrag: dat is met €
125 juist € 25 meer. “Onze inwoners
weten de regeling goed te vinden.”
Voor kinderen is het kindpakket.
De heer Woldberg (PvdA) zal de wethouder de Meedoen-regeling toesturen. Als de huidige regeling aansluit
bij de Meedoen-regeling is de motie
niet nodig.
Motie Van precariogelden naar
opkikker leefbaarheid alle dorpen,
PvdA, GB en VNB
De indieners wijzen erop dat de
precariogelden door de inwoners zijn
opgebracht. Nu sociale activiteiten
stilliggen hebben de verenigingen en
de dorpshuizen heel weinig inkomen
en wel kosten. Daarom de motie met
het verzoek te stimuleren dat in elke
kern een activiteitenplan wordt opgesteld binnen de volgende kaders:
a. Elk plan bevat één of meerdere
activiteiten voor de periode 20212024;
b. De activiteiten komen ten goede
aan de leefbaarheid in de betreffende kern;
28
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c. De dorpshuizen krijgen een coördinerende rol, waarin zij samen met
één of meerdere verenigingen het
concrete plan opstellen;
d. De concrete activiteiten kunnen worden georganiseerd door
verenigingen en/of andere maatschappelijke partners;
e. Het college bewaakt dat er voor elk
plan voldoende draagvlak is en dat
het bijdraagt aan de leefbaarheid
in de betreffende kern;
f. Voor de uitvoering van elk plan is
€ 5.000 beschikbaar uit de reserve
precariobelasting.
De heer Van der Lugt (CDA) merkt
op dat vanavond het besluit tot een
instellen van de precariocommissie is
genomen. Hij stelt voor om die commissie dit te laten uitwerken.
De heer Arends (SGP) is het eens met
de stelling dat de precariogelden naar
de inwoners terug moeten, want zij
hebben ze eerst opgebracht. Zij kunnen dan zelf er een bestemming voor
zoeken. Dit staat ook in het coalitieprogramma, onder het hoofdstuk
‘belastingdruk verlagen’. De SGP is
tegen een greep uit de precariopot
voor de leefbaarheidsvisie van een
selecte groep.
Mevrouw Berends (GB) snapt de
opstelling van VVD en SGP niet: voor
de schaatsbaan is er wel geld uit
gehaald.
Wethouder Van Dijkhuizen weet ook
dat de dorpshuizen het lastig hebben.
Ze is blij dat de septembercirculaire
een bedrag voor dorpshuizen bevat
van € 3.139 per dorpshuis meebracht.

SGP NIEUWS NOVEMBER 2020

Dat komt van het rijk en hoeft niet uit
de precariopot te komen.
Motie Voetbalkooi en BOP (BejaardenOntmoetingsPlaats) als verbinders, PvdA, GB en VNB
De motie bevat het verzoek aan het
college:
1. Te inventariseren welke behoefte
er in elke kern is aan een voetbalkooi als in Opheusden en een BOP
als in Dodewaard;
2. Hierbij inwoners, het opbouwwerk
en maatschappelijke partners te
betrekken;
3. De raad te informeren over deze
inventarisatie en daarbij de kansrijke opties nader uit te werken voor
de behandeling van de kadernota
2022.
De heer Woldberg (PvdA) heeft
van de wethouder gehoord dat het
college bezig is samen jongeren
en jongerenwerkers in Ochten en
Dodewaard een dergelijk initiatief te
ondersteunen. Blijft de inventarisatie
in Echteld en IJzendoorn over, naar de
behoefte eraan.
“Houdt wel in het achterhoofd de
voetbalkooi in Opheusden, waar
jongeren van alle gezindten samen
spelen.” Als de wethouder toezegt dat
ze deze signalen meeneemt, dan is
deze motie overbodig.
Wethouder Van Dijkhuizen verwacht
een pro-actieve houding van de
inwoners.
Motie Jeugdhulp, PvdA, GB, CU en
VNB
De motie noemt de noodzaak meer
te investeren in het voorkomen van
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problemen en om zo de kosten terug
te dringen. Er is een goed voorbeeld:
Be-Well in IJzendoorn.
De motie bevat het verzoek aan
het college om: zich komende jaren
samen met maatschappelijke partners in te zetten voor het realiseren
van een lichter, goedkoper en nabijer
alternatief voor dure jeugdzorg in alle
kernen van onze gemeente.
De heer Van Hattem (CU) maakt zich
met de andere indieners zorgen of er
voldoende aanbod van preventiehulp
is om de ambitie van ‘normalisatie’
waar te maken. De motie dringt aan
om naar meer mogelijkheden te zoeken dan alleen Be-Well.
Wethouder Klein vindt de motie
sympathiek, hij mist wat scherpte
in de motie. Hij zet in de ketenhet
liefst zo vroeg mogelijk in: VVE’s
,consultatiebureaus, basisscholen en
heel belangrijk de ouders. De motie
steunt de koers die het college heeft
ingezet. De motie is overbodig maar
wel sympathiek. De heer Van Hattem
heeft nog niet het idee, dat dit ‘werk
in uitvoering’ is en de problematiek is
dringend.
Motie Kwijtschelding WOZ verenigingen, PvdA en VNB
De verenigingen hebben door Covid-19 virus weinig inkomen en wel
vaste kosten.
Daarom bevat de motie het verzoek
aan het college om de raad te vragen
om in te stemmen om verenigingen
te ondersteunen in deze moeilijke
tijden door WOZ-aanslagen 2020 volledig te compenseren.
De heer Woldberg (PvdA) waar29
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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

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
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schuwt dat we de verenigingen kwijtraken als dit niet kan.
De heer Van Andel (VVD) vermeldt
dat het Rijk iets voor verenigingen
heeft geregeld.
De heer Hommersom (CDA) vraagt of
bekend is hoeveel verenigingen OZB
betalen.
Wethouder van Dijkhuizen licht toe
dat alleen de dorpshuizen en de
voetbalverenigingen vastgoed hebben en dus een OZB-aanslag krijgen.
Er zijn al diverse regelingen: de TVL,
tegemoetkoming schade Covid-19, de
TOCs en de Taso. Neder-Betuwe heeft
alle activiteitensubsidies uitgekeerd,
inclusief de vrijwilligersvergoedingen
en er is steeds contact met de sportkoepel. De gemeente wijst de verenigingen op de regelingen. Zij probeert
steeds maatwerk te verlenen op de
verzoeken, die binnenkomen. Ze
ontraadt de motie om de OZB kwijt
te schelden. Als er verzoeken komen
om versoepeling van de betalingstermijnen van de OZB zal ze zeker kijken
naar de mogelijkheden.

men sinds het begin van het virus
zeer consciëntieus hun verantwoordelijkheid. Dat heeft ervoor gezorgd
dat er in de kerken niet of nauwelijks
besmettingen voorkomen. Aangetoond is dat de besmettingsgraad in
kerken zeer beperkt en veel lager is
dan elders.
Nu, in deze tweede golf, hebben
kerken weer fors afgeschaald. Neemt
u van mij aan dat kerken er alles aan
doen om besmettingen te voorkomen. Zowel vooraf, tijdens als na
de kerkdienst. Dat het bezoek van
een beperkt aantal kerkgangers in
gebouwen met ruimte voor bv. 2500
mensen veilig is, is helder. Wat dat
betreft zitten wij op dit moment in
deze raadszaal nog onveiliger dan in
de kerk.
Ik wilde van onze kant toch met deze
toelichting laten zien dat het een worsteling en zoektocht is voor kerken
om gegeven de omstandigheden toch
het geloof te kunnen belijden.”

Opmerkingen tijdens de behandeling van de begroting
De heer Waasdorp (SGP) reageert
op de opmerkingen over het kerkbezoek. “We leven in een zeer moeilijke
tijd, waarin het coronavirus voor veel
zieken en voor dodelijke slachtoffers
zorgt. Het nemen van voorzorgsmaatregelen is absoluut belangrijk.
Voor ons als christenen is het erg
belangrijk om samen ons geloof te
belijden fysiek in de kerk. Dat kan
sinds medio maart helaas niet meer
zoals we gewend waren. Kerken ne-

Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
Unaniem aangenomen.

Besluitvorming

Motie Alternatieve ontsluiting
Opheusden
Verworpen met 5 stemmen vóór
(PvdA, GB en VNB) en 13 stemmen
tegen (CDA, CU, SGP en VVD).
Motie Woningaanbod
Verworpen met 6 stemmen vóór
(PvdA, GB, CU en VNB) en 12 stemmen tegen (CDA, SGP en VVD).

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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Motie Armoedebeleid / Meedoenregeling
Ingetrokken.

Tielsestraat 66 • 4043 JT Opheusden

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

Motie Van precariogelden naar
opkikker
Verworpen met 5 stemmen vóór
(PvdA, GB en VNB) en 13 stemmen
tegen (CDA, CU, SGP en VVD).

We drukken
zelfs uw kosten

Motie Voetbalkooi en BOP
Ingetrokken

folders
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briefpapier

jaarverslagen manuals
presentatiemappen ﬂyers
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scripties

schrijfblokken
2 stuks
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brochures
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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

Motie Jeugdhulp
Ingetrokken
Motie Kwijtschelding WOZ verenigingen
Verworpen met 3 stemmen vóór
(PvdA en VNB) en 15 stemmen tegen
(SGP, VVD, CDA, GB en CU).
Motie vreemd aan de orde Overdracht Stortplaats Avri (SGP, PvdA,
CDA en VVD)
De stortplaats in Geldermalsen van
Avri moet worden overgedragen aan
de provincie. Voor de nazorg rekent

de provincie € 10 miljoen extra. Dat
heeft Avri niet en daarom moeten de
deelnemende gemeenten dit opbrengen. De discussie over dit tekort tussen provincie en Avri en gemeenten
is heftig. Met deze motie verzoekt de
raad aan de griffie om , samen met
de regiogemeenten een onafhankelijk
onderzoek in te stellen over de feiten,
communicatie en verantwoordelijkheden.
In de behandeling blijken alle fracties het eens te zijn met de strekking
van de motie. Als het onderzoek is
afgerond, zal de raad overleggen wat
ermee gedaan kan worden. In elk
geval moet de raad eruit leren hoe
verder om te gaan met Avri.
Overdracht Stortplaats Avri
Unaniem aanvaard.
Sluiting
Voorzitter Kottelenberg vraagt een
moment van stilte voor bezinning of
gebed.

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
Hertog KarelwegHertog
25, 4175
Karelweg
LS Haaften
Hertog
25, 4175
-Karelweg
Tel.
LS(0418)
Haaften
25,592355
4175
- Tel.
Fax
Haaften
(0418)
592355
Tel.
591360
-(0418)
Fax -(0418)
592355
E-mail:
591360
info@vth.nl
Fax(0418)
-(0418)
E-mail:
-591360
591360
www:
info@vth.nl
vth.nl
E-mail:
- www:
info@vth.nl
vth.nl - -www:
www:vth.nl
vth.nl
Hertog
Karelweg
25,
4175
LSLS-(0418)
Haaften
- -Tel.
(0418)
592355
- -Fax
- -E-mail:
info@vth.nl

Hertog Karelweg 25
4175 LS Haaften
Tel. 0418 59 23 55
Fax. 0418 59 13 60
E-mail: info@vth.nl
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PERIKELEN ROND
DE AVRI

Hoveniers die méér doen

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

www.vdbh.nl

De stortplaats van de AVRI is in 2016
gesloten. We hebben met elkaar
afgesproken dat er na een periode van
afstemming het beheer van de stortplaats overgaat naar het beheer van
de Provincie. Om het ‘eeuwigdurende’
beheer uit te kunnen voeren moet er
ook een “bruidsschat” meegegeven
worden. Dit geld wordt op dit moment
belegd. Er is daarbij afgesproken dat
elke 5 jaar de hoogte van de verwachte
rente op dit bedrag opnieuw wordt
vastgesteld. Middels een studie, uitgevoerd in opdracht van de Provincie, is
uit onderzoek naar voren gekomen dat
de huidig rekenrente verlaagd moet
worden. Dit betekent dat er meer geld
aanwezig moet zijn om te zijner tijd voldoende vermogen te hebben ter dekking van het beheer door de provincie.
Door deze wijziging van de rekenrente van het fonds voor de nazorg
van de stortplaatsen moet de AVRI
tien miljoen euro extra aan de provincie Gelderland betalen. Dit kan u de
laatste weken niet ontgaan zijn. Voor
de acht gemeenten die aan de AVRI zijn
verbonden en die voor deze extra kosten opdraaien betekent dit een flinke
financiële tegenvaller.
Volgens ons is het verstandig als de
gemeenten gezamenlijk met de provin-

cie in gesprek gaan. Iedere gemeente
die aan de AVRI is verbonden heeft
door de wijziging van de rekenrente te
maken met de financiële gevolgen van
dit besluit. Dit gezamenlijke probleem
vraagt om een gezamenlijke aanpak en
gesprek met de provincie. De SGP-fracties vinden het daarom ook wenselijk
dat er een onafhankelijk onderzoek
komt naar de oorzaak van het tekort en
het proces dat is doorlopen. Duidelijk
moet worden of betrokken partijen,
waaronder de gemeenteraden, het
bestuur van de AVRI en de provincie
hun rol op een goede manier hebben
ingevuld.
Dankzij de SGP-fractie in de Staten
van provincie Gelderland is de provincie bereid met de AVRI-gemeenten in
gesprek te gaan. Door op korte termijn
met elkaar in gesprek te gaan ontstaat
er hopelijk wederzijds begrip voor de
huidige situatie. In de afgelopen weken
hebben de AVRI en de provincie elkaar
verweten niet goed om te gaan met
de financiële tegenvaller. Het is nu tijd
om daar een punt achter te zetten en
het gesprek tussen gemeenten en de
provincie op gang te brengen. Gelukkig
is daar dankzij een amendement van
de Gelderse SGP-fractie ruimte voor.
Gerwin Roseboom
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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
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Airconditioning

Elektrotechnische installaties
Ventilatiesystemen
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Zonnepanelen
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Airconditioning

Ventilatiesystemen
Van Noort Elektrotechniek

Zonnepanelen
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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

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
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FRACTIE

D.A. (DIK) Waasdorp

GERT-JAN MEIJERING

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

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

N. (NEES) van Wolfswinkel

GERWIN ROSEBOOM

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

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

M.A. (MARIEN) Klein

MATHIJS JONKERS

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

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

J. (JAN) Eerbeek

W.F. (WILLEM) Vermeer

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

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

G.R. (GERT) van Leeuwen
(raadslid)
Rijnbandijk 10
4043 JL Opheusden
0488-443064 / 06-48950357
gleeuwen@nederbetuwe.nl

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

Bij vragen, ideeen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met
bovenstaande personen.
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Vergaderdata
10 december		
28 januari		
11 februari		

- Raadsvergadering
- Beeldvormende avond
- Raadsvergadering

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”

Smartphone
stuk?
Henk-Jan

Bouwen doen we graag samen!

repareert je
smartphone live
en terwijl je wacht!
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

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

www.hazet.nl

