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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

Vertroosting in
verdrukking
“Die ons vertroost in al onze verdrukking.” 2 Kor 1:4a

Ds. J. Roos

Wie van ons weet van geen
verdrukking af. Niemand blijft
hiervan onwetend. Ieder mens
hetzij jong of oud, zal verdrukking
ondervinden vanwege de diepe
zondeval. Verdrukkingen zijn de
doornen en distels die op ieders
levenspad groeien.
De doornen van verdrukkingen
op deze aarde zijn vruchtgevolgen
van de zonde, tenzij het geheiligde
doornen zijn doordat Christus als
de Man van smarten de doornenkroon voor ons heeft gedragen.
Daarom kon de apostel Paulus
schrijven aan de gemeente van
Korinthe: Die ons vertroost in al
onze verdrukking. Die God wordt
door hem genoemd de God aller
vertroosting (vers 3).
O, hoe dierbaar is deze benaming
voor een verdrukt gemoed, dat
door genade mag weten dat God
de Vader voor de Heelmeester,
alsook voor de balsem in Gilead
gezorgd heeft! Zie, dat verwekt

in de ziel behalve verwondering
en aanbidding ook lijdzaamheid,
gewilligheid, geduld en onderwerping in al onze verdrukking!
Hoe droevig is het dan, wanneer
we wel ondervinding hebben van
verdrukkingen als pijnlijke gevolgen van de doornen en distels die
groeien op ons levenspad, maar
vreemdeling zijn van die God,
Die ons alleen vertroosten kan.
Onderworpenheid aan God in verdrukkingen, is een grote vertroosting van de God aller vertroosting.
Doch gelijk een doornstruik geen
druif kan voortbrengen, zo brengen noch onze Gode-vijandige
natuur, noch de doornen van verdrukkingen, evangelische onderworpenheid voort.
Onderwerping in verdrukkingen
is een zuivere hemelse gift waarmee Jezus Zijn volk versiert. Ik
zou wensen dat u allen vrienden
van Jezus mocht zijn. Nee, dan
zou u niet bevrijd en gevrijwaard
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worden van verdrukkingen, want
deze behoren ook tot de erfenis
van uw Oudste Broeder. Hij acht
deze verdrukkingen voor Zijn volk
nodig, opdat zij meer en meer Zijn
Beeld gelijkvormig zullen worden.
Hoe meer verdrukking, hoe meer
zij naar Zijn Beeld herschapen
worden. Voor het vlees is dit niet
aangenaam, maar zoals men vroeger voedsel bewaarde door het in
de pekel te stoppen, zo handelt de
Heere met Zijn volk om hen naar
hun ziel te behouden!
Hoewel de verdrukkingen dus het
zekere deel van Gods volk zijn,
zo is het ook zeker dat Hij daar
iets tegenover stelt. Hoor maar
wat Christus gezegd heeft: In de
wereld zult gij verdrukking hebben; maar hebt goeden moed.
Ik heb de wereld overwonnen
( Joh. 16:33). Indien het u aan deze
goede moed ontbreekt, dan ligt
het niet aan de goede God aller
vertroosting, maar omdat het u
aan de goede gesteldheid ontbreekt.
Ziet u dat goede moed nooit uit
uw gemoed komt maar uit Vaders
boezem om Christus’ wil? Hij geeft
goede moed in de verdrukking,
opdat zij hierin niet zullen omkomen.
U zou uw hoofd niet laten hangen
gelijk een treurwilg zijn takken laat
hangen, indien u door het geloof
in al uw verdrukkingen tot Christus de toevlucht mocht nemen.
Dit mocht David beoefenen toen
hij op de vlucht was voor zijn
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vijanden: Mijn ogen zijn geduriglijk op den HEERE, want Hij zal
mijn voeten uit het net uitvoeren
(Ps. 25:15). Wat een voorrecht is
het, wanneer Gods volk in al hun
verdrukking stil en gerust aan
Jezus’ voeten mag liggen. Wanneer
de Heere ons deze tekstwoorden
doet beoefenen, dan triomfeert
genade: Die ons vertroost in al
onze verdrukking.
De vele verdrukkingen zijn overal
ter wereld waar te nemen en worden door een ieder ondervonden.
Hoevele rouwdragende families
zijn er niet?
De een klaagt over een zwak
lichaam, zodat hij zijn werk niet
naar behoren kan verrichten. De
ander is zwak van geest, hetzij
hij daarmee geboren is of hetzij
de tegenheden zijn gestel hebben aangetast. Hoeveel slachtoffers zijn er niet, die dagelijks
geconfronteerd worden met wat
anderen hun hebben aangedaan.
Anderen hebben verdrukkingen in
hun huwelijk, de zorgen over hun
kinderen of het niet hebben van
kinderen.
De mens is niet alleen de tijdelijke verdrukkingen onderworpen, maar ook de geestelijke en
eeuwige verdrukkingen. Indien de
tijdelijke verdrukkingen, ofwel de
doornen in ons vlees ons niet uitdrijven tot de hemelse Medicijnmeester, dan zijn al deze doornen
beginselen der smarten. Helaas,
de doornen van verdrukkingen in
ons vlees brengen ons niet op de
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plaats om in kalme overdenking
naar de oorzaak te vragen, noch
de Heere om raad te vragen, maar
veroorzaken in ons een knorren
en morren. Het werpen van onze
zorgen en noden op de Heere?
Nee, we werpen daarentegen
gebalde vuisten, boze blikken,
goddeloze gedachten en dergelijke
naar Hem.
Wanneer de verdrukkingen als
koorden om onze benen zijn
gebonden, zijn we eerder geneigd
om naar het schepsel te gaan om
onze banden los te maken dan
naar de Heere. We zien niet naar
boven, maar naar beneden om
hulp. Niet naar de Heere Die ons
leven en lot in handen heeft, maar
naar de omstandigheden, zodat
ons gemoed moedeloos of opstandig wordt. Wanneer de Heere
ons wijst op Hem als de enige
rechte Helper in alle omstandig-
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heden, dan sluiten we onze oren
voor Hem toe, waardoor wij Zijn
raad verachten of minachten.
We kunnen echter vanwege droevige omstandigheden zo bedrukt
en ontsteld zijn, dat we zelfs niet
in staat zijn om naar Zijn goede
raad te horen. Och, dat we mochten leren buigen onder de Heere
in alle verdrukking en benauwdheid.
Heeft de Heere u zaligmakend onderwezen, zodat Hij u het nut van
de verdrukking heeft bekendgemaakt? Indien niet, dan hopen we
dat de Heere deze meditatie aan
uw ziel wil heiligen zodat u op Zijn
tijd door genade met Paulus mag
instemmen: Die ons vertroost in
al onze verdrukking. Indien wel,
dan bent u welgelukzalig en mag
u met Paulus instemmen: Die ons
vertroost in al onze verdrukking.
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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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24 SEPTEMBER 2020

Opening
Voorzitter Kottelenberg meldt dat
op 28 september de veiligheidsregio Gelderland-Zuid het risiconiveau ‘zorgelijk’ krijgt vanwege de
oplopende coronabesmettingen.
“Dat betekent beperkingen van de
bewegingsvrijheid. Sowieso kleinere gezelschappen in de horeca en
een strakkere handhaving. Verdere
details zijn nog niet bekend. Bij de
vorige raadsvergadering op 1 juli
naderden raadsleden elkaar al te
enthousiast tijdens de schorsingen.
Laten we dat niet meer doen, ook
omdat de gemeente een voorbeeldfunctie vervult.”
SGP-raadslid Gert van Leeuwen
verlaat de raad op 1 januari 2021.
Zijn afscheid staat gepland in de
raadsvergadering van 10 december.
Raadslid Mimi Gunther (Gemeentebelangen) bedankt alle aanwezigen voor het medeleven tijdens
haar langdurige ziekteproces en de
zware operatie die ze onderging.
In het bijzonder lovende woorden
voor de SGP-fractie, die Gunther
verraste met een bezoekje en een
fruitmand.

Deze avond werd afscheid genomen van haar partijgenoot Evert de
Bruine, die om persoonlijke redenen de fractie van Gemeentebelangen moest verlaten. Sinds 2018
bekleedde hij een raadszetel. Elke
fractie bedankte De Bruine voor
zijn onvermoeibare inzet.
Fractievoorzitter Rudine Berends:
“Jouw kritiek op het handelen van
onze partij in de bibliotheekkwestie
koppelde ons aan elkaar. Je hielp
Gemeentebelangen zichtbaarder te
worden. Evert, je bent een begrip
binnen onze partij, de raad, de
gemeente én op social media. Een
dossiervreter die de vergaderingen
alerter en levendiger maakte.” SGPfractievoorzitter Dik Waasdorp:
“We waren het niet altijd met elkaar
eens en je zat onze wethouder
soms stevig op de huid. Maar je was
altijd op zoek naar de verbinding.”
Burgemeester Kottelenberg: “Je
was de CNN van Neder-Betuwe.
Overal haalde je razendsnel informatie op. Je promootte, lobbyde
en stelde veel aan de kaak. Onvermoeibaar diende je de belangen
van de lokale burger.”
Een emotionele De Bruine dankte
allen in zijn slotwoord.
De commissie geloofsbrieven,
bestaande uit de raadsleden Van
7
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PromotiePack | Matensestraat 62A | 6669 CJ Dodewaard | 0488 48 32 33
info@promotiepack.nl | www.promotiepack.nl

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

Essen, Woldberg en Waasdorp,
verzoekt De Bruines ‘opvolger’
Cor Drost toe te laten in de raad.
Vervolgens legt hij de belofte af
bij de burgemeester. Eigenlijk is
opvolger niet het goede woord.
De Opheusdenaar was burgerraadslid bij Gemeentebelangen en
stond aanvankelijk op de kieslijst
als plaatsvervanger van De Bruine.
Wegens verschil van mening met
het partijbestuur neemt hij echter
op persoonlijke titel zitting in de
gemeenteraad. Hij fungeert nu als
eenmansfractie onder de naam
Vóór Neder-Betuwe.
Ook een wisseling bij de rekenkamercommissie. De heer Hubers
neemt hierin de plaats in van de
heer Tamse.

Vragenhalfuurtje
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

In het vragenhalfuurtje kwam een
vraag van raadslid Berends naar vo-

ren over de regionale aanbesteding
van de zorg. “Wij maken ons zorgen
over de werkgelegenheid in de zorg.
Wat zijn de consequenties voor de
gemeente als bedrijven failliet gaan
omdat ze geen opdrachten meer
krijgen? Is er nog maatwerk voor de
gemeente en hoe ziet dat eruit? Hoe
loopt de communicatie met onze
inwoners hierover? Het tijdsbestek
is kort, want het is zo 1 januari.”
Wethouder Van Dijkhuizen in een
reactie: “Het gaat met zorgaanbieders net als met elke andere
ondernemer bij een aanbesteding.
Wij maken ons geen zorgen over de
continuïteit en over de werkgelegenheid. In noodsituaties kan zorgpersoneel worden overgenomen.
De regio bemiddelt met afgewezen
aanbieders over de overname van
personeel. Het aantal inschrijvers
dat niet voor gunning in aanmerking komt is heel laag. Van de cliënten onder onze inwoners blijft 90
procent bij de regionale aanbieder.
9
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Omdat dit een Europees regionaal
aanbestedingstraject is, worden de
inwoners hierover niet gecommuniceerd. Alleen bij een definitieve
gunning. Als alternatief voor zorg
in natura kunnen we persoonsgebonden budgetten bij cliënten
stimuleren. Dat betekent wel dat
niet de gemeente, maar de cliënt
zijn administratie hierover dient te
voeren.”

Het Debat
Voorkeurstracé randweg Opheusden
Toelichting
Het voorlopig civiele ontwerp van
het voorkeurstracé is gereed. Ook
hebben ontwerpsessies met de vele
grondeigenaren en andere belanghebbenden plaatsgevonden. Alle
partijen zien nut en noodzaak van
de randweg in. Slechts een enkele
grondeigenaar wil geen medewerking verlenen. Twee percelen zijn
reeds aangekocht. Het tracé voldoet
aan de gestelde criteria. De voorkeur ligt bij het tracé West Herenland, dat loopt via het Agro Business Centre over de Linge. Verderop
een kruising met de spoorlijn. Na
het spoor volgt de aansluiting met
de woonwijk Herenland. Tot slot
sluit de randweg aan op de Tielsestraat met een rotonde. Het blijkt
dat de kostenraming nogal wat onzekerheden kent. De volgende stap
is het opstellen van een bestemmingsplan (medio 2021). Na besluit-
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vorming over het voorkeurstracé
kunnen deze maand de werkzaamheden starten.
Behandeling in de raad
“De vaststelling van het voorkeurstracé brengt ons een stap dichterbij een veilige weg”, zegt SGP-raadslid Mathijs Jonkers. PvdA-raadslid
Woldberg plaatst kanttekeningen
bij de noodzaak om te kiezen voor
een randweg. “Er hangt een enorm
prijskaartje aan, terwijl een duidelijke begroting nog ontbreekt.
Financieel staat dit grootschalige
project op losse schroeven. Ik ben
er nog niet van overtuigd dat dit
een goede besteding is, terwijl de
financiële risico’s voor de overheid
zo sterk toenemen door corona.
Straks moeten we wellicht inleveren
op de zorg. Kunnen we niet kiezen
voor goedkopere alternatieven?
Tijdens de dijkverzwaring golden er
omleidingsroutes naar Opheusden.
Borden plaatsen werkte uitstekend.
En wat te denken van een bomenoverslagpunt op het ABC-terrein?
Maar als de randweg toch haalbaar
blijkt, stemt de PvdA niet tegen.”
In het verkiezingsprogramma van
de PvdA uit 2018 staat dat het
‘hoog tijd is voor een randweg om
Opheusden’, merkt CDA-raadslid
Hommersom op. Woldberg in een
reactie: “Toen klotste het geld nog
tegen de plinten. De economie staat
er nu anders voor. Noem het voortschrijdend inzicht.”
Jonkers: “Wat vormen voor u de bezwaren: het financiële aspect of nut
en noodzaak?” Woldberg: “Als het
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

college met een degelijke financiële
onderbouwing komt, vinden wij de
randweg prima.”
Drost (Vóór Neder-Betuwe): “We
moeten goed onderzoek doen
naar de verkeersveiligheid voor de
fietsende schooljeugd door Herenland.” Kees van Hattum, fractievoorzitter ChristenUnie: “Wij stemmen
vóór dit voorstel, vanwege de vele
voordelen: ontsluiting ABC-terrein
en Herenland, veilige fietsroutes,
mogelijkheden voor toekomstige
(woningbouw-) ontwikkelingen
langs de weg én het dorp autoluw
maken. Ook kan de randweg de onveilige Parallelweg autoluw maken.”
Het CDA voegt daar nog aan toe:
“De lokale economie profiteert van
zo’n omvangrijk infrastructureel
project. Je wint er werk mee.”
Een kritische en terughoudende
toon valt te bespeuren bij Gemeentebelangen. “Is dit de juiste keuze?”,
wierp fractievoorzitter Berends
de vraag op. “Er valt nog veel uit
te zoeken. Zeker het financiële
plaatje. Het gaat om heel veel geld.
De randweg gaat de gemeentelijke
begroting de komende jaren flink
belasten. Maar Gemeentebelangen
ziet wel de kansen en voordelen
ervan in. Dus we steunen dit voorstel.” Fractiegenote Gunther plaatst
hierbij als kanttekening: “Ik vrees
wel voor overmatige verkeersdrukte in de Hamsestraat.”
De VVD, bij monde van fractievoorzitter Peter van Essen: “De randweg
is goed voor de bereikbaarheid van
Opheusden. De verkeersdrukte
door het centrum is slecht voor de

winkeliers. Een goede ontsluiting is
essentieel, ook voor de ontwikkeling van woningbouw.”
Proces uitvoeringsplan Integraal
Huisvestingsplan onderwijs
Toelichting
In 2019 stelde de raad het Integraal
Huisvestingsplan onderwijs (IHP)
vast. De onderzoeken zijn in datzelfde jaar gestart en richten zich op de
haalbaarheid van een reformatorische basisschool van scholenkoepel
VCOG in Kesteren en Dodewaard en
renovatie/nieuwbouw voor basisscholen De Hien en De Bellefleur.
Een extern onderzoeksbureau
concludeerde dat haalbaarheid
van twee VCOG-onderwijspunten
realistisch lijkt. De schoolbesturen
kunnen zich unaniem vinden in het
procesvoorstel. De recente leerlingenprognose laat ziet dat het leerlingenaantal van de VCOG-scholen
in Opheusden groeit naar boven de
700. De gebouwen van Eben-Haëzeren de Rehobothschool blijven nodig
om alle leerlingen te kunnen huisvesten. Ondanks uitstroom naar
een nieuw VCOG-punt in Kesteren of
Dodewaard. De komst van een dislocatie in Kesteren geeft meer lucht
voor de snelgroeiende Sébaschool
in Ochten. Daardoor kan uitbreiding
achterwege blijven. Circa 135 leerlingen die nu een VCOG-locatie elders
of de Eben-Haëzerschool in Rhenen
bezoeken, kunnen dan in hun eigen
woonplaats Kesteren naar school.
Dat geldt ook voor 125 leerlingen uit
Dodewaard.
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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

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

Behandeling in de raad
“Vanwege de sterk stijgende leerlingenaantallen ben ik blij met de
overeenkomst voor VCOG-locaties
in Kesteren en Dodewaard”, meldt
SGP-raadslid Meijering. “Hopelijk
kan de huisvesting snel definitief
vorm worden gegeven.” CU-fractievoorzitter Van Hattum: “Mooi dat
alle schoolbesturen achter dit plan
staan. Het kan een aanzuigende
werking hebben op jonge gezinnen.
Maar het kan ook gevolgen hebben
voor de openbare scholen.”
VVD-raadslid Niels van Andel: “Dit is
een belangrijke stap, en daarom zijn
we blij met dit voorstel. Het duurt
wel lang – wij zouden graag meer
tempo zien.” Geerten van der Lugt,
CDA-fractievoorzitter: “De leerlingenaantallen stijgen boven de prognoses uit. Laten we de samenwerkende partijen de ruimte geven om
samen het IHP gestalte te geven.”

Tijdelijk gebruik voormalig
Pantarijn-gebouw

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

AANNEMERSBEDRIJF

W.P. van den Dikkenberg
NIEUWBOUW

Dodewaard

VERBOUW

06 - 5050 5393

ONDERHOUD

Toelichting
Basisscholen De Wegwijzer in Kesteren en de Sébaschool in Ochten
groeien uit hun jasje. Dat geldt ook
voor het voorgezet onderwijs op
het Pantarijn in Kesteren. In afwachting van de realisatie van het
IHP blijft tijdelijke huisvesting noodzakelijk om de leerlingengroei en de
ruimtebehoefte op te vangen. Het
college wil daartoe het voormalige,
afgeschreven Pantarijn-gebouw aan
de Tollenhof in Kesteren inzetten.

RAADSVERSLAG
De raad wordt gevraagd om budget
beschikbaar te stellen om achterstallig onderhoud aan te pakken en
om het schoolgebouw – eigendom
van de gemeente – de komende vijf
jaar te exploiteren. Genomen exploitatiemaatregelen dienen sober,
veilig en doelmatig te zijn.
Sinds schooljaar 2018-2019 waren
enkele groepen van De Wegwijzer
in het oude Pantarijn gehuisvest.
Wegens de hoge exploitatiekosten
zegde het schoolbestuur afgelopen
mei de overeenkomst op. De Sébaschool wil vanaf schooljaar 20212022 enkele groepen plaatsen in
het Pantarijn. Ook het Pantarijn ziet
zich gedwongen vanwege krapte
met de gymlessen uit te wijken naar
de vorige locatie. Vanaf schooljaar
2021-2022 is ook de lesaccommodatie ontoereikend. De noodzaak voor
De Wegwijzer is dringender dan
voor de Sébaschool en het Pantarijn.
Probleem van locatie Tollenhof is
de bereikbaarheid per auto. Het
verouderde schoolgebouw ligt op
een doodlopend woonerf. Het college wil daarom onderzoeken of er
aanpassingen mogelijk zijn voor een
betere verkeersafwikkeling. De omwonenden zijn inmiddels schriftelijk
op de hoogte gesteld.
Behandeling in de raad
“Het is vreemd dat twee jaar na de
opening van de nieuwbouw het
Pantarijn al te klein is”, zegt VVDraadslid Van Andel. “Jammer dat
er toen is bespaard op een derde
etage. De VVD is er niet van over-

www.wpvandendikkenberg.nl
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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

tuigd dat ingebruikname van de
oude locatie de beste oplossing is.
De Tollenhof voldoet niet meer en
de infrastructuur daar is beperkt.
Er zullen extra fietsbewegingen
ontstaan. De gemeente moet eerst
met de buurt in gesprek. Bovendien
is een periode tot 2025 veel te lang.
Liever zien we noodlokalen verschijnen naast het nieuwe Pantarijn. Dat
scheelt heen en weer fietsen.”
PvdA-raadslid Woldberg betreurt
ook de bezuinigingen op de nieuwbouw van het Pantarijn. “We gaan
mee in het voorstel, maar ik deel
met de heer Van Andel de zorgen
over de verkeersveiligheid. Deze
tijdelijke oplossing biedt verlichting,
maar vormt geen ideale situatie.”
Rudine Berends van Gemeentebelangen: “Ook wij ondersteunen het
voorstel. Het oude Pantarijn weer
in gebruik nemen is voordeliger dan
het plaatsen van portocabins op het
schoolterrein. En vijf jaar is inderdaad erg lang.”
CU-fractievoorzitter Van Hattum
wordt ‘onrustig’ over de infrastructuur. “Eerst goed de bewoners informeren. Dat is nog niet gebeurd.”
Meijering (SGP): “We tonen begrip
voor het opvangen van leegstand
wegens acute nood. Kijk goed naar
de toestand van het gebouw. En
zorg voor een sobere en doelmatige
inrichting. De maatregelen moeten
een tijdelijk karakter krijgen.”
Wethouder Klein in een reactie: “We
gaan zeker eerst de buurt betrekken bij dit plan. Vanaf augustus
2021 wordt er opgeschaald. Het
college moest een termijn kiezen en

RAADSVERSLAG
KOP
vijf jaar is dan het maximum. Als het
korter kan, dan zeker korter.”
Motie openhouden Maneswaard
Toelichting
SGP, CDA en Vóór Neder-Betuwe
dienen een motie in om opnieuw
met alle betrokken partijen van de
Maneswaard in gesprek te gaan
over het al dan niet afsluiten van de
plas, gelegen op Wagenings grondgebied en eigendom van Staatsbosbeheer. Na herinrichting van het
natuurgebied (Natura 2000-gebied)
wil Wageningen de toegang tot de
plas vanaf de Nederrijn afsluiten.
De indieners van de motie beschouwen de Maneswaard als
een omgeving waarin recreatie en
natuurontwikkeling naast elkaar
kunnen bestaan. Dat geldt ook voor
gemotoriseerde watersport. De
plas wordt altijd al gebruikt door
Opheusdenaren om te zwemmen
en te varen, evenals door Wageningse watersportverenigingen. Een
fysieke scheiding tussen zwemmers
en vaartuigen zou een optie kunnen
zijn.
Behandeling in de raad
“We missen een integrale afweging waarin de belangen van alle
partijen zijn meegenomen”, aldus
SGP-raadslid Jonkers. PvdA-raadslid
Woldberg: “Natuur en recreatie
kunnen zeker samengaan. Maar
haal die snelle motorboten uit de
plas.” Het CDA vindt het belangrijk
– vanwege de grote behoefte uit de
samenleving – om de Maneswaard

Handel
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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

open te houden. De VVD verwerpt
deze bemoeienis met de buurgemeente. Fractievoorzitter Van
Essen: “Buurman Wageningen mag
gewoon zijn gang gaan, mits hij zich
houdt aan de wetten en voorschriften. Het maakt Neder-Betuwe niet
uit wat hij in zijn ‘tuin’ doet. Het is
niet aan ons om Staatsbosbeheer
op de vingers te tikken.”
Wethouder Van Wolfswinkel reageert: “Wij zullen de motie niet
direct ontraden en we kunnen hem
tot uitvoer brengen. Maar het gaat
wel om een Wagenings besluit. Nu
varen er motorvoertuigen, maar dat
lijkt illegaal te zijn omdat er ooit een
verbodsbord stond. Hopelijk wordt
recreatie in de Maneswaard niet
verboden, want de jeugd komt er
heel graag.”
Fractievoorzitter Berends, Gemeentebelangen: “Over dit onderwerp
is al uitgebreid met Wageningen
gesproken. Deze motie lijkt een
herhaling van zetten.”

Het Besluit
Hamerstukken
• Nieuw lid adviescommissie bestuurlijke vernieuwing: aanstelling van mevrouw A. Groeneveld
• Wijziging gemeenschappelijke
regeling Regionaal Archief Rivierenland
• Bestemmingsplan brandweerkazerne Dalwagen ongDodewaard
• Bestemmingsplan Opheusden,
ABC-bedrijfskavels zuidzijde

• Bestemmingsplan Casterhoven,
deelplan B, fase 7
• Bestemmingsplan Parapluplan
2020
• Bestemmingsplan Herenland
fase 3a
Bespreekstukken
Voorkeurstracé randweg Opheusden:
Bij de stemming is alleen de PvdA
tegen de vaststelling van het voorkeurstracé.
Proces uitvoeringsplan Integraal
Huisvestingsplan onderwijs:
De raad neemt het voorstel unaniem aan.
Tijdelijk gebruik voormalig
Pantarijn-gebouw:
De raad neemt het voorstel unaniem aan.
Motie openhouden Maneswaard:
De motie wordt niet in stemming
gebracht. De indieners wachten
eerst het herinrichtingsontwerp van
K3 en de al dan niet illegale status
voor motorboten af.
Onderhandelingskader energieproject (in beslotenheid)
Sluiting
De vergadering wordt gesloten na
een moment van stilte voor gebed
of bezinning.
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• kostuums
• trouwkostuums
• ambtskleding
• ruim aanbod vrijetijdskleding

VAN DE FRACTIE
KOP

RONDWEG
OPHEUSDEN

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.
www.mpolman.nl

Vakkundig en Betrouwbaar
A.P. Bruinooge
Zelfstandig chauffeur

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

Al jaren wordt gesproken over
een rondweg Opheusden. In het
proces naar de realisatie van de
rondweg is de afgelopen raadsvergadering een belangrijke stap
gezet. Het tracé (zie afbeelding),
de route hoe de rondweg moet
gaan lopen, is vastgesteld. Dit
besluit is de aanleiding om u in
deze bijdrage over de rondweg bij
te praten.
In het SGP-verkiezingsprogramma
en in het coalitieprogramma is aandacht gevraagd voor een westelijke
ontsluiting van het ABC-terrein, in
de richting van Kesteren. Dit is voor
de ontsluiting en de verdere ont-

wikkeling van het ABC-terrein van
belang. Zeker niet minder belangrijk
is dat de rondweg de verkeersdrukte in Opheusden zal verminderen
en daardoor de verkeersveiligheid
in de dorpskern van Opheusden
wordt vergroot. Ook de veiligheid
voor fietsers die nu van de te smalle
Parallelweg tussen Opheusden en
Kesteren gebruik maken, zal sterk
verbeteren. De aanleg van een
rondweg biedt tevens kansen voor
woningbouw en de ontwikkeling
van bedrijfslocaties.
Zoals u op de afbeelding kunt zien
begint volgens het tracé de beoogde weg bij de Bomenlaan (nabij
Damcon), loopt de weg door het
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VAN DE
WETHOUDER
Toekomstbestendige huisvesting voor scholen
Onze gemeente krijgt steeds meer inwoners door natuurlijke groei en door
de vele nieuwbouw. Dat is ook goed te merken aan de ruimte die scholen
nodig hebben om goed onderwijs te kunnen geven. In tegenstelling tot
veel andere regio’s kennen wij, op een enkele school na, geen scholen die
krimpen in leerlingenaantallen. De meeste actuele prognoses laten zien
dat de totale populatie aan basisschoolleerlingen de komende 10 jaar met
418 leerlingen groeit naar ruim 3000 leerlingen!
Op twee basisscholen in onze gemeente is er nu al sprake van een dringend tekort aan lokalen. Dit betreft de Wegwijzer in Kesteren en de Seba
school in Ochten. De Wegwijzer gebruikt al twee jaar het voormalige
schoolgebouw van de Pantarijn aan de Tollenhof in Kesteren voor de huisvesting van drie groepen en de Seba school heeft vanaf augustus 2021 ook
geen ruimte meer in hun huidige gebouw in Ochten.
Naast het ruimtegebrek bij de basisscholen is er ook ruimtegebrek bij de
Pantarijn. Deze scholengemeenschap voor voorgezet onderwijs (VMBO/
MAVO) is de laatste jaren enorm populair geworden vanwege onder meer
het nieuwe gebouw en de kwaliteit van hun onderwijs. Het nieuwe gebouw
is daardoor nu al te klein voor voldoende sportonderwijs en na de zomer
van 2021 voor de huisvesting van alle leerlingen.
Vorige maand is de gemeenteraad unaniem akkoord gegaan met het
tijdelijk inzetten van het oude Pantarijn gebouw als tijdelijke huisvesting
voor genoemde scholen. Dit schooljaar (2020-2021) zal alleen de Wegwijzer
gebruik maken van de lokalen op deze locatie en zal de sporthal in dit gebouw beschikbaar worden gesteld voor leerlingen van de Pantarijn. De komende maanden gaan wij nog aanvullend beoordelen in hoeverre er vanaf
augustus 2022 meer gebruik gemaakt gaat worden van de oude Pantarijn
en of daar verkeerskundige aanpassingen bij nodig zijn. Uiteraard zullen
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wij, voordat wij concrete stappen gaan zetten, het gesprek met de bewoners rondom de Tollenhof voortzetten en hun wensen daarbij betrekken.
De gemeenteraad heeft ook unaniem ingestemd met een nadere uitwerking van het integraal huisvestingsplan voor het onderwijs in onze gemeente. Het integraal huisvestingsplan geeft gemeente en schoolbesturen
een meerjarenperspectief waarbij investeringen in huisvesting transparant, integraal en met elkaar worden afgestemd. De nadere uitwerking
betrof het onderzoek naar vervangende nieuwbouw voor de basisscholen De Hien en De Bellefeur in Dodewaard, renovatie van De Hervormde
school in Opheusden en nieuwe reformatorische onderwijsvoorzieningen
in Dodewaard en Kesteren.
De schoolgebouwen in Dodewaard behoren tot de oudste in onze gemeente en zijn het eerste aan vervangende nieuwbouw toe. De schoolbesturen
van De Hien en De Bellefleur hebben aangegeven graag samen onder één
dak een nieuwe school te krijgen. Geen fusie maar wel een nauwe samenwerking is daarbij het doel. Als beoogde locaties wordt nu gekeken naar
een locatie in de buurt van het nieuw beoogde MFA in Dodewaard (bij de
Sporthal de Eng) of vervangende nieuwbouw op het terrein van een van de
bestaande scholen.
Nieuwe reformatorische onderwijsvoorzieningen in Dodewaard en Kesteren zijn gewenst in het kader van thuisnabij onderwijs omdat in beide
dorpen veel leerlingen nu scholen op gereformeerde grondslag bezoeken
in Opheusden, Ochten en Rhenen. Iedere schooldag komen circa 125
leerlingen uit Dodewaard naar Opheusden. In de toekomst kunnen deze
wellicht in Dodewaard lopend of met de fiets naar school. In Kesteren gaat
het om circa 135 leerlingen.
Het integraal huisvestingsplan gaat niet alleen over nieuwbouw, renovatie
of verbouw maar ook over verduurzaming en goed geventileerde scholen.
Dat laatste was al een thema en is nu in verband met de corona-epidemie
nog belangrijker geworden. Op 30 september jl. hebben wij samen met
alle schoolbesturen nagedacht over wat er allemaal moet gebeuren en
wat er allemaal mogelijk is om duurzamere en goed geventileerde schoolgebouwen te realiseren. Deze wensen worden ook meegenomen in het
uitvoeringsplan.
We zijn nu volop aan het werk om een uitvoeringsplan op te stellen waarin
alle huisvestingswensen worden begroot en hopen later dit jaar het plan
aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen.
Marien Klein
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MOLEN
DE
ZWALUW

SFEERVOL RESTAURANT
Smaakvolle gerechten, gastvrijheid
en een warme sfeer staan centraal bij
Molen ‘De Zwaluw’. Geniet van een
heerlijke lunch, diner of pannenkoek!

BRUILOFTEN EN RECEPTIES
Molen ‘De Zwaluw’ is de perfecte
locatie als het gaat om het vieren van
jouw feestelijke dag. Kom eens langs
om onze mogelijkheden te bekijken.

BOWLING DE ZWALUW
Kom gezellig bowlen met vrienden
of familie. Uniek aan onze bowling
is de stijlvolle inrichting met
bargedeelte en diverse gezellige
zitjes. Reserveer vooraf.

Batterijenweg 19c, Kesteren • Tel. 0488 48 8833 • molendezwaluw.nl

OP ZOEK NAAR
UITDAGING?

ABC-terrein en buigt op een gegeven moment af richting Opheusden,
waarbij zowel de Linge als het spoor
worden gepasseerd. De rondweg
komt uit tussen de woonwijk Herenland en de Hamsestraat. Vervolgens
loopt de weg grotendeels parallel
aan het spoor richting Kesteren,
passeert de Markstraat, om nabij
het bedrijventerrein Panhuis met
een rotonde op de Tielsestraat aan
te sluiten.
Het recent vastgestelde voorkeurstracé is een gedetailleerde uitwerking van de rondweg, dat voldoet
aan verkeerskundige en civiele
eisen die aan een dergelijke rondweg worden gesteld. Het tracé kan
rekenen op de instemming van ProRail. Het beleid van ProRail is erop
gericht nieuwe gelijkvloerse spoorwegovergangen te voorkomen.
Het tracé bevat een gelijkvloerse
spoorwegovergang. Desondanks

VAN DE FRACTIE
KOP
gaat de organisatie akkoord met
dit tracé, aangezien de opheffing
van de spoorwegovergang bij de
Smachtkamp, de Hamsestraat en de
Polsestraat (reeds gerealiseerd) onderdeel van dit plan zijn. Het tracé
loopt over percelen van zo min
mogelijk verschillende grondeigenaren, zodat de aankoop van gronden
te zijner tijd hopelijk zo spoedig
mogelijk verloopt en onteigening
onnodig zal zijn.
Voor de SGP-fractie is – in lijn met
ons verkiezingsprogramma - steeds
van groot belang geweest dat de
veiligheid van fietsers sterk wordt
verbeterd. Het gekozen tracé bevat
terecht een ruim, vrijliggend fietspad, zodat fietsers zich in de toekomst op een veilige manier door
de gemeente kunnen bewegen.
Feitelijk ligt er dan een vrijliggend
fietspad vanaf Dodewaard, langs
Opheusden naar Kesteren.

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
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In memoriam de heer C.H. Sukkel

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

Zondagmorgen 26 juli jl. overleed de heer C.H. (Kees) Sukkel op de
leeftijd van 87 jaar. Jarenlang was boomkweker Sukkel heel actief voor
onze partij en heeft hij veel voor onze partij betekend. Hij was 30 jaar
voorzitter van de SGP kiesvereniging van Kesteren (1982 tot 2012),
23 jaar voorzitter van de Provinciale SGP vereniging van Gelderland
en ruim 18 jaar raadslid in de oude gemeente Kesteren. Naast het
werk voor onze partij was de heer Sukkel jarenlang ouderling in de
Hervormde gemeente van Kesteren en voorzitter van het plaatselijk
GBS-comité.
Bij zijn afscheid van de gemeenteraad sprak Burgemeester Moree
hem toe met onder meer de volgende woorden: “Hij is een markante
persoonlijkheid. Door zijn uitstraling en de manier waarop hij in de
afgelopen jaren dingen naar voren bracht, had hij het vermogen om
tegenstrijdige elementen te combineren. Sukkel is zowel zakelijk als
principieel. Hij benadrukte altijd de ernst van het leven, maar kan
ook met gevoel voor humor de spanning wegnemen uit een soms fel
debat”
Bij de laatste ledenvergadering van de kiesvereniging van Kesteren die
hij als voorzitter opende op 15 maart 2012, mediteerde de heer Sukkel
over psalm 121. “De dichter van psalm 121 mocht de ogen opheffen
waar hij hulp van verwachtte. Rondom Jeruzalem zijn bergen, alzo is
de Heere rondom zijn volk. Om van Hem de kracht te mogen verwachten die afvloeit van de gezegende Heere Jezus Christus”. Hij wenste
dat we vanuit dit besef Staatkundig Gereformeerde politiek zouden
mogen bedrijven. “Het grootste is als we dat mogen doen vanuit de
praktijk der godzaligheid”. Hij gaf aan er niet om heen te kunnen om
de rijkdom die er ligt in Jezus Christus aan te prijzen en te zeggen: wat
de toekomst brenge moge: mij geleidt des Heeren hand.
Wij herinneren ons de heer C.H. Sukkel als een man die rijk mocht getuigen van de hoop die in hem was en zich geroepen voelde om van de
redding in Jezus Christus te getuigen in de kerk en in de politiek. Het
ging niet om hem zelf, maar om het Evangelie. Hij mocht dat doen met
geschonken geloofsvertrouwen. We zijn bedroefd om zijn heengaan,
maar ook verblijd omdat hij nu eeuwig met God mag zijn. Namens het
geheel van onze partij wensen wij zijn kinderen, kleinkinderen en verdere nabestaanden sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.
Kesteren, 30 juli 2020
M.A. Klein

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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DE JONGEREN

Tielsestraat 66 • 4043 JT Opheusden

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

We drukken
zelfs uw kosten

Voorstellen

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
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VOOR

JONGERENARTIKEL
KOP

In het SGP Nieuws van december
2019 lieten wij jou als lezer zien wat
SGPJ is. Ook hebben we toen laten
zien wat wij doen, dit keer willen
wij laten zien wie die ‘wij’ is. In dit
stukje stellen wij ons aan jullie voor.
Hoi, mijn naam is Henry Draaijer. Ik
ben 20 jaar oud en woon in Lienden. Ik studeer Bedrijfskunde in
Arnhem. Ik ben de voorzitter van
de lokale commissie SGPJ Oost-Betuwe. Waarom? Ik vind het leuk om
jongeren enthousiast te maken voor
de politiek, dat was ik namelijk een
paar jaar geleden ook niet. Het is
veel meer dan alleen maar praten...
Er wordt bepaald wat je mag en wat
je moet, daarom is het belangrijk
een christelijk geluid te laten in
onze seculiere samenleving.
Ik ben Henry van Bragt, 22 jaar,
secretaris a.i. van de commissie. In
het dagelijks leven werk ik bij Vlastuin in Kesteren.
Ik wil samen met mijn commissieleden, de jongeren bereiken, jou dus,
en Bijbels genormeerde politiek
dichtbij jullie brengen.
Misschien heb je ons al eens gezien
op een jaarmarkt of tijdens een

gastles. We krijgen graag te horen
wat we beter kunnen doen. Daar
kunnen we jou voor gebruiken!
Ik ben Wim van den Dikkenberg, 19
jaar en ik woon in Ochten. Ik ben
vanaf het begin in 2017 lid van de
commissie. Ik heb eerst een tijdje
de functie PR gehad, en sinds vorig
jaar ben ik penningmeester. In het
dagelijks leven ben ik student Sustainable Innovation aan de Technische Universiteit Eindhoven.
Ik ben Cors van den Broek, 15 jaar
en 4-havo leerling van het Van Lodenstein College te Kesteren. Ik ben
nu 2 jaar commissielid, een mooie
functie om met zoveel gemotiveerde jongeren uit te voeren! Ik ben
verantwoordelijk voor de PR in deze
commissie, dus ik houd onze sociale
media en website bij.
Ik ben Richard Verwoert, 23 jaar en
woon in Kesteren. Sinds 2017 help
ik mee om de commissie vorm te
geven als Algemeen Bestuurslid. Ik
vind het mooi om me samen met
andere jongeren in te zetten voor
de christelijke politiek op basis van
de SGP standpunten.
Ik ben Matine van Maurik, 17 jaar
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jong en ik werk sinds 1 april met
ouderen, super dankbaar werk en
ik krijg veel waardering! Ik doe nu
de opleiding Zorg niveau 2 op het
Hoornbeeck in Amersfoort. Sinds
kort ben ik lid van de SGPJ, en ook
van de commissie Oost-Betuwe.
Daar help ik, als Algemeen Bestuurslid, om christelijke jongeren
te overtuigen om mee te doen, en
samen met ons te bedenken wat we
kunnen betekenen voor de rest van
onze regio, en voor ons land.

zeker nu een rechts geluid laten
horen, en ik hoop dat de jongeren
daarom ook actief mee willen denken en praten! Hopelijk tot snel!

Ik ben Otto van der Tang, 19 jaar
oud en ik doe nu de opleiding
Ondernemerschap aan de CHE.
Sinds drie jaar ben ik actief voor de
SGP-jongeren met het organiseren
van de SGP-jongerendag, en nu ben
ik sinds kort actief voor SGP-jongeren Oost-Betuwe als Algemeen
Bestuurslid. Ik hoop dat jongeren

Momenteel bestaat onze commissie
uit 8 personen, maar dat kan meer!
Lijkt het je leuk om een plaats in
onze commissie in te vullen?
Zo ja? Laat het ons weten via
oostbetuwe@sgpj.nl, of stuur een
persoonlijk bericht via Instagram of
Facebook. Tot snel!

Ik ben Arie van Dijk, 17 jaar oud,
woonachtig in Opheusden. Sinds
augustus Algemeen bestuurslid van
deze commissie. In mijn dagelijks leven werk ik met veel plezier bij een
kippenbedrijf in Veenendaal. Graag
wil ik me inzetten om jongeren bij
de christelijke politiek te brengen!
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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

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

(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

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

FRACTIE

D.A. (DIK) Waasdorp

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
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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
15 oktober		
29 oktober		
5 november		
10 november		

- Raadsvergadering
- Beeldvormende avond
- 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

0488-44 0391
of op telefonade.nl

info@telefonade.nl

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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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

