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Toekomst
Want ik houd het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is
te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden
(Rom. 8:18).

Ds. W. Visser

Er is veel lijden op deze wereld.
Kinderen worden ziek, ouderen
sterven, ziekenhuizen zijn er niet
voor niets. Er is ook honger, misdaad,
corruptie, vluchtelingen, oorlog. Dat
brengt veel lijden met zich mee. Op de
bodem van alle vragen ligt de schuld
van de zonde. Zo ook hier. Bovendien
hadden de christenen in Rome het niet
makkelijk. Om hun overtuiging werden
ze in de tijd van Nero bloedig vervolgd.
Verdrukt worden om de Naam van
Christus hoort bij het christen-zijn.
Daarover is de Bijbel glashelder.
Zonder verdrukking en lijden geen
oprecht christen. Laten we dat
onthouden. Toch staat tegenover het
lijden een heerlijkheid (vers 18). Dat is
de komende heerlijkheid. Als de Heere
Jezus terugkomt naar de aarde dan zal
er een nieuwe hemel en aarde komen.
De heerlijkheid daarvan is niet te
waarderen. We kunnen ons daar geen
goed begrip van vormen. Een wereld
zonder zonde, verdriet en kwaad.
De komende wereld is een wereld

waarin God zal zijn alles en in allen.
Een heerlijk vooruitzicht voor al Gods
oprechte kinderen. Dat is de grote
toekomstverwachting van de Bijbel. We
verwachten de volledige realisatie van
het koninkrijk Gods. Wat verwacht jij
van de toekomst?
Schepping
De komende heerlijkheid is iets om
naar uit te zien. In de eerste plaats
zegt Paulus dat de hele schepping
daarnaar uitziet. Het schepsel als
met opgestoken hoofde betekent
dat de schepping en de schepselen
reikhalzend naar deze toekomst uitzien.
De schepping is nu nog onderworpen
aan de dienstbaarheid van de zonde.
Het verderf, het kwaad, de satan en
het boze hebben nog veel kracht in
deze wereld. Er is nood. Barensnood
noemt de apostel het. Net als bij een
vrouw, die een kind mag ontvangen.
Dat is heel aangrijpend, maar ook heel
verblijdend. Want dat betekent dat
het kind er zal komen. De zuchtende
3
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schepping (denk aan aardbevingen,
natuurrampen, honger) is een signaal
dat er een heerlijkheid aankomt. God
werkt naar een nieuwe hemel en aarde
toe. Een heerlijk vooruitzicht voor allen
die de Heere vrezen. In Jesaja 11 kun je
er al iets van lezen.
Gelovigen
In de tweede plaats zien de gelovigen
uit naar deze heerlijkheid (vers 23-25).
Zuchtend in zichzelf zien de gelovigen
geduldig en met grote verwachting uit.
Wat moet het heerlijk zijn als eenmaal
die nieuwe aarde realiteit zal zijn. Een
wereld zonder zonde en zonder satan.
Een wereld waarin alles gericht is op
Gods eer en heerlijkheid. Dat is de
hoop in het huidige leven. Geduldig
(lijdzaam) en met groot verlangen
zien Gods kinderen, als het goed is,
daarnaar uit. De zonde is immers het
ergste wat hen drukt. Gods heerlijke
gemeenschap is het heerlijkste wat
ze zich kunnen indenken. En dat zal
eenmaal volle werkelijkheid worden.
God zal weer bij Zijn volk wonen.
Eeuwig en altijd. Wat een toekomst!
Heilige Geest
Ten slotte is er nog Iemand die naar
deze toekomst uitziet. Dat is de Heilige
Geest. In de gelovigen zucht Hij met
onuitsprekelijke zuchtingen. Hij bidt
naar God voor alle kinderen Gods. Op
aarde wordt Gods Geest tegengestaan
en bedroefd. Ook Gods kinderen
kunnen de Heilige Geest bedroeven.
Maar dat is in de toekomende
wereld niet meer mogelijk. Vandaar
dat de Geest voor ons bidt met
4
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onuitsprekelijke zuchtingen (vers 26).
De Geest, de gelovigen en de schepping
zuchten naar die grote toekomst. Veel
mensen verlangen naar roem of geld.
Gods kinderen verwachten iets anders.
Er komt een nieuwe aarde en een
nieuwe hemel. Dat heeft God beloofd.
Daarvoor is Christus Koning geworden.
Ben jij al onderdaan van deze Koning?
Alleen Zijn oprechte onderdanen
komen eenmaal binnen. Zoek de Heere
en leef.
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RAADSVERSLAG I

RAADSVERSLAG I
23 SEPTEMBER 2021

Opening
Voorzitter Kottelenberg opent de
vergadering in het gemeentehuis met een
moment van stilte voor gebed of bezinning.
Vaststelling van de agenda
SGP-raadslid Gerwin Roseboom vraagt of
punt 17 (onderzoeksrapport overdracht
Avri-stortplaats) verschoven kan worden
naar de volgende raadsvergadering. Reden
is een uitgebleven bestuurlijke reactie van
de Avri. Het verzoek wordt gehonoreerd.
Vragenhalfuurtje
Er zijn geen vragen ingediend.
Benoeming en ontslagverlening
burgerraadsleden
Maurits Mulder vertrekt als burgerraadslid
van Gemeentebelangen. Partijgenoten
Henk van Donselaar en Pieter de Regt
worden geïnstalleerd als burgerraadslid.

Het Debat
Reclamebeleid: lichtreclame (LED) en
reclamezuilen
Toelichting
Dit voorstel is een voortzetting van een

eerder raadsvoorstel over de herziening
van het reclamebeleid. Het college wil
tegemoetkomen aan verzoeken van
ondernemers om gebruik te kunnen
maken van LED-reclameschermen. Om
daarbij hinder voor de leefomgeving
te voorkomen en de verkeersveiligheid
te kunnen waarborgen, wordt een
vergunningsplicht voorgesteld voor LEDen lichtreclame. Concrete aanvragen zijn
ontvangen van het Babypark Kesteren
en van de Ondernemersvereniging
Opheusden. Het college wil LED- en
lichtreclame mogelijk maken, maar wel
kunnen reguleren.
Neder-Betuwe kent op dit moment geen
vergunningsplicht voor reclame. De
raad voelt die behoefte ook niet. Voor
dynamische LED-schermen die voor
lichtoverlast en afleiding kunnen zorgen,
wil het college een vergunningsplicht
opnemen in de APV. Een pilot bij
het Babypark Kesteren heeft geen
bezwaren of klachten opgeleverd. Het
college wil vijf lichtreclamezuilen in de
gemeente toestaan, verspreid over vijf
bedrijfsterreinen. Voor een aanvraag wil
de gemeente leges in rekening brengen.
Amendement Reclamebeleid:
lichtreclame (LED) en reclamezuilen
Toelichting
SGP, VVD en CDA stellen voor dat ook
in Echteld plaats zou moeten zijn voor
5
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een reclamezuil, naast de vijf overige
locaties in Opheusden, Ochten, Kesteren
en Dodewaard. Daarom liever een
maximum van zes in plaats van vijf
zuilen.
Behandeling in de raad
“Voor het sponsoren van evenementen
door onze ondernemers, zoals de
ijsbaan in de diverse dorpen, zijn deze
LED-schermen bijzonder nuttig”, aldus
SGP-raadslid Willem Keuken. “De zuilen
moeten wel het lokaal belang dienen,
met reclame voor lokale ondernemers.
Geen uitingen van politieke partijen en
ook geen aanstootgevende reclame.”
Raadslid Keuken geeft aan het jammer
te vinden dat er lastig voorwaarden
vastgelegd kunnen worden, om de
reclame wat te reguleren. “Geen
enkele lokale ondernemer is gebaat
bij reclame, die onze inwoners naar
landelijke webshops leidt. En de
hele samenleving is niet gebaat bij
verwerpelijke overspelreclame of ander
reclame die mensen op negatieve manier
beïnvloeden.”
De SGP wil in december bij de vaststelling
van de geactualiseerde APV samen
met andere partijen in deze raad kijken
hoe we het gezin, de hoeksteen van de
samenleving, lokaal kunnen beschermen
tegen verfoeilijke reclames, die er alleen
maar op uit zijn relaties kapot maken.
CU’er Kees van Hattum geeft aan ook
geen aanstootgevende reclame te willen
en van harte bereidt te zijn daar de
komende maanden met de SGP naar
te kijken. En verder vindt de CU het een
goed punt dat lokale verenigingen ook
van de reclamezuilen gebruik kunnen
maken.
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“Ik ben blij dat het college de wens van
onze ondernemers honoreert”, vervolgt
VVD’er Peter van Essen. “De gemeente
moet alleen faciliteren. De VVD is wel blij
met de toezegging van de ondernemers
dat de verdiende gelden terug zullen
vloeien naar de maatschappij. Laat
de reclame-uitingen over aan de
ondernemers.”
PvdA-man Jan Woldberg haakt daarop in.
“Komt er een ballotagecommissie voor
reclame? Legt de gemeente alles langs
de meetlat?”
De PvdA steunt de plannen voor LEDschermen niet. “Ik mis een goede
evaluatie van de pilot bij het Babypark
Kesteren. En wat zijn de normen voor
lichthinder? Wij vinden dit voorstel te
prematuur en beslissen pas als er een
concreet voorstel ligt. Er is nog twijfel.”
VVD’er Peter van Essen geeft in reactie
de PvdA nog even mee, dat de normen
voor lichthinder in het bij de stukken
aanwezige beleidskader opgenomen zijn.
En dat de resultaten van de evaluatie
van de pilot keurig in het raadsvoorstel
staan.
Ook GB wil de regie over reclameuitingen bij ondernemers laten.
Fractievoorzitter Rudine Berends: “Mooi
dat ondernemers en gemeente dit
onderwerp gezamenlijk oppakken. De
vraag alleen is hoe. Laat de inhoud van
de reclame over aan ondernemers. Zij
weten wel wat passend is. Daar hoef je
de APV niet voor aan te passen.”
Cor Drost van VNB: “Ik steun dit
voorstel, mits er duidelijke afspraken
worden gemaakt met ondernemers en
verenigingen.”
Wethouder Van Wolfswinkel neemt
waar voor de afwezige wethouder
7
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Van Someren. “Ik vertrouw erop dat
de ondernemers mee zullen werken.
We wachten op een initiatief voor een
aanvraag. Dan pas maakt het college een
afweging en maakt concrete afspraken
met initiatiefnemers. Geen probleem met
het amendement om van vijf zuilen zes
te maken.”
Met tegenstemmen van de PvdA
wordt het raadsvoorstel aangenomen.
Hetzelfde geldt voor een door de SGP,
VVD en CDA ingediend amendement.
Integraal Beheerkader Openbare
Ruimte (IBOR)
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Toelichting
Het IBOR-kader beschrijft per thema
(asset) de ambities en bepaalt de
uitgangspunten en kaders voor het
beheer van de openbare ruimte in
de gemeente. Aan de basis van de
IBOR staat de IVOR: de Integrale
Visie Openbare Ruimte uit 2017.
Het Groenbeleidsplan en het
Wegenbeheerplan zijn nu opgenomen
in de IBOR. Het gebruik en beheer
van de openbare ruimte is een
breed beleidsterrein: van groen en
infrastructuur tot speelvoorzieningen en
begraafplaatsen.
Behandeling in de raad
“Het aantal onderwerpen vind ik erg
groot”, concludeert PvdA-raadslid Joop
van Neerbos. “Maar ik ben blij met de
burgerparticipatie voor de IBOR. Die
ik overigens wel beperkt vind.” CDA’er
Hommersom stelt dat de uitvoering van
IBOR nog niet helemaal duidelijk is. “De
afgelopen jaren is veel te doen geweest
over het onderhoud aan het openbaar
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groen. Daarom zou het mooi zijn als er
op termijn een informatieavond over
wordt gehouden.” Die toezegging krijgt
het CDA van wethouder Van Wolfswinkel.
Het raadsvoorstel wordt unaniem
aangenomen.
Nota sociaal domein ‘Samen verder op
de ingeslagen weg’
Toelichting
De nota is opgesteld samen met
maatschappelijke partners en inwoners.
Het geeft opvolging en invulling aan de
transformatie binnen het sociaal domein.
Het draait om eigen regie van inwoners
versterken, het sociaal netwerk activeren
en de ondersteuning zo toegankelijk
mogelijk te maken. De uitgaven aan de
Wmo en Jeugdzorg stijgen behoorlijk.
Daarom wil de gemeente zoveel mogelijk
grip houden op de financiën in het
sociaal domein. Aandachtsgebieden in
de nota zijn: meedoen & samenleven,
opvoeden & ontwikkelen en gezond &
vitaal. Preventie en vroegsignalering
zijn essentiële speerpunten. De nota
toont de integrale samenhang tussen
de verschillende beleidsvelden van het
sociaal domein.
Behandeling in de raad
“Mooi dat alle visies vanuit de
professionele zorg en de gemeente
zijn meegenomen in dit document”,
stelt SGP-raadslid Gert-Jan Meijering
vast. “Laten we op een respectvolle
manier met elkaar omgaan in NederBetuwe en de inwoners hulp bieden
waar nodig. Dat is ook een Bijbelse
opdracht. Ik wil vooral aandacht vragen
voor de aanpak van laaggeletterdheid.
9
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Ook voor uw zakelijke verzekeringen
staan wij voor u klaar.
Bel of mail voor een vrijblijvende afspraak.

Die laaggeletterdheid is relatief groot in
onze gemeente.”
Kees van Hattum van de ChristenUnie:
“De nota is nog weinig concreet. We
wachten op de uitvoeringsprogramma’s
voor meer duidelijkheid, bijvoorbeeld
over meer aandacht voor mensen met
dementie.”
Ook de VVD vindt het onderwerp
sociaal domein breed geformuleerd op
hoofdlijnen. Niels van Andel: “Op eigen
kracht mensen mobiliseren en elkaar
helpen. Dat is één van de uitgangspunten
van de VVD. Ook wij zien uit naar de
uitvoeringsplannen.”
Gemeentebelangen wijst op het
belang van communicatie. Berends:
“Zet de communicatie met inwoners
en organisaties goed op poten. In het
verleden ging dat nog weleens mis. Geef
de inwoner de zorg die hij verdient. Dat
hoeft niet altijd de zorg te zijn die hij
wenst. Soms moet je verder kijken, om
bepaalde kosten te besparen.”
De nota wordt unaniem door de raad
vastgesteld.
Geactualiseerde visie op
Communicatie & Participatie 2021

0344 - 64 70 70 | bedrijventeam@primavoorelkaar.com

Toelichting
De visie kwam tot stand met inbreng van
inwoners, ondernemers, organisaties
en medewerkers van de gemeentelijke
organisatie. Als opvolger van het
Communicatiebeleidsplan uit 2015.
Tijdige en proactieve communicatie
en participatie verbindt de gemeente
met de samenleving. Het zorgt voor
transparantie, vertrouwen en een
goede onderlinge relatie met elkaar.
Door de samenleving goed te betrekken
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bij beleidsvorming, moet beter beleid
ontstaan. En het zorgt voor eenheid
in communicatie, zodat de gemeente
Neder-Betuwe op een consistente
manier naar buiten treedt.
Benoemde verbeterpunten zijn:
een meer integrale organisatie
van communicatie en participatie,
zichtbaarder maken van het gemeentelijk
aanbod en de gemeentelijke rol,
doelgroepgericht communiceren en het
proactiever monitoren van de omgeving.
De gemeente wil ook meer digitaal gaan
communiceren en online (participatie)
mogelijkheden gaan aanbieden. Waar
mogelijk en waar wenselijk minder
analoge communicatie.
De communicatie- en participatievisie
bestaat uit een actieprogramma
voor het lopend jaar en 2022. Het
actieprogramma wordt jaarlijks
geëvalueerd, waarbij de komende acties
worden benoemd.
Gezien het vele en komende extra werk
(onder andere door de komst van de
Omgevingswet) zoekt het onderbezette
team Communicatie formatie-uitbreiding.
Dat vraagt om de inhuur van een junior
communicatieadviseur voor 36 uur per
week gedurende een jaar. Vandaar ook
een begrotingswijziging van incidenteel
31.211 euro voor 2021 en 93.635 euro
voor volgend jaar.
Behandeling in de raad
SGP-raadslid Willem Keuken benadrukt
het belang van communicatie en
participatie. “Verbinding tussen
gemeente en inwoners, eenheid in
communicatie en transparantie leveren
beter beleid op. De communicatie
moet worden afgestemd op de juiste
11
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doelgroepen. Dat ziet de SGP gelukkig
terug in de stukken. Ik hoop op
zorgvuldige en correcte communicatie- en
participatieprocessen.”
VVD-raadslid Niels van Andel noemt de
term ‘overparticipatie’. “Dit is een goed
voorstel. Maar we moeten oppassen
dat we mensen niet overvragen met
burgerparticipatie. ‘Overparticipatie’ dus.
Trek niet voor elke stoeptegel mensen uit
hun huizen. De modernere uitstraling van
de gemeentelijke website is een goede
stap in de juiste richting.”
De PvdA staat niet te juichen
over de kosten van een extra
communicatieadviseur. “Het is een
forse uitgave voor deze functie”, aldus
fractievoorzitter Woldberg. “Ik hoop
dat deze investering goed uitpakt.
Daarom zou de PvdA graag met
Gemeentebelangen een tussentijdse
evaluatie willen. Liefst vóór de komende
zomer.”
Berends van GB pleit voor eenvoudig
taalgebruik in de gemeentelijke
communicatie. “De laaggeletterdheid in
onze gemeente is relatief hoog.”
Burgemeester Jan Kottelenberg: “Ik wil
best proberen om na een half jaar te
evalueren over de inzet van een extra
communicatieadviseur. Maar dat hangt
af van de vraag hoe snel we een nieuwe
medewerker in huis hebben. En: kunnen
we ook zonder hem of haar onze ambities
qua communicatie waar maken?”
De visie wordt door de raad unaniem
vastgesteld.
Motie vreemd over regenboogvlag
Toelichting
Het jaarlijks hijsen van de regenboogvlag op
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Coming Out Day op 11 oktober. Daarvoor
pleiten PvdA en Gemeentebelangen in
een motie. Indien deze voor de LHBTIgemeenschap belangrijke dag op een
zondag valt, dit te doen op de dag erna.
Behandeling in de raad
“Iedereen in Neder-Betuwe moet zichzelf
kunnen zijn”, licht PvdA’er Woldberg toe.
“Streef naar volledige tolerantie en gelijke
behandeling voor iedereen. We moeten
jonge vrouwen en mannen steunen in
hun coming out als LHBTI’er. In steeds
meer gemeenten is het hijsen van de
regenboogvlag een traditie geworden.
Ook Neder-Betuwe kan hiermee een
belangrijk signaal afgeven, namelijk dat
de LHBTI-gemeenschap deel uitmaakt van
onze samenleving.”
De VVD heeft bedenkingen bij de
regenboogvlag. Fractievoorzitter Peter
van Essen: “De vlag kan stigmatiserend
werken. En het doet ook geen recht
aan andere gediscrimineerde groepen,
bijvoorbeeld vanwege leeftijd,
religie of geslacht. Zo’n vlag is louter
symboolpolitiek. Welk probleem
los je hiermee op? We hebben de
Nederlandse vlag, die voor iedereen in
Nederland wappert. Wetgeving is veel
belangrijker om de rechten van de LHBTIgemeenschap te beschermen. Niemand in
dit land is gelijk, maar wel gelijkwaardig.”
Met uitzondering van VVD-raadslid Niels
van Andel stemt de fractie tegen het
uitsteken van de regenboogvlag. “Dit is
een vrij onderwerp, waarbij de individuele
fractieleden een eigen afweging mogen
maken. Ik kan niet tegen deze motie
stemmen. De regenboogvlag is voor mij
een teken van hoop, respect en omzien
naar elkaar.”
13
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Ook Vóór Neder-Betuwe ziet niets in
de vlag. Fractievoorzitter Drost: “De
Nederlandse vlag staat voor artikel 1 van
de Grondwet: het discriminatieverbod
en het recht op gelijke behandeling.
Dat maakt in mijn optiek de
regenboogvlag overbodig. We kunnen
beter samenwerken met de LHBTIgemeenschap.”
Kees van Hattum van de CU heeft moeite
met de keuze voor de regenboog.
“Christenen beschouwen de regenboog
als een symbool van hoop, door God
gegeven. Elk mens is waardevol.
Iedereen is mijn naaste. Dat neemt niet
weg dat ik de ernstige problematiek
van de LHBTI-gemeenschap herken.
Iedereen in Nederland moet zich veilig
kunnen voelen. Niet alleen de homo of
lesbienne, ook de jongere op school en
de statushouder. Er mag geen uitsluiting
zijn op de arbeidsmarkt voor mensen
met een handicap. Het aangaan van een
gesprek hierover en een debat is beter
dan die vlag. Dat is voor mij slechts een
symbool, een lege huls.”
Leven naar Gods Woord, de Bijbel, is
alle eeuwen heen voor christenen echt
belangrijk. Liefhebbend om mensen
heen staan ongeacht hun geaardheid,
ras of geloof ook, is de boodschap van de
SGP. “Ieder mens is evenveel waard en
iedereen moet zich in onze samenleving
veilig kunnen voelen”, verwoordt
fractievoorzitter Dik Waasdorp.
“Die regenboogvlag gooit de LHBTIgemeenschap op één hoop. Mensen
uit die gemeenschap geven zelf aan
juist met rust gelaten we willen worden
en niet als aparte groep behandeld
te willen worden. Vlaggenstokken zijn
niet bedoeld voor politieke statements.
14
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Daarnaast heeft de SGP moeite met het
gebruik van de regenboog vanuit Bijbels
perspectief. De regenboog is het teken
van het verbond dat God aan Noach
gaf. De regenboogvlag mist een kleur.
Wie de echte regenboog wil zien, die
lette op bij de combinatie van regen en
zon. In Gods schepping zijn pas echt alle
kleuren vertegenwoordigd. Bepaalde in
de schepping gegeven structuren blijken
nodig voor een gezonde samenleving.”
Een pijnlijk en gevoelig onderwerp,
vat CDA’er Martin Hommersom de
discussie samen. “We maken ons
hard voor diversiteit en inclusiviteit.
Daarvoor hebben we onze Grondwet. De
regenboogvlag geeft de LHBTI’ers een
aparte status. Er zijn meerdere groepen
in onze samenleving die gediscrimineerd
worden.”
GB steunt de motie. Berends: “De
regenboogvlag prikkelt tot een dialoog.
Die start niet automatisch. Ik word stil
van de overheersende mening van de
raad.” Woldberg: “Deze discussie is al
winst.”
Burgemeester Kottelenberg: “Fijn dat er
zo’n respectvolle discussie wordt gevoerd
over dit emotionele thema.”
Met zes stemmen vóór en twaalf tegen
wordt de motie verworpen.
Motie vreemd over status graven
KNIL-militairen
Toelichting
SGP, PvdA, Gemeentebelangen, CDA,
CU en VNB vinden het wenselijk om de
graven van Molukse ex-KNIL-militairen in
Neder-Betuwe niet te ruimen en ze een
historische beschermde status te geven.
De gemeente is dan verantwoordelijk
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voor de onderhoudskosten. Andere
gemeenten met een Molukse
gemeenschap – waaronder Tiel, Almelo,
Wierden en Woerden – hebben dat al
besloten. De Opheusdense Molukkers
staan er positief tegenover.
PvdA-fractievoorzitter Jan Woldberg: “In
het verleden is de Molukkers onrecht
aangedaan. Hun ontvangst in 1951,
zeventig jaar geleden, was uiterst kil te
noemen. De Molukkers vormen een deel
van de geschiedenis van Neder-Betuwe.
Door de KNIL-graven te beschermen,
geef je de Molukse gemeenschap een
eerbetoon en waardering voor de
Molukse KNIL-inzet voor het Koninkrijk.”
De VVD steunt het voorstel, maar wil
graag eerst weten wat de kosten zijn.
Alvorens over te gaan tot verlening
van de beschermde status, omdat
er geen schatting van bekend is.
Burgemeester Kottelenberg: “Ik heb
het verzoek opgepakt bij Groenbeheer.
Waarschijnlijk gaat het om 25 tot 30
graven in Opheusden, Ochten en
Kesteren. De Molukse KNIL-status is
nooit geregistreerd. De gemeente denkt
bij een beschermde status aan een
eeuwigdurend grafrecht.”
SGP-raadslid Jan Eerbeek: “De ontvangst
in Nederland van die loyale Molukse
KNIL-militairen en hun gezinnen was
destijds echt beschamend. Dat leidde tot
veel pijn en onbegrip. Kunnen we ook
iets doen voor de niet-Molukse KNIL’ers?
Het past ons ook aan onze Indiëgangers
onze dank over te brengen. Ook hun
ontvangst was kil, ondanks hun enorme
inzet als militairen voor het Koninkrijk.
Zij deden wat hen door de regering
gevraagd werd.”
Burgemeester Kottelenberg hoopt op 7
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oktober met een Molukse delegatie naar
Rotterdam te gaan. Op de Lloydkade –
waar de meeste schepen aanmeerden
– vindt dan een landelijke herdenking
plaats. Ook demissionair premier Rutte is
hierbij aanwezig.
De motie wordt unaniem door de raad
aanvaard.
Motie vreemd over periodiek
onderzoek borstkanker
Toelichting
Staatssecretaris voor Volksgezondheid
Blokhuis heeft besloten de tijdsinterval
voor het periodiek borstkankeronderzoek
voor vrouwen tijdelijk te verlengen van
twee jaar naar drie jaar. Reden is dat
het onderzoekteam met achterstanden
kampt wegens personeelstekort.
PvdA en VNB vinden het besluit van
Blokhuis ongewenst en onverantwoord
en willen een motie hierover inzetten als
brandbrief naar Den Haag. Jaarlijks krijgt
één op de zeven vrouwen in Nederland
borstkanker. Jaarlijks worden ongeveer
één miljoen vrouwen getest. Daarmee
worden 1.450 sterfgevallen per jaar
voorkomen.
Behandeling in de raad
VVD-raadslid Van Andel: “De gemeente
heeft voor deze verruimde tijdsinterval
geen oplossing, want het gaat om een
landelijk personeelstekort. Daarom
steunen wij deze motie niet.” Dat is
ook voor de SGP reden om mee te
gaan met de VVD. “Een oproep aan de
staatssecretaris zal totaal geen effect
hebben”, zegt Mathijs Jonkers. “Uiteraard
onderschrijven we het belang van een
tijdige screening op borstkanker.”
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• Aan- en
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AANNEMERSBEDRIJF

W.P. van den Dikkenberg
NIEUWBOUW

Dodewaard

VERBOUW

06 - 5050 5393

ONDERHOUD

CDA’er Hommersom is het niet met
hem eens. “Je moet niet altijd je mond
houden. Anders krijg je niets voor elkaar
in Den Haag. Laten we als gemeenten
gezamenlijk de noodzaak van tijdig
borstkankeronderzoek benadrukken. Als
niemand klaagt, volgt er geen actie.”
Na een aanpassing in de motie gaat
de SGP alsnog mee, zodat alle fracties
instemmen met een brandbrief over het
borstkankeronderzoek.
Motie vreemd 1 over voorrangsbeleid
woningzoekenden uit de gemeente
Toelichting
Een voorrangsbeleid voor
woningzoekenden uit de gemeente bij
de toekenning van nieuwbouwwoningen.
De woningmarkt is overspannen en
oververhit, waardoor steeds vaker NederBetuwse woningzoekenden achter het
net vissen. Vooral starters en gezinnen
met een laag en middeninkomen
ondervinden veel moeite met het vinden
van een geschikte woning. Ondanks dat
er vrij veel wordt gebouwd in NederBetuwe.
SGP, PvdA, CDA, CU en VNB willen
dat nieuwbouwkoopwoningen eerst
voor een periode van een maand
worden aangeboden aan eigen
inwoners. Ook dient de gemeente de
mogelijkheden van zelfwoonplicht
van nieuwbouwkoopwoningen
te onderzoeken. Mocht de
voorrangsregeling juridisch onhaalbaar
blijken, dan zou de gemeente bij alle
nieuwbouwplannen een herenakkoord
(convenant) hierover moeten sluiten met
de projectontwikkelaars en aannemers.
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Motie vreemd 2 over zelfwoonplicht
Toelichting
De VVD ziet geen heil in een
voorrangsregeling, hoewel de partij
de enorme krapte op de (lokale)
woningmarkt zeker erkent. Bij de
juridische haalbaarheid zetten ze grote
vraagtekens. Vandaar dat de liberalen
alleen het voorstel voor zelfwoonplicht
uit de andere motie willen overnemen en
de landelijke discussie bij dit onderwerp
willen betrekken. Bovendien moet
zelfwoonplicht ook gaan gelden voor
bestaande bouw.
Behandeling in de raad
SGP’er Roseboom: “Gelukkig bouwt
Neder-Betuwe veel nieuwbouwwoningen.
Maar veel huizen zijn te duur, er is
weinig aanbod en de toestroom van
buiten is groot. Dan mogen beleggers
woningen zeker niet gaan inzetten als
speculatieobject.”
Een voorrangsregeling voor eigen
inwoners is onbespreekbaar voor de
VVD. “Voor de rest wel een sympathieke
motie. Maar je mag niet tornen aan het
recht op vrij wonen. Dat is verankerd
in de Grondwet en in Europese
wetgeving. In onze tijd zijn geografische
grenzen feitelijk virtueel. Wonen is
vaak grensoverschrijdend. Ik ben het
niet met de heer Roseboom eens dat
er hordes mensen naar Neder-Betuwe
verhuizen. Daarom komen wij met
een aangepaste motie, met de focus
op de zelfwoonplicht. Niet alleen voor
nieuwbouw, maar ook voor bestaande
bouw. Een woning is om in te wonen, niet
om in te beleggen. Laat beleggers geen
goedkope huizen wegkapen.”

www.wpvandendikkenberg.nl
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Laanbomenteelt

Containerteelt

Gotenteelt

GB vindt de motie voorbarig. “In
december presenteert het college de
nieuwe Woonvisie. Laten we daarop
wachten. Als elke gemeente zegt ‘eigen
inwoners eerst’, dan blokkeer je elke
verhuizing buiten de gemeentegrenzen.
Daarom kunnen we dit probleem beter
regionaal oppakken.”
Martin Hommersom van het CDA
beschouwt de motie juist als te laat. “Hij
komt twintig jaar te laat. Veel inwoners
zijn al vertrokken uit Neder-Betuwe,
omdat ze hier geen betaalbaar en geschikt
huis konden bemachtigen. Het recht
op wonen is een groot goed. Daarom
ondersteunt mijn partij de motie van
de SGP en de VVD. We kunnen een
voorrangsbeleid maken voor inwoners
met urgentie en economische noodzaak.”
Ook Drost van VNB twijfelt over de
juridische haalbaarheid van een
voorrangsbeleid op de woningmarkt.
Wethouder Van Wolfswinkel in een
reactie: “De intentie begrijp ik heel goed.
Ik sprak onlangs een lokale makelaar
met achthonderd woningzoekenden in
zijn bestand. Behoorlijk wat gemeenten
kennen al een voorrangsregeling. In
december is de Woonvisie klaar. Daarin
wordt al het benoemde meegenomen.
Ik wil de motie niet afraden, maar er is
nog veel huiswerk te doen. Eerst moet
er onderzoek worden gedaan naar de
juridische haalbaarheid. De VVD-motie is
sympathiek en lijkt mij uitvoerbaar.”
Rudine Berends (GB) wil de
beraadslagingen over beide moties
meenemen in die van de Woonvisie. Ze
vindt het bezwaarlijk dat de SGP de eerste
motie toch in stemming wil brengen,
zonder de juridische consequenties helder
te hebben. SGP-raadslid Keuken: “Als een

voorrangsregeling juridisch onhaalbaar
blijkt, pleiten wij voor een herenakkoord.”
Van Essen van de VVD veegt die optie
van tafel. “Een herenakkoord is een
waardeloos ding. Een vrijwillig akkoord,
en dat werkt niet. Ik wil geen moties
er doorheen jassen. Ik leg me neer bij
de belofte van de wethouder. Daarom
trekken we onze motie nu in.” Dat
gebeurt ook met de eerste motie van
SGP, CDA, PvdA, CU en VNB over het
voorrangsbeleid op de woningmarkt.

Het Besluit
Hamerstukken
• Wijziging gemeenschappelijke regeling
Werkzaak Rivierenland
• Zienswijze bestuursrapportage 2021
Werkzaak Rivierenland
• Machtiging Wet kenbaarheid
publiekrechtelijke beperkingen
onroerende zaken
• Beleidsnota garantstellingen
gemeente Neder-Betuwe
• Verordening tot derde wijziging
legesverordening gemeente NederBetuwe 2021
• Bestemmingsplan Aanpassing
woonbestemmingen buitengebied
• Renovatie en uitbreiding Hervormde
School
• Regionaal economisch
ambitiedocument
Sluiting
De vergadering wordt gesloten na
een moment van stilte voor gebed of
bezinning.

Handel
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4043 KN Opheusden
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Voorzitter Kottelenberg opent de
vergadering in het gemeentehuis
met een moment van stilte voor
gebed of bezinning. Hij meldt dat
de nieuwjaarsreceptie wederom
niet doorgaat vanwege de ernstige
coronasituatie.
Vragenhalfuurtje
In het vragenhalfuurtje komen twee
vragen binnen. Eén over het Windpark
Midden-Betuwe, de andere over
handhaving van de coronamaatregelen.
PvdA-raadslid Van Neerbos: “Volgens
een gespreksverslag is er onlangs door
initiatiefnemers van het windmolenpark
met een deadline van 1 november
2021 een optie aangeboden voor zeven
windturbines en 8 hectare zonnepanelen
en als alternatief acht windturbines,
waarbij verder geen overleg gewenst is.
Kan wethouder Van Someren aangeven
hoe hij de motie van 8 juli 2021 hierbij
heeft geïnterpreteerd? Ofwel: zijn er wat
hem betreft wel of geen mogelijkheden
voor het toetsen van een aanvraag als
er geen landelijke normen zijn?” De
motie riep op om ‘zeer terughoudend en
kritisch’ te zijn bij besluiten ten aanzien
van de plaatsing van windturbines,
zolang er geen milieubeoordeling van de
landelijke normen is uitgevoerd.

Wethouder Van Someren reageert:
“We gaan als gemeente geen lokale
of regionale normen ontwikkelen. Dat
neemt niet weg dat initiatiefnemers
wel kunnen komen met een voorstel
voor project-specifieke normen. De
onderbouwing van de huidige normen
deugt niet, zegt de Raad van State. De
normen zijn niet ongeldig verklaard. Als
indieners met een goed onderbouwd
voorstel komen, dan moet de gemeente
dit op zijn merites beoordelen. Uiteraard
zeer kritisch en zorgvuldig. Waarbij het
woon- en leefklimaat van omwonenden
voldoende is gewaarborgd.” Van
Neerbos: “De intentie van onze motie
gaat verder dan het betoog van onze
wethouder. We willen duidelijkheid voor
onze inwoners.” De wethouder geeft
aan, dat de raad als initiatiefnemers met
voorstellen komen, het laatste woord
heeft.
De tweede vraag, afkomstig van
VVD-raadslid Van Andel, betreft de
handhaving van de coronamaatregelen.
“Het gaat niet goed met corona. Ook
niet in onze gemeente. Ik heb het
gevoel dat we een jaar terug zijn in
de tijd. Hoe handhaven wij op dit
moment de coronaregels en wat zijn
de ervaringen hiermee? En heeft de
gemeente voldoende capaciteit om deze
handhaving te kunnen uitvoeren?”
Burgemeester Kottelenberg: “De boa’s
voeren de handhaving risicogericht
21
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en steekproefsgewijs uit. Onder
andere van het gebruik van de
coronatoegangsbewijzen (CTB’s).
Toetsing ligt primair bij ondernemers
en verenigingen. Er worden met hen
gesprekken gevoerd en adviezen
uitgebracht. Tot nu toe zijn er geen
overtredingen met CTB’s geconstateerd.
Er zijn ook geen klachtenmeldingen
binnengekomen. Wel leven er soms
onderbuikgevoelens dat men niet altijd
doet wat men zegt. We volgen hierin
de landelijke handhavingskaders. Dat
geldt naast de CTB’s ook voor andere
coronaregels. De ervaringen zijn niet
negatief. Er wordt met name op excessen
gecontroleerd. Maar die zijn we nog niet
tegengekomen. Een exces is bijvoorbeeld
een ondernemer die het vertikt om
te controleren. De gemeente heeft
zelf twee boa’s. We hebben een derde
boa ingehuurd voor corona. Daar zijn
extra middelen door het kabinet voor
beschikbaar gesteld. We hebben geen
signalen dat we handhavingscapaciteit
tekortkomen. De gemeentelijke
vergunningsverleners zijn actief naar
verenigingen en ondernemers. We kijken
of we de handhaving door verenigingen
kunnen ondersteunen. Wellicht in de
vorm van een kleine vergoeding aan
vrijwilligers, voor een betere controle.”
Van Andel: “Kan de gemeente
ook mystery guests inzetten?” De
burgemeester: “Tot nu toe hebben we
dat niet gedaan. De gemeente krijgt wel
opmerkingen van klanten, bezoekers
of leden dat de handhaving ergens
onvoldoende is. Daar reageren we op.
Onze burgers zijn mondig genoeg.”
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Het Debat
Bestemmingplan Kesteren,
Hoofdstraat 31
Toelichting
Na verhuizing van de Plus-supermarkt
van de Hoofdstraat naar de
Stationsstraat in Kesteren, is er voor
de vrijgekomen locatie een nieuw plan
ontwikkeld. Dat betreft commerciële
ruimten op de begane grond met
daarboven dertien appartementen.
Parkeren vindt plaats aan de achterzijde.
Vanwege afwijking op onderdelen is
een herziening van het plan opgesteld.
Voor dit gewijzigde bestemmingsplan
is één zienswijze ingebracht. Die heeft
betrekking op vermindering van de
bezonning, privacy, planschade en de
verkeers- en parkeersituatie.
Behandeling in de raad
PvdA-raadslid Bert Jansen: “Ik vind het
een zeer ingewikkelde studie over de
schaduwwerking op de westelijke gevel.
Er zijn geen wettelijke normen voor
bezonning. Dit is een soort ambtelijke
toets. Ik ben met de tekeningen te rade
gegaan bij twee ingenieursbureaus. Er
is jurisprudentie dat de TNO-normen
gelden als de geldende normering.
Er moet dagelijks minimaal drie uren
zonneschijn kunnen zijn op de westelijke
gevel. En hoe zit het met de bevoorrading
van de bedrijven, volgens de APV?
Gebeurt dat aan de voor- of achterkant?
De indiener van de zienswijze is
benaderd om een bepaald geldbedrag
aan te nemen als ze afziet van indiening.”
De VVD was kritisch ten aanzien van het
Hoofdstraatplan, maar kan zich vinden
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in de reactie van het college. “Als twee
partijen er onderling uitkomen met
een geldbedrag, dan is dat een prima
oplossing. Daar zie ik geen bezwaar in”,
aldus fractievoorzitter Van Essen.
Wethouder Van Wolfswinkel: “Voorheen
werd aan de achterkant geladen en
gelost. Straks wordt die zijde vooral
gebruikt voor het parkeren. Het wordt er
alleen maar beter op in vergelijking met
hoe het oorspronkelijk was. Dan heb je
niet zoveel reden van klagen. Er waren
twee rapporten. Eén op basis van TNO,
de andere van de initiatiefnemers. Twee
totaal verschillende, maar de uitkomst is
hetzelfde. Er wordt voldaan aan de TNOnormen.”
Jansen: “Dat kan ik niet terugzien in de
studie.” Van Essen, richting de PvdA:
“De TNO-normen zijn gehandhaafd. De
reactie van het college is voldoende. Het
openlijk daarvan in twijfel trekken is bijna
een diskwalificatie van het college.”
Begroting 2022 en meerjarenraming
2023-2025
Toelichting
De begroting en de meerjarenraming
bevatten de beleidsvoornemens voor de
komende jaren en de baten en lasten
die daarmee zijn gemoeid. De begroting
is structureel sluitend door de inzet van
heroverwegingen waarover de raad bij
de Kadernota heeft besloten. Voor 2022
en 2023 zijn er onttrekkingen aan de
algemene reserve om die jaren sluitend
te krijgen. De overschotten lopen op tot
2024 met een overschot van ruim 8 ton.
De weerstandsratio voor eind volgend
jaar is 2,6, wat staat voor ‘uitstekend’.
De financiële positie is echter op de korte
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termijn nog niet gunstig en het valt niet
mee om de ambities in de praktijk te
brengen. Het college vreest de mogelijke
komst van nieuwe tegenvallers vanuit de
herverdeling van het Gemeentefonds,
de coronapandemie of in het sociaal
domein. De septembercirculaire
van het Gemeentefonds is nog niet
verwerkt in deze begroting. In deze
gunstige circulaire zitten in elk geval
alvast eenmalig extra middelen voor de
jeugdzorg.
Behandeling in de raad
Eerst spreken alle fracties hun algemene
beschouwingen uit. De SGP wil in
2022 koersvast doorbouwen en pleit
voor meer aandacht voor het gezin
(met bijvoorbeeld de mogelijkheid van
aanstelling van een gezinscoach). Verder
vraagt fractievoorzitter Dik Waasdorp
(SGP) aandacht voor een leefstijl die in
overeenstemming is met de schepping.
Dat is vandaag nog steeds heel
actueel. De PvdA wijst op toenemende
armoede door de coronapandemie en
wil de verenigingen sparen door de
bezuinigingen terug te draaien. GB vraagt
aan het college om een voorzichtige
omgang met de budgetten, vanwege
de grote onzekerheden en de extra
taken voor de gemeenten. De stijgende
gasprijzen brengen GB ertoe een motie
over energiearmoede te presenteren.
Het CDA roemt de burgerparticipatie op
het terrein van zorg en welzijn voor het
Sociaal Plan. En vraagt of dit ook kan
met de energietransitie, en dan specifiek
de warmtetransitie. VVD ziet graag de
woningbouw flink toenemen vanwege
de grote woningnood. Randwegen zijn
daarbij een harde voorwaarde. De CU
23
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Mooi vakwerk.
Bouwbedrijf M. Polman in Kesteren
(ver)bouwt en renoveert al vele jaren
woningen en bedrijfspanden. Wij zijn
gespecialiseerd in de kempische bouwstijl.
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

staat kritisch ten aanzien van de afbouw
van verenigingssubsidies, vanwege
aantasting van het verenigingsleven en
de leefbaarheid. VNB maakt zich zorgen
over de aanrijtijden van ambulances,
betaalbare woningbouw en huisvesting
van arbeidsmigranten.
Vrijwel alle partijen hameren op een
vlotte voortgang bij de Multifunctionele
Accommodatie (MFA) in Dodewaard.
Wethouder Van Dijkhuizen: “Het MFA
gaat het college zeer aan het hart.
Het proces verloopt goed. Alleen de
combinatie met de twee basisscholen
maakt het complexer, waardoor de
ontwikkelingen meer tijd vergen.
Er moeten nog veel zaken worden
uitgezocht, zoals het creëren van
voldoende draagvlak. Gun daarom alle
partijen ook die tijd. Het MFA-bestuur
zit al langer in het proces. We zijn nu
bezig met een voorbereidingskrediet. In
februari hopen we over de voortgang van
het MFA een college-informatieavond te
beleggen.”
De PvdA maant tot haast. Jan Woldberg:
“Na de verkiezingen treedt er een
ander college aan met mogelijk nieuwe
inzichten. Daarom willen wij graag
tempo en deze raadsperiode een positief
besluit.” De meest optimistische planning
gaat uit van juni 2022, geeft wethouder
Klein aan. Zorgvuldigheid moet voor
snelheid gaan.
In haar algemene beschouwingen
luidt de VVD de noodklok over de
toekomst van de Rijnbrug. Wethouder
Van Someren: “We zetten alles op alles
voor de realisatie van een verbrede
Rijnbrug. Helaas zegt de Gelderse
gedeputeerde geen geld te hebben
voor de 30 miljoen euro extra. Evenmin
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Rijkswaterstaat – de brugeigenaar. We
beraden ons nu op extra acties. De
ondernemersverenigingen aan beide
kanten van de rivier zijn behoorlijk aan
het lobbyen. Waarschijnlijk neemt onze
provincie in december een besluit over
de voortgang.”
Amendement 1: Betrouwbare
overheid/participatie verkeer
Toelichting
SGP, CDA en VVD vragen de gemeente
om actie voor de verkeersveiligheid
van sommige wegen. Zo verscheen er
recent een artikel in de Gelderlander
over onveiligheid op de Keizerstraat
in IJzendoorn. De indieners van het
amendement willen dat de gemeente
de afgesproken verkeersmaatregelen
– waarvoor de participatie al is gestart
– alsnog versneld uitvoert, nu er in
de septembercirculaire gelden voor
beschikbaar zijn. Het college zou
daarvoor een budget van 5.000 euro voor
enkele jaren moeten opnemen.
Behandeling in de raad
De inwoners is nu uitvoering beloofd in
2024, terwijl dat eerst in 2022 zou zijn,
weet VVD-raadslid Van Andel. “Laten
we dat twee jaar naar voren halen. Het
geld ligt er toch.” Van Hattum (CU): “Het
was niet slim om in april het budget
terug te draaien. Het college had ons
als raad moeten informeren over
projecten waarvoor de participatie met
omwonenden al gestart was. Daarom
steun ik dit amendement.” Evenals de
PvdA. “We moeten nooit bezuinigingen
op veiligheid”, aldus Woldberg.
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VAN DE WETHOUDER
KOP

VAN DE
WETHOUDER
Eind 2015 heeft de gemeenteraad de Woonvisie 2016-2021 vastgesteld.
Dat betekent dat deze visie eind 2021 verlopen is. Dit jaar is door
onze ambtenaar wonen met haar medewerkers hard gewerkt aan
een nieuwe visie. De nieuwe visie is onderdeel van de omgevingsvisie
die de gemeenteraad in februari 2022 vast hoopt te stellen. In deze
omgevingsvisie wordt beschreven wat voor een gemeente wij willen
zijn. Deze visie is mede tot stand gekomen door de input van onze
ondernemers, inwoners en andere belanghebbenden. In dezelfde lijn is
ook gewerkt aan het nieuwe Programma Wonen 2022-2030. De inhoud
kwam tot stand na gedegen onderzoek en de inbreng van velen over de
route die wij de komende jaren willen volgen.
We mogen veel woningen bouwen: 1400 woningen in de komende 10
jaar. Belangrijk is echter ook om de júiste woningen te bouwen.
Belangrijke bijdragen kwamen van degenen voor wie deze opgave is
bedoeld: onze inwoners die graag in onze gemeente (blijven) wonen.
Zij deelden hun wensen en behoeften met ons. Hierdoor zijn wij beter
in staat om te sturen op wat er in de komende jaren gebouwd gaat
worden.
Werken aan toekomstige huizen, dat doen wij uiteraard in
nauwe samenspraak met projectontwikkelaars, bouwers en
woningcorporaties. Wij maakten dan ook dankbaar gebruik van hun
expertise en waardevolle adviezen net als de suggesties van makelaars
en architecten.
Waardevol hebben wij de gesprekken ervaren met woningzoekenden:
van starters tot senioren en alle andere generaties daartussen. Wij
kregen een nog beter beeld van hoe zij aankijken tegen de huidige
woningmarkt en wat zij graag zien gebeuren.

26

Er is behoefte aan veel meer woningen en daaronder ook hele
specifieke.
Denk aan wonen met aandacht voor ‘zorg’.
Denk aan een respectvolle huisvesting voor arbeidsmigranten en
statushouders.
Bij dit alles houden wij graag oog voor goed evenwicht en gelijke
kansen.
De komende jaren zet de gemeente zich opnieuw in om voldoende en
passende woonruimte te realiseren voor alle doelgroepen. Vandaar dat
we gekozen hebben voor de titel ‘Wonen voor iedereen’.
Een passend dak boven onze hoofden, dat vinden wij allemaal
belangrijk.
Er is veel vraag dus genoeg te doen de komende jaren in onze
gemeente.
Graag spannen wij ons in om daarvoor een bijdrage te leveren voor
onze inwoners.
Nees van Wolfswinkel
Wethouder volkshuisvesting.
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Landelijk
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ontmoeten je graag in Kesteren.
www.debongerd.nl

AIRCO’S
ZONNEPANELEN
ELEKTRA
DOMOTICA
BEVEILIGING
Bel ons voor advies
of voor een offerte
op 0488-440116

elektra | beveiliging | zonnepanelen | airco

Amendement 2: Kaderstelling sport,
cultuur en welzijn
Toelichting
Alle fracties willen een extra bezuiniging
van 50.000 euro op sport, cultuur en
welzijn per 2024 toch niet doorvoeren.
Hiermee voorkomen we onrust bij de
verenigingen. Een eerder aangekondigde
bezuiniging van 100.000 euro op deze
beleidsvelden blijft wel staan. Dit betreft
vooral gelden, die jaar op jaar onbenut
op de plank bleven liggen.
Motie 1: Jongerenwerk en veiligheid
Toelichting
Het jongerenwerk van Mozaïek Welzijn
komt inzet tekort. De jeugdoverlast
in de coronatijd is toegenomen, veel
participatieactiviteiten zijn komen te
vervallen tijdens de lockdowns. De
jongerenwerkers spelen een belangrijke
rol in het leven van jongeren en in de
sociale infrastructuur in de dorpen.
Daarom wil de PvdA geld voor extra uren
voor personele capaciteit.
Behandeling in de raad
Woldberg: “De jongerenoverlast is
toegenomen. Stuur er niet meteen de
politie op af, maar kies juist voor meer
preventie. Door de verveling vanwege het
stopzetten van activiteiten is de behoefte
aan meer jongerenwerk toegenomen.
Dat wil Mozaïek ook. Wat dat moet
gaan kosten, is nog niet bekend.” Die
noodzaak zien ook de andere fracties
unaniem in.”
Wethouder Klein: “De signalen dat de
problematiek toeneemt, zijn ons niet
onbekend. Ook vanuit de kerken en
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andere ketenpartners bereiken ons
deze geluiden. December is te kort dag
voor een raadsbesluit. Het college ziet
de urgentie en wil snel handelen. Indien
nodig wil het college in februari een
voorstel naar de raad sturen.”
Motie 2: Energiearmoede
Toelichting
GB ziet dat steeds meer burgers te
maken krijgen met energiearmoede,
vanwege de sterk stijgende prijzen
van met name niet-duurzame energie.
Zodoende kunnen ze niet ijveren voor
verduurzaming van hun woning en
huishoudelijke apparatuur. De partij
wil dat het college beleid maakt voor
bestrijding van energiearmoede.
En dat ze in de prestatieafspraken
met woningbouwvereniging Thius
verduurzaming van het woningbestand
bevordert.
Behandeling in de raad
De motie komt te vroeg, is de mening
van de SGP. Gerwin Roseboom: “In
december discussiëren we over de
Warmtevisie. Waarom dan geen overleg
over energiearmoede?” Wethouder Van
Someren stelt ook voor om de motie
mee te pakken bij de bespreking van
de Warmtevisie. “Wij doen al het een en
ander om energiearmoede te beperken.
Met de duurzaamheidslening, de uitgifte
van vouchers voor de aanschaf van
energiebesparende maatregelen, met
schuldhulpverlening. Zo’n 80 procent van
het woningbestand van Thius heeft al het
zuinige B-energielabel.”
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Motie 3: Ontwikkeling centrumplan
Ochten
Toelichting
De realisatie van het centrumplan voor
Ochten suddert al zeven jaar lang zonder
concrete en definitieve stappen. De
gemeenteraad heeft in juli een motie
omarmd met als deadline 1 oktober voor
volledige helderheid. Die deadline is niet
gehaald, waarop SGP, CDA, VVD en VNB
het college verzoeken om zelf een plan
voor herinrichting van het Van Drielplein
te ontwikkelen. De raad moet hier nader
richting in bepalen. Vóór 1 februari 2022
moet het college hierover duidelijkheid
verschaffen.
Fractievoorzitter Dik Waasdorp: “Het traject
verloopt veel te traag. We willen nu echt
weten waar we aan toe zijn. Daarom moet
het college een alternatief bedenken, waarbij
de huidige bebouwing blijft staan. Het plein
zit vol kuilen, gaten en modderpoelen. Dat
kan zo niet langer.”
Wethouder Van Wolfswinkel komt echter
met een verrassing: “Na de ingediende motie
bleef het een aantal maanden stil. Maar nu
is alles in een stroomversnelling geraakt.
Het heeft deels te maken met oud zeer.
De gesprekken verlopen inmiddels in een
positieve sfeer. Er ligt zelfs een mondeling
akkoord, maar wij willen een schriftelijke
overeenkomst. Als er geen coronabesmetting
was geweest, waren de contracten begin
november getekend. De motie vind ik
positief; dat houdt druk op de ketel.”
Motie 6: Onderzoek structureel
verlagen OZB
Toelichting
Incidentele middelen en meevallers
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worden onvoldoende benut bij het
opstellen van beleid. Hoewel er meer geld
beschikbaar komt, blijft de OZB stijgen.
Dat vinden SGP, CDA, VVD en VNB een
slecht signaal naar de inwoners. Deze
fracties willen een breed onderzoek naar
een projectmatige inzet van financiën.
Daardoor komt er structureel meer geld
in de begroting beschikbaar om de OZB
te verlagen of niet te verhogen.
Behandeling in de raad
“Ik ben content met deze
onderzoeksmotie, want onze
vermogenspositie stijgt enorm.
Zo komt er volgend jaar 5 miljoen
euro beschikbaar uit industrieschap
Medel”, meldt wethouder Klein. “Een
luxeprobleem voor de nieuwe coalitie. We
hebben veel ambities te verwezenlijken,
die we dan kunnen financieren, door
andere zaken meer projectmatig te
financieren. Overigens is onze OZB de
afgelopen tijd relatief weinig gestegen ten
opzichte van omliggende gemeenten.”
De heer Waasdorp geeft nog aan dat
het doel van het onderzoek “met name
specifiek” het verlagen van de nu veel
te hoge OZB in onze gemeente betreft.
De raad kan zich unaniem in deze
omschrijving van het besluit vinden.
Onderzoeksrapport overdracht Avristortplaats
Toelichting
De mislukte overdracht van de Avristortplaats in Geldermalsen naar de
provincie dreigt de afvalverwerker 10
miljoen euro te gaan kosten. Rond
de communicatie is veel misgegaan.
Avri wordt een gebrek aan ‘politiek-
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bestuurlijke sensitiviteit’ verweten.
Uit het rapport ‘Storten en tekorten’,
uitgevoerd door de betrokken Avrigemeenten, blijkt dat Avri de kosten voor
de overdracht heeft onderschat vanwege
een renteverlaging. Bovendien is de
bestuurlijke afstand tussen provincie en
Avri groot. Derhalve pleit het onderzoek
voor een grotere betrokkenheid van de
deelnemende gemeenten op het Avribestuur. De Avri gaat door het stof en
erkent de conclusies uit het rapport. Een
betere afstemming tussen bestuursleden
en raadsleden wordt wenselijk
bevonden. Tiel wil het dagelijks bestuur
via een motie de laan uitsturen.
Motie 1: Onderzoeksrapport
overdracht Avri-stortplaats en
samenstelling AB en DB (van
Gemeentebelangen)
Toelichting
Vanwege de gemaakte fouten pleit
GB voor een volledig nieuw algemeen
bestuur van Avri in de volgende
bestuursperiode. Daarnaast moet
wethouder Van Someren – als
afgevaardigde van de gemeente lid
van het dagelijks en algemeen bestuur
– werken aan het herstel van het
vertrouwen. Bij voordracht voor de
benoeming van een nieuw algemeen
bestuurslid dient het presidium hierover
een oordeel te geven.
Motie 2: Onderzoeksrapport
overdracht Avri-stortplaats en
samenstelling AB en DB (van PvdA)
Toelichting
In tegenstellig tot GB wil PvdA het
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algemeen bestuur niet aan de kant
zetten. Maar ook deze partij ziet
de noodzaak in van herstel van het
vertrouwen en van een grotere
invloed op het Avri-bestuur. De Avrivergaderagenda moet vooraf met de
gemeenteraad worden afgestemd. En het
standpunt van de gemeente ingebracht
in de bestuursvergaderingen.
Motie 3: Onderzoeksrapport
overdracht Avri-stortplaats en
regionale bijeenkomst
Toelichting
GB vindt het wenselijk om een
bijeenkomst te organiseren met de
deelnemende gemeenteraden over de
lessen uit het Avri-rapport. Liefst in de
eerste helft van januari, dus voor het
einde van deze raadsperiode.
Behandeling in de raad
“We zeggen het vertrouwen op in het
Avri-bestuur”, stelt fractievoorzitter
Rudine Berends van GB. “Vier van de
acht deelnemende gemeenten huldigen
hetzelfde standpunt. Er bestaat geen
draagvlak meer voor het huidige
bestuur. De slechte communicatie met
de gemeenteraden en het financiële
tekort voor de stortplaats hebben
dat uiteindelijk weggenomen. De
actieve informatieplicht van onze
vertegenwoordiger is onvoldoende
nagekomen.”
Schrik is er ook bij de PvdA. “Het rapport
bevat veel techneutentaal”, merkt
raadslid Bert Jansen op. “Maar ik merk
wel dat Avri kwaliteit en menskracht
mist. Vooral de communicatie vormt
een groot probleem.” SGP-raadslid
31

SGP NIEUWS NOVEMBER 2021

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

PERSOONLIJK | OPRECHT | BETROKKEN
TEL. 0488 - 411055
WWW.WEVERSUITVAART.NL
DAG EN NACHT BEREIKBAAR
GEEN CREMATIES

Roseboom: “De bestuurlijke afstand
tussen Avri en provincie is groot.
De afvalverwerker mist inderdaad
bestuurlijke sensitiviteit. We moeten de
lessen uit het rapport ter harte nemen.
Maar laat de samenstelling van het Avribestuur wel intact.”
De VVD slaat een beduidend mildere
toon aan en ergert zich aan de felle
kritiek op Avri. Van Andel: “Ik schrik
van de scherpe reactie van sommige
gemeenteraden. Avri doet veel goed.
Zo heeft het omgekeerd inzamelen
geleid tot een lagere afvalstoffenheffing
en lagere cijfers voor het restafval. We
moeten niet naar Avri wijzen, maar
als gemeenteraad de hand in eigen
boezem steken. Niet blijven vastzitten
in negativiteit jegens Avri. Zeker, er zijn
fouten gemaakt. Er is een probleem met
de communicatie en de bestuurlijke
sensitiviteit. Maar het bestuur wegsturen
is geen optie. Zo houd je de lijken in de
kast. Niet aftreden maar optreden. Geef
het dagelijks bestuur daarvoor de kans.”
Ook het CDA wil het huidige bestuur
handhaven. “Stuur je hen weg, dan
verliezen we heel veel kennis. En dat
is niet slim. Zeker niet vlak voor de
gemeenteraadsverkiezingen.”
Kees van Hattum (CU): “Het
onderzoeksrapport heeft zaken
blootgelegd waaruit we lering kunnen
trekken. Die onderschrijft Avri ook. Dit is
geen moment van afrekening, maar van
het steken van de hand in eigen boezem.
Hoe kunnen we de positie van Avri
versterken? Dat is de vraag.”
Uiteindelijk blijkt bij stemming over het
rapport en de moties dat een ruime
meerderheid van de gemeenteraad
het Avri-bestuur wil laten zitten. De
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aanbevelingen uit het rapport dienen
in de praktijk te worden gebracht. Dus
meer zicht en grip op de gang van zaken.
Motie vreemd sociale huurwoningen
Toelichting
Vanwege de enorme krapte op de
huizenmarkt moet het aantal sociale
huurwoningen worden verhoogd
door woningcorporatie Thius. Dat
moet de gemeente vastleggen in het
komende prestatieoverleg. En bij
nieuwbouwplannen moet Thius als
eerste worden benaderd voor de bouw
van huurwoningen. Daarnaast wil GB
de verkoop van sociale huurwoningen
beperken.
Behandeling in de raad
SGP-raadslid Gerwin Roseboom vindt de
motie overbodig. “Deze aandachtspunten
zitten al in de Woonvisie. En wethouder
Van Wolfswinkel neemt ze ook mee in de
prestatieafspraken met Thius.” Berends
(GB): “Dat weet ik. Maar dit onderwerp is
nu urgent.” Dezelfde mening is de PvdA
toegedaan. Jan Woldberg: “Het is een
belangrijke motie. Een steuntje in de rug
voor onze wethouder.”
Wethouder Van Wolfswinkel erkent
al veel langer de noodzaak van meer
sociale huur in Neder-Betuwe. “Bij
nieuwbouwprojecten gaan we van 20
naar 30 procent sociale huur, zo is de
raad al eerder toegezegd. Aanvankelijk
was er sprake van wat achteruitgang.
Daarom nu deze inhaalslag. Thius heeft
wat huurwoningen verkocht. We zetten
meer druk op de ketel voor wat betreft
de activiteiten van projectontwikkelaars.
Neder-Betuwe bouwt wat gebouwd moet
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worden. Dus al met al vind ik deze motie
overbodig.”
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Bestemmingsplan Kesteren,
Hoofdstraat 31.
Bij stemming stemmen alleen twee PvdAraadsleden tegen.
Begroting 2022 en meerjarenraming
2023-2025.
De begroting wordt unaniem
goedgekeurd.
Amendement 1: Betrouwbare
overheid/participatie verkeer.
Het amendement wordt aangenomen.
Amendement 2: Kaderstelling sport,
cultuur en welzijn.
Het amendement wordt aangenomen.
Motie 1: Jongerenwerk en veiligheid.
De motie wordt unaniem aangenomen.
Motie 2: Energiearmoede.
De motie wordt ingetrokken.
Motie 3: Ontwikkeling centrumplan
Ochten.
De motie wordt aangenomen.

Motie 4: Is amendement 2 geworden.
Motie 5: Bezuinigingen op subsidies.
De motie wordt ingetrokken.
Motie 6: Onderzoek structureel
verlagen OZB.
De motie wordt unaniem aangenomen.
De conclusies en aanbeveling in
onderzoeksrapport overdracht Avristortplaats:
Aangenomen.
Motie 1: Onderzoeksrapport
overdracht Avri-stortplaats en
samenstelling AB en DB (van
Gemeentebelangen).
De motie wordt verworpen met twee
stemmen voor en vijftien tegen.
Motie 2: Onderzoeksrapport
overdracht Avri-stortplaats en
samenstelling AB en DB (van PvdA).
Deze motie wordt ingetrokken.
Motie 3: Onderzoeksrapport
overdracht Avri-stortplaats en
regionale bijeenkomst.
De motie wordt aangenomen.
Motie vreemd sociale huurwoningen.
De motie wordt ingetrokken.
Sluiting
De vergadering wordt gesloten na
een moment van stilte voor gebed of
bezinning.

Pottenveld 2 | 4043 AB Opheusden | 0488 – 74 50 86 | info@vth.nl www.vth.nl

35

VAN
KOP DE FRACTIE

INFORMATIEBLAD SGP NEDER-BETUWE

VAN DE
FRACTIE

Zorgzaam en koersvast doorbouwen
Voorzitter,
We zijn toegekomen aan de laatste
begroting die we in deze samenstelling
als raad gaan vaststellen. Ik wil
beginnen om ieder te danken die de
afgelopen jaren heeft bijgedragen
aan het goed functioneren van onze
gemeente. Daar horen ook alle
debatten bij die wij als raad hebben
gevoerd en alle andere overleggen en
besprekingen daarom heen. We waren
en zijn het niet altijd eens met elkaar,
maar de meeste besluiten hebben we
unaniem kunnen nemen.
In onze algemene beschouwingen
hebben we al benoemd wat er de
afgelopen periode gerealiseerd is of
al in de steigers staat. Ik wil dat nu
niet herhalen, maar wil dat vooral
gebruiken als basis voor onze bijdrage
bij deze begroting. Onze insteek is
koersvast doorbouwen. Doorbouwen
aan stabiel bestuur, een mooie,
groene plattelandsgemeente, robuuste
financiën en vooral een samenleving
ingericht naar de uitgangspunten van
Gods Woord. Waar Bijbelse waarden
en normen uitgangspunt vormen, daar
zullen diverse ingewikkelde dossiers
vanzelf een eenvoudige benadering
krijgen. Daarmee zijn we nog steeds
onderdeel van een gebroken wereld,
maar aandacht voor een leefstijl
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die in overeenstemming is met de
scheppingsorde is vandaag nog steeds
hoog actueel.
In deze verkorte bijdrage stip ik nog een
paar voor ons belangrijke punten aan:
Mooi om te lezen dat de PvdA zich
van het “Calimero imago” van ons als
gemeente wil ontdoen en richting
centrumfunctie in de regio wil. Ik ben
benieuwd hoe we dit concreet handen
en voeten gaan geven. Heeft de heer
Woldberg hier concrete ideeën bij?
Vanuit SGP in ieder geval steun voor dit
voorstel.
In het fysiek domein spelen grote
vraagstukken op het gebied van
verantwoord natuur beheer,
klimaatveranderingen, energietransitie
en warmtevisie. Met alleen
verduurzaming komen we er niet, hier
mag best ingezet worden op houding en
gedrag. Daarin samen optrekkend met
inwoners , bedrijven en instellingen.
Mooi dat de gemeente de komende
jaren weer flink nieuwe woningen mag
bouwen. Vraag is daarbij natuurlijk hoe
we met dit in het achterhoofd onze
beperkte ruimte in onze gemeente goed
en op lange termijn gaan inrichten.
Voor centrumplan Ochten hebben
we samen met CDA, VVD en VNB een
motie ingediend. Bij de behandeling
daarvan wil ik daar verder aandacht aan
besteden.
De tekorten in de zorg zijn niet
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alleen nijpend, inmiddels is de
boodschap dat wachtlijsten niet meer
weggewerkt kunnen worden. Ook in
onze gemeente is dat merkbaar. Met
name voor wat betreft de jeugdzorg
is dat onverteerbaar. De toekomstige
generatie dreigt in grote getale
in de knel te komen en passende
oplossingen lijken niet voorhanden.
In deze tijd waarin ook aan kinderen
steeds meer eisen wordt gesteld en
verwachtingen steeds hoger komen
te liggen, is het voor de SGP van groot
belang dat ouders bij de opvoeding
van hun kinderen, waar nodig, een
ondersteunende en faciliterende
overheid aan hun zijde hebben. Dat
betekent dat wij de komende tijd
nadrukkelijk aandacht gaan vragen
voor het grote belang van ‘het gezin’.
We willen naar een MKB-vriendelijke
gemeente, het zou mooi zijn als we over
een aantal jaren kunnen zeggen, dat we
de meest gezinsvriendelijke gemeente
van Nederland zijn. In de uitvoering van
de o.a. de nota sociaal domein zullen
we hier aandacht voor vragen, maar
ook bij de andere onderwerpen in de
gemeentelijke begroting.
We zijn een mooie, compacte,
zelfstandige gemeente waarin de
financiën voor zover mogelijk op orde
zijn. Enige minpunt blijft de hoge
belastingdruk voor inwoners. Door
het voortdurende geslinger vanuit de
landelijke overheid aan budgetten en
verdeling gemeentefonds is stabiel
sturen op financiën bijna onmogelijk.
Hopelijk geeft een nieuw kabinet
hier meer stabiliteit in. Eén van de
belangrijke aandachtspunten voor
onze gemeente is dan wat ons betreft

VAN DE FRACTIE
KOP
in ieder geval het verlagen van de
belastingdruk naar acceptabele niveaus.
Om hiervoor meerdere mogelijkheden
te onderzoeken dienen we hiervoor met
CDA, VVD en VNB een motie voor in.
Tot slot voorzitter,
Deze week heeft de SGP een markante
persoonlijkheid verloren. Voormalig
voorzitter van de 2e kamerfractie
van de SGP, Bas van der Vlies heeft
het tijdige met het eeuwige mogen
verwisselen. Voor velen van ons was hij
jarenlang een inspirerend voorbeeld.
Ter afsluiting citeer ik zijn laatste
woorden als kamerlid: “Uit de grond van
ons hart wensen wij u allen alle goeds
toe. In mijn christelijke overtuiging en
traditie bestaat dat goeds ten diepste
uit de zegen van God.”
Met deze wens van onze voormalig
voorman sluiten wij ons als fractie in
deze ingewikkelde tijd van harte aan.
Wij wensen college van B&W,
ambtenaren, raad- en burgerraadsleden
alle goeds toe.
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ADVIES EN ONTWERP
AANLEG
ONDERHOUD

Beleef
’t Buiten
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GROENVOORZIENING
GRONDWERK

DE JONGEREN

ONDERGRONDSE INFRA
BOVENGRONDSE INFRA
DAK- EN GEVELBEGROENING
BERMVERHARDING
GLADHEIDSBESTRIJDING

‘Bij ons ervaart u de
kennis op het gebied van advisering,
ontwerp, aanleg en
onderhoud van
tuinen, (bouw)
terreinen en
groenvoorzieningen’

‘Wij hebben
alles in huis
om complete
projecten te
realiseren.’

Onze missie?
Mensen laten
genieten van de
buitenruimte.

Lakemondsestraat 13b | 4043 JC Opheusden
t (0488) 44 30 93 | e info@vdbh.nl | www.vdbh.nl

VOOR

VOOR DE JONGEREN
KOP

Zitvrees
‘KENNIS EN
CREATIVITEIT’

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen.
Vanuit Kesteren neem ik de trein naar
Elst, om daar over te stappen richting
Nijmegen. Vanwege corona was het de
afgelopen tijd heel rustig in de trein,
dat vond ik niet erg als ik een keer naar
school mocht. Dat was nu wel anders.
De trein zat tjokvol, tot aan de nok toe
gevuld. En niet alleen de eerste trein,
maar ook de tweede, de derde en ook
de bussen hadden weinig ruimte om nog
een cavia mee te nemen. Iedereen had
wel netjes een mondkapje op, maar toch
is het een gek gevoel zoveel mensen op
die 3 meter die je voorheen helemaal
voor jezelf had.
De volgende dag vertrok ik maar een half
uur eerder, een stuk rustiger. En toch
had ook nu niet iedereen een zitplaats.
Tenminste, dat ervaarden ze zelf. Er
was zeeën van ruimte, er konden nog
honderden cavia’s bij. Zelfs als mensen
opschoven of hun tas van de stoel naast
hen weghaalden bleven ze staan. Ik kreeg
het gevoel dat die mensen misschien wel
zitvrees hebben, dat ze het eng vinden
om dicht bij andere mensen te zitten.
Toen dit me zo opviel, dacht ik aan het
feit dat er in Nederland veel mensen
zijn die een sterke mening hebben over
veel verschillende zaken en mensen.
Vaak is het echter zeker niet onterecht
als je je afvraagt hoeveel deze mensen

daadwerkelijk van de situatie afweten.
Zitten zij weleens naast de persoon waar
ze het over hebben? Hebben ze weleens
gesproken met de mensen die als dader
of als slachtoffer worden bestempeld?
Of durven ze eigenlijk niet zo dichtbij te
komen en schreeuwen ze daarom maar
zo hard mogelijk?
Je kent vast de uitspraak die hierbij past:
‘praat mét elkaar in plaats van over
elkaar’. Dat is wat we moeten doen. Je
komt zoveel te weten over iemand en zijn
of haar situatie. Je leert de situaties beter
begrijpen, je ontwikkelt jezelf en je kunt
een ander helpen, alleen al door een
luisterend oor.
Dus voortaan in de trein, op het station,
in de wachtkamer, op de tribune, bij de
uitgang van de kerk, op een congres
of een conferentie: heb geen zitvrees,
ga gezellig in gesprek, maak nieuwe
vrienden en doe levenswijsheid op.
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Elektrotechnische installaties

Inbraakbeveiliging

Telecommunicatie

Airconditioning

Ventilatiesystemen

Zonnepanelen

Sfeervol wonen

DUURZAAM VERBONDEN. ALTIJD.
Van Noort Elektrotechniek

06 - 5187 5846

De Vlasman 10a

info@vannoortelektro.nl

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

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

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

Inbraakbeveiliging

Telecommunicatie

Airconditioning

Elektrotechnische installaties
Ventilatiesystemen

Inbraakbeveiliging
Zonnepanelen

Telecommunicatie

Airconditioning

Ventilatiesystemen
Van Noort Elektrotechniek

Zonnepanelen
06 - 5187
5846
info@vannoortelektro.nl

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

6669 ND Dodewaard

Hamsestraat 38
4043 LH Opheusden
0488 440905

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

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

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

D.A. (DIK) Waasdorp

G. (GERWIN) ROSEBOOM

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

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

N. (NEES) van Wolfswinkel

M. (MATHIJS) JONKERS

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

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

M.A. (MARIEN) Klein

W.F. (WILLEM) Vermeer

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

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

J. (JAN) Eerbeek

W.F. (WILLEM) Keuken

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

(raadslid)
Heuningstraat 34
4051 CB Ochten
0344-645076 / 06-51054448
wkeuken@nederbetuwe.nl

E.P. (ERNST) ARENDS

VERHOEKS

(raadslid)
Viergeverstraat 22
4043 GD Opheusden

Keukenmontage
&
Afwerkingsbedrijf

e.arends@kliksafe.nl

J.G. (GERT-JAN) MEIJERING
Opheusden

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

(raadslid)
Goudenregenstraat 11
4043 LW Opheusden
06-41413215
gjmeijering@nederbetuwe.nl

Alblasserdam

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

www.verhoekskeukenmontage.nl

www.pcvantuijl.nl

Bij vragen, ideeen en/of opmerkingen
kunt u contact opnemen met
bovenstaande personen.
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MEDEDELINGEN / COLOFON
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Vergaderdata
9 december		
12 januari		
27 januari		

PROMOTIEPACK

Uw partner voor
verpakkingsmaterialen

- 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.

www.promotiepack.nl
Goed eten. Daar houden we van.

Stationsstraat 1-3 Kesteren

COLOFON

ERVAREN MEESTERBOUWERS

Voor innovatieve
bouwoplossingen

Ca. 6x per jaar 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.
Jaargang 39 nr. 5, november 2021

Smartphone
stuk?

Oplage
9.000 exemplaren

Henk-Jan
repareert je
smartphone live
en terwijl je wacht!
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G. van de Werken

Eindredactie
P. van der Gaarden-Mauritz
Administratie/advertenties/adreswijzigingen
W. van Leeuwen
sgpnieuws@kliksafe.nl
Fotoverantwoording
Voorpagina: Herfst in Neder-Betuwe
Lay-out en druk:
R&H Drukkerij, Dodewaard
Verspreiding:
Verspreidingsburo Rhenen

Maak een afspraak via

Maatwerk in telecom volledig
afgestemd op úw situatie!
0488 - 727 081

|

Dodewaard

|

geldersebouwmeesters.nl

0488-440391

0488-44 0391

of op telefonade.nl

info@telefonade.nl

telefonade.nl
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HEB JIJ LIEFDE VOOR
HET KWEKERSVAK?
In het Betuwse Kesteren kweekt Volentis tienduizenden bomen voor klanten in
heel Europa. Ons areaal is opgedeeld in verschillende percelen. Elk perceel wordt
verzorgd door een eigen team, dat zorgt dat onze bomen in perfecte conditie
opgroeien. Voor deze teams zoeken wij momenteel naar:
TWEE ERVAREN
BOOMKWEKERS / MEEWERKEND
VOORMANNEN (45 UUR, VAST)

MEERDERE MEDEWERKERS
BOOMKWEKERIJ
(45 UUR, VAST)

Jaarrond verantwoordelijk voor
verzorging van eigen perceel
Verantwoordelijk voor orderverwerking
en opplant in de wintermaanden
Stuurt eigen team van
medewerkers aan

Snoeit, bindt aan en verzorgt, onder
leiding van ervaren boomkweker
Maakt in de wintermaanden orders
gereed voor verzending
Leergierig om het vak van
boomkweker eigen te maken

INTERESSE?
Kijk voor de details van deze functies, het dienstverband en de
reactiemogelijkheden op volentis.com/vacatures
Kesteren

|

Hoofdstraat 74-76

|

T 0488 745 170

|

www.volentis.com

Growing improvement

