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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
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Bouwmaterialen

Elektra

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

Sanitair

Bezorgservice

Bidden
“En hen latende, ging Hij wederom heen, en bad ten derden male,
zeggende dezelfde woorden”
Matth. 26:44
Ds. Van Aalst.

Bidden wordt wel vergeleken met
ademen.
Ademen is een zaak van leven.
Niet bidden is dus eigenlijk een
duidelijk bewijs van…
En daarbij gaat het natuurlijk niet
slechts om wat buitenkant, een vormelijk, plichtmatig gebeuren. Maar
om meer toch…?
Door de Geest der genade en der
gebeden.
Het aardse leven van de Christus
stond geheel in het teken van het
gebed. Hij ademde in de gemeenschap met de hemel. Hij kón niet
zonder deze adem der ziel. Hij had
dagelijks zo’n innerlijke behoefte
Zich af te zonderen, een verlangen
om alleen te zijn, naar stilte. Zelfs
na drukke (werk)dagen zocht Hij
op de berg de eenzaamheid om
de gemeenschap met Zijn Vader te
ervaren. Zijn leven was bidden. Zijn
bidden was leven. We lezen vaak
dát Hij bad. We horen niet zo vaak
wát Hij bad. De 26 verzen van Joh.

17 zijn daarop een inhoudsvolle
uitzondering. Nooit heeft de hemel
immers een aangenamer gebed
van de aarde gehoord dan daar in
de nacht van het verraad bij de Kedronbeek. Een gebed vol van de eer
van God en vol van de heerlijkheid
van Immanuël. Korte tijd daarna
bidt Hij weer, kruipend in de Olijvenhof. Als een worm en geen man,
om verenigd met Gods recht en wil
als Borg de weg te gaan, de gevangenneming tegemoet, het rechthuis
in, aan het kruis, het graf in. Zou
een Man rein van hart en hand
daarvoor niet terugdeinzen? En
wat lezen we dan van Zijn aanhoudend gebed? In deze bange nacht
‘bad Hij dezelfde woorden’ (Matth.
26:44). Hij, de opperste Wijsheid
Zelf, vol van de Geest van de kennis
en vreze des Heeren, de volmaakte
Bidder en de enige Voorbidder van
Sion komt niet verder dan ‘dezelfde
woorden’.
Alsof het Hem aan woorden zou
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ontbreken. Kan dat u niet bemoedigen? Dus het gaat zelfs bij Hem niet
om de woorden maar om het hárt.
Laat dat ons toch duidelijk zijn!
Hoe vaak bidden wij niet, persoonlijk, huiselijk en ambtelijk? Steeds
maar weer komen met hetzelfde,
dezelfde nood, hetzelfde bestaan.
Kortom: onuitsprekelijk ellendig
en arm. Dan ook vaak nog met
dezelfde woorden, waar God en de
mensen moe van (moeten) worden.
Wat een veroordeling, of niet soms?
Want ja, we willen toch graag…
Waar is het ons nu precies om te
doen in het gebed? Wéégt de alwetendheid Gods wel op ons hart?
Die zou toch genoeg moeten zijn
om een aaneenrijging van degelijke
oorden te voorkomen? In het gebed
hebben we toch allereerst met Gód
te doen en niet met de mensen? De
Rechtvaardige voor Wie niemand
kan bestaan dan alleen ‘in de verse
en levende weg van het bloed van
het Lam’. Lééft dat in de nadering
tot Gods genadetroon? Is dat merkbaar en hoorbaar? Waarom leren
we onze kinderen eigenlijk het ‘om
Jezus’ wil’? Welke plaats heeft Hij
werkelijk in ons gehele gebed?
In de afdruk van Gods deugden
worden onze gebeden soberder.
Geen etaleren van eigen gaven,
woordenschat of degelijkheid.
Dan zal merkbaar zijn dat ‘in Jezus’
naam‘ naderen wezenlijk alleen
maar vrijmoedigheid geeft.
Waar is Jezus, voor Wie plaats
gemáákt is in ons leven en dus ook
in het gebed? De Voorbidder Die
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het blijkbaar ook niet ging om woorden maar om zaken. De Gezalfde
des Vaders, in Wie de Vader alle eer
en vermaak vindt. Maar dan ook
alleen maar in Hem, in Zijn verdiensten en Zijn voorbede. Dan blijven
slechts onze stamelende verzuchtingen over; maar dat is niet zo erg.
Walgen van eigen gebed, met een
levend verlangen naar Hem Die in
zware strijd alleen dezelfde woorden overhield.
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Opening
Voorzitter Kottelenberg vraagt een
ogenblik stilte voor bezinning en gebed.

Het Debat
Planvorming MFA Dodewaard (Multifunctionele Accommodatie)
Toelichting
De werkgroep MFA heeft een compleet
plan voor een nieuwe dorpshuisfunctie
in Dodewaard opgesteld. Naast het inhoudelijke plan voor de MFA ligt er ook
een voorstel om het dagelijks beheer
en reserveringen van verenigingshal De
Eng over te nemen van de gemeente.
Het college stelt voor:
• De start van de volgende fase B, mét
de financiële consequenties.
• Verhoging van het beschikbaar
gestelde krediet van € 500.000 tot €
550.000 voor het accommodatiebeleid/ herontwikkeling De Eng (Kadernota 2019).
• In de Kadernota 2022-2025 een
investeringskrediet op te nemen voor
de herinrichting van de openbare
buitenruimte, nabij de MFA (raming
maximaal € 285.000).
• In de kadernota 2022-2025 middelen
op te nemen voor duurzaamheidsinvesteringen in verenigingshal De Eng.
Op verzoek van college heeft de werk-

groep MFA een compleet plan voor een
nieuwe dorpshuisfunctie opgesteld. Het
plan bevat een set aan documenten,
die aantonen dat een dorpshuisfunctie
in Dodewaard een gezonde exploitatie
zal hebben en dat de behoefte aan zo’n
dorpshuisfunctie in Dodewaard gedragen wordt door inwoners, verenigingen
en organisaties.
Naast het inhoudelijke plan voor de
MFA ligt er ook een voorstel om het
dagelijks beheer en reserveringen van
verenigingshal De Eng over te nemen
van de gemeente. Daarbij is er nu
een reële kans om met dorpshuis en
verenigingshal in één hand de bezetting
van de verenigingshal te verbeteren. Op
deze manier kan het exploitatietekort
worden verminderd en de bezuinigingstaakstelling substantieel worden
gerealiseerd. Voor een verhoging van
de vastgestelde bijdrage aan de MFA
met € 50.000 wordt uw raad om dekking gevraagd.
Behandeling in de raad
Alle raadsleden vinden het plan voor het
MFA een gedegen stuk. Het zet een grote
stap in dit dossier dat al jarenlang loopt.
Er is veel waardering voor de inzet van
de werkgroep. Allen wensen de werkgroep heel veel succes.
Opmerkingen van de fracties:
• Dring de exploitatietekorten terug,
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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

•
•

•
•

door meer gebruikers erbij te betrekken (SGP)
Investeringen in het buitengebied
moeten niet botsen met de komst
van scholen nabij de Eng; biedt een
sluitende investeringsbegroting en
een exploitatiebegroting als werkgroep aan (SGP)
Vertrouwen in het plan en in de
financiën met zoveel deelnemende
gebruikers (GB)
Als aanpalende scholen meerwaarde
oplevert is dat positief (CDA)
Dit is een mooi voorbeeld van burgerparticipatie (VVD)
Kritisch over ‘bankgarantie’ door de
gemeente, ontwikkel hiervoor eerst
beleid (VVD)
Ga de boer op om medefinanciers
(VVD)
“Nu of nooit” voor deze nieuwe ontmoetingsplek. Blij met 24 gebruikersorganisaties (CU)
“Content” (VNB)
“Kom op, laat zien wat jullie kunnen”
(PvdA)

Toelichting door het college
Wethouder van Dijkhuizen legt uit dat
een positieve afronding van fase B voorwaarde is voor de investeringsbijdrage
van de gemeente voor het gebouw.
Garantstelling is nog niet aan de orde;
de werkgroep heeft gevraagd of een
garantstelling mogelijk is. De gemeente
gaat beleid hierop ontwikkelen.
De financiële uitwerking van het plan zit
in fase B. De gemeente is onderdeel van
de werkgroep. In de werkgroep komen
ook verdere financieringsmogelijkheden
aan de orde.
Dit agendapunt kan naar Het Besluit.
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Uitvoeringsplan IHP (onderwijshuisvestingsplan)
Toelichting
De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting. Samen
met de schoolbesturen staat zij voor de
opgave om te zorgen voor voldoende
en kwalitatief goede schoolgebouwen
in Neder-Betuwe. Om hier invulling
aan te kunnen geven is een Integraal
Huisvestingsplan (IHP) opgesteld. Na de
afronding van enkele haalbaarheidsonderzoeken in Kesteren en Dodewaard is
er nu ook een definitief uitvoeringsplan
IHP. Het college stelt de raad voor in te
stemmen met het uitvoeringsplan IHP
om vervolgens te kunnen starten met
de voorbereiding en uitvoering van de
projecten uit het eerste tijdvak 20212025 van het IHP.
Het uitvoeringsplan IHP-financieel 20212025 is opgesteld door ICS-adviseurs.
Het gaat over:
A. Hervormde School Opheusden (renovatie en uitbreiding)
B. VO-school Pantarijn Kesteren (uitbreiding)
C. Basisscholen De Hien en De Bellefleur
Dodewaard (vervangende nieuwbouw)
D. Basisschool VCOG Kesteren (nieuwbouw na start dislocatie)
E. Basisschool De Wegwijzer Kesteren
(uitbreiding)
F. Basisschool Het Kompas Kesteren
(renovatie/vervangende nieuwbouw)
G. VCOG onderwijspunt Dodewaard (vrijkomend schoolgebouw beschikbaar
stellen voor VCOG)
Het college stelt voor:
• In te stemmen met vervangende
nieuwbouw van basisscholen De Hien
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

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

•

en De Bellefleur nabij MFA in Dodewaard met voorkeur voor scenario 3
(bij de Eng).
Voorafgaand aan de projecten onder
E. en F. een verkennend onderzoek te
starten naar de herinrichting van een
voorzieningencluster in Kesteren.
In 2021 te starten met projecten A
(Hervormde School) en B (VO-school
Pantarijn).
Het beschikbare krediet IHP in te
zetten als dekking voor de kosten van
het ruimtelijk onderzoek.
Definitieve kredieten per project beschikbaar te stellen voor de scholen
onder A tot en met G wanneer de
investering bekend is.

Behandeling in de raad
Alle fracties zijn blij met dit uitgebreide
stuk over een complexe materie. Ze
complimenteren de opstellers ervan.
De heer Meijering (SGP) stelt dat het
IHP uiterst actueel is; Neder-Betuwe
staat in de top 5 van jongste gemeenten. “De kinderen moeten in een veilige,
gezonde, duurzame en frisse school
onderwijs krijgen, dat past bij de identiteit van onze inwoners.” Hij ziet in het
IHP kansen voor samenwerking tussen
onderwijs en kinderopvang. De SGPfractie steunt de voorgestelde variant B.
Hij citeert: “Kinderen zijn onze grootste
schat, zij zijn onze toekomst.”
De heer Jansen (PvdA) heeft bij het gewaardeerde voorstel enkele vragen:
1. Bij het MFA de Eng worden twee
basisscholen betrokken, waarom
geen drie (ook de VCOG-school) uit
oogpunt van de genoemde sociale
cohesie?

RAADSVERSLAG
2. Waarom heeft de raad het verslag
van het OGO-overleg niet gekregen,
waarin al een besluit over een dislocatie voor VCOG-school is vermeld?
3. Is het ICS-rapport na instemming van
de raad definitief?
Mevrouw Groeneveld (GB): ”GB zet in op
alle scholen onder één dak uit financieel
oogpunt, maar vooral voor de sociale
integratie.” Daarvoor komt een motie
IHP van GB, PvdA en VVD. Deze houdt
het verzoek aan het college in: ‘te onderzoeken of en zo ja, op welke manier er in
de planvorming voor de scholen de Hien
en de Bellefleur rekening gehouden kan
worden met de vestiging van een derde
school van de VCOG.’ Zij stelt dat het nodig is om kinderen al vroeg te leren hoe
het is om met verschillende gezindten
samen te leven. “Het is mooi om dat jong
te starten, terwijl er onderwijs gegeven
wordt naar eigen identiteit.”
De heer Meijering (SGP) stelt dat “we
als gemeente niet gaan over de manier
waarop kinderen met elkaar omgaan.”
Dat het op dit moment voor de VCOGschool nog niet over de locatie gaat. Hij
stelt verder dat het in de motie niet gaat
over samenwerken, maar om het genoemde doel van bij elkaar plaatsen van
kinderen met verschillende achtergrond.
Hij geeft als voorbeeld de vertelling van
een Bijbelverhaal of het zingen van een
psalmvers. Hij vindt de motie overbodig,
omdat de inhoud al in het onderzoek zit.
De heer Hommersom (CDA) vindt het
prima dat een derde school op dezelfde
locatie mee onderzocht wordt, maar
dat dit geen vertraging op mag leveren.
“Vertraging weliswaar geen doel, maar
het kan wel een gevolg zijn.”
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De heer Van Andel (VVD) is blij dat Dodewaard eindelijk wordt ‘geüpgraded’.
Hij steunt de in te dienen motie voor alle
scholen op één locatie. “Ga goed om met
gemeentelijk vastgoed en leer van verkeerde bezuinigingen op de bouwkosten
van Pantarijn.”
De heer Van Dijke (CU) ziet de voordelen
van combinatie met MFA, maar dat moet
geen vertraging geven voor het MFA.
“CU is voorstander van samenwerken
en dat gaat het best als je onder één dak
zit. Deze mogelijkheid zit al in het raadsvoorstel, dus wat levert de motie op?”
De heer Drost (VNB) kiest ook optie B en
maakt een vergelijk met de ijsbaan, waar
de jeugd samen optrekt.
Toelichting door het college
Wethouder Klein bedankt voor de
complimenten. Hij wijst erop dat het
niet alleen over Dodewaard gaat. Het
ICS-rapport is na deze raad definitief.
Voor de VCOG-school komt ruimte vrij
in 2025. Of deze school in Dodewaard
levensvatbaar is moet nog blijken. Dan
pas wordt beslist over de vestiging en
dat wordt 2028. Kijken naar efficiënt
ruimtegebruik is logisch, ook op de MFAlocatie. In een beeldvormende avond
komt dit onderwerp bouwtechnisch en
planologisch aan de orde. De discussie
van de vestiging komt zeker nog aan de
orde.
Hij excuseert zich voor het feit dat de
OGO-notulen niet naar de raad zijn
gestuurd. Hij zegt toezending van de
notulen van het OGO toe. De definitieve
vestigingsplaats van de VCOG-school
komt pas over 7 jaar aan de orde. “Intussen kunnen we kijken of twee scholen
samen elkaar niet bijten.”

RAADSVERSLAG
De heer Van Andel (VVD) concludeert
dat de motie wil wat de wethouder zegt.
Hij vraagt de wethouder om de raad de
tussenstanden te rapporteren. Dit zegt
de wethouder toe.
Het collegevoorstel gaat naar Het Besluit.
Klimaatnota 2021-2025
Toelichting
De Klimaatnota 2018-2023 is afgelopen
zomer geëvalueerd. Dat heeft ertoe
geleid dat het beleid is aangepast. Met
de Klimaatnota 2021-2025 stelt de raad
het doel vast, om 40% hernieuwbare
energie op te wekken in 2025. Daarvoor
wijst de raad nieuwe zoekgebieden voor
wind, eventueel in combinatie met zon,
op land aan. Daarnaast blijven ook andere manieren om hernieuwbare energie te maken mogelijk, zoals zon op dak,
zon in combinatie met infrastructuur of
kunstwerken, energie uit water of bodem. De Klimaatnota 2021-2025 wordt
de raad ter vaststelling voorgelegd.
Behandeling in de raad
Alle fracties zijn content met de klimaatnota. Toch zijn er nog vragen en opmerkingen.
De heer Roseboom (SGP): ”De SGP ziet
ook de heftige klimaatverandering. Deze
tijd kenmerkt zich door veel onzekerheid
van onze zekerheden. We weten ons
gestuurd door onze HEERE, Die ons als
rentmeester op de aarde gestel heeft.
Zie de scheppingsopgave uit Genesis
1. Hier proberen we uitvoering aan te
geven in de hoop dat dit naar Zijn wil
geschiedt.” De heer Roseboom vindt
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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

het juist dat er aandacht is voor de
klimaatadaptie. Hij ziet uit naar uitvoering ervan. Wateroverlast en hittestress
hebben wij ook. Hij attendeert op de
warmtevisie en afkoppeling van het gas
en op lokale mobiliteit en de grote vervoersstromen in de gemeente. Dit moet
ook in overleg met de regio. Hij vraagt
om actuele informatie naar de raad.
Bovendien vindt zijn fractie dat in de
ambitie naar 40% zorgvuldigheid boven
streefcijfers gaat. Participatie en draagvlak is ontzettend belangrijk. Het huidige
project windpark Midden-Betuwe is
geen goed voorbeeld. De motie van SGP,
PvdA, CDA, GB en VVD steunt hij. “Laten
we op gebied van communicatie liever
een stap harder lopen dan te zacht.” Hij
vraagt ook aandacht voor meer bovenwettelijke vergoedingen.
De heer Woldberg (PvdA) sluit zich
hierbij aan. Hij legt de nadruk op ‘rentmeesterschap’, de burger moet optimaal
meegenomen worden in het proces.
“Het klinkt in het stuk allemaal goed,
maar in Dodewaard is het anders, zoals
uit de reacties blijkt.” Een goede stap is
draagvlak door goede communicatie te
creëren.
Mevrouw Berends (GB) vindt het een
goede klimaatnota met veel uitdagingen.
Ook zij wil de uitwerking samen met
de inwoners oppakken. Ze wijst op de
noodzakelijke afspraken met Liander.
De heer Van der Lugt (CDA) acht de nota
een zeer nuttig stuk om de Europese,
rijks en provinciale doelstellingen te
behalen; de doelstelling is ambitieus.
Evenals de andere fracties wijst hij op
het belang van participatie. Daarom
dient hij mede namens SGP, PvdA, GB en
VVD een motie Communicatie omwo-

nenden energietransitieprojecten in
waarin het college wordt verzocht om:
1. de gemeente haar rol te laten pakken
om participatie te bevorderen, zoals
verwoord in een eerdere motie d.d.
24 september 2020 en zoals opgenomen in de klimaatnota 2021-2025;
2. aan initiatiefnemers op te dragen
om aan de voorkant van een project
inzichtelijk te maken welke belangrijke beslismomenten er zijn, wat er
van iedereen wordt verwacht en wat
omwonenden kunnen verwachten en dit vervolgens via gemeentelijke
nieuwskanalen te delen;
3. toe te zien op de volledigheid van de
communicatie tussen initiatiefnemers
en alle omwonenden;
4. de inwoners te informeren over de
voortgang van deze en andere initiatieven van dit project.
De heer Bennink (VVD): “Opwekken van
40% hernieuwbare energie is een hoge
ambitie, maar ik heb het volste vertrouwen dat deze wethouder dat haalt.” Ook
hij vindt dat de inwoners goed betrokken moeten worden bij de klimaatnota
en de plannen. De plannen moeten wel
betaalbaar blijven voor de inwoners.
Hij stelt voor om ook andere schone
energiebronnen mee te nemen zoals
kernenergie. Ga hierover in gesprek met
provincie en Rijk. “Wij steunen het collegevoorstel en zien uit naar de nieuwe
kerncentrale in Neder-Betuwe.”
De heer Vlastuin (CU) sluit bij vorige
sprekers aan. Hij ziet uit naar het uitvoeringsprogramma.
De heer Drost (VNB) is voor het collegevoorstel en steunt de motie.
De heer Woldberg (PvdA) stelt voor om
beleid te ontwikkelen, waarin het voor
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de inwoners duidelijk is, waar en wanneer zij kunnen meepraten.

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
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• Aan- en
verkoopbemiddeling
• Groot aanbod
landelijke objecten

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

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

AANNEMERSBEDRIJF

W.P. van den Dikkenberg
NIEUWBOUW

Dodewaard

VERBOUW

06 - 5050 5393

ONDERHOUD

Toelichting door het college
Wethouder Van Someren bedankt
voor de complimenten. Hij zegt toe dat
hij later dit jaar met een stuk over de
klimaatadaptatie komt. Hij heeft zich
op de cijfers van de klimaatmonitor
gebaseerd, inderdaad soms verouderd.
Als 40% in 2025 te ambitieus blijkt zal
hij ook tevreden zijn als de planprocedure daarvoor dan afgerond is. Hij kan
geen bovenwettelijke zaken afdwingen,
maar op het moment dat er wetgeving
komt, met te gebruiken instrumenten,
informeert hij de raad. Burgerparticipatie is belangrijk, maar er zullen altijd
bezwaren blijven. Bij de vergaderingen
van de stuurgroep RES is altijd Liander
aanwezig voor wederzijdse informatie;
dit is regionaal overleg. Kernenergie is
een niet hernieuwbare energiebron,
maar deze wordt wel meegenomen in de
energiemix. Dat is echter een taak van
het Rijk en hij zal de raad informeren
als hierover meer bekend wordt. Het
uitvoeringsprogramma bestaat uit een
aantal deelprogramma’s; deze komen
apart in de raad. De warmtetransitievisie is in de maak.
Hij begrijpt de motie, maar hij heeft enkele kanttekeningen op de betreffende
punten:
1. Dit punt wordt uitgevoerd,
2. Dit punt ook behalve de laatste zin.
De gemeente is geen spreekbuis van
de initiatienemer. Andere instanties
hebben ook hun communicatiekanalen (website, nieuwsbrief enz.).
De raad en alle inwoners krijgen een
brief met de actieve partijen.

RAADSVERSLAG
3. Dit punt is technisch niet uitvoerbaar.
Hij wil wel aandringen op een volledige communicatie met omwonenden
door de initiatiefnemers.
4. Omwonenden informeren over een
initiatief is de verantwoordelijkheid
van de initiatiefnemer. De gemeente
informeert inwoners over de voortgang naar de doelen van de klimaatnota.
Dit stuk kan naar Het Besluit
Toepassen Coördinatieregeling Windpark Midden-Betuwe
Toelichting
Op dit moment worden voorbereidingen
getroffen voor een bestemmingsplan
dat de realisatie van een windpark
in samenwerking met de gemeente
Overbetuwe aan weerszijden van de
A15 mogelijk maakt. De voorgenomen
ontwikkeling van een windpark met
toebehoren past niet in de geldende
bestemmingsplannen van respectievelijke gemeenten. Om de bouw van het
windpark mogelijk te maken moeten
beide bestemmingsplannen van de gemeente Neder-Betuwe en de gemeente
Overbetuwe worden herzien. Voor de
realisatie van het Windpark Midden-Betuwe zijn verschillende besluiten vereist,
waaronder een bestemmingsplan en
omgevingsvergunningen. De initiatiefnemers hebben, uit oogpunt van zorgvuldigheid en snelheid, het college en de
gemeenteraad verzocht alle besluiten
samenhangend met de realisatie van het
windpark gecoördineerd voor te bereiden. De gemeenteraad is bevoegd een
coördinatiebesluit te nemen en daarin

www.wpvandendikkenberg.nl
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te bepalen dat alle voor het Windpark
Midden-Betuwe vereiste besluiten
gecoördineerd worden voorbereid. De
feitelijke uitvoering van de coördinatie is
vervolgens in handen van ons college.
Het college stelt voor een coördinatiebesluit te nemen voor verdere voorbereiding en bekendmaking van het
bestemmingsplan voor het windpark
Midden-Betuwe en de benodigde vergunningen/ontheffingen in het plangebied.

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

Behandeling in de raad
De heer Roseboom (SGP) stelt dat er
veel ruis is tussen initiatiefnemers en
omwonenden. Dat wijst niet op zorgvuldigheid. Omwonenden zijn niet
voldoende geïnformeerd. “We zijn van
mening dat dit niet de participatie is die
we graag willen.” Ook de initiatiefnemers hebben belang bij een gedragen
regeling. Daarom vindt hij dit agendapunt niet besluitrijp. Het coördinatiebesluit kan pas genomen worden als
de participatie goed geregeld is. Hij wil
initiatiefnemers en omwonenden kans
geven om elkaar te ontmoeten en te
spreken. Vanwege het draagvlak is aan
de provincie goed uit te leggen dat de
raad het besluit uitstelt.
De heer Bennink (VVD) vraagt de heer
Roseboom: Wat verandert er als het besluit uitgesteld wordt. Je moet coördinatiebesluit en participatiebeleid scheiden.
De heer Roseboom antwoordt dat het
coördinatiebesluit pas na de bestemmingsplanbehandeling gaat gelden. De
initiatiefnemer kan ondertussen aan
draagvlak werken. Dus is uitstel geen
probleem.
De heer Bennink vindt het eerlijk naar
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de burger nu een coördinatiebesluit te
nemen en ondertussen te werken aan
participatie. Uitstellen verandert niets.
“Bovendien, als wij het niet nemen, dan
neemt de provincie het coördinatiebesluit wel.”
De heer Woldberg (PvdA) merkt op dat
snelheid zorgvuldigheid lijkt te verdringen. “Flyers verspreiden is
geen burgerparticipatie.” In een enquête
stonden suggestieve vragen, andere belangrijke punten zijn aan omwonenden
niet genoemd. Hij vraagt of dit project
zonder subsidie haalbaar is en of het
hier om het geld gaat, of gaat het om
de klimaatdoelstelling. Hij is voor uitstel
van dit stuk zodat omwonenden meer
tijd krijgen om mee te denken.
Mevrouw Berends (GB) sluit aan bij de
vorige sprekers.
De heer Van der Lugt (CDA) geeft aan dat
het voorstel bedoeld is om het bevoegd
gezag van de provincie over te dragen
aan de gemeente. Nu of over een maand
aannemen maakt geen verschil.
De heer Bennink (VVD) stelt dat het
coördinatiebesluit bedoeld is om de
bezwarenprocedure te regelen. Hij roept
de gemeente op om met de omwonenden te overleggen.
De heer Van Hattum (CU) steunt de heer
Bennink; het is een technisch voorstel.
De heer Drost (VNB) vindt de communicatie tekortgeschoten.
Toelichting door het college
Wethouder Van Someren antwoordt
dat een maand uitstellen feitelijk geen
verschil maakt. Wel is een coördinatiebesluit nodig om als gemeente bevoegd
gezag te zijn. Anders neemt de provincie
het bevoegd gezag terug en dan heeft

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
Mob. 06-20 61 02 97

de gemeente niets te vertellen. De
vragen over participatie blijven bestaan.
Die zijn onafhankelijk van het coördinatiebesluit. Beide raden gaan bijgepraat
worden door de initiatiefnemers. Hij
staat achter het voorstel om een overzicht met beslismomenten en zeggenschapszaken te maken. Zonder subsidie
is het project ook haalbaar, maar er
blijft dan minder over voor compensatie naar omwonenden. In Overbetuwe
speelt hetzelfde verhaal. De enquête
was bedoeld om deelnemers voor het
bewonersplatform te werven. Hij vindt
ook dat participatie sterker moet.
De heer Roseboom (SGP) wijst erop dat
voor het klimaatplan draagvlak nodig
is, dat geldt ook hier. Bovendien kom
er nog een informatieavond voor beide
raden. Liever daarna dan besluiten.
De heer Woldberg (PvdA) merkt nog op
dat het leuk is dat de initiatiefnemers
met de raden gaan praten. “Ik vind het
veel belangrijker dat de bewoners worden geïnformeerd.”
De voorzitter stelt dat een raadsmeerderheid er voor lijkt te kiezen om dit
stuk aan te houden en het voor te leggen aan de agendacommissie. De raad
gaat hiermee akkoord.
Verwijdering ernstig verwaarloosde
gedenktekens van graven waarvan
het grafrecht is beëindigd
Toelichting
Het college heeft de raad voorgesteld
om op de gemeentelijke begraafplaatsen ernstig verwaarloosde gedenktekens te verwijderen van graven waarvan
het grafrecht is beëindigd. Daarmee
voorkomen wij dat er een onverzorgd
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beeld ontstaat. De stoffelijke resten in
deze graven verwijderen we voorlopig
nog niet. Dit gebeurt pas op het moment
dat het graf nodig is om opnieuw te kunnen begraven. Na verwijdering van het
gedenkteken markeren we deze met een
eenvoudig paaltje met de naam van de
overledene en zaaien wij de vrijgekomen
ruimte in met gras of voorzien wij het
van beplanting.
Behandeling in de raad
De heer Hommersom (CDA) vindt het
een goed collegevoorstel. Een raadscommissie heeft een kaderstellend
advies uitgebracht. Op de invulling in
de notitie geeft de raadscommissie met
een amendement Gedenktekens van
de fracties SGP, PvdA, CDA, GB, CU en
VNB een nauwkeuriger aanduiding van
de betrokken graven. Het betreft de
graven met de nummers van de foto’s
uit de notitie ‘Verwijderen grafbedekking’ waarbij de Raad vaststelt dat
uitsluitend de voorgenomen acties bij de
foto’s onder de nummers 1, 2, 3, 4 (enkel
losse stenen verwijderen), 5 (enkel losse
stenen verwijderen), 6, 7, 14 (enkel losse
stenen verwijderen), 15, 18, 19, 20, 23,
27, 28, 31, 32 (uitsluitend het verticale
gedenkteken verwijderen), 33, 35 en 38
(foto’s zijn genummerd vanaf p. 2 van de
voornoemde Notitie naar beneden) in
lijn zijn met deze criteria.
Het gaat dus om een terughoudende
toepassing.
De heer Eerbeek (SGP) merkt op dat het
amendement bedoeld is om de uitvoering van de criteria in goede banen te
leiden. Hij hoopt dat van dit raadsbesluit
nu en in de toekomst weinig gebruik
gemaakt hoeft te worden.
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RAADSVERSLAG
KOP

SGP NIEUWS FEBRUARI 2021

• kostuums
• trouwkostuums
• ambtskleding
• ruim aanbod vrijetijdskleding

Burgemeester Lodderstraat 38
Opheusden

0488 42 96 90

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

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

De heer Jansen (PvdA), mevrouw Berends (GB), de heer Van Hattum (CU) en
de heer Drost (VNB) gaan akkoord met
het amendement en met het raadsvoorstel.
De heer Bennink (VVD) vindt de notitie
prima, en ook de samenwerking binnen
de raad om tot deze notitie te komen.
Dit punt gaat naar Het Besluit
Zienswijze Kaderbrief 2022 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ)
Toelichting
Op 18 december 2020 heeft het
Dagelijks Bestuur van de VRGZ de
Kaderbrief 2022 gestuurd aan de
gemeenteraden van de deelnemende
gemeenten. De VRGZ wil dat de
gemeenten in het kader van verlengd
lokaal bestuur, aan de voorkant wordt
betrokken bij het begrotingsproces. De
gemeenteraden worden in die hoedanigheid in de gelegenheid gesteld om
hun zienswijze op de Kaderbrief 2022
vóór 18 februari 2021 kenbaar te maken. De Kaderbrief 2022 informeert op
hoofdlijnen over inhoudelijke ontwikkelingen, financiële uitgangspunten en
de risico’s voor de programmabegroting 2022.

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

Behandeling in de raad
De heer Kroon (SGP) memoreert het
goede gesprek tussen de raad en
mensen van VRGZ. Vooral het vierjarig
regionaal beleidsplan van VRGZ geeft
de raad de mogelijkheid om invloed uit
te oefenen. Een zorgpunt blijft de aanrijtijd van de ambulances. Hij vraagt
de voorzitter de raad hiervan op de

hoogte te houden. “Mogelijk komt
hierin verbetering nu onze burgemeester toetreedt tot het dagelijks bestuur.”
De andere fracties zijn het ook eens
met de zienswijze.
Burgemeester Kottelenberg meldt
dat de ambulancecijfers binnenkort
beschikbaar zijn. “Het jaar 2020 begon
goed, maar eindigde vanwege corona
slechter.”

Het Besluit
Toelating van de heer W.F. Keuken
(SGP) tot de gemeenteraad
De onderzoekscommissie geloofsbrieven heeft de geloofsbrieven van de
heer Keuken onderzocht en in orde
bevonden. Zij adviseert hem toe te
laten tot de raad.
De raad gaat hier unaniem mee akkoord.
De heer Keuken legt de eed af in handen van de burgemeester.
Hierna neemt de heer Keuken deel aan
de beraadslagingen.
Mededeling uit het auditcomité
De heer Hommersom meldt dat aan de
orde zijn geweest: de planning van de
jaarrekening 2020, de wijze van behandeling decemberbrief van het Rijk, de
Bestuursrapportage (Berap) komt twee
keer per jaar, de planning van de kadernota en de begroting, en aandacht voor
de meerkosten voor de accountant
door de coronacrisis.
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VAN DE
WETHOUDER
Programma wonen: kwantiteit maar vooral kwaliteit
In 2016 heeft de gemeente Neder-Betuwe haar woonvisie ‘Vitale kernen in een
sterke gemeente 2.0’ opgesteld. Zo’n woonvisie heeft een looptijd van 5 jaar en
geldt als onderlegger voor de onderhandelingen met de verschillende partners
waarmee we als gemeente aan tafel zitten. Alhoewel het steeds actualiseren van
deze visie gepaard ging met het consulteren van diverse spelers in de woningbouwwereld was de gemeenteraad, en daardoor ook onze inwoners, aan de voorkant
te weinig betrokken bij het opstellen daarvan. Aan het einde van dit jaar loopt de
huidige Woonvisie van de gemeente Neder-Betuwe af. Tegelijkertijd treedt op 1
januari 2022 de nieuwe Omgevingswet (waarschijnlijk) in werking. In het kader van
de nieuwe Omgevingswet werkt Neder-Betuwe aan een Omgevingsvisie.
In lijn met de nieuwe omgevingswet (participatie) zetten wij in op een actieve
betrokkenheid van de raad. Hiervoor zal een raadswerkgroep ingesteld worden
waarin alle fracties hun inbreng kunnen leveren. Met deze raadswerkgroep bespreken we de actuele thema’s zoals die ook bij de thematafels met marktpartijen
besproken zullen worden.
Het thema “wonen voor alle doelgroepen” is een van de speerpunten in de nieuwe
Omgevingsvisie. Binnen de Omgevingsvisie is dit speerpunt niet verder uitgewerkt.
Het Programma Wonen kent hetzelfde detailniveau als voorheen de Woonvisie. Inmiddels heeft het college de startnotitie voor het Programma Wonen vastgesteld.
Met dit Programma Wonen beschrijven we de huidige problematiek op de lokale
woningmarkt en geven we voorstellen en handvatten om deze problemen op te
lossen. Door de huidige woningmarkt te onderzoeken weten we waar de gemeente
nu staat en welke knelpunten prioriteit hebben. Daardoor kunnen we beter inzetten op de doelgroepen die nu moeilijk een passende woonruimte kunnen vinden.
Met het Programma Wonen kunnen we tevens beter sturen wat, hoeveel en voor
wie gebouwd moet worden. En dat er knelpunten zijn, is duidelijk. De wachttijd
voor een huurwoning is opgelopen tot 7 jaar. Veel starters wachten met smart op
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de mogelijkheid een woning te kunnen kopen. Senioren zijn bereid hun huidige,
vaak te grote woning, te verlaten maar hebben geen passend alternatief. Daarnaast
hebben we ook zorg te dragen voor bijzondere doelgroepen. Denk aan statushouders, de taak die vanuit beschermd wonen op ons afkomt en het woonwagenbeleid.
De huisvesting van arbeidsmigranten hebben we intussen aardig in beeld.
Via zogenaamde thematafels brengen we samen met interne en externe deelnemers de actuele problemen op de lokale woningmarkt in kaart. Samen bespreken
we met hen de diverse vraagstukken maar bespreken ook oplossingsrichtingen.
Te denken valt aan woningbouwcorporaties, huurdersverenigingen, de WMO raad,
projectontwikkelaars en makelaars. Vanwege de geldende corona-maatregelen zullen we wellicht in moeten zetten op digitale thematafels.
Ondertussen gaan de gesprekken met projectontwikkelaars en grondeigenaren
gewoon door. We behoeven ons inmiddels geen zorgen te maken over de vraag
hoeveel woningen we de komende jaren mogen toevoegen. Heel blij zijn we met de
goedkeuring van de provincie voor de bouw van 1400 woningen voor de komende
10 jaar. Dit is fors meer dan de 895 van de afgelopen 10 jaar. Onze insteek is te
bouwen in alle kernen. In Opheusden onderzoeken we op dit moment waar een
volgende uitbreidingsfase het best past. Daarnaast zijn er een aantal welkome
particuliere initiatieven ingediend die we op dit moment beoordelen op haalbaarheid. In Dodewaard is de verkoop van de 1e fase in Fructus dermate goed verlopen
dat we ons inmiddels oriënteren op een volgende stap. In Ochten zullen op niet te
lange tijd weer een flink aantal woningen worden toegevoegd. Dat geldt ook voor
Kesteren waar de eerste woningen in Casterhoven 7 inmiddels zijn verkocht.
Helaas heeft de Raad van State een voor onze gemeente ongunstig besluit
genomen over de ontwikkeling van Broedershof in Echteld. Heel jammer, omdat
dit dorp een flinke impuls kan gebruiken die de leefbaarheid bevordert. Op dit
moment onderzoeken we op welke wijze we toch zo snel mogelijk woningen aan
dit dorp kunnen toevoegen.
We hopen het nieuwe Programma Wonen eind 2021 aan de raad ter vaststelling
voor te kunnen leggen. De nieuwe omgevingswet treedt nog niet in werking vóór
eind 2021. Gezien de relatie met de nieuwe Omgevingswet is ons voorstel om de
nieuwe Omgevingswet te volgen. Daarnaast volgen we ook de oude besluitvormingsroute waarbij de gemeenteraad het Programma Wonen zal vaststellen in
plaats van het College. Het bij dit proces actief betrekken van de gemeenteraad
zien we als één van de belangrijkste veranderingen c.q. verbeteringen t.o.v. de
woonvisie onder het oude regime. Immers, de gemeenteraad is niet alleen de
antenne, maar ook de spreekbuis van onze inwoners.
Nees van Wolfswinkel
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Landelijk

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

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

Bekijk al onze openstaande vacatures op:

www.mdemachinebouw.nl

Mededeling commissie Precariogelden
De heer Meijering rapporteert dat
gesproken is over: oprichting van de
energiecoöperatie Windpark MiddenBetuwe, overdracht van eigendom van
het windpark, waar inwoners in kunnen
deelnemen, een adviescommissie n.a.v.
een raadsmotie, informatie vanuit de
commissie in de raad en de stukken
van de commissie zijn beschikbaar via
Notubox.
Hamerstukken
• Aanwijzing van de heer D.A. Waasdorp tot tweede waarnemend voorzitter van de raad.
• Regionaal onderzoek Overdracht
stortplaats Avri.
• Normen- en toetsingskaders 2020 en
2021.
• Suppletieuitkering conventionele
explosieven 2020.
• Bestemmingsplan ‘dijkversterking
Wolferen-Sprok’.
• Bestemmingsplan ‘Geluidzone Bonegraaf’.

unaniem aangenomen.
Klimaatnota 2021-2025
De heer Eerbeek (SGP) zal tegen deze
nota stemmen, omdat omwonenden
rond te plaatsen windmolens tijdig
betrokken moeten worden bij cruciale
beslissingen. Voor te verwachte overlast
moeten zij in ruime mate gecompenseerd worden. De raad moet toetsen op
1. Communicatie, 2. Participatie en 3.
Compensatie. Deze drie punten komen
in de Klimaatnota niet overtuigend
terug.
De Klimaatnota wordt aangenomen met
18 stemmen vóór en 1 stem tegen (SGP).
Motie Communicatie omwonenden
energietransitieprojecten
unaniem aangenomen.
Verwijdering ernstig verwaarloosde
gedenktekens van graven waarvan
het grafrecht is beëindigd
Het amendement: aangenomen met
17 stemmen vóór en 2 stemmen tegen
(VVD).
Het raadsvoorstel: unaniem aangenomen.

Bespreekstukken, besluitvorming

Zienswijze Kaderbrief Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid
unaniem aangenomen.

De heer Van Andel (VVD) trekt na uitleg
en toezegging van de wethouder de
motie IHP in.

Sluiting

Planvorming MFA Dodewaard
unaniem aangenomen.

De voorzitter vraagt een moment voor
bezinning of gebed en hij sluit de vergadering.

Uitvoeringsplan IHP (onderwijshuisvesting)
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Schoonmaakbedrijf
met visie
glas - tapijt - lino natuursteen
kantoren - scholen - kerken - etc.

www.schoonmaakbedrijfhof.nl
Tel. 0488 - 428223

J. van Damstraat 23 • 4041 VH Kesteren
•
•

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

LUNCH
DINER

•

VERJAARDAGEN

•
•
•

JUBILEUMS
FEESTJES
MEETINGS

Welkom

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

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

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

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

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

VAN DE

VAN DE FRACTIE
KOP

FRACTIE

Beste mensen,
De meeste van u weten dat ik in juli 2019
afscheid heb genomen als raadslid van
de gemeente Neder-Betuwe. Ik kon het
niet meer combineren met mijn werk
voor mijn werkgever en als eigenaar van
een winkel. Naast deze werkzaamheden
was er in mijn privé omstandigheden veel
gebeurd. Ik merkte dat ik vast liep en dat
het tijd was om op de rem te trappen. Dit
heeft geresulteerd in o.a. het afscheid als
raadslid.
Dit besluit was een goed besluit. Rust
doet een mens goed. Het geeft ruimte om
na te denken en om belangrijke zaken een
plaats te geven en te organiseren.
In de heeft raadsvergadering van afgelopen december heeft dhr. G.R. van
Leeuwen afscheid genomen als raadslid.
Hierdoor werd er door de partij (SGP)
opnieuw een beroep op mij gedaan.
Ik heb hier samen met mijn vrouw lang
over na kunnen denken en besloten het
raadswerk voor de SGP weer op te pakken.
Inmiddels ben ik tijdens de raadsvergadering van februari beëdigd en in de afgelopen weken hebben we niet stil gezeten.
Samen met Dirk Kroon werk ik aan de
portefeuille economie. Samen gaan we
de komende tijd bedrijfsbezoeken afleggen om met u van gedachte te wisselen.
Gezien de situatie waar we nu in zitten
hebben we in de afgelopen weken diverse
ondernemers bezocht die de gevolgen er-

varen van de maatregelen die zijn gesteld
om het coronavirus tegen te gaan.
Met de gesprekken in ons achterhoofd
hebben we een brandbrief geschreven
naar de SGP fractie in de Tweede Kamer.
In deze brief hebben we beschreven wat
de situatie was/is bij deze ondernemers
en hebben we hen verzocht hier wat mee
te doen.
Onderstaand een gedeelte uit deze brief;
“In de gesprekken met onze winkeliers
komt naar voren dat er begrip is voor de
moeilijke situatie waarin de overheid zich
bevindt. Het virus waar we mee te maken
hebben en wat door deze winkeliers ook
zeer zeker niet ontkend wordt heeft een
grote impact op onze samenleving. We
hebben in de achterliggende periode kunnen zien wat dit met mensen kan doen.
We hebben begrip voor het feit dat er
maatregelen genomen moeten worden.
En ja, elke maatregel doet pijn. Echter zien
we een terugkerend patroon ontstaan
in de maatregelen die genomen worden.
Het kabinet reageert vaak met generieke
maatregelen. Aan de ene kant begrijpelijk
maar vaak hebben deze generieke maatregelen grote ongewenste en onnodige
gevolgen. Zo heeft het kabinet ervoor
gekozen om naar aanleiding van volle
winkelstraten in slechts 30 van de totaal
alle 2500 winkelcentra een generieke
maatregel te nemen door alle niet- essentiële winkels volledig te sluiten.”

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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Tielsestraat 66 • 4043 JT Opheusden

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

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

www.vth.nl

Bij alle gesprekken die we met winkeliers
hebben gevoerd komt dit punt naar boven. Het besluit dat het kabinet hierover
heeft genomen heeft voor deze winkeliers verstrekkende gevolgen. Niet alleen
op de korte termijn maar zeker ook op
de lange termijn. Naast het feit dat ze op
dit moment geen omzet hebben en de
kosten doorlopen, blijven ze zitten met
voorraden en worden de klanten in de
armen gedreven van de online markt. Dit
heeft ook gevolgen voor de lange termijn.
Er zal afhankelijk van de duur van deze
maatregelen een grote groep mensen
zijn die deze ingezette trend van online
shoppen voort blijft zetten. Dus onzekerheid op dit moment maar ook zeker voor
de toekomst!
In de gemeente Neder-Betuwe zijn deze
winkeliers betrokken bij de samenleving,
zorgen voor werkgelegenheid, saamhorigheid enzovoorts. Zij zorgen grotendeels voor de leefbaarheid in onze dorpen en dragen bij aan maatschappelijke
doelstellingen, verenigingen enzovoorts.
Kortom zij zijn essentieel voor dorpen/
landelijke gemeenten.
Naar aanleiding van de gesprekken die
we als lokale SGP hebben gevoerd willen
we u verzoeken om aandacht te vragen
bij het kabinet (eventueel in samenwerking met andere fracties) om te komen
tot maatwerk oplossingen.
Als we winkeliers vragen naar een
oplossingsrichting dan horen we veelal
dezelfde oplossingen zoals:
- Actief deurbeleid (eventueel met een
generieke afspraak over hoeveelheid
klanten in de winkel);
- De mogelijkheid om op afspraak klanten
in te plannen;

RAADSVERSLAG
KOP
- Afhalen mogelijk te maken eventueel
door een gedeeltelijke buitenopstelling;
- Volledige openstelling voor de dorpen
en een beperking op de bezoekers in
de winkelstraten door het afsluiten van
parkeergarages en toelatingsbeleid in
deze straten.
Chris Stoffer (SGP) heeft dit opgepakt en
meegenomen in zijn bijdrage in het debat
rondom de steunmaatregelen. Vervolgens heeft hij een motie ingediend die
werd ondersteund door de meerderheid
van de kamer.
Tot op heden is slecht een deel van de
motie uitgevoerd. Het is mogelijk af te
halen bij deze winkeliers en het kabinet is
gekomen met het Click&Collect systeem.
Het blijkt echter in de praktijk dat dit weinig toegevoegde waarde heeft en dat het
meer een legalisatie is van hoe het loopt
in de dagelijkse praktijk. We zijn nog
niet tevreden met deze gang van zaken.
We blijven dit volgen en hopen dat het
kabinet inziet dat het noodzakelijk is deze
winkels meer vrijheid te geven.
We willen u oproepen de lokale ondernemer/winkelier niet te vergeten; we
hebben hen hard nodig.
Namens de SGP fractie wil ik alle ondernemers die te maken hebben met de
gevolgen van deze crisis sterkte wensen
in deze onzekere en moeilijke tijd. Als u
vragen hebt of andere zaken die u met
ons wilt bespreken, dan kunt u mij of Dirk
met een gerust hart bellen.
Hartelijke groet,
Willem Keuken
SGP Neder Betuwe
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VOOR DE JONGEREN
KOP

ALIEXPRESS
GOEDKOOP?

Hoveniers die méér doen

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

www.vdbh.nl

Tegenwoordig kopen we veel online. Dat is
logisch, want veel winkels zijn gesloten. Toch
maakt het wel verschil waar je koopt. In onze
regio hebben we namelijk veel bedrijven, die
mooie producten leveren. Echter, veel producten zijn ook makkelijk ergens anders te verkrijgen, en dat vaak voor een lagere prijs. Dat
geeft vaak de doorslag, maar is dat terecht?
Het meest bekende voorbeeld van goedkoop
online winkelen is AliExpress. Deze grote
Chinese webwinkel is een verzamelplatform van allerlei Chinese verkopers die hun
producten over de hele wereld verzenden.
Alles is spotgoedkoop, maar ook van heel
lage kwaliteit. Daardoor kunnen er enorme
aantallen worden geproduceerd, en is er
sprake van schaalvoordeel. Verzending duurt
vaak wat langer, maar die is meestal toch
gratis. Ondertussen moeten al deze Chinese
wegwerpproducten, want dat zijn het, duizenden kilometers worden vervoerd. Dit gebeurt
doorgaans met containerschepen, die tot wel
23000 containers tegelijk kunnen vervoeren.
Hierbij is ook sprake van schaalvoordeel:
per product is het vervoer heel goedkoop.
Ondertussen stoten de duizenden schepen
wel enorme hoeveelheden schadelijke stoffen
uit, die (nog) niet worden doorberekend in de
prijs. Dit gaat echt om enorme getallen: de 15
grootste schepen ter wereld stoten net zoveel
stikstofoxiden uit als 760 miljoen auto’s! De
uitstoot van CO2 bedraagt 42 miljoen ton
per jaar. En dat is net zoveel als 12,5 miljoen
auto’s.
Een ander voorbeeld is Amazon, een bedrijf
dat begon in de Verenigde Staten maar steeds

verder uitbreidt over de hele wereld. Voor dit
bedrijf gaat het bovenstaande ook deels op,
al zijn de afstanden doorgaans minder groot,
is de kwaliteit vaak hoger en is de verzending
niet gratis. Toch is Amazon, vergeleken met
een Nederlandse webwinkel als bol.com, erg
goedkoop. Hoe kan dat? Daarvoor moeten we
eerst kijken naar de opbouw van de prijs van
een product. Die bestaat (sterk vereenvoudigd) namelijk uit ontwikkelkosten, productiekosten, distributiekosten en winst. Als een
bedrijf wil verdienen aan de verkoop van zijn
producten kan dat in principe op twee manieren: veel winst per product rekenen en weinig
producten verkopen, of weinig winst per
product maar veel producten verkopen. Voor
de consument is de keuze snel gemaakt: het
goedkopere product, waarbij er dus sprake
is van weinig winst per product. Dit is precies
het businessmodel van Amazon. En doordat
veel mensen gebruikmaken van Amazon,
kunnen de prijzen erg laag blijven. Andere
bedrijven, die vaak niet dezelfde schaalvoordelen hebben, prijzen zich uit de markt. En zo
worden de grote bedrijven steeds groter en
de kleine bedrijven steeds kleiner.
Zoals je misschien tussen de regels door hebt
kunnen lezen, wil ik een lans breken voor het
meer lokaal kopen van producten. Want zeg
nu zelf: het is toch veel mooier om producten
te kopen bij een lokaal bedrijf die van hoge
kwaliteit zijn? En dat kost misschien iets
meer, maar alle nadelen die hierboven zijn
genoemd, zijn juist de sterke kanten van deze
bedrijven. Daarom: koop lokaal!
Met vriendelijke groet, Henry van Bragt
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Elektrotechnische installaties

Inbraakbeveiliging

Telecommunicatie

Airconditioning

Ventilatiesystemen

Zonnepanelen

Sfeervol wonen

DUURZAAM VERBONDEN. ALTIJD.
Van Noort Elektrotechniek

06 - 5187 5846

De Vlasman 10a

info@vannoortelektro.nl

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

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

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

Inbraakbeveiliging

Telecommunicatie

Airconditioning

Elektrotechnische installaties
Ventilatiesystemen

Inbraakbeveiliging
Zonnepanelen

Telecommunicatie

Airconditioning

Ventilatiesystemen
Van Noort Elektrotechniek

Zonnepanelen
06 - 5187
5846
info@vannoortelektro.nl

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

6669 ND Dodewaard

Hamsestraat 38
4043 LH Opheusden
0488 440905

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

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

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

VERHOEKS
Keukenmontage
&
Afwerkingsbedrijf

Opheusden

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

Alblasserdam

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

www.verhoekskeukenmontage.nl

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

D.A. (DIK) Waasdorp

GERWIN ROSEBOOM

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

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

N. (NEES) van Wolfswinkel

MATHIJS JONKERS

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

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

M.A. (MARIEN) Klein

W.F. (WILLEM) Vermeer

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

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

J. (JAN) Eerbeek

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

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

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

Bij vragen, ideeen en/of opmerkingen
kunt u contact opnemen met bovenstaande personen.
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Vergaderdata
11 maart		
25 maart		
8 april		

- Beeldvormende avond
- Raadsvergadering
- Beeldvormende avond

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

Bidstond voor de verkiezingen
DV 16 maart.

Goed eten. Daar houden we van.

Live mee te luisteren via HHG Opheusden.
Aanvang 19.30 uur (indien nog avondklok 18.30 uur)
Stationsstraat 1-3 Kesteren

COLOFON

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

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

Een keer in de 6 weken verschijnt SGP-nieuws
huis aan huis in de gemeente Neder-Betuwe. In
SGP-nieuws staan uitgebreide verslagen van de
raadsvergaderingen. Door SGP-nieuws te lezen
bent u goed op de hoogte van de zaken die
spelen in de gemeente Neder-Betuwe.
Jaargang 39 nr. 1, februari 2021

Smartphone
stuk?

Oplage
9.000 exemplaren

Henk-Jan

Bouwen doen we graag samen!

repareert je
smartphone live
en terwijl je wacht!

Redactie
G. van de Werken

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

Maak een afspraak via

Edisonring 17 - 6669 NA Dodewaard

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

Maatwerk in telecom volledig
afgestemd op úw situatie!

0488-440391

0488-44 0391

of op telefonade.nl

info@telefonade.nl

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

-

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

www.hazet.nl

