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Damitech,
regionaal dé technische
groothandel voor al uw
benodigdheden

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

Gereedschap

Beregening

Verf

Bouwmaterialen

Elektra

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

Sanitair

Bezorgservice

“Medelijdende
Hogepriester”
“Want wij hebben geen Hogepriester, Die niet kan medelijden hebben
met onze zwakheden, maar Die in alle dingen gelijk als wij is verzocht
geweest, doch zonder zonde.” Hebr. 4:15
Ds. L. Terlouw

Zorg is onmisbaar in het leven van
een lijdend mens. Lichamelijk lijden
geeft veel smart en maakt verlegen
om dokters, medicijnen en hulp.
Wereldwijd wordt de schreeuw
gehoord om helpende handen aan
het bed.
De medelijdende Mens
Tijd voor zo noodzakelijke meeleven met de lijdende medemens is
schaars. Hoevelen zijn er vandaag
die in het lijden roepen: “Ik heb
geen mens!”
Hoeveel medelijdende ogen zijn
er in ons lijden niet op ons gericht.
Wat kan medelijden in ziekte goed
doen. Toch gaat het de apostel, als
hij schrijft over de medelijdende
Hogepriester, niet om een medelijdende blik in de ogen van de
Mens. Een blik als antwoord op ons
lijden. Het gaat om het leven van de
Mens Jezus Christus. Hij verliet de
hemelse heerlijkheid en daalde af

in de menselijke natuur met ziel en
lichaam. In ziel en lichaam is Hij in
alles verzocht door satan, wereld,
maar ook door lijden naar ziel en
lichaam. Er is geen lijden naar ziel
en lichaam of Hij heeft als Mens de
diepste diepte gepeild. Hij is er in
ondergegaan en heeft overwonnen. Jesaja profeteert dat Hij al onze
krankheden op zich genomen heeft.
Hij heeft de oorzaak van die krankheden, overtredingen en zonden op
zich genomen en weggedragen.
Hebt u de onmisbare verlossing
van deze medelijdende Mens nodig
gekregen? Gaat uw roep vooral uit
naar Zijn hulp in de grootste kwaal
van uw leven: “Ik ben door Uw wet
te schenden, krom van lenden”,
totaal door verderf aangetast. Deze
Mens schrikt van geen kwaal terug!
De grote Hogepriester
De medelijdende Mens is de grote
Hogepriester. De hogepriester was
in Israël een man van aanzien. Deze
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Hogepriester is opgevaren naar de
hemel. Hij is voor God verschenen
en doet in het hemels heiligdom Zijn
dienstwerk. Wat klinkt daarin Zijn
hoogheid en macht door! Wat is Hij
daarin tegelijk onbereikbaar voor
ons, zondige mensen. En toch, Hij
verscheen als waarachtig, rechtvaardig mens op deze aarde. Hij
heeft onder ons gewoond. Hij is de
mens in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Hij overbrugt de
kloof tussen verloren zondige mensen en Zijn heilige Vader. Omdat Hij
Die afstand overbrugd heeft, zit Hij
op de troon der genade. Daarom
roept de apostel op om met vrij-
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moedigheid toe te gaan tot de troon
der genade om geholpen te worden
ter bekwamer tijd.
Hoe groot uw nood ook is, in Zijn
grootheid van barmhartigheid en
genade maakt Hij waar: “Schoon ik
arm ben en ellendig; denkt God in
deze medelijdende Hogepriester
aan mij bestendig.” Hij is dan mijn
Hulp en mijn Bevrijder. Nog roept
deze medelijdende Hogepriester,
hoe groot uw nood is, hoe sterk uw
doodsbanden zijn: “Komt allen tot
Mij die vermoeid en belast zijt en Ik
zal u rust geven.” In Zijn striemen is
genezing.
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Opening
Voorzitter Kottelenberg heet na een
appel voor aansluiting allen welkom
op deze historisch bijzondere, digitale
raadsvergadering. Hij memoreert de
aanleiding van deze werkwijze, de
maatregelen voor de gecontroleerde
lockdown. Hij uit zijn medeleven
voor de mensen die met verliezen te
maken hebben, de mensen die lijden
aan de afzondering en bijzonder de
mensen die zich tot het uiterste inzetten voor verzorging en bevoorrading.
Hij vraagt een moment van stilte voor
gebed of bezinning. Ook wordt er een
minuut stilte gehouden voor degenen
die aan corona zijn overleden.
Er zijn ook mooie dingen: Hij feliciteert namens de raad SGP-raadslid
Gerwin Roseboom met de geboorte
van een dochter.
Tijdelijk reglement voor digitale
vergaderingen van de raad van de
gemeente Neder-Betuwe 2020
De raad neemt deze verordening
unaniem aan.
Ingekomen stukken
De heer Jansen (PvdA) vraagt:
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1. Toelichting over de benaming van
randweg en rondweg.
2. Wat is de rol van wethouder Klein
in het project Casterhoven?
3. De opkomst op de consultatiebureaus blijkt hoger, is ook de vaccinatiegraad hoger?
4. Hoe gaat het met OBS Isandra in
IJzendoorn?
De heer Woldberg (PvdA) vraagt hoe
het staat met de raadskring nu Tiel
uittreedt.
Burgemeester Kottelenberg antwoordt dat voor Ochten de term
rondweg en voor Opheusden de term
randweg wordt gebezigd om onderscheid te maken.
Wethouder Klein volgt voormalig wethouder Keuken op als voorzitter van
de vergadering van aandeelhouders.
Op de overige vragen zal hij schriftelijk antwoorden.
Hamerstukken
Deze agendapunten worden zonder hoofdelijke stemming unaniem
aangenomen
• Verordening rekenkamercommissie gemeente Neder-Betuwe 2020
• Wijziging gemeenschappelijke
regeling GGD Gelderland-Zuid
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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

• Bestemmingsplan Parallelweg 9,
Opheusden
• Bestemmingsplan Kesteren, Tielsestraat 95 (Vlastuin)
• Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Kernen Neder-Betuwe
• Advies aan CvdM (Commissariaat
voor de Media) over aanvragen
lokale omroep
De heer Eerbeek (SGP) had gevraagd
het laatste punt als bespreekstuk
te agenderen, omdat SGP geen
voorstander is van lokale omroep.
Omdat de Mediawet de gemeenteraad verplicht om een keuze te
maken voor een lokale omroep zal
zij toch voor dit voorstel stemmen
ook omdat toegezegd is door Regio
TV Tiel dat vloeken en grove taal
geweerd worden.
Bespreekpunten
Onderzoek rekenkamercommissie ‘Problemen voorkomen is
beter dan genezen’
Toelichting
De rekenkamercommissie NederBetuwe heeft een onderzoek
ingesteld naar de sociaal-maatschappelijke en financiële gevolgen
van schuldproblematiek in de
gemeente Neder-Betuwe. In de
Nota van bevindingen ‘Problemen
voorkomen is beter dan genezen’
zijn de conclusies van het onderzoek
opgenomen. Op basis van deze
conclusies zijn aanbevelingen geformuleerd. De aanbevelingen 1 - 3 zijn
voor de raad. De aanbevelingen 4 - 6
zijn voor het college.
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Behandeling
De heer Van Hattem (CU) merkt op
dat bijna 100 mensen met schuldenproblematiek te maken hebben,
maar dat schaamte rond dit onderwerp sterk meespeelt. Hij beveelt
aan om hierover goed, laagdrempelig
te communiceren met inwoners en
ook maatschappelijke instanties erbij
te betrekken zoals verenigingen,
scholen en kerken. Hij beveelt ook
‘maatjes’ aan.
De overige raadsfracties zijn ook
tevreden over het rapport en ze rekenen op een goede uitwerking.
Monitor Neder-Betuwe bloeit!
2019-2024
Toelichting
In de raadsvergadering van 3
juli 2019 zijn het ‘Uitvoeringskader gezond opgroeien in
Neder-Betuwe 2019-2024’ en de
‘Sport- en beweegvisie NederBetuwe 2019-2030’ vastgesteld.
Ook is in deze raadsvergadering
een motie unaniem aangenomen
om de doelstellingen genoemd
in het ‘Uitvoeringskader gezond
opgroeien in Neder-Betuwe 20192024’ nader te concretiseren. Met
vaststelling van de ‘Monitor NederBetuwe Bloeit! 2019-2024’, wordt
uitvoering gegeven aan de motie en
worden krachten vanuit de doelstellingen en uitgangspunten van
beide documenten gebundeld. Het
beoogde doel hiervan is om een
gezonde leefstijl voor alle inwoners
van Neder-Betuwe makkelijker en
vanzelfsprekender te maken.
7

SGP NIEUWS MEI 2020

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

Behandeling
De heer Meijering (SGP) is blij met de
oplegger Uitvoeringskader bij de monitor. Hij vraagt het college naar de
status van de oplegger ten opzichte
van het Uitvoeringskader.
De heer Van Andel (VVD) vindt de
monitor met de oplegger een “stap
naar een gezondere samenleving”.
Hij mist nog concretere doelen en
ambitie. Daarom dient hij samen
met CDA en SGP een amendement
in, dat een aanscherping in aantallen
en frequentie van de doelen van de
raadsvoorstel bevat.
De heer Woldberg (PvdA) vindt het
raadsvoorstel duidelijk genoeg; het
amendement is overbodig. “Het lijkt
op overheidsdwang en het is betuttelend. Het lijkt Rusland of Noord-Korea
wel.”
De heer De Bruine (GB) “Essentieel is
dat de inwoners gezond gaan leven en
dat zit in de hoofddoelstelling. Veel
zaken worden al opgepakt. “Er zijn
supermarkten die ongezonde producten uit zicht houden.” Hij vraagt
het college te zorgen dat de ambities
niet verkeerd worden opgevat. Hij
beveelt inzet van de raadsleden aan
om hun achterban te activeren. “Voor
het amendement zou een communistische partij applaudisseren. Dit
is gebieden en bevelen i.p.v. stimuleren.” Hij vindt dat dit amendement de
doelstellingen onhaalbaar maakt. Hij
doet de suggestie om schoolzwemmen weer te introduceren.
De heer Van Hattem (CU): “Het document is best ambitieus, een behoorlijke opgave tot 2025.” Hij steunt het
amendement.
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De heer Van der Lugt (CDA) ziet het
geheel als drietrapsraket: monitor,
oplegger en amendement.
De heer Hommersom (CDA) ziet dit
onderwerp als ‘sport en bewegen in
eigen omgeving’. “Door de corona-ellende zien we dat bewegen en goede
voeding belangrijk zijn. Daarnaast
beseffen we dat ons leven in Gods
hand is.”
Toelichting door het college
Wethouder Van Dijkhuizen bedankt
voor de positieve woorden. De oplegger is onderdeel van het uitvoeringskader van de monitor. Op het amendement zegt ze dat het team dat
hieraan werkt heel enthousiast is het
maximale eruit wil halen. Er komt een
uitvoeringsdocument en als er zich
hobbels in de uitvoering voordoen
vraagt ze de raad om haar in kennis
te stellen. Ze heeft geen probleem
met het amendement. Ze komt met
maandelijkse berichtgeving.
Behandeling 2de ronde
De heer Van Andel (VVD) geeft aan
dat het amendement helemaal geen
dwang beoogt, maar het sluit aan bij
de rijksdoelen. “Het is toch logisch
dat in de sportkantine ook gezonde
voeding aanwezig is.”
De heer Meijering (SGP) stelt dat de
vergelijking met Noord-Korea kant
noch wal raakt. Het amendement is
bedoeld als steun voor de wethouder en om richting te geven aan het
uitvoeringsprogramma.
Wethouder Van Dijkhuizen is blij met
de bereidheid van de raadsfracties
om hun achterban te willen benade9
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ren. Ze geeft dit door aan de sportcoaches.
De heer De Bruine (GB) kan zich
vinden in diverse punten van het
amendement, maar is getriggerd
door de toon, met name door het
verplichtende karakter.
De heer De Bruine (GB) brengt een
motie Radijs in, waarin het college
wordt verzocht om een voorbeeld te
zijn: stel rond de gemeentelijke vergaderingen gezonde hapjes en nietalcoholische en niet-suikerhoudende
drankjes beschikbaar. De fracties
denken niet allemaal gelijk over deze
motie: detailniveau (VVD), hoort in
presidium (CU), geen onderwerp voor
een motie (SGP), goed initiatief (CDA).
Burgemeester Kottelenberg vindt het
goed dat het presidium zich hierover
buigt. Hij zou het jammer vinden als
de krokettenmotie zou sneuvelen.
Concept Regionale EnergieStrategie Fruitdelta Rivierenland (RES)
Toelichting
Doelstellingen uit het landelijke
Klimaatakkoord voor 50% duurzame
energie in 2030, zijn doorvertaald
naar alle regio’s in Nederland. Omgerekend moet dan 35 TWh duurzaam
worden opgewekt. Hiervoor moet elke
regio een deel bijdragen. In eerste
instantie betreft dit grootschalig zonen windenergie. De kansen die de
regiogemeenten zien zijn gebundeld
in dit (vooralsnog) concept RES-bod
dat vóór 1 juni a.s. bij het Nationaal
Programma RES wordt ingediend,
samen met een bijlage van Alliander
en het landschapsbureau Olthoff.
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Behandeling
De heer De Bruine (GB) dient namens
GB, CDA en VVD een motie RES-jeugd
in met het verzoek om inwoners
en speciaal jongeren van scholen,
studenten, young professionals en
de jongerenraad te betrekken bij de
opstelling van de RES. Ook de jeugd
van de regio moet er bij betrokken
worden.
De heer Van Essen (VVD) vindt het
RES een prima voorstel. Hij is medeindiener van de motie.
Mevrouw Mathijssen (PvdA) stelt dat
we voor de generatie na ons de CO2uitstoot moeten verminderen. “Dat
moeten we samen doen en daarvoor
is ook het RES.” Ze is voor de motie.
De heer Van Hattem (CU) stelt dat het
werk nu pas begint. “Goed rentmeesterschap schept verplichtingen.”
De heer Van der Lugt (CDA) vindt dat
vooroplopen ook voordeel heeft. Hij
roept de jeugd op om mee te doen.
Toelichting door het college
Wethouder Van Someren ziet de motie als een steunbetuiging. Neder-Betuwe gaat zelf haar rol naar de jeugd
oppakken. Het helpt ook om collegaraadsleden in andere gemeenten dit
voor te stellen.
Aanpassen klimaatnota en lijst van
categorieën van gevallen waarvoor
geen verklaring van geen bedenkingen nodig is
Toelichting
Op 8 februari 2018 stelde de raad de
klimaatnota 2018-2023 vast. Het college stelt nu voor enkele wijzigingen
11
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ONZE MISSIE

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

DE KEIJ HEEFT ALTIJD EEN PASSENDE OPLOSSING

Klaas van Binsbergen | Eigenaar

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

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

www.dekeij.nl

info@johanwillemsen.nl - www.johanwillemsen.nl

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

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

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

aan te brengen. Dit voorstel heeft
enerzijds betrekking op de aanpassing van de lijst van categorieën van
gevallen waarvoor geen verklaring
van geen bedenkingen noodzakelijk is
en anderzijds op een aanpassing van
de ruimtelijke criteria uit de klimaatnota.
In de Klimaatnota is een aantal ruimtelijke criteria opgenomen. Er is een
tweetal aanleidingen om deze criteria
aan te passen. Enerzijds is gesteld dat
initiatieven voor zonnevelden geen
grotere oppervlakte mogen hebben
dan vijf hectare. Het blijkt dat de
meeste van deze initiatieven een grotere omvang hebben en dus in strijd
zijn met de ruimtelijke criteria uit het
klimaatbeleid. Anderzijds is gebleken
dat de gestelde criteria in een aantal
gevallen niet goed op elkaar aansluiten wat de toetsing van de initiatieven
bemoeilijkt.
Behandeling
De heer Roseboom (SGP) bedankt
voor het stuk, dat meer bevat dan
enkele aanpassingen. Hij is het daar
wel mee eens. Toch vindt hij het nodig
om de criteria scherper te stellen.
Hij dient daarom namens SGP, CDA
en VVD een amendement in. Daarin
wordt beslispunt 1: 1. de Klimaatnota
Neder-Betuwe 2018-2023 als volgt gewijzigd vast te stellen:
a. De tekst van paragraaf 4.2 komt als
volgt te luiden: Bij de ruimtelijke beoordeling en afweging van initiatieven voor
zonnevelden gelden de volgende criteria:
1. Aansluiting zoeken bij de bestaande
of toekomstig te plaatsen windturbine projecten;

2. In het gebied van maximaal 600
meter, vanaf de middenas van de Betuwelijn gemeten, zijn zonnevelden in
principe toegestaan, mits de oppervlakte past binnen de schaal van het
landschap en sprake is van een goede
landschappelijke inpassing;
3. In het bestaande weidevogelgebied,
zoals aangegeven op de kaart van de
structuurvisie, zijn geen zonnevelden
toegestaan;
4. Zonnevelden niet op gronden die geschikt zijn voor agrarisch gebruik en
die bedrijfseconomisch verantwoord
gebruikt worden. Het onderzoek hiervoor moet door een onafhankelijke
instantie, op kosten van de initiatiefnemer gedaan worden.
b. De tekst van paragraaf 6.2 komt als
volgt te luiden: We verlenen planologische medewerking aan de realisatie van
meerdere zonnevelden tot een totale
maxima van 20 hectare. Voor de eerste
fase gaan we uit van de criteria voor
voorkeurslocaties (zie paragraaf 4.2)
waarbij we beogen om de doelstelling
voor de eerste fase te realiseren.
De heer Jansen (PvdA) is het eens
met het stuk en ook met het amendement.
De heer Van Hattem (CU) is het ook
eens met beide stukken.
De heer De Bruine (GB) vraagt wat er
gebeurt als een agrarische ondernemer op eigen grond een zonnepark
wil aanleggen. Hij vraagt waarom het
criterium van max. 5 ha per zonneveld in het amendement is verdwenen. Is het niet beter te wachten op
de klimaatnota, die dit najaar uitkomt?
De heer Van der Lugt (CDA) steunt het
13

SGP NIEUWS MEI 2020

raadsvoorstel met de aanpassingen
uit het amendement.

Dhr. J. van Leeuwen

Openingstijden:

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

di-do 9.00-17.30 uur

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

Tielsestraat 103
4041 CS Kesteren

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

Voor al uw onroerend goed
- Aan- en verkoopbemiddeling
- Taxaties
- Te koop gevraagd:
percelen cultuurgrond

Meer informatie:
Marinus Roseboom, Opheusden
Vestiging Midden Nederland
Frankeneng 17h, Ede • T: 0318-619209
E: ede@agriteam.nl • I: www.agriteam.nl

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

AANNEMERSBEDRIJF

W.P. van den Dikkenberg
NIEUWBOUW

Dodewaard

VERBOUW

06 - 5050 5393

ONDERHOUD

Toelichting van het college
Wethouder Van Someren ziet het
amendement als aanscherping van
het raadsvoorstel. Hij ziet geen belemmeringen en het bevat ook geen
risico.
Behandeling 2de ronde
De heer Roseboom (SGP) licht toe
dat de 5 ha grens niet functioneel is;
de ingediende projecten zijn soms al
groter. Hij geeft verder aan dat een
agrarische ondernemer op zijn eigen
grond binnen 600 m vanaf de Betuweroute een zonneveld moet kunnen
aanleggen.
De huidige goed gekeurde initiatieven
zijn ook gesitueerd in deze zone. Het
blijft natuurlijk van belang om dit in
goed overleg met omwonenden te
realiseren.
De SGP vindt het van zeer groot belang om ook een paragraaf in de nota
op te nemen, waarin de initiatiefnemer gevraagd wordt een omwonendenregeling te treffen.
Enerzijds om omwonenden rondom
de windturbines niet alleen de lasten,
zoals onder andere geluidshinder,
slagschaduw etc., maar ook de lusten
te bieden. Daarom moeten juist deze
inwoners vroegtijdig inspraak krijgen
in de ontwikkeling van een windpark.
Onderzoek toont aan dat er hinder
kan worden ervaren tot in een straal
van 2,5 kilometer rondom een windinitiatief, dit is een serieus gebied.
Anderzijds bestaan er genoeg
bruikbare nadeelcompensatiemo-
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in de Participatiewaaier tot stand
gekomen. In deze Participatiewaaier
wordt geadviseerd om direct omwonenden te laten profiteren van een
nabijgelegen windpark. Het kan gaan
om het aanbieden van een bijdrage
aan het verduurzamen van de woning
(zoals woningisolatie), groene stroom
met korting, gratis zonnepanelen of
een andere financiële vergoeding.
De omwonendenregeling kenmerkt
zich juist door de afwezigheid van
een financieel risico waardoor elke
omwonenden (ook die met een kleine
beurs) een compensatie ontvangen
voor de hinder die zij hebben.
De heer Van der Lugt (CDA) vindt het
een goed idee om omwonenden te
laten participeren in de planontwikkelingen en de opbrengst van groene
stroom. Dit moet in de klimaatnota
worden opgenomen.
Wethouder Van Someren is van plan
om aan het eind van het jaar een geactualiseerde klimaatnota te presenteren. Een omwonendenregeling is
een vorm van participatie. Hij zegt toe
dit op te nemen in de geactualiseerde
klimaatnota. Overigens wordt die nu
in lopende projecten al toegepast.
Bestemmingsplan ‘Kesteren, Nedereindsestraat 29’
Toelichting
Op het perceel Nedereindsestraat
29 te Kesteren staat een afgebrande
voormalige boerderij. Dit bestemmingsplan beoogt om het perceel te
(her)ontwikkelen voor woningbouw.

www.wpvandendikkenberg.nl
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De restanten van de boerderij worden gesloopt en er worden 13 woningen teruggebouwd. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage
gelegen en er is een tweetal zienswijzen ingediend. Een van de zienswijzen
geeft mede aanleiding de aansluiting
op de Nedereindsestraat te wijzigen,
voor het overige geven de zienswijzen
geen aanleiding tot wijzigingen. Het
bestemmingsplan kan daarom gewijzigd worden vastgesteld.

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

Behandeling
De heer Jansen (PvdA) “Past dit plan
wel zo dicht bij de rondweg en het
sportterrein? Wat gebeurt er als tennisvereniging en projectontwikkelaar
het niet eens worden?”
De overige fracties vinden het een
goed initiatief.
Toelichting door het college
Wethouder Van Wolfswinkel: “Zonder deal wordt er niet gebouwd.” Hij
vertrouwt er op dat de partijen er uit
komen.
Herziening Regionaal Programma
Werklocaties

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

Toelichting
Sinds 2001 maken de gemeenten in
Rivierenland afspraken over de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Met
de totstandkoming van het nieuwe
Regionaal Programma Werklocaties
is het huidige Regionale Programma
Bedrijventerreinen (RPB 2016-2020)
herzien. In het RPW 2020-2024 is
naast programmering van nieuwe
bedrijventerreinen ook aandacht
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voor de toekomstbestendigheid en
verduurzaming van bestaande bedrijventerreinen.
Behandeling
Alle fracties vinden het een goed
voorstel.
Beleidsrichtlijnen kantoorhuisvesting op bestaande bedrijventerreinen
Toelichting
In Neder-Betuwe bestaat behoefte
aan ruimte voor kantoorhuisvesting,
maar er zijn geen gebieden of locaties
specifiek aangewezen voor kantoren.
Dit leidt op de bedrijventerreinen tot
een toenemende vraag om andere
beschikbare plekken te gebruiken als
kantoor. Het bestemmingsplan staat
dit echter niet toe. In 2019 is gestart
met een pilot. Doel hiervan is om in
de aanloop naar de inwerkingtreding
van de Omgevingswet te kijken waar
op de bedrijventerreinen, en onder
welke voorwaarden, mogelijkheden
worden gezien voor het eventueel
toestaan van zelfstandige kantoren.
Dit was de aanleiding om te komen
tot beleidsrichtlijnen voor kantoorhuisvesting op bestaande bedrijventerreinen.
Behandeling
Mevrouw Berends (GB) vindt het
vreemd dat de raad niet op de hoogte
is van deze ontwikkeling, terwijl hierover al volop onderhandeld wordt.
De GB-fractie is geen voorstander
van kantoren op bedrijventerreinen.
Dat is niet de bedoeling van bedrij-

Handel
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Voor diverse soorten
aardappelen en uien!!

Voor diverse soorten
Voor diverseensoorten
aardappelen
uien!!
aardappelen
en uien!!
5,10,
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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

venterreinen. De marktvraag is ook
niet duidelijk. Als het moet ziet GB
liever de randen van de terreinen
hiervoor gereserveerd. Ze dient een
motie in die het college verzoekt: een
nieuw voorstel met de noodzaak voor
en het huidig gebruik van zelfstandige kantoorruimte en de uitkomst
van de enquête en gesprekken met
ondernemers. Zo kan de raad haar
kaderstellende rol vervullen. In het
voorstel moet ook de betrokkenheid
van omwonenden zitten.
De heer Woldberg (PvdA) ziet wel wat
in het voorstel. Leegstaande panden
benutten is goed, maar hij wacht
liever de resultaten van de genoemde
pilot af.
De raadsfracties zien wel het nut van
het voorstel. Ze denken verschillend
over de motie.
Toelichting door het college
Wethouder Van Someren ontraadt de
motie. Bedrijventerreinen heten tegenwoordig werklocaties. De participatiebijeenkomsten zijn druk bezocht
door ondernemers. Omwonenden
zijn de andere ondernemers en
daaronder is de enquête gehouden.
Dit stuk is het beleidskader, waarmee
aanvragen beoordeeld worden.
Mevrouw Berends (GB) stelt dat in de
RPW staat dat de noodzaak moet zijn
aangetoond en het moet duidelijk zijn
dat het is voor lokale ondernemers
en niet voor de regio.
Wethouder Van Someren antwoordt
dat de noodzaak moet worden
aangetoond bij een aanvraag en dit
wordt getoetst aan het beleidskader.
De beschreven werkwijze is de pilot in
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het licht van de omgevingswet, die er
aan komt.
Toevoegen lachgasverbod aan de
Algemene Plaatselijke Verordening
(APV)
Toelichting
Op 8 november 2019 heeft de raad
een motie aangenomen inzake het
onderwerp lachgas. Hiermee heeft
de raad het college opgeroepen om
mogelijkheden te onderzoeken die de
verkoop en het gebruik van lachgas
tegengaan. Dit onderzoek heeft
inmiddels plaatsgevonden. Geconcludeerd wordt dat de gemeente NederBetuwe, indien noodzakelijk, diverse
instrumenten in handen heeft om op
te treden. Desalniettemin staat een
toevoeging van een concreet artikel
inzake lachgas niets in de weg.
Behandeling
De heer Van Andel (VVD): “VVD staat
voor vrijheid.” Hij stelt dat bij beperkt
gebruik (< 10/maand) er geen gezondheidsproblemen zijn. Hij vraagt zich
af welke problemen er zijn om dit in
de APV op te nemen.
De heer Eerbeek (SGP): ”De VVD
maakt een U-bocht door in enkele
maanden tijd van standpunt te veranderen. In november 2019 heeft de
VVD de motie van de SGP (die raadsbreed werd ondersteund) mede
ondertekend.”
In die motie zijn de gezondheidsrisico’s omschreven die bleken uit
wetenschappelijk onderzoek. Ook is
aandacht gegeven voor het milieu en
het algemene straatbeeld.
19
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De SGP-fractie is juist blij met het
voorstel tot aanpassing van de APV.
Wel is de uitwerking van het gevraagde onderzoek summier. De motie
heeft het college opgeroepen om een
breder onderzoek uit te voeren en
daarom is het huidige onderzoek in
de optiek van de SGP onvolledig. De
wijziging van de APV is wat de SGP
betreft op hoofdlijnen akkoord. Alles
overwegend is het goed nieuws dat
de lachgasverboden op korte termijn
ingaan.
De overige fracties steunen ook het
collegevoorstel.
Toelichting van het college
Burgemeester Kottelenberg zegt toe
dat bij de toekenning van de dranken horecawet hierop gelet wordt en
dat in de nieuwe APV de tekstuele
opmerkingen van de heer Eerbeek
(SGP) worden meegenomen.
Motie vreemd aan de orde: wijziging APV: Evenementen
De heer Woldberg (PvdA) licht de
motie van PvdA, GB en VVD toe. “In
de APV zijn om onduidelijke redenen
de beperking: ‘Het is een inrichting
toegestaan om tijdens maximaal 6
incidentele festiviteiten per kalenderjaar de verlichting langer aan te
houden ten behoeve van sportactiviteiten’ terecht gekomen.” Hij stelt
dat dit erg mager is voor sportverenigingen om competities goed af te
ronden. Deze beperking draagt niet
bij aan het gemeentelijk bewegings-/
gezondheidsbeleid, en de leefbaarheid van alle dorpskernen.
20
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Daarom bevat de motie het verzoek
om in het raadsvoorstel over de herziening van de APV (december 2020)
een uitbreiding van het aantal “incidentele festiviteiten” als bedoeld in
artikel 4:3 lid 2 op te nemen van zes
naar twaalf per jaar, mits die ontheffingen aansluiten bij de doelstelling
van de betreffende organisatie.
De heer Eerbeek (SGP) stelt vast dat
de motie niet het beoogde effect
heeft. In de eerste plaats omdat de
regeling alleen ziet op incidentele
festiviteiten en niet op structurele
festiviteiten zoals periodieke wedstrijden etc. Daarnaast is de APV een
algemene regeling die geldt voor een
breed palet aan inrichtingen (en dus
niet alleen voor sportverenigingen).
Eerbeek constateert dat de motie
leidt tot forse toename van overlast
voor omwonenden. “Mijn conclusie
is daarom dat de SGP op formeeljuridische gronden, maar ook en
vooral gelet op de extra overlast voor
omwonenden in de gehele gemeente,
deze motie niet steunt.”
De heer Woldberg (PvdA) herhaalt,
dat de bedoeling van de motie is om
verenigingen de gelegenheid te geven
hun programma goed af te ronden.
De heer Hommersom is niet bang
voor ‘Brabantse nachten” in NederBetuwe.
De fracties van GB en VVD sluiten
hierbij aan.
De heer Van Hattem (CU) is huiverig
voor verruiming met een algemeen
karakter.
Toelichting door het college
Burgemeester Kottelenberg wijst op
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de actualisatie van de APV in december. Het college maakt een gedegen
afweging van belangen en komt dan
met een voorstel naar de raad.
Motie vreemd aan de orde: IJsbaan
Ochten
De heer Van der Lugt (CDA) brengt
de motie van SGP, CDA en VVD in. De
gemeente heeft een verzoek om een
bijdrage van € 5.000 voor het tekort
van de ijsbaanvereniging afgewezen.
Gezien het belang van deze nieuwe
ijsbaan voor leefbaarheid, ontmoeting en gezond bewegen verzoeken
indieners eenmalig een bijdrage van
€ 5.000 te verlenen voor het dichten
van het exploitatietekort die afgelopen winter (2019/2020) in Ochten is
opgezet.
De heer Woldberg (PvdA) vindt ook
dat de ijsbanen een succes zijn, maar
hij wijst ook op de subsidiekaders
en in Kesteren en Opheusden blijkt
het ook zonder overheidssteun te
kunnen, waar bedrijven en vrijwilligers bijdragen. “Deze achterafvraag
schept precedenten en dat willen wij
niet.” Hij roept het college op om met
een goed voorstel te komen met een
goede dekking bijv. de precariogelden.
Mevrouw Berends (GB) vraagt de
wethouder op welke gronden deze
subsidie wordt verleend en waaruit
deze subsidie wordt gedekt.
De heer Van Andel (VVD) vindt ook
dat niet zomaar subsidies moeten
worden verstrekt, maar de leefbaarheid vindt hij wel van belang. Overigens hebben hier ook bedrijven
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aan bijgedragen. De steun moet niet
structureel worden.
De heer Van Hattem (CU) steunt de
motie gezien het belang voor de
samenleving.
Toelichting door het college
Wethouder Van Dijkhuizen stelt dat
de afwijzing op basis van de subsidieregeling juist is. Ze wil haar best doen
om aan de vraag van de motie tegemoet te komen i.v.m. leefbaarheid en
het jeugdbeleid. Ze komt schriftelijk
terug op de vragen van mevrouw
Berends. Het is aan de raad over deze
motie te beslissen.
Motie vreemd aan de orde: Gemeenschappelijke regelingen i.r.t.
corona
De heer Waasdorp (SGP) licht namens SGP, GB, CDA en VVD de motie
toe:
Door het uitbreken van de coronaepidemie zijn zoveel ingrijpende
maatregelen en verdrietige verliezen geleden, ook in onze gemeente.
Hij betuigt medeleven met hen die
dierbaren moeten missen. “Zoals een
arts van de week tegen me zei: Er is
zoveel wat we nog niet weten. Eén
ding is wel duidelijk: we kunnen de
oorzaak nergens aan verwijten, alleen
aan onszelf. Pijnlijk duidelijk wordt
dat onze leefstijl heeft gezorgd voor
het ontstaan van deze virussen, de
verspreiding ervan, maar ook de beperkte weerstand die wij als mensen
van de 21e eeuw tegen dit soort virussen hebben. Bedenkelijk is dan ook
dat alle ogen voornamelijk gericht zijn
21

SGP NIEUWS MEI 2020

• kostuums
• trouwkostuums
• ambtskleding
• ruim aanbod vrijetijdskleding

Burgemeester Lodderstraat 38
Opheusden

0488 42 96 90

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

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

Vakkundig en Betrouwbaar
A.P. Bruinooge
Zelfstandig chauffeur

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

op de ontwikkeling van een medicijn
of vaccin.”
Deze week presenteerde een jonge
arts een video. Eén van zijn zeer
steekhoudende opmerkingen is, dat
er nauwelijks aandacht wordt besteed aan een gezondere levensstijl.
“Overigens, voor wie wil weten wat de
Bijbel over de bestrijding van besmettelijke ziekten schrijft, verwijs ik graag
naar het 13e hoofdstuk van het Bijbelboek Leviticus. Het luisteren en leven
naar Gods heilzame geboden, blijkt
ook in het corona tijdperk uitermate
nuttig!
In de afgelopen weken zijn er forse
inspanningen geleverd door heel veel
mensen. De burgemeester noemde
de inzet van onze eigen ambtenaren.
We willen hen ook bedanken voor
hun inzet.”
Deze motie gaat over de inzet van de
mensen bij de gemeenschappelijke
regelingen en dan met name GGD en
VRGZ. Ook daar is ontzettend veel extra werk verzet. Het kan niet anders
dan dat dit veel extra kosten met zich
mee zal brengen. De gemeenschappelijke regelingen zijn van de gemeenten en deze extra kosten zullen
zonder extra budget van bovenaf
gaan drukken op onze financiën.
De motie bevat het verzoek aan het
college om:
1. Naar de gemeenschappelijke regelingen over te brengen, dat de raad
van Neder-Betuwe de inspanningen van medewerkers en bestuurders in de coronacrisis waardeert;
2. In het algemeen bestuur van
alle gemeenschappelijke regelingen, waaraan Neder-Betuwe
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deelneemt, te pleiten voor het
adequaat in kaart brengen van
meerkosten (en minderkosten) die
specifiek als gevolg van de coronacrisis worden gemaakt;
3. Zich ervoor in te spannen, al dan
niet samen met andere gemeenten, dat de VNG zich hard maakt
voor een compensatie van kosten
die gemeenschappelijke regelingen
maken als gevolg van de coronacrisis; dit zodanig snel dat gemeenschappelijke regelingen deze
kosten niet aan de deelnemende
gemeenten hoeven door te berekenen.
Alle fracties kunnen zich vinden in
deze motie.
Toelichting van het college
Burgemeester Kottelenberg is blij met
de waardering voor de medewerkers.
Het RBT van de veiligheidsregio lijkt
redelijk binnen de kosten te blijven,
voor de GGD is het spannender en
in juli komt er een opschaling van
de tests. Het college kan de motie
uitvoeren.
Motie vreemd aan de orde: Ondersteuning/samenwerking ondernemers tijdens coronacrisis
De heer Van Andel (VVD) brengt
namens VVD een motie in en licht
dit toe: “het in ons aller belang is
dat we de economische activiteit (en
daarmee verdiencapaciteit) die er in
Neder-Betuwe mogelijk is, binnen de
richtlijnen, maximaal benutten; we de
schade op korte termijn zoveel mogelijk willen beperken en op langere
23
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VAN DE
WETHOUDER
Nieuwe taak als wethouder
Als ik deze bijdrage schrijf ben ik 3 maanden wethouder. Een periode
waarin ontzettend veel is gebeurd en de wereld is veranderd. Op 20
februari jl. werd ik beëdigd en was handen schudden en dicht op elkaar
zitten nog heel gewoon. Sinds die raadsvergadering van 20 februari heeft
de gemeenteraad niet meer fysiek vergaderd. Het was voor mij niet alleen kennismaken met veel ambtenaren, processen, wetten en inwoners,
maar ook een onderdompeling in de digitale vergader- en gespreksmogelijkheden. Iedere dag is anders, het is een buitengewoon boeiend
en dynamisch ambt waarin ik mij graag dienstbaar wil maken voor de
samenleving in onze gemeente. Ik ben onder de indruk van de kennis en
kunde die bij onze ambtenaren aanwezig is. Er wordt echt professioneel
gewerkt. Natuurlijk moet ik wennen aan hoe sommige zaken gaan. De
molens lopen trager dan in het bedrijfsleven, maar wel heel bewust. Over
iedere stap wordt nagedacht. Als je het beeld zou hebben dat er bijvoorbeeld een 9 tot 5 mentaliteit heerst in het gemeentehuis, kan ik deze flink
nuanceren. Ik ben deze nog niet tegengekomen. Ook in de avonduren en
in het weekend gaan de contacten, als het nodig is, gewoon door.

Mijn portefeuille bestaat uit onder andere uit Financiën, Onderwijs,
Jeugdbeleid en Gebouwenbeheer. Alle taakvelden kunt u vinden op de
website van de gemeente. Er zijn uitdagingen genoeg die de komende
tijd flink aandacht vragen. U zult ongetwijfeld hebben vernomen dat wij
als gemeente Neder-Betuwe tegen grote begrotingstekorten aanlopen
als gevolg van oplopende kosten bij de WMO (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning) en Jeugdzorg. Wij zullen onze ambities moeten gaan
bijstellen. De komende weken gaan wij proberen richting te geven aan
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de kaders waarmee de begroting voor het jaar 2021 dit najaar gemaakt
moet gaan worden. Wij hebben een positieve kasstroom per jaar van €
2,5 mln. nodig om het verwachte begrotingstekort te dichten. Het gaat
dus niet om een eenmalige investering. Was het maar zo. Op basis van
de voorlopige jaarrekening hebben wij een weerstandsratio van 2,0. Er
is dus een spaarpot opgebouwd de afgelopen jaren ter grootte van 2
keer de berekende risico’s die deels aanspreekbaar is. Op korte termijn
interen op reserves is niet te voorkomen, daar is het tekort te groot voor.
Voorbeelden van vragen die wij gaan beantwoorden zijn: Is er nog ruimte
voor nieuw beleid? Wat gaan wij doen met de onroerend zaak belasting?
Kunnen wij diensten schrappen? Het is geen gemakkelijke opgave om de
juiste balans te vinden. Effecten die nog komen en waar wij lokaal geen
invloed op hebben zijn bijvoorbeeld de gevolgschade van de corona crisis
en een mogelijk lagere bijdrage uit het gemeentefonds. Het gemeentefonds is in Nederland het begrotingsfonds, waaruit gemeenten door het
Rijk worden gesubsidieerd.

Naast de financiële uitdagingen zijn er ook uitdagingen op het gebied van
onderwijshuisvesting. Er zijn scholen die in verouderde schoolgebouwen
gehuisvest zijn, die op termijn vervangen of aangepast moeten worden.
In Kesteren en Ochten zijn er scholen die uit hun jasje groeien door de
komst van vele nieuwe inwoners in deze dorpen vanwege de succesvolle nieuwbouwwijken. Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor de
huisvesting en proberen wij tot een integraal huisvestingsplan te komen.
Goed overleg met alle betrokken partners is hierbij van groot belang.

Er valt dus veel te plannen en te besturen. Ik geloof dat plannen niet onze
autonome bevoegdheid is. De coronacrisis is daar een voorbeeld van.
Voor mij zijn geloof en politiek onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij
kunnen veel plannen, maar God regeert en bestuurt alle dingen. Ik hoop
van harte dat het u en mij gegeven wordt om samen te bouwen aan een
mooi en goed Neder-Betuwe. Ik ga u op de hoogte houden van de vorderingen!

Marien Klein
Wethouder
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MOLEN
DE
ZWALUW

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

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

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

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

OP ZOEK NAAR
UITDAGING?
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

termijn de lokale economische en
het sociaal-maatschappelijk herstel
zoveel mogelijk willen stimuleren;
-wanneer we de werkgelegenheid in
Neder-Betuwe willen behouden, de
sport- en culturele voorzieningen in
stand willen houden en we een leefbaar Neder-Betuwe willen houden,
zullen we moeten investeren; -de
gemeente een rol speelt als subsidieverstrekker, vergunningverlener en
handhaver.
In de motie wordt het college verzocht
1. Een 1.5m-Taskforce in te richten,
die pro-actief met ondernemers en
organisaties zoekt naar mogelijkheden om anderhalvemeter-proof
open te kunnen gaan;
2. Hierbij alle mogelijke oplossingsrichtingen bespreekbaar te laten
zijn, denk aan: tijdelijke ontheffingen voor grotere terrassen, nieuwe
terraslocaties aanwijzen, het aanbrengen van luifels, uitgifte-luiken,
tenten, schermen, looproutes,
mobiele bars, etc.;
3. Betrokken diensten, zoals bijvoorbeeld de brandweer, te verzoeken
om deel uit te maken van deze
1.5m Taskforce om pro-actief mee
te denken over wat er wél kan,
zodat niet achteraf zaken verboden
worden.

De overige fracties hebben wel bedenkingen: taskforce is een te zwaar
middel, er wordt al veel gedaan door
gemeente en veiligheidsregio, de creativiteit van de ondernemers is groot,
de gemeente wordt al behoorlijk
belast, “is een taskforce wel nodig?”.
Toelichting door het college
Wethouder Van Someren meldt dat
de gemeente al pro-actief met de ondernemers samenwerkt. In maart is
samen met de regio een team economie opgericht, waarin ons eigen team
economie een belangrijke rol heeft.
De regio heeft een maatregelenpakket samengesteld. Met de ondernemersvereniging heeft de gemeente
een informatievideo gemaakt. Het
doel is om de ondernemers te helpen, adviseren en faciliteren binnen
de ruimte die de gemeente heeft.
“Een taskforce is niet nodig.”
De heer Waasdorp (SGP) “Begrijp ik
goed, dat als een ondernemer zijn
terras uitbreidt om aan de 1,5 m-eis
te voldoen, hij niet direct een BOA
met een meetlint op bezoek krijgt?”
Wethouder Van Someren antwoordt
dat met de horeca al overleg is
over wat wel kan en wat veilig is en
hij noemt als voorbeeld de drivethrough bij de Oude Duikenburg.
Besluitvorming

De heer Jansen (PvdA) meldt dat op
veel fronten al in deze zin wordt gewerkt. In Overijssel is al een taskforce
met een professionele bezetting en
hij adviseert om van die kennis gebruik te maken. “Kan de motie in deze
zin worden aangepast?”

De heer Van Essen (VVD) valt weg
door een storing in de verbinding.
Onderzoek rekenkamercommissie
Unaniem aangenomen
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Monitor Neder-Betuwe bloeit!
2019-2024
Het amendement: De heer De Bruine
verklaart het een mooi plan en zal
voorstemmen omdat het niet om
dwang gaat.
Het amendement wordt aangenomen
met 15 stemmen vóór en 3 stemmen
tegen (PvdA)
De monitor wordt unaniem aangenomen.
De motie van GB wordt verworpen
met 7 stemmen vóór (2 PvdA, GB en
CDA) en 11 stemmen tegen (SGP, 1
VVD, CU en 1 PvdA).
Concept-regionale energiestrategie FruitDelta Rivierenland
Unaniem aangenomen
Motie: unaniem aangenomen
Aanpassen klimaatnota
Het amendement wordt unaniem
aangenomen.
De Aanpassing klimaatnota wordt
ook unaniem aangenomen.
Bestemmingsplan Kesteren, Nedereindsestraat 29
Unaniem aangenomen.
Herziening Regionaal Programma
Werklocaties
Unaniem aangenomen.
Beleidsrichtlijnen kantoorhuisvesting op bestaande bedrijventerreinen
De beleidsrichtlijn wordt aangenomen met 15 stemmen vóór en 3
stemmen tegen (GB)
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De GB-motie wordt ingetrokken omdat het voorstel al is aangenomen.
Toevoegen lachgasverbod aan de
Algemene Plaatselijke Verordening
Aangenomen met 17 stemmen vóór
en 1 stem tegen (VVD).
Motie vreemd aan de orde: wijziging algemene plaatselijke verordening Verworpen met 8 stemmen
(PvdA, GB, CU en VVD) vóór en 10
stem tegen (SGP en CDA).
Motie vreemd aan de orde: IJsbaan
Ochten
Mevrouw Berends (GB) verklaart dat
GB vóór gaat stemmen maar wil wel
regels stellen voor de toekomst.
De heer Woldberg (PvdA) sluit hierbij
aan om te voorkomen dat zo’n vraag
achteraf komt.
De motie wordt unaniem aangenomen.
Motie vreemd aan de orde: Gemeenschappelijke regelingen i.r.t.
corona
Unaniem aangenomen.
Motie vreemd aan de orde: Ondersteuning/samenwerking ondernemers tijdens coronacrisis
De heer Van Andel (VVD) trekt de
motie in na de toelichting van de
wethouder.
Sluiting
Zoals gebruikelijk vraagt de voorzitter om een moment van stilte voor
gebed of bezinning en sluit de vergadering.
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RES

De afgelopen periode heeft u met
enige regelmaat iets kunnen lezen
over de RES.
Maar wat is de RES en wat houdt dit
voor u als inwoner in?
In 2019 is in Nederland het Klimaatakkoord gepresenteerd.
In het Klimaatakkoord zijn eigenlijk, kort samengevat, afspraken
gemaakt om in 2030 tot 49% CO2
reductie te komen, en in 2050 geheel
energieneutraal te zijn. Er wordt
gerekend met reducering van de
uitstoot ten opzichte van de uitstoot
in 1990.
De provincie Gelderland heeft nog
een andere, strengere, afspraak
gemaakt. In het Gelders Energie
Akkoord hebben alle gemeenten en
overheidspartners van de Provincie
Gelderland afgesproken om in 2030
niet 49% maar 55 % CO2 reductie
gerealiseerd te hebben.
In het Klimaatakkoord is ook afgesproken dat de doelen en afspraken op regionaal niveau worden
afgestemd. Hiervoor is Nederland
opgedeeld in 30 energieregio’s.
Gemeente Neder Betuwe heeft
samen met de samenwerkende
gemeenten in Regio Rivierenland de
RES Rivierenland opgezet. Binnen de
Regionale Energie Strategie is het de
bedoeling dat er beschreven wordt
hoe en waar we in de regio duurzame energie gaan opwekken.

VAN DE FRACTIE
KOP

Doelen
Om heldere doelen te houden gaat
het in de eerste versie van de RES
alleen maar over duurzame energie uit zon en wind. Dit zijn ook de
twee vormen van duurzame energie
waarbij de techniek bekend en direct
voorhanden is. Hiermee kunnen
direct stappen gezet worden. Zoals
u allen begrijpt is 2030 niet ver weg
meer. Om toch actuele doelen te houden is afgesproken dat de RES elke
twee jaar wordt aangepast op basis
van nieuwe inzichten, innovaties en
ervaring.
Omdat het niet alleen bij duurzame
energie opwekken kan blijven moet
er ook worden beschreven hoe we
met de warmte transitie omgaan.
De warmte transitie houdt in dat
we ons energieverbruik naar beneden brengen. Want hoe minder we
verbruiken, hoe minder er opgewekt
moet worden. In het overleg over
de warmtetransitie wordt er, onder
andere, over de volgende zaken
nagedacht:
• Hoe verduurzamen we het verbruik van de bestaande woningen?
Denk hierbij aan isoleren, elektrificeren en optimaliseren van de
woning;
• Waar kunnen we de opgewekte
energie opslaan? Centraal, decentraal etc.
Samenwerking
Een belangrijke pijler van de RES is
29
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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

samenwerking. Specifiek de samenwerking van de verschillende
gemeente, overheden en samenwerking met u. Samenwerking met
u houdt niet alleen maar in dat u de
lasten van een initiatief krijgt, maar
dat we juist ook daarbij kijken naar
wat de lusten zijn voor de direct
omwonenden. Ook denken we hierbij
aan het benutten van de lokale kennis en initiatieven. Daarvoor is het
wel belangrijk dat u zich laat horen.
Uw eerste aanspreekpunt is de gemeente.
Voor ons is het belangrijk dat ook
juist u als direct belanghebbende in
een vroeg stadium een stem krijgt.
Wat ons betreft is dit al in de initiatief
fase. Daar kan bijvoorbeeld over specifieke informatie als hoogte, aantallen en eventuele nadeelcompensatie
nagedacht worden.
Visie SGP
In een tijd van innovatie en ontwikkeling is het lastig om het begrip
rentmeester van deze aarde, zoals de
boodschap in Gods Woord luidt, duidelijke invulling te geven. Het besef
dat God de aarde geschapen heeft,
roept ons op om verantwoord met
Zijn schepping om te gaan.
Voor de SGP is het belangrijk dat alle
nu uit te voeren grote duurzaamheidsprojecten betreft van tijdelijke
aard zijn. Elke initiatiefnemer moet
zich binden aan het in principe weer
in oorspronkelijke toestand terugbrengen over ca. 20 tot 25 jaar. Dit
ook omdat de SGP verwacht, dat er
tegen die tijd innovatieve, alternatieve oplossingen voor handen zijn,

VAN DE FRACTIE
KOP
die minder impact in het landschap
en op het welzijn van onze inwoners
zullen hebben.
In het bijgevoegde kader wordt helder weergegeven wat volgens ons het
woord rentmeesterschap inhoud;

Rentmeesterschap
- Initiatieven volgen en ontwikkelen
- Burgers en inwoners moeten
kunnen participeren/meeprofiteren
- Zonnepanelen op daken / aan
gebouwen e.d.
- Wel wind, geen/weinig zonnevelden
- Goed overleg in de buurt
- Niet in de kommen, maar langs
de infrastructuur
- Hogere overheden oproepen
initiatieven te tonen voor alternatieve bronnen
- Inwoners ook attent maken op
verbruik, grote organisaties, zoals kerken en of grote bedrijfshallen, helpen bij het verduurzamen van hun verbruik
- Voor duurzaamheidsleningen
- Voor het actief uitdragen van
de noodzaak tot verduurzaming
- Samenwerking opzoeken met
duurzaamheid cooperaties, niet
kijkend naar projecten maar
naar opzetten van een gedegen
organisatie met een helder
draaiboek
- Minima in onze gemeente laten
mee profiteren
- Verduurzaming met oog voor

EERSTE HULP NA OVERLIJDEN
Een persoon die u lief had, is niet meer. In die droevige omstandigheden is het regelen van een uitvaart
zwaar. Dan is het goed om te weten dat Wevers Begrafenisverzorging naast u staat. Niet alleen met raad en
daad, maar ook met gewoon een luisterend oor of een troostende schouder. Wij zijn er als we er moeten zijn.
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de biodiversiteit, of te wel gedegen onderzoek doen naar flora
en fauna! Vergaande positieve
maatregelen direct lokaal uitvoeren.

Tielsestraat 66 • 4043 JT Opheusden

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

We drukken
zelfs uw kosten

Jongeren
Tot slot speciaal tot onze jongeren:
besef dat het hier gaat over initiatieven die belangrijk zijn voor jullie
toekomst! Dus heb je hier een mening

folders
boeken

Voor meer informatie kunt u een
bezoek brengen aan www.resrivierenland.nl. Daar is uitgebreidere
informatie over het bovenstaande te
vinden.

G. Roseboom

briefpapier

jaarverslagen manuals
presentatiemappen ﬂyers

V.env.indd 1

over laat dit dan horen. De gemeente
houdt regelmatig bijeenkomsten om
geïnteresseerden bij te praten.

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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JONGEREN
ARTIKEL

In onderstaand artikel gaan twee
leden van de SGP-Jongeren OostBetuwe in op hun dagelijks leven
in de tijd van corona. Hoe is het
om te leven in een tijd van coronamaatregelen, als student en als
commissielid van SGP-jongeren
Oost-Betuwe?
Als eerste: het leven als student.
Ik studeer Sustainable Innovation
aan de Technische Universiteit Eindhoven. De studie die ik volg, heeft
relatief weinig contacturen, dus
vaak was het al zo dat ik een groot
deel van de week thuis bezig was.
Wel had ik vaak vergaderingen, die
nu zijn veranderd in videovergaderingen. Bij twee van de drie vakken

die ik op het moment van de overgang naar online lessen had, werden de colleges al live uitgezonden.
Bij het derde vak werd snel aan een
oplossing gewerkt, en uiteindelijk
zijn ook de toetsen voor de afgelopen periode online afgenomen. Niet
alles werkte perfect, maar uiteindelijk lukte het wel.
Iets anders waar ik al snel achter
kwam, is dat ik mijn dagelijkse
beweging vooral had in het lopen
van en naar de universiteit, en op
het universiteitsterrein. Nu ik hele
dagen alleen maar thuis zit, wilde ik
toch wel een vervanging voor deze
wandelingen. Nu loop ik bijna dagelijks een rondje over de dijk, soms
een klein rondje en soms een heel
33
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Hoveniers die méér doen

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

www.vdbh.nl

grote ronde. Eerlijk gezegd vind
ik het nog niet zo erg om thuis te
moeten werken, omdat ik nu geen
reistijd heb, en ik dus ook gewoon
tijd kan vrijmaken om van de mooie
omgeving te genieten.
Nu het tweede deel: het leven als
commissielid van SGP-jongeren
Oost-Betuwe.
Ik ben zelf penningmeester van
onze commissie, dus ik houd de
financiën bij. Nu we alle activiteiten
hebben stopgezet, is er qua financiën ook weinig bijzonders aan de
hand, dus het is erg rustig. Vergaderingen hebben we ook bij SGPjongeren Oost-Betuwe veranderd in
videovergaderingen. We proberen
vooruit te kijken naar een tijd met
minder maatregelen. Dit alles met
in gedachten dat God erboven
staat.
Het coronavirus heeft impact op iedereen. Voor de een heeft het meer
gevolgen dan voor de ander. Bij mij
heeft het niet heel veel gevolgen.
Doordat ik mijn studie heb afgerond
heb ik sowieso geen lessen, laat
staan online. Ondertussen gaat het
solliciteren wel door. Dat ging deze
keer online. Hieruit heb ik wel weer
geleerd dat fysiek met elkaar praten
wel makkelijker is in zo’n geval. In
andere gezelschappen praat je nu
ook meer online. Met vrienden bel
je via Whatsapp, met de commissie
van SGP-Jongeren en met de jongerenraad gaan we online vergaderen.
Met de SGP-Jongeren hebben we
taart gebracht bij ’t Anker. In crisis-
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momenten blijkt welke beroepen er
hard nodig zijn, wat niet betekent
dat de andere beroepen niets betekenen voor de samenleving natuurlijk. Bij mijn werk bij de Jumbo merk
je dat ook. Naast het veel gekochte
en becommentarieerde wc-papier
viel het me op dat er meer mensen
spullen kochten om te bakken. Het
lijkt me een mooie gedachte als we
daar allemaal aan mee doen en een
zelfgemaakte taart bij onze familieleden of vrienden brengen die meer
last hebben van deze crisis.
Het kerkelijk gemeenteleven gaat
ook vooral online in deze tijd. Van
online meeluisteren/-kijken naar de
preek tot quizzen met namen van
mensen uit de Bijbel of dominees.
Ook het lezen van een Bijbeloverdenking via Whatsapp in plaats van
een JV-avond hoort hierbij. In deze
Bijbeloverdenking over Mattheüs
22:34-40 stelde de opsteller de volgende vraag: “Wat zouden wij voor
de eenzame en zwakke mensen
kunnen betekenen?” Zij zei ook: “je
kunt de ander alleen echt liefhebben, als je God liefhebt”. Twee
dingen waar we, zeker in deze tijd,
goed over na kunnen en moeten
denken.
Richard Verwoert
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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

ERNST ARENDS

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

(raadslid)
Viergeverstraat 22
4043 GD Opheusden

N. (NEES) van Wolfswinkel

GERT-JAN MEIJERING

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

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

M.A. (MARIEN) Klein

GERWIN ROSEBOOM

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

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

J. (JAN) Eerbeek

MATHIJS JONKERS

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

(raadslid)
Schenkhofstraat 6E
4041 CA KESTEREN
06-23380997
mjonkers@nederbetuwe.nl

e.arends@kliksafe.nl

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

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

Bij vragen, ideeen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met
bovenstaande personen.
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Vergaderdata
11 juni			
18 juni			
25 juni			
2 juli			

- Raadsvergadering
- Beeldvormende avond
- Beeldvormende avond
- Raadsvergadering

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

Goed eten. Daar houden we van.

Stationsstraat 1-3 Kesteren

COLOFON

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

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

Smartphone
stuk?
Henk-Jan

Bouwen doen we graag samen!

repareert je
smartphone live
en terwijl je wacht!
Maak een afspraak via

Edisonring 17 - 6669 NA Dodewaard

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

Maatwerk in telecom volledig
afgestemd op úw situatie!

0488-440391

0488-44 0391

of op telefonade.nl

info@telefonade.nl

Een keer in de 6 weken verschijnt SGP-nieuws
huis aan huis in de gemeente Neder-Betuwe. In
SGP-nieuws staan uitgebreide verslagen van de
raadsvergaderingen. Door SGP-nieuws te lezen
bent u goed op de hoogte van de zaken die
spelen in de gemeente Neder-Betuwe.
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600 Bovag occasions in voorraad
Verkoop nieuw (alle merken)
Reparatie, APK & Onderhoud
Tankstation met shop en wasstraat
Car cleaning & schadeherstel
Trouwservice

www.hazet.nl

