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Damitech,
regionaal dé technische
groothandel voor al uw
benodigdheden

Dierbaar
“U dan die gelooft, is Hij dierbaar.”
1 Petrus 2:7a

Ds. A. van Voorden

Geliefde lezer(s),
Wie zal er nu dierbaar moeten zijn,
voor een ieder die gelooft? Het is
die gezegende Middelaar, Die in het
tekstverband aangewezen wordt:
Zie, Ik leg in Sion een uitersten
Hoeksteen, Die uitverkoren en dierbaar is; en: Die in Hem gelooft, zal
niet beschaamd worden (vers 6).

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

Van Hem zegt Petrus nu zo stellig:
is Hij dierbaar. Hij bedoelt daarmee:
Voor ieder van de ware gelovigen
… is Hij dierbaar. En dat getuigt van
een groot wonder. Voor de natuurlijke mens is Hij niet dierbaar. Dan
is het: Hij had geen gedaante noch
heerlijkheid, dat wij Hem zouden
begeerd hebben (Jes. 53:2).
Deze heerlijkheid zal aan ons geopenbaard moeten worden. Daar
gaat wat aan vooraf. De mens ligt in
een verbroken werkverbond. Daar
zijn wat slagen toe nodig om hem

daaruit over te brengen. De wet is
ten eerste kenbron der ellende. Het
houdt ons de spiegel voor. Hebben
we reeds zo leren inblikken in die
volmaaktheid? O, dan is er geen
een die het er zo laag heeft afgebracht. Maar nadere ontdekking zal
nodig zijn. Die wet moet ons een
tuchtmeester tot Christus worden.
Als die wet in zijn geestelijkheid
ontdekt wordt, dan wordt het een
afgesneden zaak. Als die poel van
wanbedrijven hoe langer hoe meer
opengelegd wordt, dan leert men
inleven: Uit u geen vrucht meer in
der eeuwigheid (Matth. 21:19).
De ziel ziet zich geplaatst voor het
Goddelijke recht. Het wordt omkomen. Gelukkig, als er dan mag
komen een welgevallen te nemen
aan de straffen der ongerechtigheid. Pas dan gaat de meerdere
Jozef Zich bekendmaken en wordt er
een weg ontsloten buiten de mens.
Dan mag er een gezicht komen op
3
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de Middelaar Gods en der mensen.
Als Hij Zich in de ziel openbaart, o,
dan wordt Hij pas recht dierbaar.
Het zal zulk een afdruk in de ziel
geven. Het heeft Gode behaagd Zijn
Zoon in mij te openbaren (Gal. 1:1516). O die liefdesbetrekking, die er
op Hem valt.
Petrus schrijft: U dan, die gelooft,
is Hij dierbaar. Dat woord dierbaar
zegt zoveel. Het is niet zomaar
iets … een zekere betrekking op
iets te hebben. Hoevelen roemen
uitwendig in Hem als de Weg der
verlossing. Maar recht dierbaar,
dat wil zeggen dat er een innerlijke
liefdesbetrekking is gevallen. Bij
die uitwendige roemers is dat nooit
gebeurd.
Gelukkig degenen die de verborgen
schatten in Christus hoe langer hoe
meer ontsloten mogen krijgen. Hij is
toch inzonderheid het grote Voorwerp des geloofs. Die schatten, die
in de duisternis zijn (Jes. 45:3).
Hij zal hoe langer hoe dierbaarder
worden in Zijn gangen, zo vol roem
en eer. Zal Hij niet recht dierbaar
worden, als in de gang van Sions betalende Borg de behoudenis gezien
mag worden voor een doodschuldige ziel? Hoe dierbaar wordt dan
dat bloed en die gerechtigheid. Het
allesreinigende, dierbare bloed van
de Middelaar.
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is tot alle macht en heerlijkheid,
nadat de Vader, als handhavende
het recht Gods, Zijn offerande heeft
aanvaard. Als de verhoogde Middelaar is Hij de hemelen doorgegaan
en draagt Zijn verdienste de Vader
voor, de zaligheid eisende voor de
ganse Kerk. Vandaar zendt Hij Zijn
Geest uit om ze staande te houden
op de zondeweg, om ze voor Zich
als Zijn bruidskerk te gaan toebereiden en als een reine maagd Zijn
Vader voor te stellen.
U dan, die gelooft… bedeeld met
het ware geloof, dat zich richt op
het Voorwerp des geloofs … is Hij
dierbaar. O, wat zijn we toch arm als
we hiervan niets kennen en dan zo
op de eeuwigheid aan te reizen.
Och mocht die Geest Zijn werk nog
eens doen, opdat in een rechte weg
er onder ons nog eens mochten getuigen, dat de Zone Gods hun recht
dierbaar was geworden.
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Opening
Voorzitter Kottelenberg opent de
laatste raadsvergadering voor de
zomervakantie in het gemeentehuis
met een moment van stilte voor
gebed of bezinning.

Afscheid Richard Verwoert
Wegens het bereiken van de leeftijd
van 24 jaar moet voorzitter Richard
Verwoert afscheid nemen van de
Jongerenraad-Neder-Betuwe. In

2014 was de toenmalige VLC-leerling oprichter van het orgaan. Hij
zocht en vond ook snel medeleden.
Burgemeester Kottelenberg onderscheidde hem met het jeugdlintje, op
voordracht van jongerenwerker Ralf
Reinders.
“Het was een avontuur om de stem
van de jongeren beter en luider te
laten klinken”, verwoordt de burgemeester. “Dat is gelukt. De jongerenraad kreeg een officiële status,
budget, kleding, een locatie (het
dorpshuis in Ochten). Ze mogen gevraagd en ongevraagd de gemeente
consulteren en adviseren. Enkele
belangrijke wapenfeiten zijn een
beter openbaar vervoer en veiligere verkeerssituaties. Zelf ben jij,
Richard, uitgegroeid van een ietwat
verlegen puber tot een zelfbewuste
jongeman.”
Dat groeiproces heeft het jongerenorgaan ook doorgemaakt, vindt
PvdA-fractievoorzitter Jan Woldberg.
“Je hebt de jongerenraad volwassen gemaakt. SGP, als jullie nog een
kandidaat zoeken voor de gemeenteraadsverkiezingen: hier staat-ie!”

Dierbaar zal Hij zijn als de Verhoogde Middelaar. Die verhoogd
4
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Boek Rijk Arends

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!

De voorzitter deelt mee dat het
nieuwste boek van Rijk Arends,
locatiedirecteur van De Hervormde
School in Opheusden, in een oplage
van honderd stuks wordt verspreid
onder alle Neder-Betuwse basisscholen. Ook alle (burger)raadsleden ontvangen een exemplaar. ‘De
andere wereld’ is een tienerboek over
het leven en het tragische einde van
de Joodse familie Frank uit Ochten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Allen
werden zij vermoord in Sobibór. “Een
indrukwekkend verhaal over menselijk verdriet en lijden in oorlogstijd”,
aldus de burgemeester.

www.vanleeuwenautos.nl
Vragenhalfuurtje
De ingediende motie 10b van de SGP
(over de windturbines in Neder-BetuweAvri) komt overeen met te stellen
vragen van de VVD. Daarom stelt de
voorzitter voor om het vragenhalfuurtje pas voor agendapunt 10b te
agenderen.

Het Debat
Kadernota 2022-2025
Toelichting
In november 2021 legt de raad in
de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 de plannen voor
de komende jaren (financieel) vast.
Vooruitlopend daarop wordt de raad
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de kadernota 2022-2025 voorgelegd,
richtinggevend aan de in november
vast te stellen begroting. De kadernota geeft inzicht in de financiële
positie, de uitgangspunten voor de
begroting en meerjarenraming, de
(financiële) ontwikkelingen, de weerstandscapaciteit en de weerstandsratio. De kadernota 2022-2025 staat
in het teken van herstel naar een
duurzaam gezonde financiële positie.
Daarom bevat deze kadernota een
pakket aan heroverwegingsmaatregelen waarmee dekking wordt gevonden voor nieuwe ambities en de
eerder ontstane begrotingstekorten.
Elke fractie geeft in maximaal twee
minuten aan hoe zij tegen de kadernota aankijkt en welke aspecten men
in de raad wil bespreken. Vervolgens
is er een debat in twee rondes over
discussiepunten die niet in amendement of motie zijn verwoord. Dan
volgt een debat in twee rondes over
amendementen en moties, met aansluitend de besluitvorming.

Amendement 1 – bezuinigingen op
sport, cultuur en welzijn
Toelichting
PvdA, GB en VNB dienen een
amendement in om de voorgestelde
bezuinigingen op sport, cultuur en
welzijn te schrappen. De partijen
zijn van mening dat deze drie beleidsterreinen van belang zijn voor de
leefbaarheid en de volksgezondheid
in de kernen. Sportclubs hebben een
grotere maatschappelijke verant7
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woordelijkheid gekregen. Contributieverhoging zet de bereikbaarheid en
betaalbaarheid op het spel.
In plaats van deze bezuinigingen pleiten de drie partijen voor een lagere
bijdrage aan het regionale investeringsfonds, stoppen met de inzet van
trainees en 50.000 euro te besparen
op de ambtelijke organisatie.
Motie 1 – investeringen randweg
Opheusden

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

Toelichting
PvdA, GB en VNB roepen op geen
extra geld (voorbereidingskrediet)
meer te spenderen aan de aanleg
van de randweg, totdat duidelijk is
of deze gefinancierd kan worden.
Gezocht moet worden naar andere
mogelijkheden om de verkeersdruk
in de dorpskern van Opheusden te
verminderen. Tot nu toe heeft de
gemeente nog geen financiering voor
de randweg gevonden. De meerjarenbegroting biedt hiervoor geen ruimte.
Bovendien heeft de ondernemersvereniging middels een brief aangegeven
te twijfelen over het belang van de
weg. Bewoners van de wijk Herenland
zijn bezorgd over mogelijke toenemende verkeersdrukte.
Motie 2 – centrumplan Ochten

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.

The fieldcare company

Toelichting
Omdat de plannen voor herontwikkeling rondom het Dr. M. van Drielplein
in Ochten zo lang duren en er geen
schot in de zaak lijkt te zitten, hebben
SGP, CDA, VVD en VNB een deadline
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gesteld. Als de betrokken partijen
niet op uiterlijk 1 oktober duidelijkheid hebben geboden inzake het
centrumplan, dan moet de gemeente
aan de slag met renovatie van het
plein en hiervoor een plan opstellen.
Dan vervallen ook de gereserveerde
budgetten voor de initiatiefnemers.
Alle kosten van plannen die ná 1 oktober worden gemaakt, komen bovendien voor rekening van de betrokken
partijen.
Behandeling in de raad
SGP-fractievoorzitter Dik Waasdorp:
“Voor de behandeling van de kadernota moeten we ook de ontwikkelingen buiten Neder-Betuwe erbij
betrekken. Bijvoorbeeld de herverdeling van het Gemeentefonds, de
stikstofdiscussie en de uitspraak van
de Raad van State inzake de normen
voor windturbines. Door het Haagse
gekonkel zitten veel dossiers muurvast. Het nationale coronaherstelplan biedt kansen voor gemeenten.
Het college heeft een formidabele
prestatie geleverd, door deze kadernota neer te leggen. De kadernota
wordt breed gedragen in de raad. De
SGP heeft geen wijzigingsvoorstellen: Geef het college de ruimte om
zelf met een uitgewerkte begroting te
komen in het najaar.”
De SGP wil de OZB voor de inwoners
niet verder verhogen. Verhogen met
de inflatie is wat de SGP betreft echt
al uitbundig genoeg. “Deze gemeente
zit al bij de slechtste vijftig qua belastingdruk in ons land. Er bestaan
nog veel ongebruikte budgetten en
9
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Ook voor uw zakelijke verzekeringen
staan wij voor u klaar.
Bel of mail voor een vrijblijvende afspraak.

0344 - 64 70 70 | bedrijventeam@primavoorelkaar.com

potjes. We vragen opnieuw aandacht
voor verkeersveiligheidsprojecten.
Het kan niet zo zijn, dat huizen gebouwd worden en de infrastructuur
achterwege blijft (Casterhoven).”
Afrondend stelt de SGP dat de
inwoners van Neder-Betuwe in het
afgelopen jaar gemerkt zullen hebben
hoe vergankelijk we zijn. Het feit dat
de jaarrekening aangaf dat er meer
begrafenissen in 2020 waren dan gemiddeld, spreekt boekdelen. Voor velen zijn de gevolgen van Covid 19 nog
dagelijks voelbaar. Gelukkig kwam
niet alles stil te liggen. En nu kijken
we in de kadernota vooruit naar een
onbekende toekomst van het jaar
2022. Verwacht het vooral van de
grote Schepper van alle dingen.
Het college stelt voor om incidenteel
de algemene reserve als dekkingsmiddel in te zetten. Een bedrag van
1,3 miljoen euro uit de reserve voor
nieuw beleid, nieuwe ontwikkelingen en ambities met een incidenteel
karakter. “Die inzet is beperkt mogelijk”, waarschuwt PvdA’er Woldberg.
“Wij hebben onze bedenkingen bij
een paar ombuigingen. Houd verenigingen en stichtingen met algemene
doelstellingen buiten schot bij de bezuinigingen. De kabinetsformatie kan
voor veranderingen zorgen. Zo is de
invoering van de Omgevingswet met
een half jaar opgeschort. De PvdA is
heel benieuwd naar de participatieen communicatienota. De gemeente
zou moeten investeren in jong talent.
Zet meer eigen mensen in in plaats
van externen. Dat bespaart geld en
houdt kennis in huis.”
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Rudine Berends, fractievoorzitter van
GB: “Voor het bereiken van financieel
evenwicht dienen er keuzes gemaakt
te worden. Vooral dankzij de dure
jeugdzorg. Gemeenten krijgen er
steeds meer taken bij voor minder
geld. Neder-Betuwe heeft al veel
moeten bezuinigen op het sociaal
domein. Daar kan niet meer af. Hoe
ver moeten we de broekriem nog
aanhalen? Straks moeten we gaan nadenken over bestuurlijke herindeling.
Het college schuift veel beslissingen
voor zich uit. Zoals het IHP (Integraal
Huisvestingsplan voor het onderwijs)
en de MFA (Multifunctionele Accommodatie in Dodewaard). Dat kun je
niet uitleggen aan de inwoners.”
Het CDA wil vooral inzetten op preventie. “De jeugdzorg is een problematisch dossier. Preventie is daarom
een belangrijk thema: sport, laaggeletterdheid, etc.”, aldus fractievoorzitter Geerten van der Lugt. “Onze partij
heeft moeite met de bezuinigingen
op cultuur, sport en welzijn. Schrap
die taakstelling als eerste, zodra er
wat ruimte qua geld komt. Dat scheelt
een hoop onrust bij veel clubs en
vrijwilligers.”
De VVD mist ruimte voor nieuwe
ambities. Fractievoorzitter Peter van
Essen: “Jammer dat de randwegen
om Opheusden en Ochten niet in de
kadernota zijn opgenomen. Voor ons
een belangrijk item met het oog op de
doorstroming en verkeersveiligheid.
De reserve precariogelden moet wat
ons betreft naar versterking van de
door corona getroffen lokale econo11
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mie en de voorzieningen. Niet naar de
energietransitie, want die loopt al.”
CU fractievoorzitter Kees van Hattum:
“Helaas weer een kadernota met een
flink financieel tekort. Redden we de
bezuinigingen op het sociaal domein wel? Projecten zonder duidelijk
financieel overzicht staan niet in de
kadernota. Ik heb een brief van de
werkgroep MFA. Die maakt zich ernstig zorgen over het uitstel. Wij ook.”
VNB ziet de geplande randweg van
Opheusden niet zitten. Fractievoorzitter Cor Drost: “Bevries de kosten,
gezien het onzekere resultaat van
de weg. De bezuinigingen op sport,
cultuur en welzijn zien wij niet zitten.
Sport is meer dan alleen bewegen;
het heeft ook een belangrijke sociale
functie.”

info@johanwillemsen.nl - www.johanwillemsen.nl

De mooiste horloges,
sieraden en trouwringen
van designermerken.
Hoofdstraat 24, Kesteren | 0488 48 17 64
www.juweliergelderman.nl

De wethouders Klein en Van Dijkhuizen vragen om geduld bij het
MFA-proces. “Alle partijen zijn er
voortvarend mee aan de slag. De onderdelen van de MFA worden projectmatig aangeboden. De deelname van
basisscholen De Hien en Bellefleur
creëerden een nieuwe situatie. De
nieuwe businesscase moet gedetailleerd worden uitgewerkt. Dan weet je
wat je nodig hebt. Eind dit jaar is die
klaar. Het beschikbare budget is niet
voldoende voor de gehele MFA. Daar
zoeken wij nog een passende dekking
voor.”
Het CDA en de VVD snappen niet
dat de PvdA de traineeships bij de
gemeente wil afschaffen. VVD’er Niels
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van Andel: “De gemeentelijke organisatie staat al zo onder druk. Het
water loopt de ambtenaren over de
schoenen. En het valt voor gemeenten al niet mee om jong personeel
binnen te halen.”
Jan Woldberg: “Uitzendbureaus
kosten de hoofdprijs. Het werkklimaat moet aantrekkelijk zijn voor
jonge ambtenaren. De gemeente kan
die zelf aannemen en opleiden. Dat
bespaard veel geld.” Berends: “We
zien geen nut in de traineeships. De
gemeente kan jongeren ook direct
van de universiteit plukken. Wat ons
betreft, mag er ook een wethouder
verdwijnen. In het verleden hebben
we het altijd gered met drie wethouders.”
GB wil het liefst de voorbereidingen voor de Opheusdense randweg
stopzetten. Berends: “Het is gewoon
te duur. Uit voorlopige ramingen blijkt
dat de teller oploopt tot 20 miljoen
euro. Waar halen we dat vandaan? De
voorbereidingen lopen door, en de
kosten ook. MER, stikstof: het komt
er allemaal bij. Straks kan de weg niet
worden aangelegd door een gebrek
aan financiën. Laten we daarom
nadenken over alternatieve oplossingen. Maar stop nu met de voorbereidingen voor de aanleg. Doorgaan
is zonde van het geld.” Van Andel: “U
start nu een discussie op over een
weg waarover allang in meerderheid
een besluit is genomen.” CDA’er Hommersom: “Stoppen is niet in lijn met
hetgeen besloten is.”
Een besparing van 50.000 euro op
een totale subsidie voor sport, cul13
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Dhr. J. van Leeuwen
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Dhr. J. van Leeuwen
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4043 KB Opheusden
Fax: (0488)-442973
www.vandamwonen.nl
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Tielsestraat 103
4041 CS Kesteren

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

Volgens GB twijfelen veel inwoners
inmiddels over nut en noodzaak van
de randweg. Dat stelt ook de PvdA.
“We zijn altijd kritisch geweest over
de effectiviteit van de weg. Nu nog
meer door het tekort aan financiën.
PvdA zet daarom vraagtekens bij het
tracé en de gevolgen.”

onderdeel van: agriteam

• Aan- en
verkoopbemiddeling
• Groot aanbod
landelijke objecten

tuur en welzijn is nihil, namelijk 3%,
zo stelt wethouder Klein. “Bezuinigingen op het regionaal investeringsfonds moeten we regionaal afstemmen. De gemeente is blij met jong
talent. Een traineeship is een goede
verleiding om nieuwe medewerkers
naar Neder-Betuwe te krijgen. We zijn
een kleine gemeente, dus we moeten extra ons best doen bij personeelswerving. De werkdruk is fors.
We werken met een harde kern en
een flexibele schil. Wie niet nodig is,
wordt niet ingezet.”

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

SGP’er Waasdorp wijst op het verschil
tussen eigen kosten en cofinanciering. “Benut cofinanciering maximaal.
Wellicht kunnen we aanspraak maken
op Europees geld.”
Wethouder Van Someren bespeurt
echter nauwelijks twijfel bij inwoners.
“We zijn al onderweg met het tracé.
Er zijn diverse gesprekken gevoerd.
Andere opties kosten óók geld.
Daarom beschouw ik deze motie als
onuitvoerbaar.”

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

AANNEMERSBEDRIJF

W.P. van den Dikkenberg
NIEUWBOUW

Dodewaard

VERBOUW

06 - 5050 5393

ONDERHOUD

Van Drielplein Ochten
Ochtenaren en de gemeenteraad voelen zich gefrustreerd over de slechte
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uitstraling en onderhoudsstaat
van het Van Drielplein. Zoals PvdAraadslid Van Neerbos het verwoordt:
“Wat gaat er gebeuren? En wanneer?
We willen hom of kuit.” ChristenUnieraadslid Van Hattum: “Ik ben geneigd
om deze motie te steunen. Maar de
wethouder werkt toch al aan de ontwikkelingen? Frustreert deze deadline
daarom het proces niet?” GB betuigt
in elk geval wel steun aan een heldere
stip op de horizon.
SGP-fractievoorzitter Waasdorp:
“Waarom 1 oktober opgenomen
is? In november staat de begroting
op de agenda. Als de deadline niet
wordt gehaald, weten we tijdig wat
de kosten zijn zodat die in de begrotingsbehandeling aan de orde kunnen
komen. Dus ruim op tijd duidelijkheid
scheppen over de stand van zaken en
de vervolgstappen.”
Wethouder Van Wolfswinkel bemoeit
zich met het Ochtense centrumplan.
“Het duurt inderdaad behoorlijk lang.
Maar de gemeente is afhankelijk van
de initiatiefnemers, hoewel we vol
bovenop het proces zitten. Daarom
juich ik deze motie toe. Die zet meer
druk op de ketel.”
Verklaring van geen bedenkingen
voor Zonnepark Hemmen II
Toelichting
Een initiatiefnemer heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor realisatie van
een zonnepark in Hemmen met een
oppervlakte van circa 10 hectare.

www.wpvandendikkenberg.nl
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Green3
- tuinen -

Vraag een 3D ontwerp aan.

06 34 209 243
info@greenthree.nl
Opheusden

Dan heeft u pas echt een goed beeld van hoe uw tuin er uit
komt te zien. Met onze ervaring in ontwerp en aanleg van
tuinen voorzien wij u van de beste adviezen voor een tuin
die bij u past. Bel Martin en geniet bij voorbaat van uw tuin.

greenthree.nl

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

Locatie is de grond tussen de spoorlijn Tiel-Elst, de Betuwelijn en de A15
bij het station Hemmen-Dodewaard.
Het plan is in strijd met de agrarische
bestemming, maar past binnen de
gemeentelijke beleidsdoelstellingen
om het aandeel duurzame energie
te verhogen (zoals beschreven in de
gemeentelijke Klimaatnota). Een deel
van de duurzame energie moet worden opgewekt via zonnevelden. Ook
grenst het aan het beoogde Zonnepark Hemmen I, waarvoor reeds een
vergunning is verleend door gemeente Overbetuwe. Het zoekgebied voor
windmolens bevindt zich op dezelfde
locatie als Zonnepark Hemmen II.
Voor de aanvraag wil het college een
afwijkingsprocedure volgen op grond
van de Wabo, zodat de omgevingsvergunning voor een periode van dertig
jaar kan worden verleend. Hiervoor is
een VVGB vereist van de gemeenteraad: een verklaring van geen bedenkingen.
Bij realisatie van zonne- en windenergieprojecten is bewonersparticipatie
een voorwaarde. Het streven is een
minimale betrokkenheid van 50 procent bij zowel de ontwikkeling en/of
uitwerking als de exploitatie van deze
projecten. Uit de energieopbrengsten dient een gebiedsfonds voor
maatschappelijk nuttige projecten te
worden gevuld. Zodoende komt het
geld ten goede aan de inwoners van
Neder-Betuwe.

RAADSVERSLAG
KOP
Behandeling in de raad
“We zijn als SGP blij dat er, na aanleiding van de door de raad gestelde
vragen, een aangepast voorstel is
gestuurd naar de raad”, reageert
SGP-raadslid Gerwin Roseboom.
“Het is belangrijk dat er voor onze
inwoners, door middel van het nog
op te richten gebiedsfonds, een
mogelijkheid wordt geboden om een
deel van de opbrengsten vanuit het
initiatief zelf te besteden. Fijn dat de
initiatiefnemer hieraan meewerkt.
Dan ondersteunen wij het initiatief
van harte.” CDA, ChristenUnie, VVD,
Gemeentebelangen sluiten zich aan
bij de opmerkingen van de SGP.

Motie vreemd over gevolgen uitspraak Raad van State voor aanvragen voor plaatsing windturbines
Toelichting
De Raad van State deed op 30 juni
een uitspraak over een windpark in
Delfzijl. Voor de algemene normen
voor geluid, slagschaduw en veiligheid die in Nederland gelden voor de
bouw en het gebruik van windturbines, moet op grond van het Europese
recht een beoordeling worden gemaakt van de milieugevolgen. De regering zal nu zo’n milieubeoordeling
moeten maken. Tot die tijd mogen
deze algemene normen niet worden
gebruikt voor windturbineparken.
De gemeenteraad is bij een bestemmingsplan echter niet verplicht om
aan te sluiten bij de landelijke windturbinenormen. Een gemeente kan in
een bestemmingsplan eigen nor-
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men stellen, als deze normen maar
goed worden gemotiveerd voor het
concrete bestemmingsplan. NederBetuwe volgt de landelijk geldende
normen. Juridische kaders vanuit het
Rijk worden dus in het gemeentelijk
beleid verwerkt.

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

SGP, PvdA, CDA en VNB willen ‘zeer
terughoudend en kritisch’ zijn bij
besluiten ten aanzien van aanvragen
voor windturbines, zolang er geen
landelijke milieubeoordeling is uitgevoerd. Ze achten het niet wenselijk
om op korte termijn gemeentelijke
of regionale normen te ontwikkelen,
mede vanwege de technisch ingewikkelde materie.
Behandeling in de raad
Het doel van deze motie is voor alle
belanghebbende helderheid te creëren voor de toekomst. Namelijk dat
we wachten op de landelijke overheid
wat betreft het stellen van heldere
kaders. Op dit moment kunnen we
ook niet anders, maar dat we willen
ook tegelijk een duidelijk statement
maken dat we, lokaal maar ook in de
regio, ook niet van plan zijn om zelf
kaders vast te stellen.
De SGP fractie is van mening dat de
materie voor het vaststellen van de
kaders technisch boven onze pet
gaan. Daarom vinden we dan ook dat
we als lokale gemeente, maar ook in
de regio, geen eigen kaders moeten
willen vast stellen.
“Wat zijn de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State voor de

RAADSVERSLAG
KOP
doelen in de Regionale Energiestrategie?”, wil VVD-raadslid Van Andel
weten.
“Een pittige discussie”, constateert
wethouder Van Someren. “De RES
vormt ons beleidskader. We zien geen
aanleiding om deze aan te passen.
De gerechtelijke uitspraak zal geen
impact hebben op de RES. Kleine
windturbineprojecten van 2 turbines
kunnen doorgaan. Uiteraard volgen
we de ontwikkelingen op de voet.
En hebben we nauw contact met de
andere gemeenten in de regio en met
de provincie. We wachten nog op een
advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.”
Van Andel: “Gaat het college normen
stellen, zoals in Delfzijl? Dat mag nu.”
Van Someren: “Die ambitie hebben
we niet. Dat kost geld en we missen
daarvoor de kennis en expertise. Wellicht stelt de provincie normen op die
passen bij de plan-MER.”
Rudine Berends (GB) vraagt zich af
wat de meerwaarde van deze motie
is. Roseboom (SGP): “Dit is geen show
voor de bühne, maar een duidelijk
signaal van de raad om terughoudend en kritisch te zijn. En om als
raad te besluiten geen eigen of regionale normen te gaan ontwikkelen.
Dus zeker geen overbodige reactie.”
Waasdorp (SGP): “De uitspraak van
de Raad van State heeft een nieuw
speelveld doen ontstaan. Daar
moeten we als raad een richting in
aangeven, ook voor ons college.”
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• 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.
Bouwbedrijf M. Polman in Kesteren
(ver)bouwt en renoveert al vele jaren
woningen en bedrijfspanden. Wij zijn
gespecialiseerd in de kempische bouwstijl.
Ons dna? Hoogstaand vakwerk en
persoonlijke betrokkenheid.

www.mpolman.nl

Vakkundig en Betrouwbaar
A.P. Bruinooge
Zelfstandig chauffeur

Motie vreemd over strategische
keuzes Avri ten aanzien van afvalverwerking
Toelichting
In haar begroting stelt Avri dat ze
gaat onderzoeken of haar kerntaak
van afvaltransporteur kan worden
veranderd in afvalverwerker. Dat zou
voordelen op het gebied van financiën
en milieuwinst moeten opleveren.
SGP, PvdA, GB, CDA, VVD en VNB
beschouwen deze stap als een fundamentele koerswijziging, waarover alle
acht deelnemende gemeenten een
uitspraak dienen te doen. Ook stellen
de partijen dat de gemeenteraden
onvoldoende op de hoogte zijn van de
gevolgen (voordelen en risico’s). Vooraf moeten de raden betrokken worden
bij toekomstige strategische keuzes
van Avri. Van het afvalbedrijf willen de
indieners van de motie daarom een
toekomstperspectief ontvangen.
Behandeling in de raad
VVD-raadslid Niels van Andel: “We willen niet dat Avri strategische beleidskeuzes maakt zonder de gemeenteraden
hierover vooraf in kennis te stellen.” Als
enige partij heeft ChristenUnie de motie
niet ondertekend. Maar in een reactie
laat fractievoorzitter Van Hattum weten
dat hij wel zijn steun uitspreekt.

Het Besluit
Hamerstukken
√ Bestemmingsplan Dodewaard,
Kalkestraat 91
√ Meibrief 2021

Bespreekstukken
Kadernota 2022-2025.
Deze wordt aangenomen met zeventien stemmen vóór en twee tegen.
Amendement 1 – bezuinigingen op
sport, cultuur en welzijn.
Deze wordt verworpen met dertien
stemmen tegen en zes vóór.
Motie 1 – investeringen randweg
Opheusden opschorten.
Deze wordt verworpen met dertien
stemmen tegen en zes vóór.
Motie 2 – centrumplan Ochten.
Deze wordt unaniem aangenomen.
Verklaring van geen bedenkingen
voor Zonnepark Hemmen II.
Deze wordt unaniem aangenomen.
Motie vreemd over gevolgen uitspraak Raad van State voor aanvragen voor plaatsing windturbines.
De motie wordt aangenomen.
Motie vreemd over strategische
keuzes Avri ten aanzien van afvalverwerking.
De motie wordt unaniem aangenomen.

Lindelaan 20
4043 MB Opheusden
+31(0)620322024
info@apb-diensten.nl
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Jaarrekening en kadernota
Net voor het zomerreces heeft de gemeenteraad ingestemd met de
jaarrekening 2020 en de kadernota voor het jaar 2022. De jaarrekening
was zelfs een hamerstuk, wat inhoudt dat er zonder inhoudelijke debat unaniem met de verantwoording over het jaar 2020 is ingestemd.
Ook onze accountant was zeer tevreden met de jaarrekening en had
nauwelijks inhoudelijke opmerkingen. Mooie resultaten!
Over de kadernota voor het jaar 2022 is uiteraard wel gedebatteerd.
Elders in deze uitgave vindt u hiervan het raadsverslag. Met de kadernota heeft het college een pakket heroverwegingsmaatregelen
voorgesteld om de financiële situatie van onze gemeente structureel
te verbeteren. De aan de raad voorgestelde mix aan maatregelen is
aangenomen en bestaat grofweg uit bezuinigen op de gemeentelijke
organisatie, het effectiever plannen en benutten van programma’s,
projecten en budgetten, het verminderen van een aantal subsidies,
het verhogen van het uurtarief van de gemeente bij begeleiding van
ruimtelijke initiatieven en het verhogen van inkomsten uit de toeristenbelasting.
De kadernota biedt bovendien een goede doorkijk in de prioriteiten
die worden gekozen voor de komende jaren. Het is duidelijk dat de
gemeente kiest voor het verder uitvoeren van de energietransitie, een
goede invoering van de omvangrijke Omgevingswet, het inrichten van
passende en haalbare hulp en zorg voor onze inwoners en het willen
blijven realiseren van ambities zoals de Randweg Opheusden, de mul-
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tifunctionele accommodatie in Dodewaard en een integraal huisvestingsplan voor alle scholen.
Huisvesting scholen
We zijn volop actief om plannen voor te bereiden voor de huisvesting
van scholen. Eerder heb ik al eens geschreven dat er forse ruimtetekorten zijn op scholen in Ochten, Kesteren en Opheusden. Na de
zomer hopen wij het raadsvoorstel voor renovatie en uitbreiding van
de Hervormde School in Opheusden aan de gemeenteraad voor te
leggen. Een plan waar deze school al sinds 2017 mee doende is. Het
is één van de eerste aanvragen die nu tot uitvoering gaat komen op
basis van het eerder dit jaar door de gemeenteraad geaccordeerde
”integraal uitvoeringsplan huisvesting scholen”.
Dit najaar zullen er ook keuzes moeten worden gemaakt om uitbreiding van de Pantarijn mogelijk te maken en hopen we stappen te zetten om tot definitieve planvorming voor de nieuwbouw van de twee
bestaande basisscholen in Dodewaard te komen. In Kesteren start
na de zomer een afdeling van de Sebaschool uit Ochten met circa 100
leerlingen uit Kesteren in de Oude Pantarijn. Uniek is dat er straks drie
scholen van dit oude schoolgebouw tijdelijk gebruik gaan maken in
afwachting van definitieve bouwplannen (De Wegwijzer, Sebaschool
en Pantarijn). Er is de afgelopen maanden veel werk verzet door professionals, maar juist ook door veel vrijwilligers (ouders) om de Oude
Pantarijn geschikt te maken voor drie scholen. Ook met de buurt is
er intensief overleg geweest om mogelijke overlast zoveel mogelijk te
beperken. Vanaf deze plaats wil ik dan ook mijn complimenten over
brengen aan alle betrokkenen voor de constructieve en goede samenwerking tussen de verschillende partijen (o.a. scholen, buurt en
gebouwenbeheer van de gemeente) om het gebouw en schoolplein
vanaf augustus 2021 klaar te hebben voor drie scholen!
Repos Ailleurs!
Ik schrijf deze bijdrage in mijn vakantie. Een periode waarin je rust
probeert te nemen en ook nadenkt over wat er allemaal gebeurd is
het afgelopen seizoen. De wereld en ons land blijven onrustig. Zo
woekert de pandemie nog steeds voort, en was er flink wateroverlast
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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
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in onze zuidelijke provincies. Gelukkig heeft de Betuwe nauwelijks last
gehad van het hoge water.
Je vraagt je wel eens af, wanneer wordt het rustiger? Laten we genieten van de steeds zeldzamer wordende rust! Elke zondag is voor mij
zo’n moment. De vermoedelijke dichter van ons volkslied en goede
vriend van Prins Willem van Oranje, Marnix van Sint Aldegonde had
als lijfspreuk “Repos Ailleurs”. Latijn voor “de rust is elders”. Waarom
had deze prominente dichter, schrijver, diplomaat en burgemeester in
de 16e eeuw deze lijfspreuk? Hij wilde daarmee aangeven dat rust niet
wordt verdiend, maar geschonken. De zekerheid daarvan moet niet
leiden tot verslapping of tot verwaarlozing van ieders taak op aarde.
Wel doet ze de tijdelijke dingen anders ervaren, met andere ogen zien
en herinnert ons eraan dat wij ons moeten voorbereiden in dit tijdelijke leven op het eeuwige leven. Hij stuurde eens aan de geograaf
Ortelius zijn lijfspreuk voorzien van een pentekening: een schip laveert
met bolle zeilen tussen de klippen onder een stralende zon. Eronder
stond zijn verklaring van zijn lijfspreuk in relatie tot deze pentekening:
“Laat de zeilen bollen en zoek elders rust.
Marien Klein

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

elektra | beveiliging | zonnepanelen | airco
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Afscheid gastvrouw Ietje Papilaya
Na een dienstverband van 28 jaar
neemt facilitair medewerkster Ietje
Papilaya afscheid van de gemeente
Neder-Betuwe. De raadsvergadering
van juli is haar laatste. In september
vertrekt ze bij de gemeentelijke organisatie. Burgemeester Kottelenberg
roemt haar veelzijdige inzet, bescheidenheid en vriendelijke inborst en

dienstverlening. Ook SGP-fractievoorzitter Waasdorp en PvdA-fractievoorzitter Kottelenberg Woldberg spreken
een woord van dank uit.

Sluiting
De vergadering wordt gesloten na
een moment van stilte voor gebed of
bezinning.

VAN DE
FRACTIE

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
(VRGZ)
Beste inwoners van Neder-Betuwe,
Hamsestraat 5A | Opheusden
T. 0488 44 14 96
www.vanwendeldejoode.info

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

De meesten van u hebben ongetwijfeld wel eens gehoord van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, afgekort
de VRGZ. De VRGZ is een organisatie
voor brandweerzorg, geneeskundige
hulpverlening en voorbereiding en
coördinatie op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing
in de regio Gelderland-Zuid. Onze
gemeente behoort tot deze regio.
Bezuinigingsopties voor de SGP
onacceptabel
Tijdens de raadsvergadering van 10
juni jl. zijn de begroting 2022 en de
meerjarenraming 2023-2025 van

de VRGZ behandeld. Vanuit enkele
gemeenten is gevraagd op welke
onderdelen binnen de VRGZ bezuinigd zou kunnen worden om kosten
te besparen.
Volgens de VRGZ is er ‘geen vlees
meer op de botten’ als het gaat om
de bezuiniging op overheadkosten.
Om die reden heeft de VRGZ blijkbaar
nu gekozen voor een aantal bezuinigingsoperaties dat grote impact
heeft op de uitvoerende taken van
onze (vrijwillige) brandweer. Deze
bezuinigingen zijn voor de SGP-fractie
onaanvaardbaar.
Een van de bezuinigingsopties is het
beëindigen van de AED-taak en van
de tilassistentie door de brandweer
bij ambulancevervoer. Deze bezuini27
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ging kan ertoe leiden dat inwoners
van Neder-Betuwe later hulp ontvangen omdat de brandweer dan
niet meer naar reanimaties rijdt en
geen tilhulp meer verleent. Op sommige plekken in onze gemeente is de
brandweer 2 tot 5 minuten sneller bij
het slachtoffer dan de ambulance.

Tielsestraat 66 • 4043 JT Opheusden

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

Schoonmaakbedrijf
met visie

V.env.indd 1

Bij het vervallen van tilassistentie zal
een extra ambulance gealarmeerd
moeten worden, waardoor die niet
beschikbaar is voor andere (spoedeisende) meldingen.
27-2-2013 11:22:47

glas - tapijt - lino natuursteen
kantoren - scholen - kerken - etc.

www.schoonmaakbedrijfhof.nl
Tel. 0488 - 428223

J. van Damstraat 23 • 4041 VH Kesteren

Van Tuijl
voor de kweker

TUINBOUW
POTS - TRAYS - STICKS
BOOMKWEKERIJ

Tijdens de raadsvergadering van 10
juni jl. heeft Jan Eerbeek namens de
SGP-fractie benadrukt dat de bezuinigingsopties absoluut onacceptabel
zijn. Hij heeft voorgesteld dat er
een benchmark plaatsvindt. In dat
onderzoek kan worden vastgesteld of
de grootte van de kantoororganisatie
redelijk is ten opzichte van de inzet
in het primaire proces én redelijk
is in vergelijking tot andere veiligheidsregio’s. De uitkomsten van die
benchmark geven dan richting voor
(toekomstige) bezuinigingswensen.

mie en de ambulance- en meldkamermedewerkers hebben in bijzonder
zware omstandigheden hun werk
moeten uitvoeren. De toename van
coronapatiënten zal er ook voor hebben gezorgd dat aanrijtijden in onze
gemeente helaas zijn toegenomen.
Wij blijven uiteraard aandacht vragen
voor het beperken van de aanrijtijden
en het behalen van de streefwaarde
van de ambulancezorg.
Graag danken wij alle medewerkers
van de brandweer, ambulance en
meldkamer (en alle andere medewerkers die betrokken zijn) voor hun
inzet in de afgelopen tijd. Wij wensen
hen ook de ondersteuning van de
Heere toe bij hun waardevolle werk.
Stephen Charnock schreef: ‘Genade
gaat vaak samen met moeite, maar
ook met moed om deze moeiten te
kunnen verdragen.’

Hartelijke groet,
Dirk Kroon, burgerraadslid

Echter, die bezuinigingen mogen
nooit ten koste gaan van de inzet bij
levensbedreigende situaties van onze
inwoners.
Corona
Deze coronaperiode is voor ons allen
uitzonderlijk en ingrijpend geweest.
Dat geldt uiteraard ook voor de ambulancezorg. De ambulancezorg staat
in de frontlinie van de coronapande-

Pottenveld 2 | 4043 AB Opheusden | 0488 – 74 50 86 | info@vth.nl www.vth.nl
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ADVIES EN ONTWERP
AANLEG
ONDERHOUD

Beleef
’t Buiten
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GROENVOORZIENING
GRONDWERK

DE JONGEREN

ONDERGRONDSE INFRA
BOVENGRONDSE INFRA
DAK- EN GEVELBEGROENING
BERMVERHARDING
GLADHEIDSBESTRIJDING

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

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

Onze missie?
Mensen laten
genieten van de
buitenruimte.

Lakemondsestraat 13b | 4043 JC Opheusden
t (0488) 44 30 93 | e info@vdbh.nl | www.vdbh.nl
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Vakantie
‘KENNIS EN
CREATIVITEIT’

Vakantie is volgens het woordenboek
een periode waarin geen lessen worden gegeven en jaarlijks toegekende
vrije tijd voor werkenden (Van Dale,
2021).
Voor veel mensen een tijd van rust en
ontspanning. Veel jongeren gaan juist
ook extra werken om zo nog wat bij te
sparen. Meestal heb je, gelukkig, nog
wel genoeg tijd om ook te ontspannen.
Vakantie kan juist ook de periode
zijn waarin je dingen kan afhandelen waar je normaal niet aan toe
komt. Naast klusjes in en rond het
huis, kunnen dat ook andere dingen
zijn. Zo is de vakantie het uitgelezen
moment om een boek te lezen. En dat
hoeft gelukkig niet alleen als je echt
óp vakantie bent. Door verschillende
mensen wordt het belang van lezen
benadrukt. Maar meerdere jongeren
hebben er niet zoveel mee, of geven
prioriteit aan andere dingen. Daarom
doen wij een oproep om deze vakantie meer te lezen! Één aandachtspunt: ook een tijdschrift over auto’s,
boerderij of defensie valt onder de
noemer van ‘lezen’. Dus je hoeft niet
perse een boek te lezen, naast de
Bijbel dan.

En over de Bijbel gesproken, misschien is de vakantie juist wel een
goed moment om je te verdiepen in
een Bijbelgedeelte of een tekst. Je zou
kunnen beginnen met Prediker 4: 6.
“Een hand vol met rust is beter, dan
beide de vuisten vol met arbeid en
kwelling des geestes”. Misschien ben
je niet gewend om zelf Bijbelstudie
te doen, of klinkt dat veel te moeilijk.
Je kan makkelijk beginnen, door de
kanttekeningen te lezen of door een
preek over de tekst te luisteren. En
daarna kan je altijd nog hulp van je
ouders of ouderlingen inschakelen.
Tenslotte geven wij als SGP-Jongeren
commissie je nog een aantal boekentips:
√ 7 eigenschappen van effectief
leiderschap – Stephen Covey
√ Brieven uit de hel – C.S. Lewis
√ De jonge christen – Matthew Henry
√ De witte roos – Amanda Barratt
√ Het schooltje van Auschwitz – Mario Escobar
√ De eindstrijd – Joel C. Rosenberg
√ Martin H. van politieman tot moordenaar van Klaas Bruinsma – Vico
Olling
Wij wensen je een goede en gezegende vakantie toe!
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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

SGP NIEUWS JULI 2021

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

VERHOEKS

(raadslid)
Viergeverstraat 22
4043 GD Opheusden

Keukenmontage
&
Afwerkingsbedrijf

e.arends@kliksafe.nl

GERT-JAN MEIJERING
Opheusden

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

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

Alblasserdam

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

www.verhoekskeukenmontage.nl

www.pcvantuijl.nl

Bij vragen, ideeen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met
bovenstaande personen.
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MEDEDELINGEN / COLOFON

SGP NIEUWS JULI 2021

Vergaderdata
9 september		
23 september		
28 oktober		

Uw partner voor
verpakkingsmaterialen

- 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.

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

Stationsstraat 1-3 Kesteren

COLOFON

Benieuwd naar ons meesterwerk?
Kijk op www.bouwmeester-sander.nl

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

Een keer in de 6 weken verschijnt SGPnieuws huis aan huis in de gemeente NederBetuwe. 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. 4, juli 2021

Smartphone
stuk?
Henk-Jan

Bouwen doen we samen!

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

Edisonring 17 - 6669 NA Dodewaard

06 - 13 44 63 09 - info@bouwmeester-sander.nl

Maatwerk in telecom volledig
afgestemd op úw situatie!

0488-440391

Oplage
9.000 exemplaren
Redactie
G. van de Werken

Eindredactie
P. van der Gaarden-Mauritz
Administratie/advertenties/adreswijzigingen
W. van Leeuwen
sgpnieuws@kliksafe.nl
Fotoverantwoording
Voorpagina: Gouverneurspolder: proberen om
de buitenpolder droog te houden.
Pagina 5: Afscheid Richard Verwoert; Pagina 25:
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Lay-out en druk:
R&H Drukkerij, Dodewaard
Verspreiding:
Verspreidingsburo Rhenen

0488-44 0391
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info@telefonade.nl
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HEB JIJ LIEFDE VOOR
HET KWEKERSVAK?
In het Betuwse Kesteren kweekt Volentis tienduizenden bomen voor klanten in
heel Europa. Ons areaal is opgedeeld in verschillende percelen. Elk perceel wordt
verzorgd door een eigen team, dat zorgt dat onze bomen in perfecte conditie
opgroeien. Voor deze teams zoeken wij momenteel naar:
TWEE ERVAREN
BOOMKWEKERS / MEEWERKEND
VOORMANNEN (45 UUR, VAST)

MEERDERE MEDEWERKERS
BOOMKWEKERIJ
(45 UUR, VAST)

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

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

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

|

Hoofdstraat 74-76

|

T 0488 745 170

|

www.volentis.com

Growing improvement

