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Behoud de kern!
VAN HET BESTUUR

Psalm 4:7 lezen wij:

betrokkenheid van onze achterban te

Velen zeggen: Wie zal ons het goede
doen zien? Verhef Gij over ons
het licht Uws aanschijns,
o HEERE.
nodig hebben: het

bevorderen, maar ook om na te denken

licht van het vriendelijk

Enkele weken terug zijn we weer een

over de toekomst; in contact blijven met

aangezicht des Heeren. Als

nieuw jaar in mogen gaan. Het jaar

onze achterban. Met onze wat oudere

we dat moeten missen moeten we

2019 ligt alweer achter ons. Het eerste

en trouwe leden maar ook contact en

maar vaak vragen om licht van Gods

jaar als de nieuwe gemeente ‘West

betrokkenheid zoeken bij onze jongeren.

aangezicht en om licht van ontdekking. Dat

Betuwe’. Een jaar dat wonderlijk

Ook u als lid zult binnenkort weer een

we persoonlijk maar ook als SGP’ers in het

mocht beginnen, daar we tegen de

uitnodiging krijgen om de ledenvergadering

dal van ootmoed dit jaar als knecht moeten

verwachtingen van iedereen in toch

van uw PKV te bezoeken; alvast van

vragen: ‘Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal?

in de coalitie mochten komen. Het

harte uitgenodigd. Op deze avond zal

is zeker ook voor onze fractieleden

gedetailleerder verteld worden hoe het

Groet,

een jaar van pionieren geweest, maar

bestuurlijke proces is opgesteld. Na deze

Adrian van Trigt

de keren dat we de vergaderingen

vergadering hopen we onze eerste GMA-

Voorzitter GMA West Betuwe

mochten bijwonen, proefden we

ledenvergadering te organiseren. Daarna

enthousiasme, gedrevenheid en

hopen we officieel ‘Gemeentelijke afdeling

ervaring.

West-Betuwe’ te zijn. In dit bestuur zullen

Waardenburg, 28 januari 2020

leden van de drie plaatselijke kiesvereniging
Ook als GMA (gemeentelijke afdeling)

zitting hebben.

bestuur hebben we weer vele
vergadermomenten mogen hebben. Het

Aan het begin van een nieuw jaar mogen

eerste jaar stond in het teken van het

we ook vooruitkijken. Maar wel met de

opzetten van een GMA-bestuur en het

wetenschap Deo Volente; zo de Heere wil

organiseren van verkiezingen. Afgelopen

en wij leven! Zonder Zijn hulp kunnen onze

jaar hebben we ons meer gericht op het

fractieleden, commissieleden, wethouder

bestuursproces van de GMA. Wat is de

en burgemeester maar ook u en wij als

verantwoordelijkheid van de PKV en wat

bestuur niets uitrichten. In psalm 4:7 lezen

van de GMA?

wij: Velen zeggen: Wie zal ons het goede
doen zien? Verhef Gij over ons het licht Uws

“Waar kunnen we samen krachten

aanschijns, o HEERE. Vaak vragen we wel

bundelen en ervaringen uitwisselen.”

‘Wie zal ons het goede doen zien?’ maar
weinigen vragen: ‘Verhef Gij over ons het

Dit om onze partij te vitaliseren. Nu werken

licht Uws aanschijns, o Heere.’ Maar dat is

we gezamenlijk aan jaarplannen om de

toch het eerste en het voornaamste wat we
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INTERVIEW JOS VAN MAANEN
Wie ben je?

Wat heb je gedaan voor de SGP?

Wat is jouw uitdaging?

Ik ben Jos van Maanen, getrouwd met

Al in de tijd dat ik in Hellouw woonde werd

De grootste uitdaging voor mij, maar ook

Jacqueline. Samen hebben we drie

ik gevraagd om op de kieslijst te willen

voor de breedte van de gemeenteraad,

dochters en drie zoons. En één kleinzoon.

van de SGP Neerijnen. Omdat politiek

zal zijn weer een cultuur te laten ontstaan

Onze wortels liggen in deze gemeente,

mij zeker interesseerde heb ik daarin

waarin, met de principiële verschillen

ik ben geboren en getogen in Meteren,

graag toegestemd. Dit resulteerde dan

die er kunnen en moeten zijn, een

Jacqueline in Waardenburg. De eerste

ook in het plaatsnemen in de fractie van

bestuurskrachtige gemeente, in harmonie

jaren van ons huwelijk hebben we in

de SGP Neerijnen, als steunfractielid

met elkaar, te laten ontstaan. Dat is niet

Meteren gewoond, daarna 6 jaar in

en commissielid ruimte. Tijdens een

altijd eenvoudig en gaat gepaard met

Hellouw. Nu wonen we alweer 12 jaar in

roerige periode in de Neerijnense

vallen en opstaan, ook in en door mijn

Opijnen.

politiek werd onze fractievoorzitter Teus

persoonlijke inbreng.

Kool wethouder, waarbij ik zijn taak als
Wat doe je?

fractievoorzitter heb mogen overnemen.

Wat wil je meegeven aan de lezers?

Ik kom uit de agrarische sector. In

Ook de bestuursperiode daarna heb ik

Graag wil ik de lezer aanbevelen om

Meteren heb ik het melkveebedrijf van

die taak mogen vervullen. Omdat ik als

de lokale politiek op te dragen in uw

mijn vader overgenomen, wat later

plaatsvervangend voorzitter van de raad

gebed. Het politieke bedrijf kost veel

verplaatst is naar Hellouw. Voornamelijk

van Neerijnen van dichtbij betrokken ben

tijd en energie, ook van onze gezinnen.

om gezondheidsredenen heb ik dat in

geweest bij het fusieproces tussen de

Daarnaast is er veel wijsheid nodig

2008 beëindigd en zijn we in Opijnen gaan

drie gemeenten Neerijnen-Geldermalsen-

om belangen af te wegen. Ook om

wonen. Toen ik nog boer was heb ik reeds

Lingewaal, is het ook bijzonder om mee te

samen na te denken hoe de uitwerking

de opleiding gedaan tot makelaar/taxateur.

maken hoe dat nu in de praktijk uitwerkt.

van de besluiten zijn in relatie tot

Naast het boerenbedrijf, waarvan ik

Nu als lid van de SGP fractie van West

Gods geboden. Daarnaast blijft het

samen met mijn vader en een externe

Betuwe.

mensenwerk, waarin we Gods hulp erg

medewerker de bedrijfsvoering deed, was

nodig hebben.

ik actief als taxateur onroerende zaken.

Wat doe je nu voor de SGP?

Daarnaast: kom bij ons met uw vragen

Na de bedrijfsbeëindiging zijn daar aan-

Binnen de huidige fractie hebben

en aanbevelingen. Het is belangrijk om

en verkoopactiviteiten bij gekomen, als

onderwerpen op het bestuurlijke vlak mijn

binding te hebben met de achterban.

makelaar. In het najaar van 2019 heb ik

grote interesse, maar ook leefbaarheid,

Ik stel het zeker op prijs!

een mooi aanbod gekregen om als senior-

kernenbeleid en ruimtelijke ordening

taxateur bij een overheidsorganisatie aan

zijn onderwerpen die ik graag behartig.

het werk te gaan, een uitdaging die op een

Omdat mijn broer als wethouder in de

gepast moment is gekomen en waar ik

gemeente actief is, hebben we onderling

met plezier mee aan de slag ben gegaan.

afgesproken dat ik geen zaken behandel

Mijn makelaarsactiviteiten zijn daarom nu

die zijn portefeuille aangaan.

gestopt/on-hold gezet.
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VANUIT DE GMA WEST BETUWE
“Het veiligstellen van de
toekomst door aanwas van
nieuwe leden en door jongeren
actief te interesseren voor de
SGP”

Bent u ook getriggerd of heeft u een goed

de vorige nieuwsbrief vermeld is, zijn

Pijler Toekomst moet zorg dragen voor de

We zien u graag terug op een van

er drie pijlers. Dit zijn Betrokkenheid,

nabije en verre toekomst van de lokale SGP.

de raadsvergaderingen om de SGP

Profilering en Toekomst. In deze

Als pijler vinden we het belangrijk dat:

fractieleden een hart onder de riem te

In de komende nieuwsbrieven willen we
u informeren over het werk wat verzet
wordt in de opgerichte pijlers om de
plaatselijke kiesverenigingen (pkv’s) van
Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen

raadsvergaderingen bezoeken.

idee? Laat het ons weten via
westbetuwe@sgp.nl

zo vitaal mogelijk te houden. Zoals in

nieuwsbrief wordt het werk van pijler
Toekomst toegelicht.

steken!
•

Elke plaatselijke kiesvereniging zijn
zelfstandigheid behoudt. Om als pkv

Dus kent u iemand die lid wil worden van

Pijler Toekomst is vertegenwoordigd met

dichter bij de leden te staan en de

de kiesvereniging, laat het weten aan de

drie bestuursleden, uit elke kiesvereniging

doelen naar eigen inzicht vorm te

secretaris van uw kiesvereninging of ga

één. Als pijler toekomst hebben we

geven, die past binnen de cultuur van

naar https://lidworden.sgp.nl/

nagedacht hoe we het hoofddoel van de

de kiesvereniging.

pijler kunnen realiseren, namelijk:

•

De huidige en nieuwe leden op een

Pijler Toekomst

actieve, betrokken en persoonlijke
wijze worden benaderd.
•

Er een gezonde balans moet zijn in de
activiteiten voor de leden.

3

Daarnaast hebben we een aantal korte
en lange termijn doelen geformuleerd
die aan het bestuur van de pkv’s zijn of
worden overgedragen. Periodiek worden

Het veiligstellen van de

de doelstellingen geëvalueerd binnen het

toekomst door aanwas

bestuur van het GMA. Enkele doelstellingen

van nieuwe leden en

hiervan zijn:

door jongeren actief te
interesseren voor de SGP.

•

Jaarlijkse groei van het ledenaantal
met 5%.

•

Betrokkenheid van de besturen
vergroten en behouden.

•

Als bestuurs-(leden) van
de kiesverenigingen de

westbetuwe.sgp.nl
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VAN DE FRACTIE
Het jaar 2019 is al weer ruim een maand

geen zonnevelden in onze gemeente.

voorbij. Vele zaken zijn er gepasseerd

De SGP wil dit niet.

in de gemeenteraad en dus ook in

•

onze fractie. De begroting 2020 is in
november vastgesteld zonder dat wij als

•

Er komt een kadernota Cultuur en

•

wat kunnen we verbeteren
•

Cultuur- en erfgoedbeleid

Er komt een plan van aanpak

•

Bestemmingsplan buitengebied

Komt er wel of geen rotonde in

voormalig Geldermalsen
•

Hellouw?

de vorige keer over bericht.

Mobiliteitsplan. De auto en de fietser,

kunst
jongerenparticipatie.

gemeenteraad significante wijzigingen
hebben doorgevoerd. Wij hebben u er

de ondernemer?
•

Onderzoek al dan niet betaald
parkeren

•

Aanpak van de 5 fietsknelpunten.

•

Integraal beleidsplan Jeugd/WMO

Naast de ruim 10 begrotingen en

•

Beleid groen, groenbeheer

•

Evenementenbeleid

jaarrekeningen van de verbonden partijen,

•

Bezuinigingen sociaal beleid. Er ligt

•

Beheerplan speeltuinen

een forse opgave voor. Dit jaar moeten

•

Visie op het beheer van de

zoals de omgevingsdienst rivierenland

we hier stevig over nadenken.

(ODR), de AVRI etc. staan er dit jaar
belangrijke zaken op het programma.

•

Wij noemen er een aantal:
•

Duurzaam beheer van onze

Ook in 2020 is er veel te doen. Wij hopen

schoolgebouwen.

op uw inbreng. Benader de fractie als u

Stappenplan omgevingswet. We weten

•

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

vragen hebt of als wij uw expertise zouden

nog niet zeker wanneer de landelijke

•

Welstandsbeleid.

kunnen gebruiken. Bel of mail Lourens van

overheid deze nieuwe wet zal laten

•

Woningbouw. Visie, aantallen. De

Bruchem (0654337611 of

poltiek wil graag bouwen.

lourens@vanbruchem.org)

ingaan. We moeten er wel klaar voor
•

zijn.
•

dorpshuizen

Huisvestingsplan onderwijs.

Beleidskader zon: willen we wel of

Economische beleidsvisie. Hoe
aantrekkelijk zijn we als gemeente voor

TIJDREDE DONDERDAG 26 MAART 2020
Namens de kiesvereniging van Neerijnen willen we u van harte uitnodigen op D.V.
donderdag 26 maart voor de tijdrede die Ds. A. van Voorden hoopt te houden in het
kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Waardenburg
Locatie:

Dorpsstraat 1, 4181 BM te Waardenburg

Aanvang: 19:30 uur

Allemaal van harte welkom!

westbetuwe.sgp.nl

