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Behoud de kern!
VAN HET BESTUUR

Psalm 32:5a :

Het is een roerige tijd waarin we

onderhandelingen behouden gebleven.

leven. De maatregelen om de

Ook de resterende periode tot de nieuwe

Mijn zonde maakte ik U bekend en mijn
ongerechtigheden bedekte ik niet.
Ik zeide: ik zal belijdenis van
mijn overredingen
euthanasie, de
doen voor den
Heere.
discussies rondom

Coronapandemie tegen te gaan,

gemeenteraadsverkiezingen (DV voorjaar

genderneutraliteit en de

bepalen een groot deel van ons

2022) is de zondagsrust gewaarborgd.

winkelopenstelling op zondag die

dagelijks leven. Veel mensen zijn aan

Begin juli is de Gemeentelijke Afdeling

landelijk steeds meer een gewoonte wordt.

het virus overleden of zijn ernstig ziek

West Betuwe (GMA) officieel bekrachtigd.

Dit zijn zeer zorgelijke ontwikkelingen,

geweest. Ook aan onze gemeente en

Hierin hebben bestuursleden zitting uit elk

maar bij dit alles is de belangrijkste vraag

onze SGP-achterban is dit niet voorbij

van de drie verschillende PKV’s. De exacte

voor ons allemaal: wat heeft de roepstem

gegaan. We wensen iedereen die er op

samenstelling van het GMA bestuur en de

van het Coronavirus met ons persoonlijk

deze ingrijpende wijze mee te maken

PKV besturen kunt u terug vinden op onze

gedaan? Proberen we het zo draaglijk

heeft gehad, heel veel sterkte en

website westbetuwe.sgp.nl

mogelijk te maken en leven we zoveel

bovenal de nabijheid des Heeren toe.

In het verband met het Coronavirus kunnen

mogelijk door zoals we gewend waren? Of

we de najaarsvergadering van dit jaar niet

heeft het ons persoonlijk in de schuld voor

Ook politiek is er veel gebeurd. De

door laten gaan. Hopelijk kunnen we u bij

God gebracht? Zoals ds. A. Geuze in zijn

maanden voor het zomerreces zijn voor

leven en welzijn begin volgend jaar wel

meditatie in De Banier van september 2020

onze gemeentelijke SGP-fractie heel

ontmoeten. Wel wordt er vanuit de PKV

schreef: Was u het dan die in stilte uitriep

intensief geweest. Op 18 mei van dit jaar

Neerijnen op DV 19 november een tijdrede

voor de Heere: “Mijn zonde maakte ik U

viel helaas het college. Vervolgens is er

gehouden waarin ds. A. van Voorden voor

bekend en mijn ongerechtigheden bedekte

enorm veel werk verricht om binnen korte

zal gaan.

ik niet. Ik zeide: ik zal belijdenis van mijn

tijd een nieuw college te kunnen vormen.

Terwijl zoveel in het teken van het

overredingen doen voor den Heere.” (Ps.

Dit nieuwe college werd nog geen twee

Coronavirus staat, gaan ook andere

32:5a). Hoe noodzakelijk!

maanden later, op 16 juli, geïnstalleerd.

ontwikkelingen door waar we als

Het is bijzonder dat we, als SGP, ook in dit

SGP’ers grote (principiële) zorgen over

college mogen deelnemen. Een belangrijk

hebben. Te denken valt aan de steeds

punt voor ons, de zondagsrust, is in de

verdere verruiming op het gebied van

Henk Achterberg

VRAGEN?
Heeft u als lid een vraag of loopt u met een lokaal maatschappelijk probleem? Stel uw vraag aan een wethouder, fractievoorzitter,
raadslid of burgerlid. Dit kan via het contactformulier op https://westbetuwe.sgp.nl/contact.
De betreffende SGP’er zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen!

westbetuwe.sgp.nl
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INTERVIEW GIAN BAREMAN
Wie ben je?

Wat heb je gedaan voor de SGP?

Het werken aan goede politieke

Ik ben Gian Bareman. Ik ben getrouwd

In 2004 werd ik gevraagd om de

verhoudingen in de raad vind ik van groot

met Lonneke en we hebben zes zonen

raadszetel van de SGP in te nemen in

belang. Als coalitiepartij heeft de SGP, als

en drie dochters en een kleinzoon. Acht

de gemeenteraad van Lingewaal. Er

een van de grootste partijen in de raad,

kinderen wonen nog thuis. Ik ben geboren

waren 5 partijen (CDA, CU, VVD, PvdA en

een grote verantwoordelijkheid. Binnen

en opgegroeid in Middelburg. Ik heb in

SGP). Tot aan de fusie was de SGP een

de SGP-fractie is zonder meer sprake van

Utrecht gestudeerd. Daar heb ik ook mijn

eenmansfractie. Hierdoor was de SGP

een goede onderlinge samenwerking. Dat

echtgenote mogen ontmoeten. Sinds ons

altijd aangewezen op constructief overleg

komt het functioneren van de SGP in de

trouwen wonen wij aan de Zuiderlingedijk

met de andere partijen. Terugziende

raad zeker ten goede.

in Spijk. We ervaren het als een groot

op deze periode mag ik wel zeggen

voorrecht om hier te mogen wonen. We

dat het politiek gezien een goede tijd

Wat is jouw uitdaging?

genieten erg van de natuur en de rust in

is geweest. Lingewaal was altijd een

Om ervoor zorg te dragen dat de

het fraaie Lingelandschap.

relatief behoudende gemeente. Ook

onderlinge verhoudingen tussen de

de onderlinge verhoudingen in de raad

tien partijen in de raad, ondanks soms

Wat deed en doe je?

waren zonder meer goed te noemen.

grote principiële verschillen, goed

Na mijn studies sociale geografie en

De schaal van de ambtelijke organisatie

mogen blijven. Dat is nodig binnen de

milieukunde ben ik als beleidsmedewerker

van een gemeente met ruim 10.000

coalitiepartijen, maar zeker ook voor

milieu werkzaam geweest in de

inwoners was relatief klein. Uit gesprekken

de gehele gemeenteraad. Persoonlijk,

gemeente Heusden. Na enkele jaren

met ambtenaren kwamen regelmatig

maar ook de SGP als geheel, hebben

maakte ik ook daar een gemeentelijke

signalen naar voren dat de organisatie

we daar een grote verantwoordelijkheid

herindeling mee. In 2001 ben ik als

kwetsbaar was. Daarom was ik langere

in. Gezien de huidige omstandigheden

senior beleidsmedewerker milieu in

tijd voorstander van een fusie van

waarin de samenleving steeds meer

de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Lingewaal met soortgelijke gemeenten.

vervreemd raakt van de inhoud van Gods

werkzaam geweest. Vervolgens ben ik

Kijkend naar West Betuwe denk ik dat

Woord hebben we als SGP-fractie een

vanaf 2002 bij de VROM-Inspectie aan de

we een prachtige gemeente hebben,

grote verantwoordelijkheid om politiek te

slag gegaan. Primair heb ik me daar bezig

waarin de SGP een vooraanstaande

bedrijven waarin de heldere boodschap

gehouden met gemeente-onderzoeken bij

positie mag innemen. Daarnaast ben ik

van Gods Woord mag klinken en de

gemeenten in de provincies Zuid-Holland

blij dat de nieuwe gemeente een duidelijk

heilzaamheid van Gods geboden voor de

en Zeeland. Sinds 2012 werk ik bij het

karakter heeft behouden van een grote

samenleving naar voren wordt gebracht.

Ministerie Infrastructuur en Waterstaat, bij

plattelandsgemeente met fraaie natuur-

Niet vanuit de hoogte, maar vanuit

de Inspectie Leefomgeving en Transport.

en landschapswaarden.

oprechte bewogenheid met de naaste. Dit
dient niet alleen met woorden maar ook

Ik verricht inspecties bij bedrijven die zich
bezig houden met (grondstoffen voor)

Wat doe je nu voor de SGP?

in onze levenswandel, met alle gebrek aan

explosieven. Naast mijn dagelijkse werk

Ik ben dankbaar dat ik in de gemeenteraad

onze zijde, tot uiting te komen.

ben ik ambtsdrager in de Gereformeerde

invloed mag uitoefenen en inhoudelijk

Gemeente Gorinchem en zit ik in het

mede vorm mag geven aan de vele

bestuur van de Hudson Taylor Stichting.

gemeentelijke taken in West Betuwe.
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Wat wil je meegeven aan de lezers?
Moge het gebed maar voortdurend opgebonden zijn voor onze overheden, scholen
en gezinnen. Zowel in de openbare gebeden in de kerken, als in de binnenkamer. De
zorgen zijn vele, maar de HEERE bouwt Zijn Kerk door alles heen. De Heere schenkt
ons nog veel voorrechten en zegeningen. Maar daar komt, ook in deze tijd, veel
tegenop.
Uw Koninkrijk koom’ toch o Heer’! Ai werp den troon des satans neer; Regeer ons
door Uw Geest en Woord; Uw lof wordt eens alom gehoord, En d’ aarde met Uw vrees
vervuld, Totdat G’ Uw Rijk volmaken zult.

BEKRACHTIGING GMA
Geacht lid,
Namens het bestuur kunnen we u meedelen dat er geen bezwaren zijn ingediend door de leden van de verschillende kiesverenigingen.
Hiermee is de oprichting van de SGP Gemeentelijke Afdeling (GMA) West Betuwe per jl. maandagavond 6 juli 2020 een officieel feit.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
H. Klop
Secretaris GMA SGP West Betuwe

westbetuwe.sgp.nl

NIEUWSBRIEF 06

10/2020

Behoud de kern!
ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2021
2020 is een bijzonder jaar. Op 5 mei

Leefbaarheid en dienstverlening

dozenschuiven. Hoogwaardige arbeid.

2020 was het 75 jaar geleden dat ons

Programma 1:

West Betuwe ligt mooi centraal. Laten we

land en de Betuwe bevrijdt is van de

Leefbaarheid: Wij vinden het fijn als u ook

dat benutten en direct nog enige hectaren

Duitse bezetter. Wij mogen in vrijheid

helpt. Belangrijk is dat wij ons allemaal

bedrijventerrein verkopen.

leven. Laten we die vrijheid toch met

verantwoordelijk voelen voor onze

elkaar echt waarderen.

leefomgeving. De gemeente helpt u, wij

In Geldermalsen willen we onderzoeken

Alles is nu anders. Ik denk aan de

helpen de gemeente.

hoe we gratis parkeren kunnen
introduceren. We willen dat doen met de

mensen die geliefden hebben verloren
door het Corona-virus, aan de ouderen

De gewone dienstverlening lijkt best op

ondernemers. Laat boodschappen doen,

die bijna geen bezoek krijgen. Enerzijds

orde. De SGP vindt dat wij allemaal een

winkelen worden.

is er veel onzekerheid, maar anderzijds

glimlach op het gezicht moeten krijgen als

weten wij allemaal dat we niet op

we spreken over de dienstverlening van

Onderwijs en lees!

aarde zullen blijven. Wij zullen allemaal

onze nieuwe gemeente. Er kan hier en daar

Programma 5: Onderwijs

sterven. Daarom gunnen wij iedere

wel iets verbeteren.

Praktijkonderwijs moet beter aansluiten
bij het bedrijfsleven. Een mooi voorbeeld

West Betuwenaar zicht op de eeuwige
echte toekomst. Dat kan alleen door

Veilig (op straat)

lijkt de Fruit Tech Campus te worden.

de zegen van God. Het is moeilijk uit te

Programma 2: veiligheid

Werk maken van vernieuwing van het

leggen, maar het is bijzonder rijk voor

Openbare orde en veiligheid: Helaas

fruitonderwijs.

hen die het ervaren mogen. Dit is onze

is er meer toezicht nodig in parken en

Mensen, pak een boek. Goed voor

wens voor u.

uiterwaarden. Dat moet toch niet nodig

iedereen!

zijn. Als SGP willen we ook af van vuurwerk.
Perspectiefnota 2021, plannen voor de

Niemand heeft er iets aan.

toekomst

Sport, cultuur en recreatie
Programma 6: Sport, cultuur en recreatie.

Heel kort voor u samengevat: we gaan veel

Programma 3: Verkeer, vervoer en

Sporten is belangrijk. Beweeg.

doen, we willen veel doen, maar het kost

waterstaat

Iedereen moet kunnen deelnemen.

teveel geld. Gelukkig hebben we gespaard,

Iedereen moet veilig door het verkeer

Sportverenigingen dienen wel

daar zijn we heel blij mee. Ons zuinige

kunnen. Ook de gebruiker van een rolstoel.

verantwoordelijkheid te nemen voor

beleid in de afgelopen jaren geeft ons nu

Wij willen grote landbouwvoertuigen in de

bijvoorbeeld onderhoud aan gebouwen en

een beetje lucht. Toch moeten we gaan

kernen ontmoedigen. In Tricht worden nu

velden.

ombuigen, dat kan alleen maar gezamenlijk.

stappen gezet.
Wij willen geen grootschalig toerisme.

Met elkaar. West Betuwe financieel in
evenwicht.

Werk en economie

Kleinschalig is goed genoeg. We hebben

Programma 4: economie

een prachtig landschap, rivieren, fruit,

Per programma hebben wij als SGP enkele

Werk voor iedereen. Graag trekken

forten en we hebben rust. Rust vinden we

opmerkingen, aandachtspunten en vragen.

we bedrijven aan die meer doen dan

belangrijk voor ons allemaal.

westbetuwe.sgp.nl
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ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2021
Muziekonderwijs willen we stimuleren door

Ook die windmolens, daar kunnen we

Dit jaar ziet het er ook nog goed uit. We

lokale muziekverenigingen en koren.

de gehele gemeente niet mee volzetten.

verwachten enkele miljoenen over te

Dorpshuizen zijn sociaal ontmoetingspunt

Geen biovergisting en ook geen biomassa

houden.

in kernen.

verbranden. We willen nieuwe technieken.

Hulp voor iedereen die het nodig heeft

Bouwen, bouwen

Het toekomstperspectief is wat donker. De

Programma 7: Sociaal domein

Programma 9: Volkshuisvesting en

landelijke overheid gaat ons korten.

Er komt veel op mensen af. Juist ook tijdens

Ruimtelijke Ordening

de corona-crisis. Als SGP willen we er zijn

Dit staat hoog op ons lijstje. Er zijn veel

We hebben forse uitdagingen om iedereen

voor de zwakkeren. Soms is er maatwerk

plannen, nu doorpakken en mensen de

die het echt nodig heeft te kunnen blijven

nodig. Anderzijds zijn we ervan overtuigd

mogelijkheid geven om te gaan bouwen.

helpen. Onze gemeente heeft veel wegen,

dat het goed is als mensen toch hun eigen

Liefst in iedere kern. Dat is belangrijk voor

veel bomen, veel groen, veel riolering. Dat

verantwoording hebben/nemen. Dit willen

de leefbaarheid op termijn.

kost allemaal veel geld. We moeten het

Maar...

we graag stimuleren.

slimmer doen.
Mensen die hier tijdelijk werken hebben

Speciale aandacht voor de jeugd: Gebruik

ook goede huisvesting nodig. Fruittelers

We zijn trots, met al onze inwoners, dat we

van drank, drugs en bijvoorbeeld lachgas

bijvoorbeeld moeten daarvoor meer

West Betuwenaren zijn. Dat mag ook wel.

moet worden tegengaan. Jouw toekomst is

mogelijkheden krijgen.

Een prachtige nieuwe gemeente, met een

ons veel waard.

krachtig bestuur. Wij doen het voor u en
Geld, geld en toekomst

jou.

Milieu en energie

Programma 10: Financiën

Programma 8: Volkgezondheid en milieu

Vorig jaar hebben we gelukkig geld over

De fractievoorzitter

We moeten de aarde voor de toekomst

gehouden. Het lijkt wat meer dan het

• (uitgesproken tijdens een bijzondere

bewaren. We moeten ook realistisch zijn.

is. Toen we aan deze coalitieperiode

Alle goede langbouwgrond vol leggen

begonnen, hebben we aangegeven dat we

met zonnepanelen kan natuurlijk niet.

een solide beleid zouden voeren. Dat willen

https://westbetuwe.sgp.nl/actueel/

Willen we ook niet. Zon kan het dak op.

we vol houden.

algemene-beschouwingen-2021--

raadsvergadering op dinsdag 7 juli jl.)
• Bekijk het filmpje hierover op

bijdrage-sgp/12361

westbetuwe.sgp.nl
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STOOP OP DE STOEP
In het kader van Stoop op de Stoep bezocht burgemeester Servaas Stoop met onze
fractie een aantal bedrijven om zowel de fractie als de gemeente beter te leren kennen.
We hadden gehoopt om al in mei met de burgemeester de bedrijven te bezoeken maar
dat kon toen in verband met de corona beperkende maatregelen niet doorgaan.
Na een lunch bij de Leidsche Hoeve in Tricht bezochten we Arie Treur in Herwijnen. Hij heeft
ongeveer 200 melkkoeien inclusief jongvee. Arie Treur gaf ons een rondleiding en vertelde hoe
het “boer-zijn” in 2020 reilt en zeilt en voor welke uitdagingen hij staat in de toekomst. Je kunt
hierbij bijvoorbeeld denken aan de stikstofproblematiek.
Daarna bezochten we Hol Spray Systems (HSS) in Geldermalsen. HSS richt zich op de
ontwikkelingen en productie van spuitmachines voor de agrarische sector. Afgelopen februari
hebben zij, naast hun locatie in Meteren, op het Hondsgemet een nieuwe locatie geopend.
Hendrik Hol gaf ons een rondleiding en vertelde over de innovatieve ideeën van zijn bedrijf maar
ook over innovatie in de landbouwsector en in het bijzonder over de fruitteeltsector.
Stoop op de Stoep werd afgesloten bij Het Dijkhuis in Ophemert. Wij als fractie en de
burgemeester kijken terug op een interessante middag waarbij we elkaar en bedrijven binnen
onze gemeente beter hebben leren kennen.
Mathijs Stoffer, Burgerlid SGP West Betuwe

JONGEREN(N) GEZOCHT - JONGERENADVIESRAAD WEST BETUWE
De SGP fractie West Betuwe zoekt SGP jongeren, in de leeftijd van 10-22 jaar, die tijd en zin hebben om deel te nemen in de JAR
(jongerenadviesraad). Deze raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan burgemeester, wethouders en raadsleden. Dit doen ze
over onderwerpen die de jeugd aan gaan. Met elkaar leveren ze een bijdrage aan de politiek en het beleid. Kent u een jongere of een
familielid die de politiek interessant vind en zich wil inzetten voor de maatschappij dan kunt u zich richten aan ondergetekende via
westbetuwe@sgp.nl.
Let op: voor scholieren kan dit ook als maatschappelijke stage gebruikt worden.
Meer informatie kunt u vinden op https://www.westbetuwe.nl/jongerenadviesraad
Huibert Klop, secretaris GMA West Betuwe
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EEN NIEUW COLLEGE, EEN NIEUWE
PORTEFEUILLE-VERDELING
In juli is ons nieuwe college beëdigd. Met het aantreden van het
nieuwe college zijn ook de portefeuilles herverdeeld. Ook de
formatie is voor de meeste collegeleden aangepast. Wij vinden het
fijn om een gezicht te koppelen aan een naam en daarnaast geven
wij u een overzicht van de verschillende portefeuilles.

Wethouder Ton van Maanen

Wethouder Govert van Bezooijen

Politieke partij: SGP

Politieke partij: Christen Unie

- 1e loco-burgemeester

- 3e loco-burgemeester

Portefeuille

Portefeuille

• Jeugd en Wmo

•F
 inanciën (inclusief planning &

• Volksgezondheid
• Sociale zaken & werkgelegenheid

control, risicomanagement en
toezicht grondexploitatie)

• Sport

• Onderwijs en onderwijshuisvesting

• Gebiedswethouder: Beesd, Rumpt,

• Vastgoed

Enspijk, Deil, Tricht en Buurmalsen
(ongeveer 10.000 inwoners)

Wethouder Sietske Klein-de Jong

Wethouder Annet IJff

Politieke partij: VVD

Politieke partij: PvdA

Portefeuille

Portefeuille

• Ruimtelijke Ordening (inclusief Welstand)

• Duurzaamheid

• Ruimtelijk beheer

• Verduurzamen van sportaccommodaties

• Grondexploitatie en grondzaken

• Natuur, Milieu en klimaatadaptatie

• Vergunningverlening en Wabo

• Huisvesting (statushouders en

• Wonen
• Gebiedswethouder Waardenburg,
Neerijnen, Est, Opijnen, Ophemert, Varik,
Heesselt (ongeveer 7.800 inwoners)

arbeidsmigranten)
• Inburgering
• Gebiedswethouder Geldermalsen en
Meteren (ongeveer 15.000 inwoners)

westbetuwe.sgp.nl
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Wethouder Ed Goossens

Burgemeester Servaas Stoop

Politieke partij: Dorpsbelangen

- Voorzitter College

- 2e loco-burgemeester

- Voorzitter Gemeenteraad

Portefeuille

Portefeuille

• Bedrijfsvoering (inclusief Bwb) &

• Openbare orde & integrale veiligheid

dienstverlening op maat
• Economische zaken en logistiek
• Verkeer & Vervoer
• Inkoop- en aanbestedingsbeleid
• Bedrijventerreinen

• Toezicht & handhaving
•V
 ergunningverlening APV en
bijzondere wetten
• Regionale samenwerking / regio
Rivierenland FruitDelta

• Mobiliteit (inclusief MIRT/A2/A15/OV)

• Crisisbeheersing & rampbestrijding

• Gebiedswethouder: Spijk, Heukelum,

• Klachtenbehandeling / WOB

Asperen, Acquoy, Rhenoy en Gellicum
(ongeveer 8.200 inwoners)

verzoeken / Integriteit
• Algemene & Juridische Zaken,
Communicatie en Kabinet
• Externe betrekkingen
• Verbetering Bestuurscultuur

Wethouder Rutger van Stappershoef
Politieke partij: Dorpsbelangen
- 4e loco-burgemeester
Portefeuille
• Kerngericht werken
• Leefbaarheid
• Gebiedsmarketing
• Recreatie & Toerisme
• Cultuur en Kunst
• Cultuureducatie en combinatiefunctionarissen
• Cultuurhistorie, archeologie en monumenten
• Evenementen
• Multifunctionele centra en dorpshuizen
• Subsidiebeleid
• Bibliotheekwerk
• Gebiedswethouder: Vuren, Herwijnen, Hellouw, Haaften
en Tuil (ongeveer 9.400 inwoners)

westbetuwe.sgp.nl

