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Behoud de kern!
VAN HET BESTUUR

Prediker 12 vers 13b
Vrees God, en houd Zijn
geboden, want dit
betaamt allen
mensen.

Het jaar 2018 ligt weer achter ons en

de SGP voorlopig aan de zijlijn en alleen

een

met de wisseling van het jaar zijn de

wanneer de andere partijen er inhoudelijk

voorspoedig,

Gemeenten Geldermalsen, Neerijnen

niet in slagen een coalitie te vormen zal

gezond en gezegend

en Lingewaal verleden tijd en is de

de SGP weer bij de onderhandelingen

2019 toe. Onze gedachten

nieuwe Gemeente West Betuwe realiteit

betrokken worden. Met het einde

gaan ook uit naar hen die met ziekten

geworden. Veel werk is er het afgelopen

van deze bestuursperiode stoppen

en tegenslagen te maken hebben en

jaar verzet. De vorming van een nieuwe

ook verschillende SGP bestuurders.

naar degenen die zich het afgelopen jaar

Gemeentelijke Afdeling West Betuwe

De raadsleden , commissieleden en

geliefden zagen ontvallen door de dood.

als overkoepelend orgaan voor de

wethouders die stoppen bedanken

De Heere mocht u gedenken en sterkte

oorspronkelijke PKV,s. Het opstellen van

wij voor hun inzet en wensen hun alle

geven om uw ziekte en gemis te dragen en

de kandidatenlijst. Het schrijven van

goeds toe op hun verdere levensweg. En

Hij heilige die roepstemmen aan ons aller

een verkiezingsprogramma. Het voeren

natuurlijk feliciteren wij Johan van den

hart.

van de verkiezing campagne. Heel veel

Brink met zijn Koninklijke Onderscheiding

mensen hebben zich hiervoor ingezet.

als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Namens het bestuur GMA West Betuwe

Als bestuur van de GMA willen we

Helaas ziet het er naar uit dat de SGP geen

Uw voorzitter.

daarvoor nogmaals onze erkentelijkheid

deel uit maakt van de coalitie die gevormd

uitspreken voor al deze inzet. Ook veel

gaat worden. Velen zullen denken dat

bedrijven hebben de campagne financieel

dit geen goede zaak is maar ook hierin

gesteund welke wij hiervoor hartelijk

geldt dat Gods wegen hoger zijn dan

dank zeggen. En daarna de verkiezingen

onze wegen en dat Zijn gedachten hoger

met een hele mooie uitslag voor de SGP

zijn dan onze gedachten. Wij hebben te

West Betuwe. We feliciteren hen die

handelen naar de geopenbaarde wil des

gekozen zijn om ons te vertegenwoordigen

Heeren waarvan de Prediker zegt: Vrees

en wensen hun wijsheid en sterkte

God en houd Zijn geboden. Niet een

toe om dit verantwoordelijke werk

gebod maar alle geboden!! Waaronder

te kunnen doen. Tijdens de coalitie

ook : Gedenk den Sabbatdag dat gij dien

onderhandelingen moest de SGP afhaken

heiligt. Want dat betaamt allen mensen,

omdat de zondagsrust in het geding was.

dus niet dat betaamt SGP-ers , maar

Voortzetting van het huidige beleid ( geen

dat betaamt allen mensen! Vanuit die

openstelling van winkels op zondag ) wordt

achtergrond staan we als GMA bestuur

door de andere partijen niet gegarandeerd

ook volledig achter de afweging die hierin

en men wil experimenteren met een

door de fractie is gemaakt. Het bestuur

aantal koopzondagen. Daardoor staat

van de GMA West Betuwe wenst u allen

A.R. van Doorn

Een
voorspoedig,
gezond en
gezegend
2019!
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TERUGBLIK VERKIEZINGSCAMPAGNE
Medio maart 2019 zijn we als

We hebben gekozen voor een online- en

Dit jaar hebben we voor het eerst gebruikt

campagneteam van start gegaan met

een offlinecampagne. Hierdoor zijn we

gemaakt van analysedata over onze

de voorbereidingen van de campagne.

zowel in de krant, via de brievenbus en op

inwoners en hun voorkeuren. Aan de

Met een enthousiast team zijn we

het internet goed zichtbaar geweest. Maar

hand van de verkiezingsuitslag zullen we

de eerste maanden vooral bezig

het hoogtepunt van onze zichtbaarheid

binnenkort een analyse maken of dit een

geweest om de lijnen uit een te zetten

was natuurlijk de SGP Oliebollenkaravaan.

juiste keuze is geweest.

en na te denken over de thema’s die

Op zaterdag 10 november hebben we met

Graag maak ik van de mogelijkheid gebruik

kenmerkend zijn voor de SGP. In de

zo’n 80 vrijwilligers met acht karavanen

mijn dank uit te spreken aan alle leden van

tussentijd werd door een andere

van trekkers, auto’s en karren in alle

het campagneteam, het bestuur van de

commissie het verkiezingsprogramma

26 dorpen, ongeveer 5000 oliebollen

GMA, alle donateurs en vrijwilligers.

geschreven en door nog een andere

uitgedeeld. Een hele geslaagde actie. We

commissie de kandidatenlijst vast

wensten iedereen een goede en vooral

Namens de campagnecommissie,

gesteld.

rustige jaarwisseling! Dit natuurlijk naar

Arjan Heikoop

aanleiding van ons speerpunt vuurwerk
vrije zones.
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INTERVIEW JOHAN VAN DE BRINK
Je bent best lang Gemeenteraadslid

helemaal nieuwe lijst moest worden

maar veel daarvan is eigenlijk gewoon

geweest, hoe ben je erbij betrokken

gevormd en ik daarop een verkiesbare

uitvoering van landelijk beleid. Raadsleden

geraakt?

plaats mocht innemen.

willen natuurlijk toch wel iets voor elkaar
krijgen en leuke dingen voor de mensen

Al vrij snel nadat we in Deil kwamen
wonen, in 1997 vroeg Jos Holland me of

Wat gaf je energie om dit werk te doen?

doen maar de ruimte is veelal heel klein.

ik Jan de Ruiter wilde helpen als burgerlid

Het was heel motiverend om bezig te

Als SGP hebben we bij de geboorte van

van de Commissie Samenleving. Dat

zijn met vragen rond het onderwijs,

prinses Amalia een motie ingediend

was wel heel wat anders dan mijn werk,

iets waar de gemeente in het begin nog

om lindes te planten: ook wij doen mee

maar naast mijn studie had ik altijd een

veel verantwoordelijkheid voor had.

aan symboolpolitiek, en daar is niks mis

brede interesse in politieke vragen en

We mochten met gedegen argumenten

mee. Waar het vervelend wordt is als de

de vormgeving van de samenleving. Als

ons hard maken voor het behoud van

overheid selectief groepen en activiteiten

jongen zat ik op de publieke tribune

de Bijbelvertelling in het openbaar

gaat bevoordelen, bijvoorbeeld wel

in Veenendaal, waar Roelof Bisschop

onderwijs. Voor het belang van een

veel geld in voetbalvelden stopt maar

altijd mooie betogen hield waarin de

school in elk dorp. Tegen de stroom van

muziekonderwijs volledig voor kosten

progressieve en socialistische ideologie

allerlei nieuwigheden in pleiten om het

van het individu laat. Of nog erger, als de

aan de kaak werd gesteld. Ik vond het

kind, kind te laten zijn, en leerkrachten

gemeente als vastgoedexploitant optreedt

prachtig als heel links in de gordijnen zat.

niet op te zadelen met allerlei extra

tegen niet marktconforme tarieven, zoals

Op de studentenvereniging Depositum

klusjes bijvoorbeeld rond naschoolse

bij De Pluk. Daar heeft de meerderheid

Custodi ontmoette ik Kees van der

opvang. Verrassend mooi was het om

van de gemeenteraad willens en wetens,

Staaij. We bestudeerden het Reveil:

bijvoorbeeld van de Roomse schoolleider

eens en andermaal, gekozen voor het

Bilderdijk, Da Costa en Groen van

uit Beesd bijval te krijgen. Ook de

verspillen van uw belastinggeld. Heel erg

Prinsterer in hun verzet tegen de Geest

kwaliteit en toegankelijkheid van het

vind ik dat.

der Eeuw en de Revolutie, maar ook in

leerlingenvervoer was voor ons een

hun inzet voor sociale zorg, christelijk

belangrijk thema; de zorg voor kwetsbare

Kun je nog andere dingen noemen die

onderwijs, en een geloofwaardige

kinderen mag best wat kosten. Hetzelfde

je zullen bijblijven uit deze meer dan 16

overheid. We organiseerden samen

geldt voor een heel ander onderwerp: het

jaar?

een Ethiekstudiekring en hebben alle

betaalbaar houden van begraven door

Laat ik twee anekdotes noemen: de

belangrijke vragen rond het gezag en

dat gedeeltelijk uit belastinggelden te

eerste betreft de periode rond 2008 toen

de uitleg van Gods Woord voor de

betalen. Bij de invoering van de WMO en

Geldermalsen zich afvroeg wat voor soort

levenspraktijk wel besproken. Maar Groen

Jeugdzorg was het voor ons heel belangrijk

gemeente we wilden zijn: economische

schrijft ergens “menigeen verzamelt,

om ruimte te houden voor zorg door

groei of groene verstilling? Een

verzamelt, zonder aan de plicht van

identiteitsgebonden organisaties.

adviesbureau kwam met een beeldmerk
en een slogan. We vonden het allemaal

mededeling gedachtig te zijn”. Vanuit
dat besef heb ik me met betrokkenheid

Waar had je wat minder mee?

maar niks, en ik riep: Dat kan beter, neem

mogen inzetten, ook toen in 2002 een

In een gemeente gaat heel veel geld om

nu “Natuurlijk Dynamisch”.
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INTERVIEW JOHAN VAN DE BRINK
Ik ben bang dat de rekening gewoon

samenleving is een bijzondere zegen van

voren brengen waar dat kan. Daarbij wil

is betaald, maar in ieder geval heeft

God, die onmiskenbaar samenhangt met

ik tenslotte nog naar Groen verwijzen:

deze slogan het tot de opheffing van de

Zijn zorg en bescherming, en het gebed

“Waar de vreeze Gods in het harte woont,

gemeente volgehouden. De les is: schuil

van christenen. Vergeet in dat perspectief

leer men de ongerijmdheid inzien van de

niet weg achter adviseurs en deskundigen.

onze bestuurders en onze politie niet,

vreeze der menschen”, en “Die om der

Ook als het gaat om de inrichting van

ook in de strijd tegen de ondermijning van

conscientie wil de Overheid eerbiedigt, zal

wegen of om andere onderwerpen: je

het gezag. Verder heb ik in dit proces wel

voor geen Overheid zwichten, wanneer

kunt als Raad maar beter zelf je nuchtere

geleerd dat er een grote groep burgers

de conscientie zwichten verbiedt”. Die

verstand gebruiken. Het andere voorval

is in onze dorpen die we als politiek

gewortelde levenspraktijk wens ik alle

betreft een raadsvergadering waar ik me

helemaal niet zien of horen. Dat is best

SGP-ers toe, zeker in een tijdsgewricht

weer eens had verzet tegen de Rupsje

heel eng eigenlijk als je bedenkt hoe

waar de moderniteit alles wat heilig is

Nooit Genoeg overheidsmentaliteit. De

gemakkelijk arrogantie tot revolutie kan

zoekt te vernietigen.

PvdA burgemeester sprak me aan en zei:

leiden.

“Jij bent het meest rechtse mannetje wat ik
ooit heb meegemaakt”. Er is geen mooier

Je hebt nu het Raadswerk neergelegd.

compliment van een PvdA-er denkbaar,

Heb je nog suggesties voor de partij?

zou ik zeggen (en misschien had ze nog

In de afgelopen twintig tot dertig jaar

wat weinig mensen meegemaakt).

zijn onze medeburgers elk gevoel voor

Natuurlijk kunnen we ook niet om

christelijk leven en christelijke argumenten

december 2015 heen. Dat heeft diepe

kwijtgeraakt. In West Betuwe kunnen we

sporen in onze kiesvereniging en in onze

denken dat het nog wel meevalt, maar we

samenleving getrokken. Ik denk dat de

moeten ons realiseren dat vrijwel niemand

wonden nog steeds niet geheeld zijn.

de Bijbel ooit heeft gelezen. In onze eigen

Op het NOS filmpje zie je dat ik mijn

kring zie je dat er steeds meer moeite

iPad dichtklap vlak voordat we de zaal

is met een profetische duiding van de

moesten verlaten. Ik weet nog wat mijn

Schrift en ‘de heerlijkheid van een waar

laatste mailtje was naar mijn vrouw en

christelijk leven’ (om met Van Lodensteyn

dochter: “Jullie moeten voor ons bidden”.

te spreken). Het is heel belangrijk om

De volgende dag sprak ik wijkagent Fons

midden in de gemeenschap als christenen

en hij zei: “We hadden een engeltje op

aanwezig te zijn. Dat betekent wel dat we

onze schouder, anders was het niet goed

transparant, bescheiden, onkreukbaar

gegaan”. Ik denk dat deze voor ons wat

en integer moeten zijn. Laten we ervoor

ongebruikelijke taal toch wel de beleving

zorgen dat we niet wereldvreemd

van hen die in het gemeentehuis waren

overkomen, ons niet in een getto laten

weergeeft. De rust en orde in onze

dringen, en de Bijbelse argumenten naar
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TERUGBLIK 21 NOVEMBER 2018
Het was woensdag 21 november, de

we natuurlijk betrokken geweest bij de

dag van de herindelingsverkiezingen,

campagne. Echter, onze rol hierin was

een bijzondere dag. Vanaf 22:00 uur

beperkt. De campagne is met name

wachtten we in het gemeentehuis

gevoerd door de campagnecommissie

van Geldermalsen in spanning op

met de vele vrijwilligers en donateurs. Als

de uitslag. In alle bescheidenheid

fractie werden we hier zo nu en dan stil

rekenden wij op 3 zetels, hoopten op 4,

van. Raadswerk is vaak eenzaam werk. Met

het werden er echter 5. Een prachtige

name tijdens de campagne wordt de steun

steun in de rug voor onze partij en de

vanuit onze leden en achterban gevoeld.

fractie.

Dit steunt ons enorm.

Ruim 3000 mensen stemden op

Hartelijk dank daarvoor.

de SGP. Wij voelen dit als een grote
verantwoordelijkheid. Als fractie zijn

Hartelijk
dank
voor uw
stem!

Namens De SGP-fractie

AFSCHEID
Door de samenvoeging van drie

Dhr. Kool hoopt wel aan de slag te gaan

gemeenteraden voor de vorming van

als steunfractielid.

de nieuwe gemeenteraad in de nieuwe
gemeente West Betuwe is het aantal

In Geldermalsen zijn dit

SGP raadsleden en fractieondersteuners

• Dhr. T. van Maanen als wethouder

afgenomen. We hebben dus afscheid

• Dhr. J. van den Brink als raadslid

moeten nemen van een aantal mensen.

• Dhr. J. Bulsink als raadslid
• Dhr. A. Vos als steunfractielid

In Neerijnen zijn dit
• Dhr. T. Kool als wethouder

Dhr. Bulsink hoopt aan de slag te gaan

• Dhr. G.J. van Weelden als raadslid

als burgerlid.

• Dhr. J.C. Blom als burgercommissielid
• Dhr. D. Nijhoff als burgercommissielid

We willen vanaf deze plaats iedereen

• Dhr. H.P.van Tuijl als burgercommissie-

nogmaals hartelijk bedanken voor de

lid

inzet in de afgelopen jaren!
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SAMENSTELLING NIEUWE RAAD
Tijdens de laatste verkiezingen heeft

Op dinsdag 2 januari zijn Lourens van

burgerlid. Zij zullen, samen met de

de SGP dus 5 van de 31 zetels behaald.

Bruchem, Jos van Maanen, Gian Bareman,

raadsleden, inhoud geven aan de diverse

Op basis van de stemmingen zijn deze

Gerard Kievit en Dries Mulder door de

commissievergaderingen. Het team wordt

toegewezen aan de eerste 5 personen

even daarvoor beëdigde burgemeester

compleet gemaakt door Floor Verweij,

op de door de leden vastgestelde

Keereweer beëdigd. Daarnaast zullen op

Mathijs Stoffer en Teus Kool, die de

kieslijst. Er zijn geen personen gekozen

15 januari, Johan Bulsink, Arjan Heikoop

steunfractie vormen.

op basis van voorkeurstemmen.

en Theo Simons worden beëdigd als

Lourens van Bruchem

Jos van Maanen

Gian Bareman

Gerard Kievit

Dries Mulder

Arjan Heikoop

Theo Simons

Floor Verweij

Mathijs Stoffer

Teus Kool

Johan Bulsink

COALITIEVORMING
Vlak na de verkiezingen heeft

Dorpsbelangen is daarna in

onderhandeling over het vormen van een

Dorpsbelangen als grootste partij het

onderhandeling gegaan met Leefbaar

coalitie met Dorpsbelangen, ChristenUnie

voortouw genomen in de gesprekken

Lokaal Belang, ChristenUnie, CDA

en Leefbaar Lokaal Belang. We verwachten

om tot een mogelijke coalitie te komen.

en Groenlinks. Zoals u wellicht

dat deze onderhandelingen een positief

Als SGP zijn we ook in gesprek gegaan

vernomen heeft uit de pers zijn de

resultaat zullen opleveren.

over deze mogelijkheden. Helaas zijn

gesprekken met deze groep beoogde

we tot de conclusie gekomen dat er

coalitiepartners afgelopen week

Namens de fractie,

op dat moment geen samenwerking

beëindigd. Op het moment van schrijven

Lourens van Bruchem

mogelijk was.

van deze nieuwsbrief zijn we als SGP in

westbetuwe.sgp.nl

