NIEUWSBRIEF 02

04/2019

Behoud de kern!
Daniel 9 vers 9

VAN HET BESTUUR
Voor u ligt een nieuwsbrief vanuit de

Onze voorzitter van de plaatselijke

plaatselijke kiesvereniging Geldermalsen.

kiesvereniging, de heer Arie van Doorn,

Het is goed, ondanks de goede

heeft in dit proces te kennen gegeven dat

verstandhoudingen en samenwerking in de

hij wil stoppen met het bestuurlijk werk.

Bij de Heere onze God zijn de
barmhartigheden en
vergevingen, alhoewel
wij tegen Hem
gerebelleerd
hebben.

SGP West Betuwe, ook op lokaal niveau u
zo nu en dan eens op de hoogte te houden.

We bedanken Arie voor zijn jarenlange
inzet en wensen hem het Beste voor het

Nationaal en internationaal lijken steeds

toekomende.

meer burgers ontevreden te zijn over
degenen die in vorige verkiezingen het

Ook willen we u vanaf deze plaats

vertrouwen kregen om land of staat te

bedanken voor uw bijdrage (in welke

regeren. Lokaal en provinciaal mogen

vorm dan ook) tijdens de campagne,

we in onze regio als SGP terugblikken

verkiezingen en het formatieproces. Het is

op een goede verkiezingsuitslag. Bij het

goed om te ervaren hoe er ook bij mooie

formatieproces werden we indringend

en moeilijke zaken mee gedacht, gebeden

bepaald bij de Bijbeltekst die op deze

en betaald wordt.

pagina is opgenomen. Wat doen we er
persoonlijk mee?

Cor Budding

En nu…? In besturen en fractie zijn de
eerste stappen gezet om tot een effectieve

Goed om te
ervaren hoe
er bij mooie
en moeilijke
zaken wordt
mee gedacht

en evenwichtige structuur te komen.

LEDENMUTATIES
Op 1 januari 2019 telde onze

Op 4 februari 2019 overleed oud-

kleinkinderen en Hij heilige deze

kiesvereniging 419 leden. In de afgelopen

bestuurslid W. de Ruiter (vanaf 1982-

roepstem aan ons aller hart.

maanden zijn er 5 personen verhuisd of

2016 lid van het bestuur) in de leeftijd

hebben bedankt als lid, is er 1 persoon

van 75 jaar na een ernstige ziekte.

overleden en mochten er 3 nieuwe leden

De Heere gedenke de achtergebleven

worden ingeschreven.

weduwe met haar kinderen en
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VERSLAG VOORJAARSVERGADERING 3 APRIL JL.
Op 3 april jl. vond de jaarlijkse

Tijdens het informele gedeelte van de

Lourens aan dat de SGP positief is over

voorjaarsvergadering plaats in het

avond vertelde fractievoorzitter Lourens

deze coalitie, het gesloten akkoord en het

gemeentehuis in Geldermalsen. Een

van Bruchem ons meer over het proces

geïnstalleerde college. De samenwerking

bijzondere vergadering, omdat de

van de coalitie-onderhandelingen en

verloopt goed en constructief. Na deze

vergadering voor de laatste keer werd

het sluiten van het coalitieakkoord. Dit

toelichting was er volop gelegenheid om

geopend door voorzitter Arie van

proces is wonderlijk verlopen. Zoals

vragen te stellen en daar werd dan ook

Doorn. Voor velen kwam dit afscheid

ook eerder aangegeven is de SGP de

dankbaar gebruik van gemaakt. Na sluiting

onverwachts. In het bestuur heeft Arie

campagne ingegaan met een helder

van de avond was er nog gelegenheid om

echter 2 jaar geleden al aangegeven

verkiezingsprogramma, vol met voor

onder het genot van een hapje en drankje

te willen stoppen. Na het afhandelen

ons en onze achterban belangrijke

na te praten.

van de gebruikelijke punten werd de

thema’s. Wanneer we deze thema’s naast

scheidend voorzitter toegesproken

het coalitieakkoord leggen mogen we

door de nieuwe voorzitter: de heer Jan

tevreden zijn met de behaalde resultaten.

de Ruiter. De toespraak van Jan kunt u

Zeker over de voor ons gevoelige thema’s

lezen in deze nieuwsbrief. Zijn plaats

hebben we met de coalitiepartners in

als secretaris wordt ingenomen door

een open, respectvolle en constructieve

Wim de Ruiter.

sfeer kunnen praten. Nogmaals geeft

westbetuwe.sgp.nl

NIEUWSBRIEF 02

04/2019

Behoud de kern!
AFSCHEIDSWOORD VOORZITTER ARIE VAN DOORN
Tijdens de voorjaarsbijeenkomst op

Echter binnen het bestuur had je 2 jaar

3 april jl. heeft Arie van Doorn afscheid

geleden al aangegeven om te willen stoppen.

genomen als voorzitter van onze

We hebben je weten over te halen om nog

kiesvereniging. De nieuwe voorzitter,

een bestuursperiode door te gaan. Duidelijk

Jan de Ruiter, heeft hem toegesproken.

gaf je te toen aan om dat wel te willen doen

Hieronder de toespraak van Jan.

maar als West Betuwe een feit was dan zou
je er mee stoppen. Je voelde het als jouw

Beste Arie,

verantwoordelijkheid om als voorzitter van

Het is ongeveer 35 jaar geleden dat ik

de kiesvereniging dit proces mede in goede
banen te leiden. Afgelopen januari gaf je

als jongetje van 15 jaar met mijn vader
naar een SGP bijeenkomst ging hier

Wel joh, dat is Arie van Doorn en even

de wens te kennen om tussentijds terug te

in Geldermalsen. Het was nog in de

later hoorde ik exact uit welke Van Doorn-

treden uit ons bestuur. Node hebben wij toen

oude gemeenschapsruimte van de

tak de vraagsteller kwam.

je besluit gerespecteerd.

Vele jaren, Arie, zijn er sinds die bewuste

Arie, we hebben je leren kennen als een

Ik vermoed dat het ging om de toenmalige

avond voorbij gegaan. Jarenlang heb

persoon die altijd de verbinding zocht.

SGP studievereniging want ik was daar

jij jezelf actief ingezet voor de SGP in

Polariseren is en was je vreemd. Bij het

samen met mijn oud klasgenoot, de

Geldermalsen. Als commissielid, als

openen van onze bestuursvergaderingen

huidige fractievoorzitter in de Tweede

raadslid en als wethouder. Persoonlijk

was het te lezen Bijbelgedeelte en je

Kamer. Beiden hadden we aan onze

herinner ik me de periode 1998-2002

openingswoord altijd actueel. Je trok

vaders gevraagd of 15 jarigen ook naar die

dat wij gezamenlijk met onze vriend Jos

vanuit Gods Woord altijd lijnen naar het

bijeenkomst mochten.

Holland in de gemeenteraad optrokken.

dagelijkse politieke leven en handelen.

Jos was jouw politieke leermeester. Deze

Ook als er onderwerpen op de agenda

Het onderwerp en de spreker ben ik

actieve politiek heb je alweer enkele jaren

stonden die wat gevoelig lagen in het

vergeten. Wat ik me nog wel herinner

geleden verlaten en daar is destijds al

bestuur, fractie en achterban, wist je

is dat er op een gegeven moment een

voldoende aandacht aanbesteed.

vanuit Gods Woord de lijnen aan te

Rehobothschool aan de Anjerstraat.

geven en veelal was de denkrichting dan

vraag uit de zaal kwam van iemand die
de vraag stelde hoe dat iets (en dat zal

Tijdens je actieve periode in de

al aangegeven voor het desbetreffende

ongetwijfeld met het onderwerp te maken

gemeenteraad kwam je in 2001 in het

agendapunt.

hebben gehad) zich verhield ten opzichte

bestuur van onze kiesvereniging in de

van artikel 36 van onze Nederlandse

vacature van de heer Crum. Al snel vanaf

Arie, de SGP in Geldermalsen is je veel

Geloofsbelijdenis.

het moment dat jij stopte met de actieve

dank verschuldigd voor je jarenlange inzet.

politiek wees het bestuur jou aan als

In het bestuur zullen we je gaan missen

Op de terugweg naar huis vroeg ik aan

voorzitter. Dat ben je geweest tot en met

maar het is goed zo. Je hebt je beste

vader: ‘Wie was die persoon die de vraag

vandaag. Een periode van 18 jaar.

krachten gegeven voor de SGP in

stelde over artikel 36?’

Voor velen komt je afscheid onverwachts.

Geldermalsen. En dan geldt het ook voor
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jou persoonlijk ‘wat hebt ge dat ge niet

de eeuwigheid niet aan doen’ zo klonk het

daar nam Henk Wobben, je kent hem wel

hebt ontvangen?’ Je hebt het vaak gezegd

herhaaldelijk uit je mond.

Arie, afscheid. De voorzitter stelde voor
om Henk toe te zingen uit Psalm 121:4 en

dat ook over ons bestuurlijk handelen
schuld ligt. En schuld moet vergeven

Welnu Arie, dat ene nodige dat wensen we

dat wil ik eigenlijk nu ook doen. Ik stel voor

worden, dat weten we.

je van harte toe! Arie het ga je goed met

om Arie toe te zingen uit Psalm 121:4 “de

allen die jou lief en dierbaar zijn.

Heere zal u steeds gadeslaan”.

Ook tijdens je openingswoorden op onze
bestuursvergaderingen wees je ons er

Vorige week waren we met enkele

altijd op dat er maar één ding nodig is.

bestuursleden op de jaarvergadering van

‘Met al ons werk voor de SGP kunnen we

de Provinciale SGP Afdeling Gelderland en

HET RAADSWERK
Verslag van de afgelopen periode

feit dat het hier om een tijdelijke regeling

De meerderheid van de raad ging

De nieuwe gemeente West Betuwe

gaat en de komende maanden worden

akkoord met het raadsvoorstel. De

begint op stoom te komen. Waar de

benut om tot een goede harmonisatie te

SGP diende aanvullend op dit voorstel

vergaderingen van januari en februari

komen, was er een aantal partijen die de

een motie in om onderzoek te doen

vooral in het teken stonden van het

mogelijkheid aangrepen om met moties en

naar de veranderende verkeersituatie

vaststellen van allerlei verordeningen

amendementen te komen. Dit resulteerde

en eventueel maatregelen te nemen

en regelingen om aan de slag te kunnen,

in een, voor het grootste gedeelte,

om de veiligheid en doorstroming te

hebben we in maart en april de eerste

verruiming voor de openstelling van de

verbeteren. Dit voorstel werd door een

politieke vraagstukken behandeld.

horeca in de hele gemeente. De SGP

ruime meerderheid gesteund. Een nogal

stemde, samen met ChristenUnie, tegen

gevoelig punt was de zienswijze van

dit voorstel.

het college op de herinrichting van de

Raadsvergadering februari

Voorstraat in Asperen. De gemeenteraad

Op 19 februari stonden er weer veel
bloemen klaar. Er werden deze avond dan

Raadsvergadering maart

van de toenmalige gemeente Lingewaal

ook weer een aantal nieuwe raadsleden en

De raadsvergadering van maart was

had vlak voor de fusie het besluit

burgerleden beëdigd. Voor Dorpbelangen

vooral een herhaling van de voorrondes.

genomen om de Voorstraat grondig te

werden de heer H. de Man en de heer

Zo kwamen er een groot aantal

gaan aanpakken. Dit tot groot genoegen

J.M. Daudeij beëdigd, voor ChristenUnie

hamerstukken voorbij. Het voorstel voor

van de bewoners. Helaas was het huidige

mevrouw A. van Willigen-Verstegen. Als

uittreding uit de gemeenschappelijke

college genoodzaakt dit besluit terug te

burgerleden werden voor Dorpsbelangen

regeling Avres leek in de voorronde nog

draaien. Er was destijds niet gezorgd door

de heer G.H. de Jong en mevrouw H. Daam

wat haken en ogen te hebben. Tijdens de

financiële dekking en gezien de huidige

beëdigd.

raadsvergadering bleek dat nogal mee

toestand van veel wegen in West Betuwe

Het enige politiek thema van de avond,

te vallen. Verder viel het raadsvoorstel

vond het college het niet raadzaam om

de vaststelling van de tijdelijke APV,

over de omgevingsvergunning voor

deze plannen in de huidige vorm door te

zorgde voor wat vuurwerk. Ondanks het

Plomp & Zn. uit Waardenburg op.

zetten. De raad steunde het college hierin.
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SGP ON TOUR DOOR WEST BETUWE
Op donderdag 14 maart brachten

Het werkbezoek startte bij Fruit Masters

Vervolgens werden we meegenomen

diverse SGP’ers van Waterschap

in Geldermalsen waar we een indruk

naar de problematiek van de A15 en de

Rivierenland en SGP Gelderland

kregen van de enorme hoeveelheid fruit

A2 en het onderliggende wegennet dat in

een werkbezoek aan de nieuwe

die hier verpakt en verhandeld wordt. Over

toenemende mate onder druk staat. Zo

gemeente West Betuwe. Er werd

gezonde voeding gesproken.

zelfs, dat de hulpdiensten in spitstijden

een bezoek gebracht aan de Veiling

nauwelijks kunnen uitrukken omdat de

van Geldermalsen (‘Fruitgemeente

Daarna werd de SGP-delegatie van

wegen helemaal vol staan. Het laatste

van Nederland’), Gemaal ‘De

provincie, waterschap en gemeente

bezoek van de middag brachten we aan

Vlinder’ (‘Samenwerking overheid

met een busje rondgereden. We

zorgboerderij De Leidsche Hoeven in Tricht.

en ondernemers’), GeoFort

bezochten gemaal De Vlinder in Deil

Hier steken dagelijks zo’n 40 bezoekers met

(‘Educatie jongeren’), A15 / Steenweg

waar samenwerking tussen waterschap

een verstandelijke beperking de handen

(‘Verkeersknelpunten en aandacht

en fruittelers gezorgd heeft voor een

uit de mouwen. Er worden dieren verzorgd,

diverse weggebruikers’) en de Leidsche

uitstekende watervoorziening. Daarna

maar er wordt ook getimmerd en gekookt.

Hoeven (‘Samenwerking gemeente,

waren we te gast bij GeoFort, een

Je kunt als voorbijganger genieten van een

provincie, kerk, zorg en particulieren’).

innovatief museum op een historische

bakje koffie met heerlijke zelfgebakken

Hieronder een kort verslag, opgesteld

plaats in Herwijnen. Het fort maakte deel

appeltaart. En natuurlijk even rondkijken

door SGP Gelderland.

uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie

in de landwinkel. De wandelroute

en dat is nog steeds goed zichtbaar. Het

‘Leidschehoevenpad’ start voor de deur.

De SGP-afdeling van West Betuwe had zijn

museum ontvangt nu jaarlijks duizenden

best gedaan om er een mooi werkbezoek

bezoekers, waaronder heel veel leerlingen

Al met al een mooie en leerzame middag in

van te maken. En met succes!

van basisscholen en voortgezet onderwijs.

een prachtig gebied.
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PORTEFEUILLEVERDELING
Tijdens de coalitie-onderhandelingen

Wethouder Ed Goossens

• Sport

zijn ook de portefeuilles van de

(Dorpsbelangen):

• Gebiedswethouder: Waardenburg/

collegeleden verdeeld. We gaan ook

• 2e loco-burgemeester

Neerijnen/Est/Opijnen/Ophemert/Varik/

werken met gebiedswethouders.

• Bedrijfsvoering en dienstverlening op

Heesselt (ca.7.800 inwoners

Op hoofdlijnen is het volgende
afgesproken:

maat / hostmanship
• Coördinatie college-uitvoeringsprogramma
incl. Bidbook

Burgemeester Harry Keereweer:
• Openbare orde & integrale veiligheid

• Economische zaken en inkoop- en
aanbestedingsbeleid

• Crisisbeheersing en rampenbestrijding

• Verkeer

• AB-lid Veiligheidsregio

• Gebiedswethouder: Spijk/Heukelum/

Wethouder Rutger van Stappershoef
(Dorpsbelangen):
• loco-burgemeester
• Gebiedsgericht werken (o.a.
leefbaarheid, gebiedsmarketing)
• Recreatie & Toerisme

• Handhaving & toezicht

Asperen/Acquoy/Rhenoy/Gellicum (ca.

• Cultuur/evenementen

• Regionale samenwerking – Regio

8.200 inwoners)

• Subsidiebeleid
• Gebiedswethouder: Vuren/Herwijnen/

Rivierenland/Fruitdelta
• K lachtenafhandeling – WOBverzoeken –
Integriteit
• A lgemene en juridische zaken –
Communicatie – Kabinet
• Externe betrekkingen

Wethouder Govert van Bezooijen (CU):

Hellouw/Haaften/Tuil (ca. 9.400

• 3 loco-burgemeester

inwoners)

e

• Financiën (P&C-cyclus)
• Onderwijs
• Duurzaamheid
• Natuur & Milieu

Wethouder Ton van Maanen (SGP):
• 1e loco-burgemeester

• Gebiedswethouder: Geldermalsen/
Meteren (ca. 15.000 inwoners

• Sociaal Domein
• Sociale zaken en werkgelegenheid

Wethouder Jacoline Hartman (LLB):

• Water en vervoer (o.a. spoor)

• 4 e loco-burgemeester

• Fruitpact

• Ruimtelijke ontwikkeling (incl.

• Gebiedswethouder: Beesd/Rumpt/

volkshuisvesting)

Enspijk/Deil/Tricht/Buurmalsen (ca.

• Ruimtelijk beheer

10.000 inwoners)

• Grondexploitatie
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