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Daniël 6 vers 11b

VAN HET BESTUUR
Beste SGP’ers,

Hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen
Jeruzalem aan, en hij knielde drie tijden
des daags op zijn knieën, en hij bad,
en deed belijdenis voor zijn
God, ganselijk gelijk
hij voor dezen
gedaan
had.

Na het zomerreces is het politieke werk

uitgenodigd op een bijpassende locatie:

Van de profeet Daniël staat

weer ter hand genomen. Op bestuurlijk

Boerengoed in Enspijk.

geschreven: “Hij nu had in zijn
opperzaal open vensters tegen Jeruzalem

niveau van onze plaatselijke kiesvereniging
(PKV) en ook op het niveau van de

Binnen het bestuur van de kiesvereniging

aan, en hij knielde drie tijden des daags op

Gemeentelijke Afdeling West Betuwe (GMA),

Geldermalsen zijn de taken wat

zijn knieën, en hij bad, en deed belijdenis

waar enkele bestuursleden van onze PKV

herverdeeld. De 1e secretaris is nu

voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor dezen

deel van uit maken.

bestuurslid Wim de Ruiter, bijgestaan door

gedaan had.”

de 2e secretaris Henk Achterberg.
We kunnen als christenen wel alles

Voor iedereen is het echt nog wennen aan
de nieuwe bestuurlijke situatie nu we per

In Nederland lijkt het economisch goed

benoemen en aanwijzen en met onze

1 januari 2019 de nieuwe gemeente West

te gaan, maar gaat het echt goed? De

vingers ergens naar wijzen, maar ligt de

Betuwe vormen. Verschillende taken van de

genderneutraliteit discussie blijft een

schuld niet bij ons? Hebben wij de houding

plaatselijke kiesvereniging zijn overgeheveld

onderwerp wat iedere keer terug komt

en het gebedsleven van Daniël? Wat zijn

naar de Gemeentelijke Afdeling West

in de media. Een nieuwe discussie over

we met z’n allen ver van de plaats waar we

Betuwe en dat vergt bestuurlijk wat

euthanasie bij wilsonbekwame kinderen

behoren te zijn. Wij zijn met de wereld mee

aanpassingen.

tot 12 jaar wordt aangezwengeld, zondag

gegaan. Moeten we niet eerlijk belijden

openstelling van winkels blijft een heet

dat wij niet getrouw zijn geweest en niet

Over het politieke handwerk wordt u in

hangijzer in diverse gemeenten. De brute

gewaakt hebben op onze posten? De Heere

deze nieuwsbrief bijgepraat door de fractie.

moord op een advocaat in Amsterdam

geve ons maar te bukken en te buigen voor

Ons nieuwe bestuurslid Leendert Fris zal

was een regelrechte aanval op onze

Hem en schenke ons allen maar gebed

zich voorstellen en bestuurslid Cor Budding

rechtstaat. In het wereldgebeuren is er de

voor ons koningshuis, voor onze overheden

zal een inkijkje geven in de werkzaamheden

dreigende situatie in het Midden Oosten,

en voor onze vertegenwoordigers in het

van de Gemeentelijke Afdeling West

wat meer en meer op een kruitvat gaat

publieke bestel.

Betuwe.

lijken. In Engeland is het een chaos in
verband met de Brexit. In de Verenigde

Op D.V. 8 november is er een gezamenlijke

Staten is het maar gissen naar de juiste

bijeenkomst van de kiesverenigingen

waarheidsvinding. Kortom, we leven in een

Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen.

wereld die compleet in verwarring is.

Jan de Ruiter

Onze fractievoorzitter in de Eerste
Kamer, de heer P. Schalk hoopt u dan

Wie zou niet moedeloos worden bij al deze

meer te vertellen over het thema ‘Het

berichten? Wat doen wij als christenen?

Klimaatakkoord: gepast of onbezonnen?’
Iedereen is deze avond van harte
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GEMEENTEWAPEN VOOR WEST BETUWE

HOGE RAAD VAN ADEL OVERHANDIGT OFFICIEEL WAPENDIPLOMA
Bij Koninklijk Besluit van 21 februari

delen van de gemeentewapens van de

Te zien

2019 werd officieel aan de nieuwe

voormalige gemeenten Geldermalsen,

In de dagelijkse praktijk zien we het

gemeente West Betuwe een eigen

Neerijnen en Lingewaal te herkennen:

wapen vooral op de penning die behoort

gemeentewapen toegekend. Het

• Linksboven en ondergrond vlak

bij de ambtsketen van de burgemeester.

nieuwe wapen mag pas echt worden
gebruikt wanneer het officiële
ingekleurde wapendiploma bij
de gemeente is ontvangen. Door

rechtsboven: Geldermalsen
• Linksonder en poort in vlak rechtsboven:
Lingewaal

Daarnaast siert het de toga’s van de
ambtenaren burgerlijke stand en de
omslag van trouwboekjes.

• Rechtsonder: Neerijnen

omstandigheden liet dat wat langer op
zich wachten dan normaal gebruikelijk

De poort verwijst in de eerste plaats

is. Vandaar dat de Hoge Raad besloot

naar de stadsrechten van Heukelum

het wapendiploma persoonlijk aan

en Asperen. Tegelijkertijd verwijst zij

het gemeentebestuur te komen

naar de vele kastelen die West Betuwe

overhandigen. Dat gebeurde op

in vroeger tijden heeft gekend en de nu

dinsdag 1 oktober in het gemeentehuis

nog aanwezige kastelen die aan een rijke

te Geldermalsen.

historie herinneren.

Omschrijving

Omlijsting

De formele heraldische omschrijving

De kroon boven het wapen en de twee

van het nieuwe wapen luidt: ‘Gedeeld; I

schildhouders (leeuwen) maken geen

doorsneden; 1 in keel negentien bezanten

officieel onderdeel uit van het wapen.

van goud, geplaatst vier, vijf, vier, drie,

Het is in Nederland algemeen gebruik

twee en één; 2 in zilver twee beurtelings

dat gemeentewapens worden voorzien

gekanteelde dwarsbalken van keel; II

van een zogenaamde Gravenkroon.

in keel drie palen van paalvair en een

Voor het aan het wapen verbinden van

schildhoofd van goud beladen met een

schildhouders moet formeel toestemming

poort van sabel, geopend en verlicht

worden gevraagd. Die wordt alleen

van het veld. Het schild gedekt met een

verleend wanneer één van de voormalige

gouden kroon van drie bladeren en twee

gemeenten deze al bij het wapen kende.

parels en gehouden door twee leeuwen

Dat dan weer omdat ooit aan één of

van goud, getongd en genageld van keel’

meerdere kernen stadsrechten zijn
verleend. In het geval van West Betuwe

Onderdelen

gaat het hierbij dus om het wapen van de

Het gaat hier om een zogenaamd

voormalige gemeente Lingewaal en de

samengesteld wapen. Hierin zijn duidelijk

stadjes Heukelum en Asperen.
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AFSCHEID VAN ARJAN HEIKOOP
Arjan Heikoop heeft zijn politieke

laatste verkiezingen als campagneleider.

komende jaren werken aan het opzetten

werkzaamheden voor de SGP

Daarnaast ben ik de afgelopen jaren actief

en uitbouwen van ons gezinshuis.

beëindigd. We hebben hem een aantal

geweest als fractieondersteuner. Na de

vragen voorgelegd:

laatste verkiezingen ben ik beëdigd als

Wat wil je meegeven aan de lezers?

burgerraadslid. Met het starten van het

Veel kiezers zijn cynisch over de politiek.

Wie ben je?

gezinshuis krijg ik een zakelijke relatie met

Er wordt dan vaak gesproken over de kloof

Ik ben Arjan Heikoop, 39 jaar en

de gemeente.

tussen burgers en politiek. Er gaan veel
geluiden op in de samenleving om andere

woonachtig in Neerijnen. Ik ben getrouwd
met Hanneke en samen hebben we 5

Omdat ik van mening ben dat politici,

vormen te bedenken voor het contact

kinderen, waarvan 1 een pleegdochter is.

en die van de SGP in het bijzonder,

tussen politiek en burger. Aan de ene kant

alle schijn van belangenverstrengeling

is dit nodig, maar er schuilt ook een gevaar

Wat doe je?

moeten voorkomen heb ik onlangs

in.

De afgelopen 20 jaar ben ik actief geweest

mijn lidmaatschap van de raad, en de

in diverse commerciële functies. Op dit

activiteiten voor de SGP, beëindigd.

Veel vormen van burgerparticipatie
richten zich op de mondige burger. Bij veel

moment ben ik Accountmanager voor
Ecoleon. Dagelijks adviseer ik bedrijven

Wat zijn enige hoogtepunten?

van deze bijeenkomsten is onze achterban

en overheden op het gebied van het

Het absolute hoogtepunt voor mij was

afwezig. We zijn met z’n allen misschien

verduurzamen van hun buitenruimte.

de verkiezingsuitslag van 2018. Als SGP

een beetje ingedut en niet genoeg

hebben we ons altijd hard gemaakt voor

betrokken op onze directe leefomgeving.

Vanaf januari stop ik met deze

de fusie met Neerijnen en Lingewaal. We

Pas op uw zaak! Steeds meer besluiten

werkzaamheden en start ik samen

wilden een landelijke gemeente blijven

worden genomen op basis van de

met mijn vrouw in Geldermalsen een

met een overwegend christelijke identiteit.

uitkomsten van dit soort bijeenkomsten.

Het was mooi dat we ook bij de eerste

Laat u de kaas niet van het brood eten!

gezinshuis voor kinderen en jongeren.
Omdat ik daardoor een zakelijke relatie

verkiezingen voor deze nieuwe gemeente

krijg met de gemeente heb ik onlangs mijn

5 zetels wisten te behalen. Dat geeft ons

lidmaatschap van de gemeenteraad en de

echt een centrale positie in de raad en

werkzaamheden voor de SGP beëindigd.

gelukkig ook in het college. Veel punten die
voor ons als SGP belangrijk zijn hebben we

Wat heb je gedaan voor de SGP?

daardoor kunnen realiseren.

De afgelopen 10 jaar ben ik op diverse
manieren actief geweest voor de SGP. Ik

Wat is jouw uitdaging?

ben begonnen als lid van de werkgroep

Mijn persoonlijke uitdaging ligt op dit

communicatie. Al vrij snel ben ik intensief

moment op een ander vlak dan het

betrokken geraakt bij de campagne, bij de

politieke. Samen met mijn vrouw ga ik de
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NIEUW BESTUURSLID PKV GELDERMALSEN: LEENDERT FRIS
Beste leden van onze kiesvereniging: de

gaan wonen en nu wonen we weer in

Tot onze jongeren zou ik willen zeggen:

voorzitter heeft mij gevraagd om in het

Geldermalsen. We hebben inmiddels vier

bezoek onze voor- en najaarsbijeenkomst,

kort mezelf voor te stellen aan u/jullie.

kinderen en de vijfde is op komst. Van

het gaat over jullie toekomst. De

Mijn naam is Leendert Fris , 28 jaar en

beroep ben ik als zelfstandig ondernemer

maatschappelijke ontwikkelingen zoals

geboren en getogen in de Betuwe. Ik heb

werkzaam in de fruitteeltsector. Binnen

bijvoorbeeld zondagsrust, klimaat en

eerst op Mariënwaerdt gewoond en ben

het bestuur mag ik me richten op de pijler

vluchtelingenbeleid gaan ook onze

vervolgens naar Geldermalsen verhuist.

Toekomst om zodoende de jongeren

Betuwse dorpjes niet voorbij!

Na ons trouwen zijn we in Wadenoijen

bij onze plaatselijke SGP te betrekken.

BENOEMING NIEUWE BURGEMEESTER
De voorzitter van de

daarna is hij benoemd tot waarnemend

een burgervader, een verbinder en een

vertrouwenscommissie, Lourens van

burgemeester van Zuidplas. Daar heeft hij

netwerker. Kortom een burgemeester die

Bruchem, maakte tijdens de openbare

vorige week afscheid genomen. De heer

past bij onze profielschets en dus ook bij

raadsvergadering op 8 oktober jl.

Stoop is lid van de SGP.

onze mooie gemeente West Betuwe.

het volgende bekend met betrekking
tot de benoeming van de nieuwe

De heer Stoop is gehuwd, vader van 4

burgemeester:

kinderen en opa van twee kleinkinderen. Hij
woont in Hendrik-Ido-Ambacht.

‘De gemeenteraad van West Betuwe is
heel blij om u te kunnen meedelen dat

De vertrouwenscommissie heeft

wij de heer S. Stoop voordragen als onze

geconstateerd dat de heer Stoop

nieuwe burgemeester. Hij is geboren in

enthousiast is, een jonge uitstraling heeft

1962. Hij is medewerker geweest van

en positieve energie heeft en geeft. Hij is

een Tweede Kamerfractie. Directeur van

evenwichtig en stabiel. De heer Stoop is

stichting Schuilplaats. Daarna ruim 10 jaar

zeer gemotiveerd, een ervaren persoon

burgemeester van Dirksland van 2002

en communicatief vaardig met humor. Een

tot eind 2012 (tot fusie), direct daarna 6

persoon die er vanaf dag 1 zal staan met

jaar burgemeester van Korendijk (tot fusie

een open houding.

eind vorig jaar). De heer Stoop kent dus

De heer Stoop staat open voor

de krachten die bij fusies spelen. Direct

vernieuwing, is prettig in de omgang,

westbetuwe.sgp.nl
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VANUIT DE GMA WEST BETUWE
Na de samenvoeging tot gemeente West

politieke leven, vergist zich. In de statuten

persoonlijke boodschap. Klinkt

Betuwe is het noodzakelijk een goede

staat immers dat zij de Bijbel als Gods

bovenstaande uitleg naar jouw zin wat te

structuur te vormen met een goede

spreken ook aanvaard wil krijgen in het

formeel? Het doel delen we toch? Let eens

binding met u als leden, jeugd(leden)

maatschappelijke leven. Kiesverenigingen

op pijler 3. Hierin heeft het bestuur een

en met de lokale maatschappij. In

behoren dus volop maatschappelijk

hele serieuze opdracht! Welke ideeën heb

navolging op een advies voor een vitale

betrokken te zijn. Die betrokkenheid kan

je om dingen te veranderen of verbeteren?

kiesvereniging vanuit het hoofdbestuur

een bestuur nooit alleen bewerkstelligen.

Bel of mail gerust!

zijn 3 pijlers vastgesteld, die zijn

Daar hebben wij u als leden hard bij nodig!

Hoe krijgen wij jou (nog meer) betrokken bij

opgenomen als afbeelding.

Tevens mag u het bestuur aanspreken

de SGP? Laat het weten via onze website

op het doel en de uitvoering van de

westbetuwe.sgp.nl/contact.

Het doel van de kiesverenigingen is “Bijbels

bovengenoemde 3 pijlers. Mooier zou het

genormeerde politiek te bevorderen”. De 3

nog zijn als u ideeën heeft om bovenstaand

Met deze structuur is er helderheid voor u

gedefinieerde pijlers zijn de dragers van het

doel te bevorderen bij de pijler die u

waar het bestuur mee bezig is en kunnen

doel van een kiesvereniging.

het meest aanspreekt. Daarnaast doen

we het doel om Bijbels genormeerde

we een dringend beroep op u om de

politiek te bevorderen beter in de praktijk

Wie denkt dat een kiesvereniging

ledenvergaderingen te bezoeken.

brengen. Wat daar bent u toch lid voor

alleen maar iets te zeggen heeft in het

Aan onze jongelui nog even een

geworden?

westbetuwe.sgp.nl
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NIEUW BURGERLID MATHIJS STOFFER
Mijn naam is Mathijs Stoffer en samen

onder andere in het teken van de

met mijn vrouw Anne-Rieke en zoon Marc

harmonisatie van de regelingen die binnen

wonen wij op de Plantage in Meteren.

de voormalige gemeentes van toepassing

Vanaf 2017 in de gemeente Geldermalsen

waren. Maar er zijn ook veel lopende

en vanaf 1 januari 2019 in de gemeente

dossiers waar in de (nabije) toekomst een

West Betuwe ben ik (schaduw)fractielid.

besluit over genomen zal moeten worden.

Op 24 september ben ik benoemd en
beëdigd als burgerlid als opvolger van

Mocht u bepaalde zaken of ervaringen

Arjan Heikoop. Samen met Dries Mulder

op het gebied van het Sociaal Domein

richten wij ons op de portefeuille Sociaal

met mij willen delen dan kunt u contact

Domein. Onder het Sociaal Domein vallen

met mij opnemen via mathijs.stoffer@

onder andere onderwijs, maatschappelijke

gemeenteraad.westbetuwe.nl.

ondersteuning maar ook werk en inkomen.
Omdat vanaf 1 januari 2019 de gemeentes

Groet,

Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal

Mathijs Stoffer

zijn gefuseerd staat deze raadsperiode

NAJAARSBIJEENKOMST VRIJDAG 8 NOVEMBER 2019
Peter Schalk, Eerste Kamerlid voor de SGP,
hoopt u deze avond uitleg te geven over hoe
het klimaatakkoord tot stand is gekomen,
wat de gevolgen zijn en hoe de SGP tegen

‘Het

dit alles aankijkt. Erg actueel op dit moment!

klimaatakkoord’

Locatie:

gepast of

Boerengoed te Enspijk

Aanvang: 20.00 uur
Inloop vanaf 19.30 uur

onbezonnen?

Na afloop een hapje en drankje
Allemaal van harte welkom!

westbetuwe.sgp.nl
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BEGROTING 2020
De gemeente is financieel gezond, maar

Er zijn dus wel middelen beschikbaar voor

blijven helpen. Zoals we beloofd hebben

dit geldt alleen als de gemeenteraad

de korte termijn. Denk hierbij bijvoorbeeld

verhogen we de onroerende zaak belasting

verstandige besluiten blijft nemen. Er

aan de gastvrije Waaldijk, hinderbeperking

(OZB) niet. Alleen de inflatiecorrectie wordt

moeten stevige keuzes worden gemaakt.

spoorbrug Waardenburg, verbetering van

toegepast. In 2020 moeten er voor de jaren

Economische ontwikkelingen, landelijk

5 onveilige fietsknelpunten en maatregelen

2021 en 2022 verstandige keuzes worden

beleid of onvoorziene tegenvallers kunnen

op de N327. In het sociale domein moeten

gemaakt.

stevige impact hebben. Gelukkig is er in de

er keuzes worden gemaakt. Toch willen we

afgelopen jaren best voorzichtig begroot.

de mensen die echt hulp nodig hebben

BEGROTING
gemeente West Betuwe 2020
3

2

VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT
●
●
●
●

Duurzaam wegenonderhoud met veiligheid als uitgangspunt
Harmoniseren van het mobiliteitsbeleid en de doorvertaling van de
doelen en ambities naar wensbeelden en maatregelenpakketten
Top 5 fietsknelpunten oplossen
Lobby tegengaan sluipverkeer A2 en A15

●
●

1
4

ECONOMIE
●
●
●
●

VEILIGHEID
●

Het opzetten van een eigen handhavingsorganisatie
voor West Betuwe
Tijdelijk cameratoezicht bij overlast en vandalisme
Verhogen ondermijningsbewustzijn en -weerbaarheid

BESTUUR EN ONDERSTEUNING
●
●
●

Verbeteren van de dienstverlening
Versterken communicatie
In verbinding met kernen staan en ruimte bieden
voor initiatieven uit de samenleving

Onderzoek naar gratis en gereguleerd parkeren in de gemeente
Standplaatsenbeleid in combinatie met detailhandelsbeleid
Harmonisatie bedrijventerreinenbeleid
Harmonisatie economische beleidsvisie
GEMEENTEHUIS

De fractie

Totaal
UITGAVEN

133.950.000 euro

INKOMSTEN

138.596.000 euro

Nieuw beleid
JAARLIJKS

755.000 euro

geld voor nieuw beleid
Kernenbudget

80.000

Inkoopsysteem

14.000

Laaggeletterdheid

20.000

Minimaregelingen

140.000

Beheer begraafplaatsen

501.000

SCHOOL

5

ONDERWIJS
●
●
●

6

Nieuwbouw, renovatie en verduurzaming
schoolgebouwen
Koppelen (praktijk)onderwijs aan het
lokale bedrijfsleven
Terugdringen laaggeletterdheid en
stimuleren digitale voorzienen

10

FINANCIERING EN
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
●
●
●

Transparantie over de gemeentelijke uitgaven
Financiële huishouding van West Betuwe is en blijft op orde
Inzicht in beheer gemeentelijk vastgoed en structurele lasten

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE
●
●
●
●

7

Linge bereikbaar voor elke kern
Duurzame sportvoorzieningen en dorpshuizen
Stimuleren zwemdiploma voor jonge inwoners en
doelgroepen die niet kunnen zwemmen
Vergroten leefbaarheid door inzet
(geharmoniseerd) subsidiebeleid
SOCIAAL DOMEIN EN
VOLKSGEZONDHEID

●
●
●
●

Geharmoniseerd beleid schuldhulpverlening
Beschermd wonen en maatschappelijke opvang als
onderdeel van het zijn van een inclusiegemeente
Integrale samenhang Wmo, Jeugdzorg en Participatie
Vergroten participatie van jongeren in leefbaarheid

9

VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE
ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING
●
●
●
●

8

Harmonisatie nota grondbeleid
Woningbouw naar behoefte
Beleid huisvesting seizoenarbeiders en arbeidsmigranten
Invoering Omgevingswet

DUURZAAMHEID EN MILIEU
●
●
●
●

Energieneutraal in 2030
Klimaat en ruimtelijke adaptatie
Beleids- en beheerplan groen harmoniseren
Beleids- en beheerplan bomen harmoniseren

EENMALIG

13.332.000 euro

geld voor nieuw beleid 2020 t/m 2023
Gastvrije Waaldijk/ dijkversterking

2.000.000

Hinderbeperking spoorbrug Waardenburg

1.300.000

Bijdrage zuidwestboog Meteren

1.250.000

Uitvoering top 5 fietsknelpunten

1.550.000

Maatregelenpakket N327

1.550.000

Woonwagenlocatie Waardenburg

1.000.000

Implementatie omgevingswet

2.200.000

Gezonde leefstijl en omgeving

220.000

Flexibel organisatiebudget

1.500.000

Harmonisatie van beleid

762.000

westbetuwe.sgp.nl

