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Onderwerp Verzoek lidmaatschap P10 gemeente West Betuwe 
 
 
Beste leden van het Algemeen Bestuur, 
 

   
 

Gemeente West Betuwe is een plattelandsgemeente, recent ontstaan door de fusie van 3 gemeenten 
en gelegen aan de westelijke kant van Gelderland. Met circa 51.000 inwoners, 26 kernen en een 
oppervlakte van 229 km² zijn we een echte plattelandsgemeente, gekenmerkt door met name fruitteelt 
en veeteelt. Vanwege onze centrale ligging in het land en vele infrastructuur in onze gemeente speelt 
ook de logistieke sector een belangrijke rol.  
Wij constateren dat onze kernen en buitengebied steeds meer onder druk komen te staan op het 
gebied van leefbaarheid, recreatie en toerisme, veiligheid, functieveranderingen, duurzaamheid, 
klimaat en financiën. Hoewel er op deze thema’s ook kansen voor doen en we daar hard aan werken 
met onze buurgemeenten uit Regio Rivierenland en provincie Gelderland, willen we graag bijdragen om 
de belangen van de plattelandsgemeenten te behartigen en tevens binnen het netwerk van P10 kennis 
te delen en op te halen. Met deze brief verzoeken wij u dan ook om per 1 januari 2021 te mogen 
toetreden als lid van de P10. 
 
Na een eerste verkenning van de P10 hebben wij op 2 juli 2020 met uw voorzitter en lid van het 
Dagelijks Bestuur mevrouw Van Selm en strategisch adviseur mevrouw Van Santen gesproken over 
mogelijke deelname aan de P10. Dit gesprek heeft ons bevestigd in de meerwaarde tot deelname aan 
de P10 vanwege de gelijke thema’s die zowel bij de P10 op de agenda staan, als bij gemeente West 
Betuwe. Daarnaast zien we de meerwaarde van de belangenbehartiging. Uw lobby voor de 
herverdeeleffecten van het gemeentefonds is daar een recent voorbeeld van. Wij hebben uiteraard 
onze adhesiebetuiging hierover uitgesproken.  
 
Concluderend willen wij actief bijdragen aan de P10 en denken daarmee ook een meerwaarde te 
hebben voor de P10. Wij zien uw reactie dan ook met veel belangstelling tegemoet.  
 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

 

 

Karen Coesmans 

 

 

Servaas Stoop 

 


