
Programma Raad on Tour 
 
18 juni 2022 

Geachte dames en heren, raads- en burgerleden, 

Vandaag, zaterdag 18 juni 2022, starten we met de eerste van vier 

ochtenden Raad on Tour. Tijdens deze ochtenden maakt u als verse raads- 

en burgerleden kennis met de gemeente West Betuwe. We rijden langs 

verschillende actuele projecten in de gemeente, die deze raadsperiode een 

belangrijke rol kunnen gaan spelen.  

Vandaag bezoeken we de zuidoostkant van onze gemeente. We starten bij 

het gemeentehuis in Geldermalsen. Daar staat een bus voor u klaar om u 

mee te nemen op de tour. Het programma voor deze ochtend ziet er als 

volgt uit: 

Fruitteelt 

Om 9.30 uur vertrekken we met de bus richting Est. Daar bezoeken we het 

biologische fruitteeltbedrijf van Job van Doorn waar u van harte welkom 

bent. In 30 minuten geeft hij een uitleg over het familiebedrijf dat een 

aantal jaren geleden omgeschakeld is van gangbaar naar biologisch fruit. 

Hij vertelt u graag hoe biologisch fruit wordt geteeld en wat de kansen en 

uitdagingen zijn in de productie van hun appels en peren. 

Rond 10.15 uur rijden we richting Opijnen. Hier brengen we een kort bezoek 

aan het fruitteeltbedrijf van Sander Verstegen. Ook hij geeft in 30 minuten 

uitleg over zijn high-sensing onderzoekontwikkelingen. 

Na deze twee vitaminerijke bezoeken, vervolgen we de Tour. 

Dijkversterking en Gastvrij Waaldijk 

Rond 11.00 uur rijden we richting Varik waar we een bezoek brengen aan 

de dijk. Bij de Bol is er gelegenheid om uit te stappen.                                                 

U ontvangt  hier een toelichting over de laatste stand van zaken van het 

dijkversterkingsproject Tiel-Waardenburg. Vragen die hier aan de orde 

komen zijn: Aan welke meekoppelkansen werkt de gemeente West Betuwe 

samen met Waterschap Rivierenland? Hoe worden de inwoners hierbij 

betrokken? Hoe staat het met (de voorbereiding van) de uitvoering? 

Projectleider Noortje Breij praat u samen met haar collega Marcin Borowski 

hierover bij. 

Ook zal worden ingegaan op het project Gastvrije Waaldijk. U wordt 

bijgepraat over de actualiteiten van dit project. Ook wordt toelichting 

gegeven over de wijze waarop de reacties van bewoners in de plannen 

worden meegenomen. Ook zal ingegaan worden op de vraag: Welke 

uitwerkingen vinden er plaats van het ontwerp van de weg en van de 

belevingspunten. 

Tenslotte zal in september, tijdens een Raad on Tour een bezoek worden 

gebracht aan het dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg. 

Zodra alle vragen van u hierover zijn beantwoord, rijden we terug naar 

Geldermalsen. Daar sluiten we deze Tour af met een lunch bij lunchroom 

Old West. 

Wij hopen dat deze eerste Tour voldoet aan uw interesse en zien u graag 

weer terug bij de tweede Tour die gepland staat op 2 juli aanstaande. 

 

Veel plezier en wijsheid. 

Het Griffieteam West Betuwe. 


