PERSPECTIEVENNOTA 2 juli 2019

Voorzitter,
Allereerst willen wij het college en de ambtelijke organisatie bedanken en een compliment geven
voor de heldere en transparante perspectievennota die ook voor mensen die niet thuis zijn in het
lezen van dit soort documenten. Wij willen aandacht vragen voor de volgende onderwerpen die wij
belangrijk vinden en waaraan wij prioriteit willen geven.
Dienstverlening:
Na het fusieproces en de herindeling begrijpen wij dat het een uitdaging is om de dienstverlening op
peil te houden. Er zijn echter nog een aantal zaken te verbeteren, zoals het doorverwijzen binnen het
gemeentehuis. Bellers worden niet altijd meteen naar de juiste ambtenaar doorverbonden en
vervolgens wordt niet/onvoldoende teruggekoppeld naar de beller.
Verder vinden wij dat weekblad West Betuwe beter verspreid moet worden binnen de gemeente,
juist omdat de gemeenteberichten in dit weekblad staan en niet iedereen de gemeenteberichten kan
vinden via de computer omdat zij geen beschikking hebben over internet.
Leefbaarheidsinitiatieven bewoners
De gemeente west Betuwe hanteert het gebiedsgericht werken. Binnen het gebiedsgericht werken
vormen de gebiedswethouder en de gebiedsmakelaar een vast team die wensen en problemen uit
het gebied oppakken. Wij willen dat de gebiedsmakelaars initiatieven met of van bewoners oppakken
en gebruik van het leefbaarheidsbudget stimuleren. Wij vinden dat er nog te weinig uitkomt omdat
mensen onvoldoende bekend zijn met het gebiedsgericht werken. Door zichtbaarder te zijn bij
dorpsactiviteiten en bij verenigingen en dorpshuizen zodat verbinding tussen de gebieden en de
gemeente optimaal is.
Wegenonderhoud
Wij willen dat het wegwerken van het achterstallig onderhoud de hoogste prioriteit verdient en moet
krijgen.
Rotonde Hellouw
Er moet met spoed een besluit worden genomen waar de rotonde komt. De
onderhoudswerkzaamheden van de provincie op de Graaf Reinaldweg zijn volgens de provincie
nagenoeg klaar. Alleen de rotonde van Hellouw nog niet. Er is in de voormalige gemeente Neerijnen
geld voor deze rotonde gereserveerd.
Schoolroutes , openbare verlichting
Het baart ons nog steeds grote zorgen dat de openbare verlichting niet is aangepast op schoolroutes,
terwijl wij daar al meerdere keren om hebben verzocht. Vooruitlopend op het komende beheerplan
openbare verlichting roepen wij het college op om geen “orgelpijpen” te plaatsen zoals in de
voormalige gemeente Neerijnen zijn gemaakt. Het kan namelijk niet zo zijn dat de verlichting wordt
geminimaliseerd tot een kaarspitje.

Standplaatsenbeleid
Wij vinden het van groot belang dat er zo snel mogelijk, nieuw geharmoniseerd standplaatsen beleid
komt, om te voorkomen dat binnen de gemeente met meerdere maten wordt gemeten.
Sportvoorzieningen en dorpshuizen
Wij vinden dat dorpshuizen de huiskamers van elke kern zijn. De saamhorigheid, leefbaarheid van de
kernen wordt geborgd door een bloeiend verenigingsleven. Voldoende woningbouw vormt de basis
van een levendige en leefbare kernen. Wij vinden het belangrijk dat de faciliteiten en voorzieningen
gewaarborgd blijven om de leefbaarheid in stand te houden.
Bomen
Zoals u weet, zijn/ worden een grote hoeveelheid gevaarlijke bomen gekapt in onze gemeente. Als
deze worden terug geplant, willen wij graag dat er gekeken wordt naar de relatie tussen de
bomensoort en omgeving. Niet iedere boom is (bijvoorbeeld door het soort blad en vrucht zoals larix
achtige) geschikt om te worden geplant in een woonwijk. Ook zijn sommige bomen gezien hun
bladeren onderhoudsvriendelijker dan andere soorten. Bijvoorbeeld omdat dit schade aan auto’s en
de tuin kan veroorzaken en overlast. Ook roepen wij de gemeente op om, in verband met
toekomstige uitbraken van de eikenprocessierups, voorlopig geen eiken terug te planten.
Overige objecten in beheerplannen
Wij roepen het college op, om bij het maken van beleid omtrent de evenementkasten dit in nauwe
samenspraak met standhouders en het verenigingsleven.
Transparantie gemeente ondanks foute beslissing.
Wij vinden het belangrijk dat in het geval onze gemeente ten opzichte van onze inwoners/bedrijven
een foute beslissing heeft gemaakt, dat helder en transparant naar de Raad wordt gecommuniceerd.
Wij roepen het college daarom op om in zo’n geval de raad zo spoedig mogelijk te informeren via
bijvoorbeeld een raadsinformatiebrief, en/of een mededeling en de Raad tussentijds ook te blijven
informeren over de oplossing die wordt voorgesteld.
Hoogfrequent spoor
Wanneer worden de afspraken met het ministerie vastgelegd en wanneer horen wij dat als Raad?
Bereikbaarheid kernen en tegengaan sluipverkeer A2/A15
Het verbeteren van de bereikbaarheid en doorstroming van en naar de kernen is van groot belang.
Ook dient er spoedig actie genomen te worden voor het tegengaan van het sluipverkeer.
Duurzaamheid & Milieu
In het herindelingsadvies is een van de vier speerpunten ‘’Energieneutraal in 2030’’. Onze voorkeur
gaat hierbij uit naar het verduurzamen van woningen & bedrijven. Geen extra windmolens of
zonneparken op agrarische grond wat ons betreft maar ga op zoek naar andere duurzame
alternatieven door slimmer en verantwoordelijker om te gaan met beschikbare ruimten en onze
omgeving zoals het realiseren van zonnepanelen, te beginnen op daken van gebouwen op
bedrijfsterreinen en gemeentelijke gebouwen.

Politie, brandweer en ambulance
Wij maken ons ernstig zorgen omdat wij nog steeds niet beschikken over 10 wijkagenten. Ook pleiten
wij voor een periodiek inloopspreekuur voor de inwoners met de wijkagenten en een duidelijk
overzicht op de gemeentelijke website, wie zijn de wijkagenten en voor welke kernen zijn zij
verantwoordelijk?
Ook de wettelijk verplichte aanrijtijden voor alle hulpdiensten worden nog steeds niet gehaald.
De mobiele bereikbaarheid is nog steeds niet dekkend in de gemeente West Betuwe. Waar dat toe
kan leiden hebben wij gezien tijdens de landelijke 112 storing die recentelijk plaatsvond.

Algemene opmerkingen
Pagina 15 Perspectiefnota: Op deze pagina wordt gesteld dat; er heeft een evaluatie plaatsgevonden
van de uitvoering Klantprofiel 4 Sociaal domein in het 2e kwartaal 2020.
In hoeverre kan nu al geborgd worden dat de uitkomst van de evaluatie terecht komt in het nieuw te
maken beleid?

Pagina 93 “Om het JOGG in Geldermalsen 2019 voort te zetten is budget voor 2019 nodig. Volgens
ons willen de jongeren in alle kernen op gezond gewicht komen! Wij zouden dit graag aangepast
zien.
Bloopers van West Betuwe
Op pagina 45 Verkeer, Vervoer & Waterstaat staat; “onuitstaanbaar” en moet “onuitstelbaar” zijn.
Avri: hoe kun je als verbonden partij beleid maken en besluiten en dat vervolgens niet kunt
uitvoeren. Schrijnend voorbeeld is het gesol rondom het incontinentiemateriaal en de slechte &
onvolledige communicatie richting de inwoners en nu ook de OV chipkaart.
Conclusie:
Voorzitter, ik rond af. De komende periode is er nog heel veel werk te verrichten en nog niet alles is
klaar en geharmoniseerd. Het eerste geharmoniseerde beleids- en beheerplan begraafplaatsen en
het rioleringsplan zijn vastgesteld. We willen het college, ambtenaren en raad complimenteren voor
hun voortvarendheid en zorgvuldige besluitvorming. Wij hopen dat u op deze weg doorgaat en
wensen u veel succes met de uitvoering van deze perspectievennota.

Fractie Leefbaar Lokaal Belang
Petra van Kuilenburg

