
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reactie Verenigd West Betuwe op de perspectiefnota 2019 
 
De titel die het college aan deze perspectiefnota geeft is: 
 

“ Samen Bouwen” 
 
Dat is mooi opgeschreven, maar waar ligt de crux, is het handreiking naar de oppositie, zo In 
de geest van doe vooral mee of is het een noodkreet van wij weten niet wat we ermee aan 
moeten “HELP”. 
 
We hebben de afgelopen maanden in ieder geval ervaren dat deze coalitie is gebouwd met 
kikkers die bij het minste geringste uit de kuip springen, hun eigen weg inslaan en vergeten 
dat ze een coalitie vormen, die doortastend, en een solide bestuur moeten uitstralen. 
 
De burgers van West Betuwe denken er nu al het zijne van, het pluche is binnengehaald en 
we doen vooral wat goed is voor de coalitie met weinig rekenschap naar de Burgers. 
 
Immers de slogan “wij zijn er voor de Burgers en niet anders om”, is als eerste handeling 
door dit College en deze Coalitie over boord gezet. 
 
Een coalitie die elk afwijkend standpunt van een coalitie partij met de mantel der liefde 
afdekt, of het nu door de Christen Unie, Leefbaar Lokaal Belang of door de andere 2 coalitie 
partijen het woord is gedogen wij gedogen 2 wethouders van Dorpsbelangen, dan krijgen 
jullie als extraatje de titel eerste locoburgemeester. 
 
Er is wat geslikt door deze coalitie partijen: 
 
Wethouders die niet uit hun woorden komen en vervolgens maar stellen:  
 
Dit kunnen wij meenemen 
Wij zien het anders maar als u dat wil dan doen we dat  
Wij raden u motie of amendement af maar u beslist 
Kreten van ik weet het niet, dat op zich is niet erg maar wees geloofwaardig 



 

Daadkracht laat zien waar je voor staat dat is wat onze burgers willen zien, en  
je hoeft het niet met iedereen eens te zijn, ken je stukken en verschuil je niet  
achter de ambtenaar, die is er voor jou en niet andersom. 
 
De perspectief nota is een stuk gebaseerd op uw uitvoeringsprogramma, een  
Stuk met weinig ambitie: 
 
Bestuur en ondersteuning 
 
Het begin al met het verkeerde speerpunt. 
 
“Dienstverlening dichtbij en op maat” zou het eerste speerpunt moeten zijn 
 
Dit zou moeten zijn verbetering van de dienstverlening naar de Burger 
Het grote woord werd overal gebezigd de Burger staat centraal wij gaan naar de Burger toe, 
 
Kunt u aangeven hoe, wat en wanneer dit werkelijk gaat gebeuren? 
 
De andere speerpunten zijn een afgeleide van dit speerpunt. 
 
Veiligheid 
 
Wij kunnen ons vinden in camerabewaking ondanks de geluiden van beschermen van de 
privacy. We moeten wel want als de politie zelf in hun notities aangeeft dat bij elke 1000 
personen 0,44 politieman/vrouw zou moeten zijn hetgeen neerkomt op 22 politiemannen/ 
vrouwen dan komen wij er als grootste gemeente van de Betuwe er wel heel bekaaid vanaf.  
 
Volgens de “veiligheidsregio” en onze vertegenwoordiger hebben we recht op 10 agenten 
werkelijk hebben we er 9 waarvan 1 omgerekend zijn tijd verdoet met heen en weer rijden 
naar Tiel en volgens de notitie van diezelfde politie gerekend wordt met 6% ziekte verzuim 
en hebben we de vakantiedagen nog niet meegeteld 
 
Ons pleidooi herhalen we nu met de onderbouwing van de politie zelf, doe al het mogelijke 
om hier een eigen politiemacht te krijgen het bureau hebben we al. Recente vondsten van 
drugs, criminaliteit en overlast discotheek geeft al aan dat het slecht gesteld is met de 
veiligheid van onze Burgers. 
 
Verkeer vervoer en waterstaat 
 
Wegenonderhoud in het zuidelijk en westelijk deel van de gemeente laat inderdaad te 
wensen over. Overigens hebben wij daar al voor het samengaan al ruimschoots voor 
gewaarschuwd. Een gericht actieplan is noodzakelijk om de achterstanden weg te werken. 



 

Belangrijker is dat met enig onderhandelingstechniek de Provincie een belang- 
Rijke financiële impuls kan geven om de kwaliteit te verbeteren. 
 
Wat kunnen wij van deze wethouder verwachten? Anders dan wij nemen dit 
Mee in gesprekken met de gedeputeerde. Wanneer gaat u op de barricade, 
zoals wij gewend zijn van uw fractievoorzitter? 
 
Speerpunt harmoniseren van het mobiliteitsbeleid. 
 
Wat doet u werkelijk wethouder? Als u zich alleen richt op papieren monsters dan doet u 
onze Burgers te kort. Er zijn in de loop der jaren al zoveel onderzoeken geweest dat het nu 
tijd woord voor acties die ertoe doen. 
 
Speerpunt fietsenknelpunten is bij u top 5, jammer dat u zo slecht luistert, anders zou u 
weten dat dit wel in de top 3 thuishoort. Wat doet u om dit speerpunt naar voren te halen? 
 
Speerpunt 4 Lobby tegen sluipverkeer a15 en a2 
 
Prachtig idee, maar wie denkt u dat er naar u luistert? 
Als u werkelijk tot oplossingen wilt komen tegen sluipverkeer in Beesd sluit dan de oprit en 
afrit bij Beesd af, en leidt het verkeer via de afrit bij Enspijk naar Beesd. Er zal dan geen 
sluipverkeer in Beesd een uitweg hebben. 
 
Ook bij Waardenburg kan het sluipverkeer richting Utrecht ontmoedigd worden door de afrit 
verder naar het Noorden teleggen en alleen voor het achterland van Waardenburg Haaften 
en Tuil toegankelijk zijn. 
 
Wij pleiten ook voor het realiseren van een station bij Waardenburg, al hoewel we best 
beseffen dat dit niet zomaar gaat gebeuren.  
 
Wat doet de wethouder met de suggesties van Verenig West Betuwe om het sluipverkeer 
tegen te gaan? 
 
Economie 
  
Wij zijn geen voorstander van het laten vervallen van vrij parkeren, maar dat gezegd 
hebbende menen wij dat de tarieven best wat omhoog mogen, de opbrengsten zullen dan 
gereserveerd moeten worden voor de verbetering van de verblijfsgebieden in West Betuwe. 
 
Als je bij het ziekenhuis in Tiel al € 2 per uur betaald dan zullen de verhogingen van de 
tarieven zeker niet het winkelend publiek weg houden. 



 

Wat kunnen wij verwachten van deze wethouder als het gaat om verbetering 
verblijfsgebieden. 
Winkelen moet een feest zijn voor iedereen, het centrum van Geldermalsen en 
In de kielzog Buurmalsen verkeersluw moeten worden. 
 
De aanleg van de 2de Lingebrug waarbij de verkeersintensiteit van de a15 kan  
Worden verminderd door financiële bijdragen van de Provincie, Tiel en  
Geldermalsen. 
 
Onderwijs 
 
De basis van het welzijn gaat gepaard met goed onderwijs en waar mogelijk in alle kernen, 
zo ook zal het ontwikkelen van een nieuwbouwwijk (Buurmalsen) een aanwinst zijn voor het 
achterland van Buurmalsen en Tricht en zal niet alleen ten goede komen van het onderwijs 
maar ook voor de sport en verenigingsleven. 
 
Sport, cultuur en recreatie  
 
Wij vinden dat sport, recreatie en cultuur belangrijke instrumenten zijn voor het welzijn van 
de Burger. Initiatieven dienen te worden gestimuleerd. Een sportpark met alle mogelijke 
voorzieningen zou gerealiseerd kunnen worden nabij Enspijk. 
 
Een groot kritiek punt is het voortdurende gesteggel omtrent de Lingelandjes, Verenigd 
West Betuwe roept u op om die acties stop te zetten, laat die mensen doen wat hun goed 
lijkt, ga in overleg maar blijf van de eigendommen af. 
 
Sociaal Domein 
 
Hierover is al zoveel gezegd en geschreven dat wij dit als een van de belangrijkste 
onderdelen van dit Collegebeleid moet zijn. 
 
Wij onderschrijven de uitgangspunten maar verwachten ook daadwerkelijke invulling aan 
die plannen. 
 
Duurzaamheid 
 
Energieneutraal 2030 geef toch eindelijk toe dat dit onrealistisch is. 
Wees eerlijk en draai de Burgers geen rad voor de ogen. Wij zijn voor de aanpak van 
verspilling maar niet ten koste van alles. 
 
Zolang wij gemeente de hand niet in eigen boezem steken zal j zeker niet de Burger met 
warmtepompen energieverslindende installatie moeten opzadelen. 



 

Volkshuisvesting  
 
Wat gaat deze wethouder werkelijk doen aan de grote vraag aan woonruimte 
Aan bouwkavels aan meer woongebieden en vooral aan zowel vrije vestiging 
en sociale woningbouw. 
 
Het stellen van daar gaat de Provincie over is te gemakkelijk. Daadkracht tonen  
dat is het motto. Gaat de wethouder met de vuist op tafel slaan en zorgen dat er  
wooncontingenten bij komen en ook de eerder teruggenomen contingenten?   
 
Financiën 
 
We kunnen met z’n allen van alles willen maar enige terughoudendheid is op zijn plaats, 
De beurs is smal en onzinnige geldverslindende projecten geboren uit milieubewustzijn?? 
moeten tegen het licht gehouden worden. Niet ten koste van alles geld pompen waar het 
resultaat niet of nauwelijks meetbaar is. 
 
Dit gezegd hebbende komen we bij het onderdeel AVRI aan een geldverslindend gebeuren 
die de Burgers van West Betuwe over zich heen krijgt. 
 
Een organisatie die (gedragen door lokale bestuurders) de arrogantie ten top verspreid, onze 
Burgers weg zet als lastig en geen kennis van zaken heeft. 
 
Verenigd West Betuwe is inmiddels zover dat ze klaar is met dit bedrijf, dat onze Burgers 
onnodig op extra kosten jaagt en in hun doen en laten nog gesteund worden ook door een 
Algemeen Bestuur dat zich geen rekenschap geeft van haar Burgers. 
 
Een paar voorbeelden zijn: 
 
De vrijwilligers (die heeft het college toch hoog in het vaandel?) verrichten werkzaamheden 
op hun vrije dag door vuil te ruimen dat mensen achterlaten ze verzamelen dat in 
aangereikte plastiek zakken die ze niet bij de AVRI mogen dumpen maar in kleinere zakken in 
de ondergrondse containers moeten stoppen. 
 
Zo ook kan een plaatselijke restauranthouder zijn vuil inclusief vleesresten en overige zaken 
dumpen in het centrum van Geldermalsen. Het stinkt er dan ook behoorlijk. 
 
Dit is te zot voor woorden wat men verzamelt moet men in kleinere zakken stoppen. Als u 
dit als normaal bestempeld, dan roept Verenigd West Betuwe de vrijwilligers op om de 
blauwe vuilniszakken voor de ingang van het gemeentehuis te dumpen. 
 
 



 

 
Het armzalige ophaalbeleid leidt nu al tot grote troep om de ondergrondse vuil- 
Stort Een organisatie (notabene mede van ons) is niet berekend op haar taak en  
de directie zou er verstandig aan doen om op te stappen zodat een externe  
partij de bedrijfsvoering kan overnemen.  
 
Wat kunnen wij van dit college verwachten met betrekking tot de AVRI, die  
van de eerste leugen nog niet gebarsten zijn. Zo is mij wederom bevestigd dat  
weldegelijk de bedrading van de zonnepanelen te licht is voor maximale capaciteit. 
 
Men stelt wel dat het voldoende is voor eigen gebruik maar bij optimale capaciteit zou er 
ook stroom geleverd kunnen worden aan derden bijvoorbeeld Hondsgemet of de Plantage. 
 
Graag worden wij hierover nader geïnformeerd. 
 
Overigens gaat onze dank uit naar het College en de abtenaren voor de getoonde inzet en de 
verschafte informatie. 
 
Met vriendelijke groet  
 
 
 
Verenigd West Betuwe 
 
 


