
Geachte voorzitter, college, leden van de Raad en inwoners van West Betuwe.  8 juli 2021.  

(De algemene beschouwingen van de fractie van de ChristenUnie in West Betuwe, kijkend naar de jaarstukken, 

de 1e bestuursrapportage en de perspectiefnota zoals die zijn aangeboden door het college van Burgemeester 

en Wethouders van onze gemeente.)  

Een jaar geleden hebben wij als fractie een beeld geschetst van de boom als vruchtdrager. Die moet 

in goede aarde staan en een boom die geplant is aan waterstromen, geeft vruchten op zijn tijd. Dat is 

een bijbels gegeven en zo bemoedigend. We weten ons daarin afhankelijk van onze Levensbron. Er 

wordt nog weleens geklaagd en gemopperd om ons heen, maar we zijn in wezen rijk gezegend. We 

leven hier op goede aarde en aan vele waterstromen, hebben kennis en middelen en kennen een 

grote welvaart. Dat is niet vanzelfsprekend en daar mogen we best op zijn tijd eens bij stilstaan. 

We herkennen het ook aan de vele goede vruchten. We constateren in de eerste plaats dat we er als 

gemeente financieel gezien goed voor staan. Zowel in de jaarstukken, de bestuursrapportage als in 

de perspectiefnota zien we dit beeld terug. En er is duidelijk nog ruimte voor nieuw beleid en daar 

willen we als ChristenUnie zeker gebruik van maken. Onze middelen mogen we aanwenden voor het 

welzijn van onze inwoners en de leefbaarheid van de samenleving. Naast het financieel gezond zijn, 

hebben we als fractie gepleit voor extra inzetten op onderhoud wegen en onderhoud groen, met 

name ook de aanplant van bomen. Na een eerste negatieve reactie op de vraag voor nieuw 

bosgebied, heeft dat toch aan het denken gezet. En tevreden constateren we nu dat er definitief 

plannen zijn voor de aanleg van nieuw bos. Laten we echter niet te snel tevreden zijn en daarnaast 

voldoende aandacht hebben voor vervanging en aanvulling van het bomenbestand. 

Bij woningbouw zagen we ook goede vruchten, en tegelijk is er nog veel te oogsten. In enkele kernen 

zijn mooie ontwikkelingen en op meerdere plaatsen heeft het allemaal nog een extra zetje nodig. 

Onze moties mbt CPO en sociale woningbouw moeten nu wel invulling gaan krijgen en we willen 

daar graag een ruimhartig beleid voor. Belangrijk is dat we naar mogelijkheden kijken om de eigen 

inwoners van de kernen daarmee perspectief te bieden. Omdat de vaststelling van het CPO beleid nu 

al wat vertraging oploopt, dienen we een motie in om juist te versnellen en ook in 2021 nog 

uitvoeringsmogelijkheden open te houden. 

Het IHP is tot stand gekomen en er zijn mooie nieuwe schoolgebouwen opgeleverd. Terecht zijn daar 

al veel complimenten voor gegeven. Ons amendement voor de scholen in Beesd zal versneld zorgen 

voor een nieuw schoolgebouw en een kleinschalig woningbouw project. Prachtige vruchten. 

We moeten nog meer werk maken van jeugdbeleid. Zet preventief in op het ontmoedigen van roken, 

alcohol en drugs. We zien graag dat het voorgestelde nuloptiebeleid voor coffeeshops snel officieel 

wordt vastgelegd. We zien ook uit naar het lokale preventieakkoord met concrete doelstellingen om 

alcohol- en drugsgebruik terug te dringen onder jongeren. Evenals strengere controles en 

handhaving op drugshandel en – gebruik. Menig inwoner kan plaatsen van verhandeling aanwijzen 

en zij verbazen zich dat het lijkt als of er niet opgetreden wordt. 

Een thema wat de ChristenUnie na aan het hart ligt, is sport en cultuur. We hebben te lang moeten 

wachten op de harmonisatie van het sportbeleid. Er komt een voorstel om op de nullijn te gaan 

zitten. Wij besteden per inwoner echter minder aan sport dan de omliggende gemeenten en we 

blijven onder het landelijk gemiddelde. Dat vinden we een slechte zaak. Bewegen is goed voor jong 

en oud. Het houdt mensen fit en we voorkomen daarmee andere problemen die voor de kosten dan 

weer op ons bordje komen. Teamspelen en verenigingsverbanden helpen om sociaal sterker te 

worden en anderen genieten weer door te kijken of te luisteren naar bijvoorbeeld muziek. 

Muziekverenigingen zijn niet weg te denken bij lokale festiviteiten en een instrument bespeel je een 



leven lang. Door het vele vrijwilligerswerk leggen mensen contacten en worden sommigen uit een 

isolement gehaald. Allemaal zaken die veel spel- of speelvreugde geven en preventief werken op de 

gezondheidszorg. De ChristenUnie wil dan ook het budget voor sport en cultuur verhogen om hier 

meer recht aan te doen en de harmonisaties hiermee te vereenvoudigen. Mede door de 

omstandigheden vanwege corona, hebben verenigingen het nu extra moeilijk. De ChristenUnie wil 

het verenigingsleven steunen en waardering uiten voor de vele vrijwilligers. Zij zijn goud waard en 

het is zo belangrijk voor de leefbaarheid van een dorp of stadje. Het betaalt zich terug, dus een 

ruimhartig beleid en geen verkeerde zuinigheid. Wij zullen hiervoor een motie indienen, mede 

namens de coalitiepartijen.  

Dan de verkeersontsluiting in Hellouw. Een lang slepend en niet gemakkelijk dossier waarvan we 

gezegd hebben in deze raadsperiode een definitief besluit te willen nemen. Om het weer actueel te 

maken, hebben we als ChristenUnie de provincie hier direct bij betrokken door meerdere 

statenleden ter plaatse uit te nodigen. Dat heeft het onderwerp weer op de agenda gezet en hoewel 

corona de zaak weer heeft vertraagd, is het toch zaak om nu door te gaan pakken. We hebben de 

portefeuillehouder opgeroepen om nog voor de grote vakantie hierover te communiceren en we 

moeten dit najaar echt een laatste meeting met de inwoners hebben om dan met één besluit 

voorstel naar de provincie te gaan. Het is goed om nu extra geld te reserveren maar laten het besluit 

over de te nemen maatregelen sterk afhangen van de uitkomst van de bewonersparticipatie. Een 

rotonde met een vierde poot is een optie, maar ook verkeerslichten en bijpassende maatregelen ter 

plaatse en in het dorp zijn denkbaar. Duidelijk is wel dat de Oudenhof open moet blijven. 

Voor de overige richtinggevende uitspraken die gevraagd worden onder punt 4 volgen we de lijn 

zoals het college voorstelt. 

Voorzitter, we ontvingen recent de informatienota over de verkoop van het gemeentehuis in 

Asperen. De ChristenUnie had graag gezien dat de beeldbepalende historische villa in gemeente 

eigendom zou blijven. Helaas is besloten deze ook af te stoten al is het wel onder vooraf gestelde 

voorwaarden. Voor de inwoners in Asperen en voor ons toch een teleurstelling. 

Voorzitter, laten we optimistisch en positief afsluiten. We hebben de jaarstukken en de 

bestuursrapportage aangeboden gekregen die goede resultaten en uitkomsten laten zien. Daar is 

hard voor gewerkt en aan gewerkt. Onze complimenten en dank aan allen die hier aan bijgedragen 

hebben. De ambtelijke organisatie en het college. Fijn dat de wethouder financiën ook goed op de 

portemonnee heeft gepast. Ook dank aan onze griffiemedewerkers van wie extra veel gevraagd werd 

door corona en de verbouwing.  

Op deze vruchtbare akker is met vlijt en toewijding gewerkt en de zegen is niet uitgebleven. Wij zijn 

er dankbaar voor. De perspectiefnota biedt ook daadwerkelijk perspectief. Er is nog veel te oogsten 

en dat is een mooi vooruitzicht. De ChristenUnie wenst een ieder Gods zegen op het mooie werken 

in onze gemeente. 

 


