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Voorzitter bij de behandeling van de perspectiefnota hebben wij als 

CDA een aantal zaken meegegeven, die wij belangrijk vonden en 

vinden. Dat wil zeggen de ambities zoals neergelegd in het Bidbook 

voor West Betuwe waarmaken. Nog lang niet al deze ambities zijn 

waargemaakt. En er wordt al weer een nieuwe enquête uitgezet, hoe 

moet West Betuwe er in 2040 uitzien. (ik kom daar later op terug). 

Leefbaarheid van de kernen is voor het CDA een prioriteit, waar 

sport, cultuur en recreatie in belangrijke mate aan bijdragen. Maar 

zoals keer op keer weer terugkomt en bijna elke raad met een motie 

bekrachtigd wordt is er wat versnellen van de woningbouw betreft 

meer daadkracht, flexibiliteit en creativiteit nodig. Door te bouwen 

naar behoefte in iedere kern kunnen misschien niet alle 

voorzieningen in stand gehouden worden, maar nieuwe aanwas kan 

wel het voortbestaan van verenigingsleven en andere 

vrijwilligersorganisaties stimuleren en zo bijdragen aan de 

leefbaarheid, saamhorigheid en sociale cohesie. Zoals bij de 

perspectiefnota gesteld: wat is de stand van zaken wat betreft 

woningbouw op vrijkomende locaties: oude schoolgebouwen, 

brandweerkazernes, gemeentewerven, wanneer worden wij op de 

hoogte gebracht. Wanneer krijgen we nu eindelijk antwoord op hoe 

er uitvoering gegeven is aan onze motie Platform Tiny Houses? Keer 

op keer vragen wij hier aandacht voor, eerst wachten op woonvisie, 

die hebben we in december 2020 vastgesteld, daar wordt het 

genoemd, maar wat is er vervolgens mee gedaan? Portefeuillehouder 

stelde bij vaststellen woonvisie ‘natuurlijk de inwoners te betrekken 

bij concrete plannen’. Onlangs hebben we het participatiebeleid 

vastgesteld om inwoners nog meer aan de voorkant bij beleid te 

betrekken. Daar waar het gaat om de directe woon/leefomgeving van 

inwoners vergroot dit het draagvlak en de betrokkenheid. 



Teleurstellend dat het dan soms toch zo mis kan gaan. Als CDA 

hebben we het hierbij over de woningbouwlocatie van de voormalige 

school in Buurmalsen, waar  het dorpsplatform zelf een gedegen 

woningbehoefte onderzoek gedaan heeft, met een plan komt, 

voorzien van maquette, vervolgens niets meer hoort en veel later 

hoort dat de “challenge” gewonnen is door een andere organisatie. 

Op zijn minst had de communicatie met de dorpsraad beter gekund, 

Neem mensen serieus, anders stokt de participatie, wordt het een 

dooddoener, en neemt de animo voor dorpsraden/tafels af. 

Dit leerpunt willen wij als CDA al vast meegeven voor de 5 

participatiepilots die nu moeten gaan starten. 

Wij zien de “challenge” ook iets anders als eerder genoemd 

voorbeeld, maar meer als uitdaging van een groep 

inwoners/maatschappelijke organisaties of verenigingen om een 

overheidstaak beter en/of tegen lagere kosten uit te voeren. Samen 

met GL dienen wij daartoe een motie in. 

Uw college noemt in het raadsvoorstel dat West Betuwe als solide 

basis een sterke financiële positie heeft opgebouwd. Als CDA zetten 

wij daar vraagtekens bij? Er zijn nogal wat risico’s waardoor het 

weerstandsvermogen terugloopt en nog net voldoende is.  Zelf geeft 

u ook in dit raadsvoorstel  toe dat onze financiële positie kwetsbaar is 

en onvoldoende houvast biedt voor de langere termijn. Zo zijn we 

afhankelijk van gelden de we van het Rijk krijgen. Onze zorg blijft 

uitgaan naar het sociaal domein. Bij de technische behandeling van 

de begroting hebben wij vragen gesteld hoe we grip kunnen houden 

op de financiën, temeer omdat de nieuwe regionale inkoop is 

uitgesteld tot 1 januari 2023. Een ander groot risico is de 

milieusanering van Golfbaan the Dutch. 

Bij behandeling van de perspectiefnota in juli gaf de fractie van het 

CDA al aan veel klachten te ontvangen over het groenonderhoud en 

het verduurzamen van het bomenbestand. Daarbij deden wij de 



suggestie om meer participatie en communicatie in te zetten. We 

zullen de discussie nog even afwachten omdat de ChristenUnie een 

amendement wil indienen, m.b.t. het slechts noodzakelijke kappen 

van bomen; hetgeen wij als CDA steunen. Echter wij willen hierbij 

aanvullend een motie indienen om vrijwilligersorganisaties/inwoners 

bij groenonderhoud te betrekken. Graag willen wij de motie indienen 

na het amendement van onze collega’s. 

Tot slot maakt het CDA zich zorgen over de 

duurzaamheidsdoelstellingen van onze gemeente. Door het 

afschieten van het raadsvoorstel voor uitbreiding van het 

electriciteitsregelstation Neerijnen, door de coalitie, kan Liander de 

capaciteit op het net niet verhogen waardoor bedrijven en inwoners 

niet kunnen investeren in energieopwekking, dit terwijl de kosten 

voor energie torenhoog zijn, en mogelijk nieuwe woningbouwlocaties 

niet uitgevoerd kunnen worden. De vertraging kan wel 3 tot 5 jaar 

duren, terwijl de provincie extra geïnvesteerd heeft in Liander om te 

versnellen. Wij hebben hier reeds schriftelijke vragen over gesteld. 

Dit voor de eerste termijn. 

 

Wij danken de organisatie voor het vele werk voor de 

totstandkoming van deze begroting, maar er blijft nog genoeg te 

doen om de ambities uit het Bidbook waar te maken. Daarbij is Gods 

zegen onmisbaar! 

 

 


