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Deze perspectiefnota en het college uitvoeringsprogramma zijn een mooie vertaling van het 
coalitieakkoord. Er is hard aan gewerkt door de organisatie en het college.  
 
Fijn dat dit voor de zomer gelukt is, op tijd voor ons als raad om waar nodig aan te vullen. 
Heel veel dank daarvoor. 
 
U begrijpt, als D66 zijn wij er blij mee. U had natuurlijk niet anders verwacht, wij hebben 
immers meegewerkt aan en ingestemd met dat coalitieakkoord. Van ons heeft u dan ook 
geen amendementen of moties ontvangen. We hebben wel een aantal aandachtspunten en 
verzoeken. En gaan er van uit dat toezeggingen vanuit het college voor ons voldoende zullen 
zijn.  
 
Vorig jaar stond ik hier en sprak onze zorgen uit over de werkdruk bij de organisatie, college, 

onze griffie en deze raad. Zorg ook over de vele externe inhuur en daarmee het niet goed 

borgen van kennis binnen onze ambtelijke organisatie. Zorg over hoe dat zorgvuldige 

besluitvorming en daarmee goed beleid en uitvoering voor onze inwoners en ondernemers 

in de weg zit.  

Vandaag sta ik hier en ben blij met het voorgestelde personeelsbeleid, waaronder de 

flexibele kern van medewerkers. Al zou misschien een iets andere benaming hiervoor 

wellicht verwarring met het kerngericht werken kunnen voorkomen.  

Beiden gaan natuurlijk over de essentie van waar we met elkaar voor staan. Goed 

werkgeverschap in een organisatie die dienstbaar is aan de inwoners, ondernemers en 

organisaties in West Betuwe.  

Vorig jaar stond ik hier en vroeg om meer door de ogen van de jeugd naar beleid te kijken.  

Vandaag sta ik hier en vind dat de jeugd nog wel wat versterking kan gebruiken. Als 

voorzichtig vervolg op democracity denken wij dan bijvoorbeeld aan het organiseren van een 

jaarlijks kindervragenuur, waarin kinderen het college bevragen over onderwerpen die hen 

bezig houden. De contacten tussen de gemeenteraad en het voortgezet onderwijs zien wij 

graag uitgebreid. Ook de jongerenraad zouden wij willen versterken. Ik hoor wat dat betreft 

vooral graag de reacties van de andere fracties. Zijn dit wensen die door jullie gesteund 

worden? 

Vorig jaar stond ik hier en vroeg om meer inzet voor de woningbouw.  
 
Vandaag sta ik hier en heb er vertrouwen in dat dit nu snel zichtbaar wordt, te beginnen met 
ons aanjaagteam. Wonen kan voor veel inwoners echt niet langer wachten. Wij zien graag 
spoedig de voorstellen tegemoet voor de regelgeving die daarbij helpt, zoals een 
huisvestingsverordening en regels die het splitsen van woningen makkelijker maakt. En ook 
innovatieve manieren zoals erfdelen dat de gemeente Ede toepast in hun buitengebied. Wij 
zouden hier graag een soort van tijdlijn voor willen ontvangen. Wanneer besluiten en doen 
we wat. Is dat mogelijk?  
 



Vorig jaar stond ik hier en vroeg, niet voor het eerst, om te stoppen met het klepelen van de 
bermen. Voor een duurzaam en bio divers West Betuwe. Vandaag sta ik hier wetende dat 
onze wethouder platteland onlangs het manifest Gonzend Rivierenland ondertekende, voor 
een verregaande samenwerking met iedereen die werkt aan biodiversiteit. Waarbij het door 
ons gewenste ecologische beheer van de bermen een van de speerpunten is. En tijdens een 
informatiebijeenkomst met alle afdelingen van onze ambtelijke organisatie werd ons 
duidelijk dat dit niet klepelen heel goed mogelijk zou moeten zijn binnen het bestaande 
budget van het groenbeheer.  
 
Het vergt wel een ander maai- en aanbestedingsbeleid. Een toezegging van de 
portefeuillehouder is voor ons dan ook meer dan voldoende. Dan zien wij vol vertrouwen 
het nieuwe maaiseizoen tegemoet. 
 
Vorig jaar stond ik hier, met een boek ter inspiratie, om aandacht te vragen voor onze meest 
kwetsbaarste verkeersdeelnemers. Het heeft plek in het coalitieakkoord gekregen.  
 
Vandaag sta ik hier opnieuw met een boek ter inspiratie. Dit keer voor een behaaglijker en 
biodiverser West Betuws landschap, binnen en buiten de kernen. Wij bieden het de 
portefeuillehouder graag aan. Het verhaalt over de vele functies van de heg, van 
biodiversiteit tot bescherming tegen erosie.  
 
Het verhaalt over hoe heggen deel uit maken van onze tradities, hoe zij de laatste 100 jaar 
grotendeels verdwenen uit ons cultuurlandschap en dat zij het meer dan waard zijn om 
teruggebracht te worden.  
 
Want heggen verbinden en beschermen.  
 
Je voelt je beter thuis in een ‘behaagde’ omgeving.  
 
Zoals je je ook beter thuis voelt in een gemeente waar kerngericht werken de norm wordt, 
waar iedere kern zijn eigen ‘heggen’ mag planten.  
 
Laat de heg dus vooral als inspiratie dienen. 
 


