
 
 
Afscheid gemeenteraad West Betuwe 01 januari 2019 tot en met 29 
maart 2022 
 
Doorgeven dat het doosje dat bij de afscheidnemende leden staat niet eerder 
geopend mag worden dan aan het eind van de vergadering. 
 
Algemeen 
 
Geachte leden van de gemeenteraad en leden van het college, 
 
Vandaag eindigt formeel het mandaat van de huidige gemeenteraad. De eerste in het 
bestaan van de gemeente West Betuwe. De meeste raadsleden zijn op 2 januari 2019 
beëdigd. Het college is later aangetreden en halverwege 2020 in samenstelling 
gewijzigd. 
 
De belangrijkste opdracht van de raad en het college was om ervoor te zorgen dat de 
verordeningen en regels en belangrijkste delen van het beleid op een noemer zouden 
worden gebracht. De inmiddels legendarische harmonisatie. Met andere woorden, 
alle verplichte regels die er in de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen 
bestonden, moesten worden omgezet naar beleid voor West Betuwe. Dat is een 
buitengewoon omvangrijke operatie geweest, waar maximaal twee jaar de tijd kon 
worden genomen. Naast deze wettelijk verplichting moest vorm en inhoud gegeven 
worden aan de politiek-bestuurlijke ambities van de gemeente. 
 
U hebt daaraan alleen, ieder vanuit zijn of haar eigen rol en verantwoordelijkheid een 
bijdrage aan geleverd. De medewerkers in onze organisatie hebben dossiers 
voorbereid. Het college heeft zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid ervoor genomen. 
De gemeenteraad heeft over heel veel onderwerpen gediscussieerd en besluiten 
genomen. Ik weersta de verleiding om een opsomming te geven. Deze zou met een 
duiding te veel tijd in beslag nemen.  
Normaal duurt een bestuursperiode vier jaar. De eerste periode van West Betuwe 
duurde drie jaar en drie maanden, driekwart jaar korter dus. Dat verklaart wellicht ook 
dat veel van de raadsvergaderingen langer duurden dan menigeen wenselijk en nodig 
vond. Er was veel, misschien zelfs te veel werk te verstouwen. 
 
Vanaf voorjaar 2020 hebben we al deze inspanningen moeten doen onder lastige 
omstandigheden als gevolg van de coronapandemie. We moesten digitaal gaan 
vergaderen, wat een enkele keer niet van een leien dakje ging. Maar terugkijkend over 
het geheel, ben ik toch van mening dat we er ons goed doorheen geslagen hebben. 
En volgens mijn informatie zijn we ook verder gekomen dan gemeenten die in een 
vergelijkbare situatie hebben gezeten. Ik vind dat een compliment waard! 
 
Ik wil u allen oprecht hartelijk danken voor uw inzet, voor uw positief-kritische 
houding en voor de tijd die u hebt willen besteden ten dienste van het bestuur van 
onze gemeente. En uiteindelijk ten dienste van onze inwoners, bedrijven en 
instellingen. Op de tafel bij de leden die afscheid nemen, staat een doosje waarin een 
aandenken zit aan deze periode. Het is een bijzondere blijk van waardering ter 
gelegenheid van de afsluiting van een bijzondere periode. Met nadruk zeg ik erbij: u 
mag het cadeau pas aan het eind van de vergadering uitpakken! 
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Dan ga ik nu over tot het toespreken van raadsleden die vanavond afscheid nemen. Ik 
doe dat in een bepaalde volgorde. Ik begin met raadsleden die drie jaar en drie 
maanden actief zijn geweest. Maar dat zijn alle raadsleden, zult u terecht opmerken. 
Dat klopt op zich, maar ik neem telkens ook de periode mee dat men in een van de 
rechtsvoorgangers actief was. 
 
 
Ashley Karsemeijer (D66), 35 maanden 
Beste Ashley, 
 
Sinds het moment dat je in de gemeente woont, ben je actief voor D66. Vanaf het 
begin van de gemeente West Betuwe ben je lid van de gemeenteraad. De 
onderbreking in 2021 met zestien weken had te maken met het feit dat je op 24 
maart 2021 moeder geworden bent van een zoon. 
Een van je drijfveren om politiek actief te worden, was gelegen in het feit dat je in je 
werk bij de rechtbank en later de Raad voor de Rechtspraak geconfronteerd werd met 
kwesties, waarvan je dacht dat het anders zou kunnen en moeten. Investeren in 
kinderen en jongeren is volgens jou belangrijk, omdat niet alleen zij daar profijt van 
hebben, maar ook de samenleving als geheel.  
Ook andere zaken die met de toekomst te maken hebben, lagen je na aan het hart, 
zoals de zorgen over de biodiversiteit en de energietransitie. Je diende over diverse 
onderwerpen moties in. Een enkele keer trok je een motie terug, zoals over de 
Waardenburgtafel. Je had een toezegging op zak en bedacht dat geen motie beter is 
dan een verworpen motie.  
Je zocht het inhoudelijke debat, hoewel dat soms tot frustratie leidde. Dat gebeurde 
al tijdens je eerste raadsvergadering, waarmee je om het zo maar te zeggen kleur 
bekende, toen het over de regenboogvlag ging. Ik herinner me ook het statement dat 
jij en anderen maakten door niet mee te doen aan de stemming over de begroting.  
Je was voorzitter van de auditcommissie en van de werkgroep die nadacht over een 
andere vergaderstructuur. Tot jouw grote spijt haalden de voorstellen van de 
werkgroep nog niet de eindstreep. Wees ervan overtuigd dat er veel voorbereidend 
werk is gedaan om binnen afzienbare tijd beslissingen te nemen. 
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen maakte je voor jezelf de balans 
op. Je conclusie was dat combinatie van gezin, werk en gemeenteraad niet goed 
uitvoerbaar is. Je besloot je niet opnieuw verkiesbaar te stellen.  
We zijn je erkentelijk voor je inzet voor de gemeente West Betuwe. We gaan je 
missen. 
Ik wens je buiten de politiek veel geluk en succes toe voor jou en de jouwen. 
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Martha Kool (ChristenUnie), 39 maanden 
Beste Martha, 
 
Je bent al een hele tijd politiek actief. In 2014 was je lijsttrekker voor de ChristenUnie 
voor de gemeenteraad van Geldermalsen. Het lukte net niet om een zetel te 
bemachtigen. Je hebt je er kennelijk niet door laten ontmoedigen en ben politiek 
betrokken gebleven. Vanaf 1 januari 2019 maakte je deel uit van de gemeenteraad 
van West Betuwe.  
Vol enthousiasme ben je aan de gang gegaan met de onderwerpen die jou na aan het 
hart liggen. Mede door de ontmoetingen met mensen werd je geïnspireerd om ideeën 
te verkennen en uit te werken.  
Over de intensiteit van de vergaderingen en zeker ook de lange duur was je niet 
tevreden. Het ging ook wringen met je andere verantwoordelijkheden in het gezin en 
op je werk. Tot overmaat van ramp zetten de coronapandemie ook nog eens een 
streep door fysieke vergaderingen en ontmoetingen. Je voelde je belemmerd in je 
functioneren als volksvertegenwoordiger.  
Hoewel we er tijdens vergaderingen eigenlijk niet echt over spraken, was ook duidelijk 
dat je moeite had met het keurslijf dat de maatregelen van de landelijke overheid 
betekende. In persoonlijke gesprekken hebben we het daarover meerdere keren 
gehad. Ik kon het begrijpen, maar had tegelijkertijd ook geen oplossing voor de 
dilemma’s die je voelde.  
Na rijp beraad – zo noemen we dat toch? -- heb je voor jezelf de afweging gemaakt 
dat deze context voor jou niet de optimale is om je werk als raadslid goed te kunnen 
doen. Zelfs de nuancering dat de nieuwe raadsperiode hopelijk minder intensief zou 
zijn dan deze afgesloten, heeft je niet op andere gedachten gebracht. Vanzelf hebben 
ook overwegingen ten aanzien van gezin en werk een rol gespeeld bij jouw beslissing 
om te gaan stoppen.  
Ik vind het jammer dat je deze stap hebt moeten zetten. Tegelijk respecteer ik de 
beslissing uiteraard ten volle.  
Hartelijk dank voor je kwalitatieve bijdragen. Het ga jou en degenen die jou lief en 
dierbaar zijn goed.  
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Frank Broedelet (VVD), 97 maanden 
Beste Frank,  
 
Je was een periode gemeenteraadslid in Geldermalsen vanaf 2014. Aansluitend 
startte je in de gemeente West Betuwe.  
Jouw bijdragen in de gemeenteraad gingen meestal over de bredere onderwerpen, 
zoals een perspectiefnota of een begroting. Je verwoordde puntig de inzet van de 
VVD-fractie en stelde en passant nog een enkele vraag. Ik herinner me die keer dat ik 
meelas met de tekst die je had aangeleverd totdat ik de aansluiting miste. Blijkbaar 
inspireerde de inbreng van hen die voor jou gesproken hadden jou tot een aanvulling 
op je voorbereide tekst. Deze aanvulling was iets minder kort en bondig… 
Bij jouw vragen om duidelijkheid kon een zekere vasthoudendheid je niet ontzegd 
worden. Kwam die niet in een keer, dan werd je inbreng meer en meer pathetisch of 
zelfs bijna dramatisch. 
We kennen jou vooral in je rol als voorzitter van onze voorrondes. Zeg maar de 
beeldvormende of oordeelsvormende bijeenkomsten. Streng en rechtvaardig loodste 
je de deelnemers van de bijeenkomsten door het programma. Soms moest je 
mensen echt afkappen.   
Het leiden van en deelnemen aan digitale vergaderingen kostte je energie. 
Begrijpelijk, want het was en is intensief. De techniek van de knoppen speelden je ook 
wel eens parten: stond de microfoon nu open of niet?  
Nog een opvallende ervaring: als voorzitter was je bondig, maar op het moment dat je 
deelnemer was, heb in ieder geval ikzelf een enkele keer gedacht: ok, stop nu, het 
punt is gemaakt. Ik zocht dan naar een zo natuurlijk moment om je de punt te laten 
zetten. Zo’n moment was dat je het punt ‘mededelingen’ in de raad gebruikte om te 
laten weten dat je niet langer beschikbaar was als lijsttrekker van de VVD. Deze 
persoonlijke en partijpolitieke aangelegenheid voldeed niet aan de criteria van het 
agendapunt. Het zij je vergeven, omdat ik weet hoezeer het je bezighield. 
Vanavond komt er voor jou een punt te staan achter je politieke loopbaan. Zoals je 
zelf aangaf: de gevraagde inzet is niet te combineren met privé- en werksituatie. 
Begrijpelijk. Hartelijk dank voor de kleur die je aan de politiek in West Betuwe hebt 
gegeven. Veel geluk en succes in jouw persoonlijke omstandigheden.  
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Richard Hoogveld (PvdA), 105 maanden 
Beste Richard, 
 
Jij was lid van de gemeenteraad vanaf september 2020, nadat Annet IJff in juli 
wethouder was geworden. Je anciënniteit in onze gemeente is dus de laagste. 
Wanneer ik echter de periode dat je gemeenteraadslid was in Lingewaal, stijg je in de 
rangorde. Onze eerste kennismaking was tijdens de ontmoeting met de PvdA-fractie 
en fractie-ondersteuning) in Varik in juni 2020. Toen begreep ik al dat de lijn 
ambtenarij-bestuur-politiek jou niet onbekend is, mede vanwege je werk bij een 
buurgemeente en je ervaring als raadslid in Lingewaal tussen 2010 en 2017. Toen 
zag ik ook je passie voor het fietsen. Je maakte en maakt veel kilometers met je 
speed pedelec. Het onderwerp veilig fietsen heb je ook tot partijspeerpunt weten te 
krijgen. In een gemeente met een uitgebreid fietsnetwerk zal er ongetwijfeld nog een 
en ander te wensen zijn. Ik heb uiteraard geen onderzoek meer gedaan naar je 
speerpunten in de voormalige gemeente. Ik herinner me ook een ontmoeting op een 
zonnige vrijdagmorgen bij jou thuis. Mooi dat we toen, behalve over politiek, het 
konden hebben over andere heel belangrijke dingen in het leven. 
Jouw inbreng in raad heb ik als volgt ervaren. Je begon meestal met het uitdelen van 
een compliment of positieve opmerking. Altijd goed om je gesprekspartner te paaien. 
Dan bracht je op een rustige en bedaarde manier je inhoudelijke punten naar voren en 
wachtte je rustig de reactie van de ander af. In veel gevallen was je tevreden met de 
reactie en liet je het erbij. Je pragmatische insteek leidde er ook wel toe dat je in 
eerste instantie niet je hand opstak om het woord te voeren. Als ik vervolgens mijn 
inventarisatie van sprekers had gedaan, keek ik je soms nog een keer aan en maakte 
je een gebaar van ‘ach ja, ik wil ook nog wel iets zeggen’. Een heel enkele keer kon je 
iets scherper van toon zijn, bijvoorbeeld in een interruptie. Maar daar was dan 
ongetwijfeld een politieke aanleiding voor. Jij leverde je bijdragen vooral op het 
gebied van het sociaal domein en bestuur en financiën.  
De kiezer besliste dat jouw lidmaatschap niet kan worden geprolongeerd. Ik begrijp 
best dat dit zuur is. Ik heb begrepen dat het de bedoeling is dat je actief wordt als 
burgerlid in de nieuwe periode. Zo bezien is dit afscheid niet helemaal een afscheid.  
Veel dank voor de manier waarop je als raadslid de gemeente gediend hebt. Alle 
goeds voor jou en jouw dierbaren. En wellicht tot ziens in een andere rol. 
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Hennie Challik (PvdA), 124 maanden 
Beste Hennie, 
 
Je bent eind november 2019 in de raad gekomen als opvolger van Fred Kloppenborg. 
Hij trad terug in verband met een ernstige ziekte en is ons helaas in september 2020 
ontvallen. Je was al een routinier in het politieke bedrijf omdat je al acht jaar 
raadservaring had opgedaan in de toenmalige gemeente Neerijnen. Daarbij had je 
eind 2018 ook min of meer aangegeven dat het welletjes geweest was. Door de 
omstandigheden heb je toch nog zestien maanden aan je politieke cv toegevoegd.  
Je staat te boek als een sociaal bewogen mens, die dit ook wil vertalen in je werk als 
gemeenteraadslid. Die bewogenheid blijkt ook uit je betrokkenheid bij een project op 
het door jou geliefde Bali, waarin mensen met een beperking meer zelfredzaam 
kunnen worden.  
Jouw bijdragen in de raad gingen veelal over de meer harde kant: verkeer en 
ruimtelijke ordening. Echter ook hierbij liet je zien dat je oog wilde hebben voor de 
consequenties voor mensen en hun directe leefomgeving. Zij kwamen bij wijze van 
spreken aan jouw keukentafel uitleggen welke zorgen zij hadden. 
Als ik naar je luisterde, kwam soms de gedachte naar boven dat je denken en spreken 
wilde combineren. Soms was je aan een zin begonnen, maar moest je deze later 
herformuleren in de hoop dat het er duidelijker door werd. Nu, bij mij niet altijd, maar 
dat geeft niet, want bij stemmingen bleek wel wat je bedoeling was geweest. Als je 
tenminste het onderscheid tussen een amendement en een motie scherp had.  
Ik kreeg bij jou ook het gevoel dat je liever meer dialoog tussen mensen zou willen in 
plaats van het simpelweg weergeven van een standpunt.  
Vorig jaar september dacht ik dat je, misschien met gevoelens van nostalgie, was 
toegetreden tot de fractie “Neerijnen”. Dat was bij de eerste discussie over het 
elektriciteitsregelstation. Raadsleden uit de voormalige gemeente bleken gezamenlijk 
op trekken…. 
Dank voor je sociale bewogenheid in je inbrengen. Nu komt er hopelijk meer tijd voor 
de projecten die je om zo te zeggen onder handen hebt. Soms is dat dichtbij huis 
(herstel van stormschade) en soms ver weg op Bali. Hoe en waar dan ook: het ga je 
goed! 
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Johan Kerbel (CDA), 127 maanden 
Beste Johan, 
 
Vanaf 2010 ben je in Lingewaal raadslid geweest tot en met eind 2018. Je deed in 
juni 2019 je intrede in deze gemeenteraad na het terugtreden van Hein van Harten. Je 
bijdragen gingen onder andere over verkeer en over openbare orde en veiligheid. Dat 
is niet verwonderlijk voor iemand die er een carrière bij de politie op heeft zitten. 
Mede door je ervaring vanuit Lingewaal heb je veel dossierkennis meegenomen en 
die op een goede manier kunnen gebruiken. Zo stelde je regelmatig vragen over de 
Avri, waarbij je je ook in regionaal verband goed liet informeren.  
Qua stijl blijft mij bij dat je bijna altijd vormelijk en beleefd bleef tijdens debatten. 
Zelfs als je vond dat er geen recht werd gedaan aan je inbreng. Een heel enkele keer 
heb ik gemerkt dat je geïrriteerd raakte. Bijvoorbeeld als ik niet had opgemerkt dat je 
het woord verlangde. Maar die irritatie bleek dan meer uit de intonatie van je woorden 
dan uit de woorden zelf. Ook in die situaties waarin je vond dat je nog geen afdoende 
antwoord had gehad. 
Af en toe kwam het voor dat je ergens mee zat of dat je ergens iets was opgevallen 
en dat je niet wilde wachten tot een raadsvergadering of dat je liever buiten een 
vergadering om besprak. Dan stuurde je een App-bericht of belde je me op. Dat waren 
goede contacten. Dank daarvoor. Bij gelegenheid konden ook andere zaken naar 
voren komen over kinderen of kleinkinderen. Maar ook bijvoorbeeld hoe ingrijpend 
het verlies van de aimabele Adriaan Hakkert werd ervaren, die bijna een jaar geleden 
is overleden. Op zulke momenten komen ogenschijnlijk belangrijke zaken in een 
ander perspectief te staan.  
Je sluit vanavond je politieke loopbaan af. Je vindt, zeer begrijpelijk, dat het mooi 
genoeg is geweest. Hopelijk komt er nu meer tijd voor andere belangrijke dingen, 
thuis of op andere plekken waar je je verantwoordelijk voor weet. Dank voor je 
inbreng en alle goeds voor je verdere levensweg! 
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Gert-Jan van Ochten (VVD), 147 maanden 
Beste Gert-Jan, 
 
Tja, wat moet ik nu zeggen tegen iemand die er nog helemaal niet aan toe is om 
afscheid te nemen van de politiek? De uitspraak dat de kiezer altijd gelijk heeft, is dan 
ook een beetje flauw, nietwaar? 
Net als bij Johan Kerbel liggen jouw wortels in de voormalige gemeente Lingewaal. 
Je trad er in 2009 aan als raadslid en vervolgde je politieke ambt in onze gemeente. 
Over tal van onderwerpen voerde je het woord. De insteek was altijd positief. Soms 
overhellend naar kritisch. Daarbij koos je er welbewust voor nooit negatief te doen 
richting een opponent. Op een keurige en beschaafde manier maakte je duidelijk 
waarvoor je wilde staan en welke kant je uitwilde. Je was je er goed van bewust dat 
er soms compromissen gesloten moeten worden. En als het zo ver gekomen is, is 
afspraak ook afspraak.  
Je bent nu gedwongen terug te treden. Ongetwijfeld kan een kersvers raadslid dat 
morgen aantreedt veel profijt hebben van jouw kennis en ervaring. En is het niet zo 
dat je een ‘doorstart’ maakt als burgerlid? 
Hoe jouw politieke toekomst er ook uitziet, een ding is duidelijk. De gemeente is je 
dank verschuldigd voor jouw bijdragen aan het gemeenteraadswerk. Ik wens je 
succes en in persoonlijk opzicht geluk toe. 
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Jos Rietbergen (VWB), 174 maanden 
Ik kom nu bij een raadslid dat raadslid was, vertrok, terugkwam en weer wegging en 
weer terugkwam. Gaat hij nu echt weg? 
 
Beste Jos,  
 
Alle gekheid op een stokje. Je hebt een lange politieke staat van dienst. Vanaf 1994 
tot voorjaar 2002 was je gemeenteraadslid in Geldermalsen. Van april 2002 tot maart 
2005 ben je wethouder geweest namens de VVD. In 2014 maakte je een rentree in de 
gemeenteraad voor Leefbaar Geldermalsen, dat nu te boek staat als Verenigd West 
Betuwe.  
Ik heb je op verschillende manieren leren kennen. Je bent iemand met een warm hart 
voor anderen die om een of andere reden zorg en aandacht verdienen.  
Een tweede kenmerk is dat je een bijtertje bent, zeg maar gerust een bijter. Als een 
terriër pakte je dossiers vast en liet eigenlijk niet meer los, of af en toe met een 
schijnbeweging. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Avri, onze afvalophaaldienst. In jouw 
politieke terminologie: het roer moet om. Als je op dreef was, had je stijl ook veel weg 
van een bijter. Het is je opponenten aangeraden een dikke huid te hebben om de 
aanvallen te pareren. In de periode dat we digitaal vergaderden, keek ik soms 
aandachtig naar je mimiek. Je draaide ongedurig op je stoel en foeterde erop los. 
Was het oprechte verontwaardiging of gespeelde boosheid en een vorm van 
doordraven of overdrijven, omdat het er nu eenmaal ook bij hoort? 
Als derde punt noem ik dat je vrij ongepolijst of robuust in je taalgebruik kon zijn. 
Volgens eigen zeggen: 'het enfant terrible of die vent met een grote bek'. Soms in de 
raad en soms via een email. Een enkele keer vloog je een beetje uit de bocht en 
hadden jij en ik een aanvaring. Bijvoorbeeld over het voormalige weekblad West 
Betuwe. Een keer dacht jij na een nachtje slapen: ik moet toch maar een keer koffie 
gaan drinken met die burgemeester. Dat heb ik zeer gewaardeerd.  
Ik noem als verdienste nog één ding: je was gewaardeerd voorzitter van de 
klankbordgroep over de thuisvesting. Kritisch volgde je de verantwoordelijk 
portefeuillehouder en even kritisch hield je waar nodig je collega’s de spiegel voor, 
ook toen het ging over de faciliteiten voor het toekomstige vergadercentrum.  
We nemen afscheid van een kleurrijk en niet onomstreden politicus. Die ieder 
opscherpte bij het zoeken en vinden van argumenten voor de eigen opvatting. Dank 
voor de rol van terriër. Ik wens jou en degenen die bij je horen alle goeds op je 
levenspad. 
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Dries Mulder (SGP), 241 maanden 
Beste Dries, 
 
In totaal ben je 241 maanden politiek actief geweest. Vanaf 2002 ben je al raadslid, 
eerst in de gemeente Neerijnen en sinds 1 januari in West Betuwe.  
Uit de periode dat wij elkaar kennen, weet ik dat je al die tijd bezig hebt gehouden met 
vraagstukken in het sociaal domein. In Neerijnen was het volgens mij alles wat met 
financiën te maken heeft.  
Wie jou een document laat analyseren, moet er rekening mee houden dat het 
gefileerd wordt. Op de financiële aspecten ben je bij wijze van spreken in staat om de 
cijfers zelf te ordenen, in een bestand te zetten en te controleren op consistentie. En 
nog belangrijker, omdat je het wilt doorgronden en aan anderen kunnen uitleggen. Die 
uitleg deed je eventueel zelf tijdens een fractievergadering of behandeling in een 
commissie of raadsvergadering. Je legde een functioneel gezond wantrouwen aan 
de dag wat betreft de geleverde informatie. Dan vroeg je door en een enkele keer 
kreeg ik het gevoel dat je zelfs de gemeentelijke administratie op functionele codes, 
grootboeknummers of hoe het ook heten mag wilde controleren. Of je zover moet 
gaan? Ik voeg er eerlijk aan toe dat ik je financiële redenering niet altijd op detail kon 
volgen.  
Ik heb me laten vertellen dat jij voor de SGP-fractie altijd een wandelend nieuwsblad 
bent geweest. De fractieleden hadden geen abonnement nodig op een krant, want jij 
spitte alle informatiekanalen na voor nieuws over Neerijnen en later West Betuwe. Die 
je vervolgens door appte aan de overige leden. Soms zal er ook een bedoeling achter 
gezeten hebben dat er iets gedaan moest worden de informatie. 
Via het sociaal medium Twitter weten we dat je van je hart geen moordkuil maakt. Je 
retweet opvattingen van anderen als waren ze van jezelf. Ze zullen vast niet altijd een 
fractiestandpunt vertolken. Je profiel is glashelder: christen, klimaatrealist, 
nationalist, pro-life, pro-Israël, de cryptische aanduiding VVMU (waarschijnlijk staat 
dit voor vrijheid van meningsuiting) en tegen vaccinatiedwang. Een keer dacht ik: hij 
is vergeten toe te voegen dat hij anti-vegetariër is.  
Om je raadslidmaatschap voort te kunnen zetten, had de SGP zeven raadszetels 
moeten halen. De kiezers vonden vijf blijkbaar een mooi getal. Daarom eindigt twintig 
jaar politieke inzet als raadslid voor de gemeenschap vanavond. Heel veel dank voor 
je nauwgezetheid en vasthoudendheid. Alle goeds voor jou persoonlijk en voor allen 
die jou lief zijn. En wellicht tot ziens in de rol van burgerlid. 
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Dittie van Zee (CDA), 277 maanden 
 
Beste Dittie, 
 
Bij de afsluiting van de raadsperiode in Lingewaal zal het vast al wel gememoreerd 
zijn. Dat jij daar een van de raadsleden was met veel politieke ervaring. Je bent in 
1998 gestart met het raadswerk. Al snel werd je fractievoorzitter. In 2018 stond je 
voor de vraag of je in de nieuwe gemeente ook raadslid wilde worden. Je hebt 
overwogen toen te stoppen. Maar het beroep op je loyaliteit was niet tevergeefs. 
Zelfs voor de ronde van 2022 heb je volgens mij nog even getwijfeld of je echt zou 
gaan stoppen. Maar uiteindelijk heb je toch de knoop doorgehakt. Na 24 jaar mogen 
anderen verdergaan, waar jij stopt. 
Je bent verknocht aan ons gebied en in het bijzonder aan Herwijnen. Dat verklaart 
ook waarom je actief bent in de historische vereniging, in de agrarische wereld, 
omdat jouw gezin een melkveehouderrij bestiert en omdat je ook aan anderen de 
kenmerken van het historische boerenleven wilt overbrengen. Je moet dus wel 
gedreven en bevlogen zijn om zo veel hooi op de vork te houden, anders houd je het 
niet vol. Het heeft je veel inspanning gekost, maar ook veel gebracht. Je 
dossierkennis en je manier van debatteren kwamen goed van pas. Daarnaast is 
belangenbehartiging je van huis uit als het ware met de paplepel ingegeven.  
Ik ga geen voorbeelden geven van bijdragen die jou kenmerkten. De lijst wordt lang. 
Voor het overgrote deel hadden zijn inbrengen betrekking op het gebied van sociale 
zaken, welzijn en zorg. Je koos zorgvuldig je woorden, woorden van waardering als 
het kon, woorden van kritiek als het moest. Maar de ondertoon was en bleef altijd 
constructief. 
Dat gold ook voor je inbreng in het presidium, de agendacommissie voor de 
gemeenteraad. Er moesten soms best wat noten gekraakt worden. Je zocht altijd 
toch weer de verbinding om tot breed gedragen beslissingen te komen. 
Het moet een behoorlijke omschakeling zijn geweest van Lingewaal naar West 
Betuwe. Komend vanuit een gemeenteraad met vijftien zetels, verdeeld over slechts 
vijf fracties in een raad met 31 zetels met tien fracties. Het zal evenzeer wennen zijn 
geweest om te opereren in een situatie waarin je fractie niet in de coalitie zit. Je hebt 
alles gegeven om er het beste van te maken.  
Ik dank jou heel hartelijk voor alles wat je voor onze gemeente hebt gedaan. Ik wens 
jou voor de komende tijd energie en kracht voor alles waarvoor je je wilt inspannen.  
 
Raadsleden uitnodigen om de geschenken uit te pakken 
Ondertussen de bloemen uitdelen (Elisabeth en Desiree geven aan) 
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Hans Daudeij naar voren vragen 
 
KO Hans Daudeij (Dorpsbelangen), 144 maanden 
 
Beste Hans, 
 
In de voormalige gemeente Lingewaal ben je begonnen als raadslid voor de 
ChristenUnie. De fractie die in 2017 als enige tegen de fusie was. Op een bepaald 
moment (ik weet niet precies wanneer), maakte je de overstap naar Dorpsbelangen. 
Omdat iemand boven jou op de kandidatenlijst afzag van zijn benoeming, werd je na 
de vorming van de coalitie in februari 2019 raadslid in onze gemeente.  
Ik heb niet meer kunnen nagaan welke onderwerpen je in Lingewaal bezig bent 
geweest. Via googelen stuitte ik in elk geval op het verzet tegen windturbines in Spijk. 
In onze gemeente hield je bezig met uiteenlopende onderwerpen in het ruimtelijke 
domein. Ik herinner aan het beleidskader zon en aan het dossier over de golfbaan 
Spijk. 
Als je je bijdragen grondig had voorbereid, droeg je deze in de gemeenteraad voor 
alsof je een literair opstel had gemaakt. Ik luisterde met genoegen naar de mooie 
volzinnen met een creatieve beeldspraak die aan duidelijkheid niets te wensen 
overliet. Het was voor jou maar goed dat de spreektijdregeling nog niet van 
toepassing was, want je nam alle tijd om je mening naar voren te brengen. Het was 
goed opletten op welke manier je de vragen naar voren bracht. Ze waren omlijst met 
inleidende en uitleidende teksten, die bij sommigen tot de verzuchting leidde wat ook 
alweer de vraag was. Onder andere in het tijdperk van digitaal vergaderen viel mij je 
non-verbale communicatie op. Een heftig ja-knikken of nee-schudden maakten 
duidelijk wat je ervan vond. 
Je werkwijze was diepgravend. Als je informatie van anderen nodig had, ging je er 
persoonlijk naar op zoek door de betrokkenen gewoon te bellen en informatie op te 
vragen.  
Ik heb me laten vertellen dat je na afloop van vergaderingen altijd in was voor het 
spreekwoordelijke hapje en drankje. Ik heb dat persoonlijk helaas tot nu toe maar 
heel weinig meegemaakt. 
Vandaag neem je afscheid. Je kunt terugkijken op een langjarige politieke 
betrokkenheid bij Lingewaal en West Betuwe. Een periode waarin je een scala aan 
onderwerpen voor het voetlicht bracht. Politiek is soms ongewis. Wie weet is het een 
afscheid voor lange tijd. Maar misschien zien we je binnenkort terug. Langdurige 
inzet voor bestuur en politiek mag vandaag worden bekroond met koninklijke 
waardering. Met genoegen deel ik je mee dat Zijne Majesteit de Koning heeft 
besloten je te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, waarmee ik je van 
harte gelukwens. Graag speld ik hierbij behorende versierselen bij je op. 
 
Versierselen opspelden en doosje overhandigen 
  



Pagina 13 van 13 

Klaartje de Heus naar voren vragen  
KO Klaartje de Heus (Dorpsbelangen), 324 maanden 
 
Beste Klaartje,  
 
Je politieke anciënniteit is ongeëvenaard. Je bent al in april 1994 lid worden van de 
raad van de gemeente Geldermalsen. Tussen 1998 en 2001 was je daar ook 
wethouder. Je kijkt met gepaste trots terug op die periode, waarin de rotonde op de 
N327 werd aangelegd in plaats van de gevaarlijke kruising Hooiweg-Krugerstraat. 
In 2001 ging GemeenteBelang samen met de VVD. Jij voelde je daar niet thuis en 
richtte met enkele anderen Dorpsbelangen op. 
In 2002 deed Dorpsbelangen mee aan de verkiezingen en je partij kwam direct met 
drie zetels in de raad. Dorpsbelangen blijkt een constante factor te zijn en bij de start 
van West Betuwe wordt het bereik van de partij groter dan Geldermalsen. Terwijl Ed 
Goossens en Rutger van Stappershoef wethouder werden, vond jij het tijd om het 
fractievoorzitterschap over te dragen aan de Henk de Man.  
Je mag terugzien op mooie momenten in de verschillende perioden. Het is 
verleidelijk een opsomming van een aantal mijlpalen te geven. Ik noem er daarom 
slechts twee. Het behouden van de Steenvliet, kennelijk ook bekend als de plas van 
Klaartje. En het realiseren van het Dorpshuis in Gellicum. 
Vandaag zet je een punt (of zo je wilt een uitroepteken) achter je politieke loopbaan. 
Inmiddels stopt ook een aantal andere mensen met hun directe betrokkenheid bij 
jouw partij. Je zou kunnen stellen dat de mensen van het eerste uur plaatsmaken 
voor een volgende generatie. 
Jouw basishouding is altijd de dienstbaarheid geweest. Het gaat niet om macht maar 
om dienend bezig zijn voor de gemeenschap. Voor de gehele gemeenschap, 
ongeacht godsdienst of levensovertuiging. Die dienstbaarheid komt bij jou mede 
voort uit je geloofsovertuiging. Een ander aspect aan jouw politiek bezig zijn is dat je 
kiezersmandaat afmaakt. Vier jaar is vier jaar. De periode om als 
volksvertegenwoordiger op te komen voor de belangen van de inwoners van onze 
dorpen en stadjes.  
Ik vind het bewonderenswaardig dat je je zo lang hebt kunnen en willen inzetten voor 
de gemeenschap. Dit terwijl je jarenlang ook in familieverband een bedrijf runde.  
Ik weet dat je met dankbaarheid terugkijkt op een intensieve periode waarin je op een 
mensgerichte manier met de lokale politiek bezig was. Ik weet ook dat je er helemaal 
vrede mee hebt dat je nu afscheid neemt. Hopelijk breekt nu de tijd aan voor andere 
zaken, die op je pad komen. Dank, veel dank voor het energieke bezig zijn voor onze 
inwoners. Ik wens jou en jouw dierbaren alle goeds op je verdere levensweg.  
De cirkel is rond als ik zeg dat er een gouden rand om je loopbaan komt. Je langjarige 
inzet krijgt een kroontje in de vorm van een onderscheiding. Want het heeft Zijne 
Majesteit de Koning behaagd jou te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Heel hartelijke gefeliciteerd. De daarbij behorende versierselen ga ik je nu graag 
opspelden. 
 
Versierselen opspelden en doosje overhandigen 
 
 
<< terug naar agenda >> 


