
Aan: Leden van de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe 

 Postbus 112, 

 4190 AA GELDERMALSEN       

    

 

Onderwerp: Startnotitie Participatiebeleid 

  

            Heukelum, 19 maart 2021 

 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Op de agenda van de raadsvergadering van 30 maart a.s. staat o.a. de 

behandeling van de “Startnotitie Participatiebeleid”. 

Tijdens de behandeling van deze nota in de oordeelsvormende raadsbijeenkomst 

op 16 maart jl. viel het mij op dat vrijwel alle raadsfracties sterk aandrongen op 

een goede communicatie met de inwoners (betrokkenheid van de inwoners 

vergroten en serieus nemen). Het zou als hamerstuk kunnen worden afgehandeld 

in de raadsvergadering. 

 

Op dit moment is er in de kern Heukelum veel onrust over een aantal “besluiten” 

van de gemeente West Betuwe betrekking hebbende op activiteiten van 

verenigingen/inwoners in onze kern Heukelum. Deze activiteiten passen echter  

nadrukkelijk binnen de participatiegedachte van de gemeente zoals deze 

aangegeven is in de “Startnotitie Participatiebeleid”.  

 

Het betreft de volgende besluiten/activiteiten: 

1) Dwangsomoplegging volkstuinvereniging De Praetakker Heukelum 

(zie ook de ingezonden brief met bijlagen van deze vereniging). In het 

verleden zijn er afspraken gemaakt tussen oud-gemeente Lingewaal en het 

bestuur van de volkstuinvereniging. Ook is destijds een klacht over 

kraaiende hanen afgewezen. In het oorspronkelijke archief van oud-

gemeente Lingewaal moeten hier nog stukken over te vinden zijn. Het 

schijnt nu weer over eenzelfde klacht te gaan. Onbegrijpelijk dat vanuit de 

gemeente/ODR een brief gestuurd wordt met een dwangsomoplegging 

van liefst € 15.000,-- zonder de historie na te trekken. 

2) Verwijderen pannaveld bij voetbalvereniging Heukelum 

Op basis van klachten over overlast is er een gerechtelijke procedure 

gevoerd (looptijd bijna 2 jaar) en moest uiteindelijk het pannaveldje 

verwijderd worden. In de procedure heeft de gemeente (en de ODR) 

nadrukkelijk de kant van de klagers gekozen. Ondanks dat de vv 

Heukelum een oplossing aandroeg (pannakooi) waren er maar 2 

mogelijkheden (verplaatsen achter de tribune of verwijderen). Uit 

kostenoverwegingen heeft de vv Heukelum niet voor verplaatsen gekozen. 



Het pannaveldje is destijds (2017) gerealiseerd met ondersteuning vanuit 

oud-gemeente Lingewaal (bijdrage kernenbudget). Het pannaveldje is 

intussen (op basis van de gerechtelijke uitspraak) verwijderd. 

3) Kadernota Speelruimtebeleid 2022-2026  

Onlangs is de “Kadernota Speelruimtebeleid 2022-2026” vastgesteld. In 

de kern Heukelum zijn voor verschillende kleinere speelplekken (o.a. aan 

de Bezander en de Ringovenlaan) convenanten afgesproken tussen oud-

gemeente Lingewaal en inwoners (met name afspraken over beheer en 

onderhoud). Ook in de andere kernen van oud-gemeente Lingewaal is dit 

gebeurd. Nu worden er speeltoestellen verwijderd zonder dat hierover 

overleg gepleegd wordt met de betrokken inwoners. 

4) Eendehotel in de stadsgracht 

Bij de renovatie van de stadswal van Heukelum zijn er afspraken gemaakt 

tussen oud-gemeente Lingewaal en de inwoners over het verwijderen, 

opslaan en weer terugplaatsen van het eendehotel in de stadsgracht. 

Inwoners hebben het eendehotel opgeknapt (materiaal werd door de 

gemeente Lingewaal beschikbaar gesteld). Echter toen het teruggeplaatst 

moest worden (zomer 2019) gaf de gemeente West Betuwe aan dat dit 

niet tot de “core” business behoorde. Uiteindelijk is het eendehotel door 

de inwoners teruggeplaatst. Maar wie zorgt nu voor het beheer en 

onderhoud?  

5) Bloembakken in de oude kern Heukelum 

Voor de oude historische kern van Heukelum (maar ook die van Asperen) 

is in het verleden (omstreeks 2012) in oud-gemeente Lingewaal beleid 

gemaakt over het aanbrengen van bloembakken aan de openbare 

historische verlichtingsmasten. Voor het dienstjaar 2019 is dit beleid niet 

gecontinueerd door de gemeente West Betuwe. Wel wordt eenzelfde 

initiatief in de kern Geldermalsen (leefbaarheidsbudget) in 2020 

gehonoreerd? 

6) Onderhoud grassportvelden voetbalverenigingen 

In het verleden (omstreeks 2014) zijn er afspraken gemaakt tussen oud-

gemeente Lingewaal en de 5 voetbalverenigingen in Lingewaal over het 

maaien van de grassportvelden (aanschaf robotmaaiers). Voor het 

dienstjaar 2019 wordt dit beleid niet gecontinueerd door de gemeente 

West Betuwe (zie ook de discussie hierover in uw raad). Voor met name 

de vv Heukelum en vv Vuren heeft dit vervelende financiële 

consequenties. In het kader van de nog op te zetten en uit te werken 

harmonisatie van het gemeentelijk sportbeleid vraagt dit wel aandacht. 

 

Bij al deze besluiten/activiteiten komt naar voren dat richting de 

verenigingen/inwoners slecht gecommuniceerd is vanuit de gemeente/ODR. De 

leden van de verenigingen en de inwoners begrijpen het niet meer. Graag vraag 

ik nadrukkelijk uw aandacht hiervoor. Communiceer open en transparant, in 

duidelijke taal maar vooral ook volledig, naar verenigingen/inwoners. In het 

Bidbook wordt gesproken over “Dichtbij en op Maat”. Dit wordt nog 

onvoldoende zichtbaar in de praktijk. 



 

Binnen onze, vooral kleine, kernen is de sociaal-maatschappelijke functie van 

het verenigingsleven van essentieel belang. Steeds meer zie je ook dat de 

verenigingen de handen ineen slaan en gezamenlijk tot activiteiten komen. Kijk 

in de kern Heukelum maar eens naar de Stichting Jaarmarkt, het 

Krakelingendorp, het Mix-voetbaltoernooi, oranjefeest, kermis etc. Zij vormen 

vaak de smeerolie voor de leefbaarheid in onze kern. 

 

De kernenagenda Heukelum wordt binnenkort verspreid onder de inwoners van 

de kern Heukelum. Hier ligt een zware taak voor de leden van de werkgroep 

kernagenda Heukelum om deze agenda ook geloofwaardig over te laten komen 

bij de verenigingen/inwoners van de kern Heukelum. 

 

Tenslotte wil ik via deze weg ook mijn oprechte waardering uitspreken voor de 

werkwijze van onze gebiedsmakelaar. Zij probeert om binnen de mogelijkheden 

die er zijn te ondersteunen. 

 

Deze brief heb ik niet geschreven als;  

- lid van de kerngroep kernagenda Heukelum 

- bestuurslid van Heukelum Aktief (dorpshuis De Krakeling) 

- oud-wethouder van de oud-gemeente Lingewaal 

- voorzitter van de afdeling PvdA West Betuwe 

- KNVB ambassadeur 

maar als betrokken inwoner van de gemeente West Betuwe en in het bijzonder 

als inwoner van de kern Heukelum. 

 

Deze brief is ook in copie gestuurd naar het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente West Betuwe. 

 

Met vriendelijke groeten, 

inwoner van de kern Heukelum 


