
Nieuws van de gemeenteraad
woensdag 24 januari 2018

Contact  
met raad
Hebt u een vraag aan een raadslid? 
Of wilt u over een onderwerp van 
gedachten wisselen? 
U vindt alle contactgegevens 
van de raadsleden op 
www.lingewaal.nl/raad. ■

twee zetels in de raad. Vervolgens zijn 
we gestaag doorgegroeid naar 4 zetels 
plus een wethouder in het college en 
zijn we nu de grootste partij in de 
gemeenteraad van Lingewaal. Dit alles 
natuurlijk dankzij de steun en stem van 
vele inwoners. Die betrokkenheid geeft 
ook meteen de grootste voldoening 
voor mijn werk als raadslid. Dichtbij de 
burger staan en mee beleven wat er in 
de gemeenschap gebeurt, dat vind ik 
heel belangrijk. 

De maatschappij dat ben je zelf
‘De maatschappij dat ben je zelf’, dat 
is mij van jongs af aan meegegeven. Ik 
vind dat je aan de samenleving waar je 
deel van uitmaakt, een bijdrage hoort 
te leveren door de talenten en gaven 
die je ontvangen hebt daar ook te 
gebruiken. Zo maak ik mij onder andere 
sterk voor het verenigingsleven in 
Lingewaal. Ik heb namelijk ervaren dat 
dit belangrijk is voor de leefbaarheid in 
dorp of stad. Sport, cultuur, muziek, het 
maakt niet uit wat, binnen een vereni-
ging deel en beoefen je gezamenlijk je 
passie, bouw je een vriendennetwerk op 
en wordt jong en oud met elkaar ver-
bonden. Bij de vorming van het huidige 
college vond onze fractie het belangrijk 
dat sport en onderwijs in de portefeuil-
le van onze wethouder kwam. We willen 
helpen en faciliteren waar mogelijk en 
dat heeft inmiddels tot mooie resulta-
ten geleid bij vrijwel alle verenigingen. 
Maar laat ik daarbij vooral ook opmer-
ken dat het meeste te danken is aan de 
grote inzet van de vele enthousiaste en 
vaak zeer deskundige vrijwilligers die 

onze gemeenschap rijk is. Dat vind ik 
echt iets om trots op te zijn!

Afstand tussen gemeente en inwoners
We zijn inmiddels ons laatste jaar 
ingegaan als zelfstandige gemeente 
Lingewaal en zijn druk met de voorbe-
reidingen die leiden naar de nieuwe ge-
meente West Betuwe. Persoonlijk vind 
ik dat jammer en maak ik me zorgen 
over de afstand die kan ontstaan tussen 
de gemeente en haar inwoners. Ik vind 
dat die afstand kleiner moet worden, 
maar ik vraag me af of de betrokkenheid 
die we in Lingewaal tonen op hetzelfde 
niveau waargemaakt kan worden in een 
grotere gemeente met zoveel kernen. 
Tegelijk zal daar onze uitdaging liggen, 
want ik wil raadslid zijn ten dienste van 
alle burgers en voor iedereen de beste 
woon- en leefomstandigheden creëren. 
Onze ouderen in het bijzonder, maar 
ook de jeugd vind ik belangrijk, want 
zij zijn onze toekomst. 

Ik hoop me in de nieuwe gemeente op 
dezelfde wijze in te kunnen zetten, 
werkend vanuit mijn christelijke levens-
overtuiging voor iedere inwoner en voor 
een gezonde vitale samenleving. In 
juni ga ik met pensioen en stop ik met 
mijn werk als inspecteur auditor bij de 
Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit 
(NVWA) en dan kan ik nog meer tijd en 
energie geven aan het raadslidmaat-
schap. Ik hoop dat straks nog meer 
mensen uit Lingewaal meedoen aan de 
politiek van West Betuwe! ■

Fred Temminck 

Voorafgaand aan de raadsvergadering 
stelt een raadslid van Lingewaal zich 
aan u voor. Deze keer is het woord 
aan Fred Temminck, raadslid voor de 
ChristenUnie.

Ik ben geboren en opgegroeid in 
Asperen, getrouwd met Corrie en samen 
hebben we de rijkdom van vijf kinderen 
en tien kleinkinderen. Ik ben belij-
dend lid van de Nederlands Hervormde 
kerk en daar actief geweest in het 
jeugdwerk. Verder ben ik ruim 50 jaar 
lid van muziekvereniging Ad Astra, 
waar ik trombone speel, en ruim 40 
jaar lid van volleybalvereniging WHV. 
Ik heb ook diverse bestuursfuncties 
bekleed in meerdere verenigingen en 
in het onderwijs, steeds voor langere 
tijd. Ik ben dus redelijk honkvast. Dat 
geldt ook voor de politiek. Sinds de 
eeuwwisseling groeide mijn interesse 
en werd ik actief voor de ChristenUnie. 
In 2002 deed de ChristenUnie voor 
het eerst mee aan de gemeenteraads-
verkiezing in Lingewaal en behaalden 
we de eerste zetel in de raad. In 2006 
werd ik fractieleider en kwamen we met 

Agenda raadsvergadering 25.01.2018
Op donderdag 14 december vergadert de gemeenteraad van Lingewaal 
om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Asperen. U bent 
van harte welkom om de vergadering op de publieke tribune bij te 
 wonen. Op de agenda staat:

1. Opening
2. Vaststellen en / of aanpassen 

agenda
3. Onderzoek geloofsbrieven van 

mw. L.J.E.M. Ekelmans-Rijpert
4. Installatie / beëdiging raadslid
5. Spreekrecht burgers
6. Vaststellen besluitenlijst 

14 december 2017
7. Ingekomen stukken
8. Mededelingen

9. Invoeren duurzaamheidslening 
en vaststellen Verordening 
duurzaamheidslening gemeente 
Lingewaal 2018

10. Vaststellen definitieve  
OZB-tarieven 2018

11. Notitie ouderenbeleid Lingewaal
12. Bespreekpunten vanuit Regio 

Rivierenland 
13. Sluiting

U kunt de vergaderingen als toehoorder bijwonen of (terug)luisteren via 
Notubiz: lingewaal.raadsinformatie.nl/dashboard.

Vergaderstukken
De volledige agenda en bijgevoegde stukken staan op www.lingewaal.nl/
gemeenteraad. Ook vindt u hier het vergaderschema en meer informatie over 
de gemeenteraad. 

Inspreken
De gemeenteraad vindt het belangrijk om in de voorbereiding op besluiten de 
mening van inwoners, instellingen en bedrijven te horen. Hebt u een vraag, 
wens of suggestie? U kunt als inwoner van de gemeente Lingewaal gebruik 
maken van het spreekrecht en inspreken bij vergaderingen van de gemeente-
raad. U kunt zich hiervoor tot op de dag van de vergadering vóór 16.00 uur 
aanmelden bij de griffie via 0345 – 63 40 00. U kunt vragen naar Herman 
Dame. ■

Raad bespreekt duurzaamheidslening en ouderenbeleid
Op donderdag 25 januari behandelt de gemeen-
teraad van Lingewaal belangrijke agendapunten, 
onder andere een adviesnota over een duurzaam-
heidslening, een notitie ouderenbeleid en de 
definitieve OZB-tarieven voor 2018. Ook wordt 
Lea Ekelmans geïnstalleerd als gemeenteraadslid 
voor het CDA. Hiervoor legt zij tijdens de verga-
dering een eed af. U bent van harte welkom om 
hierbij aanwezig te zijn.

Adviesnota duurzaamheidslening
In september 2017 is besloten dat Lingewaal 
in 2030 energieneutraal wil zijn. Om dit te 
bewerkstelligen wordt de raad gevraagd een 

bedrag van € 300.000,- ter beschikking te stellen 
voor een duurzaamheidslening voor de inwoners 
van Lingewaal. Deze lening moet ervoor zorgen 
dat inwoners tegen een laag rentetarief geld 
kunnen lenen om  hun woning energiezuiniger 
te maken. Hiermee wordt geprobeerd de drempel 
te verlagen om te investeren in het nemen van 
energiebesparende maatregelen aan de woning 
of te investeren in de opwekking van duurzame 
energie.

Notitie ouderenbeleid
In lijn met de landelijke tendens zien we ook in 
Lingewaal dat het aantal ouderen de komende 

jaren fors gaat stijgen. Deze toename vraagt 
om aangepaste woningbouw, maar ook op inzet 
op onder andere preventie, gezonde leefstijl, 
bewegen en vervoer. Via de notitie wordt de 
raad geïnformeerd over de ontwikkelingen met 
betrekking tot de doelgroep ouderen en wordt 
inzichtelijk wat er allemaal beschikbaar is op het 
gebied van ouderenbeleid in de drie individuele 
gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Linge-
waal. Ook wordt inzicht gegeven in de behoeften 
van de Lingewaalse ouderen en wat er in 2018 
nog gerealiseerd kan worden om in deze behoef-
ten te voorzien. ■

Raad bespreekt duurzaamheidslening en ouderenbeleid


