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Voorzitter, in september was ik in Heukelum bij de start van het verenigingsleven binnen de kerk  voor een 

nieuw winterseizoen. Dominee Dekker sprak daar en haar woorden waren een oproep en bemoediging 

tegelijk. Het thema was “deel je leven” en het sprak ook mij bijzonder aan. Het houdt je een spiegel voor. 

Wie wil ik zijn, waar wil ik staan. In de huidige tijd die toch wat verhard is en individu gericht, is het zo 

waardevol en belangrijk dat we oog hebben voor elkaar en er zijn voor elkaar. Deel je leven. Het deed me 

denken aan het werk dat je als raadslid voor een gemeenschap mag doen. Als ChristenUnie vinden we het 

van belang om uit te dragen dat ieder mens telt, zonder uitzondering, en dat wij ter plaatse ons werk 

mogen doen voor onze inwoners. Wij zijn er voor hen en niet zij voor ons. Je leven delen, ook in gemeente 

politiek. Hoe goed kan dat werken als je dicht bij elkaar staat, de lijntjes kort zijn en je je naaste in beeld 

hebt. Zo waardevol. Een mooi positief voorbeeld binnen onze gemeente is bijvoorbeeld de uitvoering van 

de nieuwe taken in het sociaal domein. 

 

Voorzitter, we hebben weer een overzichtelijke en iets meer uitgebreide programmabegroting gekregen. 

Het ziet er goed uit, en dan bedoel ik ook wel het boekje, maar veel meer de inhoud en dat is belangrijk en 

mag ons stemmen tot grote dankbaarheid. 

We zien een meerjarenbegroting die sluitend is, een groeiende reserve, een weerstandsvermogen dat goed 

op peil is waarbij de risico’s voldoende afgedekt zijn, en daarnaast tegelijk veel projecten en ambities. Zoals 

nu al meerdere jaren is alles mooi in balans en dat is natuurlijk niet vanzelfsprekend. Een groot compliment 

aan de wethouder financiën, het college en onze ambtelijke organisatie met aan het hoofd de 

gemeentesecretaris  is dan ook zeker op zijn plaats.  

 

Voorzitter, de fractie van de ChristenUnie kijkt wel met enige zorg naar de diverse projecten in de 

meerjarenbegroting. Dit met het oog op een mogelijke herindeling. Ons is in de raad van 6 oktober gezegd 

dat de projecten uit het Manifest op tijd geregeld en afgedekt zullen zijn via een convenant, dus dat gaan 

we zien. Maar hoe zit het dan met de andere projecten die in de meerjarenbegroting terug komen. Denk 

bijvoorbeeld aan de rotonde in Herwijnen genoemd voor 2017 en 2018. Hoe gaan we daar mee om als we 

bedenken dat er in 2017 definitief over een herindeling beslist wordt. Ik heb de vraag meerdere keren 

gesteld op 6 oktober, maar geen antwoord gekregen. Dus nog maar eens: als de herindeling doorgaat, 

wanneer is dan het moment dat wij als raad onze zeggenschap kwijt zijn en de provincie het overneemt? 

 

Voorzitter, de fractie van de ChristenUnie wil graag even de verschillende programma’s doorlopen.  

In programma 1 lezen we over de manifest projecten. Daar wordt hard en slagvaardig aan gewerkt en onze 

fractie vindt het van groot belang dat deze projecten daadwerkelijk tot uitvoering zullen komen. 

Bij de intergemeentelijke samenwerking hebben we afgelopen dinsdag tijdens de technische raad al 

aangegeven dat de twee aangenomen moties in de raad van 6 oktober hier ook van groot belang zijn. 

Binnen programma 2 hebben we al schriftelijke vragen ingediend over de calamiteiten ontsluiting van 

industrieterrein De Oven waar we als fractie van de ChristenUnie bezorgd zijn over de aantasting van het 

Gelders Natuur Netwerk (Natura 2000 en Ecologische Hoofd Structuur). De beantwoording zien we 

tegemoet. 

In programma 3 meerdere mooie ontwikkelingen waar wij als ChristenUnie ook vaker voor hebben gepleit. 

De herinrichting van het bos bij het gemeentehuis en de restauratie van de aangrenzende stadswal zijn we 

blij mee, als ook de aanplant van extra bomen. Het is goed om aandacht te hebben voor de veiligheid bij de 

begraafplaats in Vuren en daarom de capaciteit voor parkeren uit te breiden. 

Positief vinden we de in programma 4 genoemde  actie om vorm te geven aan een netwerksamenwerking 

tussen vluchtelingwerk,  Avres, Welzijn Lingewaal en het Sociaal Team. 



In programma 5 wordt gemeld dat we samen met de onderwijspartners het taalontwikkelingsprogramma 

LOGO 3000  aan schaffen en ook daar hebben we als ChristenUnie eerder om gevraagd. Van groot belang 

om al vroeg in te grijpen in het onderwijs van onze kinderen om ontwikkelingsachterstanden te voorkomen. 

Een goede zaak, net als de genoemde steun voor nieuwkomers in het basisonderwijs. 

Programma 6 sport maakt ons ook enthousiast. Het regionale convenant voor de sport is goed en 

belangrijk. Het steunt ons mooie verenigingsleven. Zeer positief benoemen we hier het toekennen van 

leningen  aan sportverenigingen. Voor ons heeft het nagenoeg geen consequenties en voor de verenigingen 

is het een geweldige steun. De IJsclub Herwijnen, de paardensportverenigingen in Asperen en Herwijnen 

zijn er erg blij mee en we begrepen dat dit straks ook voor de voetbalvereniging Heukelum zo mag zijn. 

Programma 7 het actieplan aantrekkelijk Lingewaal. Het gaat om cofinanciering en wij horen graag wat er 

met de gelden gebeurt en waar dat voor onze gemeente een meerwaarde heeft. Het toerisme zit de laatste 

jaren redelijk in de lift en we betalen daar ook voor mee in de marketingcampagne. Meerdere malen per 

dag horen we het radiospotje Gelderland levert u mooie streken, Gelderse streken. We zijn er mee bekend. 

We stellen extra geld beschikbaar voor muziekonderwijs omdat het geven van muziekles door de eigen 

organisatie een groot succes blijkt te zijn en daar een grote behoefte blijkt te bestaan. De ChristenUnie 

vindt dit een goede zaak en we stellen de gelden graag beschikbaar om dit verder te kunnen ontwikkelen. 

Programma 8 het sociale domein. Bij mijn inleiding noemde ik het al. We zijn trots op onze ambtenaren en 

verwante organisaties die met zoveel passie zich voor dit domein inzetten. De raad wordt er regelmatig 

actief bij betrokken en dat stellen we zeer op prijs. Het eerste jaar in de nieuwe situatie zit er op en onze 

organisatie intern en het sociaal team zijn er goed op ingericht. Heel veel zaken verlopen goed en vroeg 

signalering en preventief handelen voorkomen hoge herstelkosten. Graag ziet de ChristenUnie dat er zo 

mogelijk nu nog zwaarder op ingezet wordt om te voorkomen dat er in de toekomst zaken zijn die onnodig 

uit de hand lopen. En zeer belangrijk is dat er voor de echte minima een goed vangnet blijft bestaan vanuit 

de gemeente. 

In programma 10 ruimte en wonen aandacht voor de opvang van statushouders. Voor ons belangrijk dat dit 

op een kwalitatief goede manier gebeurt. Ook is er terecht de aandacht voor betaalbare woningbouw in de 

kern Spijk. Van groot belang is dat er goede prestatie afspraken zullen zijn met Kleurrijk Wonen en dat we 

bouwen voor onze doelgroepen. Daarbij hebben we zeker grote zorgen over toekomstig bouwen in onze 

kernen als een nieuwe gemeente GNL tot stand zou komen. Een zeer belangrijk aandachtspunt in het te 

maken herindelingsontwerp. 

 

Programma 11 uitkomen met onze inkomsten en dan volgen meerdere mooie staatjes waarin de 

begrotingsuitkomsten samengevat worden. Het ziet er goed uit. We hebben een stabiele en gezonde 

financiële huishouding. We zijn er trots op en we zijn er zeer dankbaar voor. 

 

Eén van de bekendste en mooiste opwekkingsliederen heet 10.000 redenen. 10.000 redenen om dankbaar 

te zijn, voor al Zijn (Gods) goedheid, en dit mag er onderdeel van zijn. 

We mogen dit werk ook met elkaar doen en dan ervaar je de grote waarde van je leven te mogen delen. 

  

 

Delen: 

Deel je eten 

en het zal beter smaken 

Deel je blijdschap 

en ze zal groter worden 

Deel je zorgen 

en ze zullen minder zwaar zijn 

Deel je enthousiasme 

en je zult elkaar aansteken 

Deel je kennis 

en ze zal aangevuld worden 

Deel je liefde 

en je zult liefde krijgen 

Deel je leven 

en je zult mens worden. 

 

 

Delen leidt tot dankbaarheid.
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