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Herindeling een feit? 

In de gemeenteraadsvergadering van 6 oktober j.l. 

besloot een meerderheid van de raad een 

herindelingsontwerp op te laten stellen voor het 

samenvoegen van de gemeenten Geldermalsen, 

Neerijnen en Lingewaal per 1 januari 2019.  

In een extra te houden raadsvergadering op 

donderdag 16 maart 2017 zal het 

herindelingsontwerp aan de drie afzonderlijke 

gemeenteraden ter goedkeuring voorgelegd 

worden. Na accordering is de herindeling definitief een feit. Tot de laatste dag was er onzekerheid 

of onze Raad met een herindeling in zou stemmen. Maar uiteindelijk bleek alleen de ChristenUnie 

consequent vast te houden aan de keuze voor een zelfstandig Lingewaal.  

 

Onze argumenten tegen een herindeling zijn: 

- de noodzaak daartoe kan niet worden aangetoond,  

- de snelheid waarmee het proces er doorheen gedrukt wordt,  

- het ontbreken van draagvlak bij een groot deel van onze bevolking,  

- de grotere afstand die ontstaat tussen politiek en inwoners, 

- het verschil in bestuurscultuur van de gemeenten,  

- de slechte financiële positie van de andere gemeenten,  

- de grote lastenverzwaring die het voor onze inwoners en bedrijven betekent,  

- en het ontbreken van elke garantie voor de kracht en duurzaamheid van de nieuw te vormen 

gemeente.  

 

Lingewaal is al jaren een met harde cijfers bewezen krachtige, stabiele en gezonde gemeente.  

Helaas heeft een meerderheid van onze politieke collega’s geen vertrouwen meer in eigen kracht 

voor de toekomst. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 werd er nauwelijks aandacht 

besteed aan een mogelijke herindeling. Waarschijnlijk komen er nu geen nieuwe verkiezingen voor 

Lingewaal meer. De ChristenUnie heeft hier niet voor gekozen. 

 

Leefbaarheidsprojecten Lingewaal. 
De ChristenUnie heeft zich ingespannen  om realisatie van de volgende Manifestprojecten te 

borgen, voordat een mogelijke herindeling deze zou kunnen annuleren of vertragen: nieuwbouw 

Brede School Asperen op locatie de Open Poort, nieuwbouw Brede School Heukelum met een 

nieuwe gymzaal naast het MFA, nieuwbouw Brede School Spijk tegen het dorpshuis aan, een 

nieuwe gymzaal in aansluiting op het dorpshuis in Herwijnen, verbetering van het gevelbeeld en 

de indeling van het dorpshuis in Asperen met 

opwaarderen van de omgeving (woonzorg-

servicezone), en tenslotte het laten ontwikkelen 

van een gebiedsvisie voor het centrum van Vuren 

(plein, vrijkomende locaties, etc.).  



Met deze projecten wordt een investering van circa tien miljoen euro gedaan in het kader van de 

verbetering van de voorzieningen. De projecten worden versneld uitgevoerd. De Multifunctionele 

Accommodatie in Heukelum is inmiddels opgeleverd en in gebruik, de Brede School in Vuren 

wordt eind januari geopend en in gebruik genomen, en de Brede School in Herwijnen is rond de 

zomervakantie 2017  gereed.  Dit zijn grote projecten waarmee het spaargeld van gemeente 

Lingewaal in de voorzieningen van haar kernen wordt geïnvesteerd.  
 

Verder maakt de ChristenUnie zich hard voor de aanleg van een rotonde bij de Nieuwe Steeg te 

Herwijnen in 2018, voor het verstrekken van leningen aan verenigingen om hun plannen te 

kunnen realiseren (bijvoorbeeld een nieuwe accommodatie voor vv Heukelum) en de subsidies uit 

het kernenbudget om initiatieven van onze inwoners te kunnen steunen (zoals een 

speeltuinvereniging en een jeu de boules baan).  

 

Eind 2016 komt al snel in zicht, en we kunnen nu reeds constateren dat al onze beleids-

voornemens dit jaar binnen de geplande begroting zijn uitgevoerd. Het beeld van de afgelopen 

jaren wordt gecontinueerd. We zijn financieel gezond en stabiel. Het is iedere keer een heel 

karwei om die balans te bewaken en te bewaren. Met trots stellen wij het uitstekende niveau  van 

de financiën en de voorzieningen in onze gemeente vast.  

    

 

Wij wensen u en jullie heel goede kerstdagen 

en een gezond en voorspoedig 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw actieve raadsleden Fred Temminck, Linda van Willigen, Hans Daudeij en Nicole van Haarlem,  

en uw daadkrachtige wethouder (o.a. financiën, sport en onderwijs) Govert van Bezooijen. 

Betrokken, dienstbaar en zichtbaar in de samenleving.  
 

fractie@lingewaal.christenunie.nl / bestuur@lingewaal.christenunie.nl 

www.lingewaal.christenunie.nl 

www.facebook.com/christenunielingewaal 

De ChristenUnie, een partij van christenen voor iedereen. 
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