
Raad 9-11-2017 Programmabegroting.  

Voorzitter, we hebben weer een overzichtelijke en uitgebreide programmabegroting gekregen. “Klaar 

voor de toekomst” en zo ziet het er ook uit. Deze titel, maar veel meer de inhoud, en dat is uiteraard 

belangrijk, mag ons stemmen tot grote dankbaarheid. 

 

We zien een meerjarenbegroting die sluitend is, een nog steeds groeiende reserve, een 

weerstandsvermogen dat goed op peil is waarbij de risico’s voldoende afgedekt zijn, en daarnaast 

tegelijk veel projecten en ambities, ja ook nog voor ons laatste jaar als zelfstandig Lingewaal. 

 

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

compliment aan het college en onze ambtelijke organisatie  is dan ook zeker op zijn plaats. Bij deze. 

 

De ChristenUnie mag deel uit maken van deze gemeenteraad en van het college en dat niet in 

onbelangrijke mate. Met groot enthousiasme en betrokkenheid hebben we onze taken hier ingevuld en 

daar zijn we oprecht dankbaar voor. Er is veel bereikt en we hebben het alles in goede samenwerking 

mogen doen. We voelen ons rijk gezegend en gaan straks een mooie, gezonde en vitale gemeente in 

brengen bij de vorming van West Betuwe. 

 

In het laatste jaar staat ons met elkaar nog veel te doen. De voorbereidingen naar de nieuwe gemeente 

West Betuwe, maar zeker ook de zorg voor een goede afronding van de vele zaken aangaande 

gemeente Lingewaal. 

Niet alleen de manifestprojecten, maar we hebben dus nog meer ambities. In 2018 de uitvoering van de 

Brede School Asperen, de gymzaal in Herwijnen, CPO project Spijk, Gebiedsvisie Vuren en herinrichting 

Voorstraat Asperen en Heukelum. De planfase voor de brede scholen in Heukelum, met gymzaal, en 

Spijk. En in 2018 staat ook nog de aanleg van de rotonde gepland op de kruising Graaf Reinaldweg - 

Nieuwe Steeg in Herwijnen. Een mooie ontwikkeling die niet in het collegeprogramma stond, maar wel 

in ons verkiezingsprogramma. We zijn er blij mee, maar er is dus nog veel te doen. 

De Brede School Asperen staat voor uitvoering gepland in 2018. De ChristenUnie had in een vroeg 

stadium al gevraagd om extra aandacht te hebben voor een passend ontwerp van het schoolgebouw, 

omdat het op een zichtlocatie in de kern staat. Met de eerste beelden die we hebben gezien zijn we 

zeer tevreden. Er is goed over nagedacht en het beloofd een mooi project te worden. De huisvesting 

van De Open Poort zal tijdelijk plaats gaan vinden op het terrein van de ijsbaan. Hier hebben we ook 

een aandachtspunt voor het college. De Leerdamseweg zal intensief door jonge kinderen gebruikt gaan 

worden en ter hoogte van de Stardam moeten zij dan altijd oversteken. De praktijk van nu laat zien dat 

op deze weg regelmatig zeer zwaar verkeer rijdt, dat er regelmatig geparkeerd wordt (wat overigens nu 

toegestaan is) ook door vrachtwagens, dat trottoirs geblokkeerd worden door geparkeerd staande 

auto’s en dat de gereden snelheden vaak onverantwoord hoog zijn. Dit zal drastisch aangepakt moeten 

worden om de veiligheid voor onze jonge kinderen te waarborgen. We horen hier graag een toezegging 

op. 

Bij het vrijkomen van de locatie van basisschool De Zandheuvel is eerder genoemd dat er voor wordt 

gekozen om hier een parkachtige situatie te creëren. Daar zouden wij heel blij mee zijn. Wat extra 

groen in de vaak overvolle wijken is een grote wens en geen overbodige luxe meer. We vragen dit in de 

gebiedsvisie voor Asperen ook op te nemen. 

Voorzitter, als we de programma’s doorlopen dan hebben we de volgende opmerkingen.  



Bestuur en dienstverlening hebben we goed voor elkaar. Hartelijk dank voor de vragen die we eerder 

gesteld hebben en duidelijk zijn beantwoord. 

Openbare orde en veiligheid; net benoemd de veiligheid tijdelijke huisvesting De Open Poort. 

Verkeer & vervoer en openbare ruimte: we vinden het een goede zaak dat het parkeerterrein bij de 

voormalige Rabobank in Asperen is aangekocht en opnieuw ingericht wordt. 

Voor de speeltuinvereniging in Asperen komt er eindelijk zicht op een vaste plaats voor de speeltuin. 

Het terrein van de ijsbaan zal geschikt gemaakt worden voor de ijsclub en de speeltuinvereniging. Hard 

nodig want de situatie voldoet op dit moment voor beide verenigingen niet. We zijn er blij mee en 

hopen dat er een mooi duurzaam resultaat uit voort komt. Tegelijk weten we dat dit nog wel twee jaar 

gaat duren, omdat daar eerst de tijdelijke huisvesting van de school gepland staat. In Asperen zijn 

meerdere kleine speellocaties en we zien dat er steeds speeltoestellen weggehaald worden omdat ze 

niet meer aan de veiligheidseisen voldoen. Inmiddels zijn de mogelijkheden voor de spelende jeugd wel 

heel beperkt geworden en de omstandigheden slecht en de ChristenUnie is van mening dat hier nú iets 

moet gebeuren. We kunnen niet in de ene kern met trots een tweede speeltuin openen en in de andere 

kern zeggen, heb maar geduld en een ongewenste situatie voort laten bestaan. We gaan dan ook een 

motie indienen met het verzoek om in ieder geval één speellocatie per direct iets meer mogelijkheden 

te geven. 

Tenslotte wordt in dit programma de Voorstraat genoemd. We hebben in een vorige raadsvergadering 

aandacht gevraagd voor herinrichting vanwege slechte begaanbaarheid en veiligheid van de straat. De 

gehele raad deelde deze mening. We horen graag een duidelijke toezegging dat we hier niet in 

onderzoeken blijven hangen, maar volgend jaar ook tot uitvoering overgaan. 

Bij het programma Onderwijs spreken we nog graag onze waardering uit voor de mogelijkheid die 

geboden wordt om pedagogisch medewerkers op te leiden. 

Programma Sport: het is mooi om te zien en te ervaren dat ons verenigingsleven bloeit. Fijn dat we als 

gemeente daarin een bijdrage kunnen leveren door hen geld te lenen en dat leidt in de praktijk ook 

weer tot veel zelfwerkzaamheid en zo saamhorigheid bij de verenigingen. Mooie voorbeelden bij o.a. 

de voetbalvereniging Heukelum en de tennisclub Waalrackets in Vuren. 

Programma 7 Kunst, cultuur, recreatie en landschap. Wij kunnen ons voorstellen dat we onze inwoners 

bij het afscheid van de zelfstandige gemeente Lingewaal iets moois na willen laten ter herinnering. De 

ChristenUnie denkt dan aan een kunstobject per kern dat in dit programma past. Verder hebben we 

veel lovende reacties gehoord over de bloemenpracht voor het gemeentehuis deze zomer. Onze vraag 

is of het college werk wil maken van meer bloeiende akkerranden en veldbloemenperkjes in onze 

gemeente. We horen graag een toezegging. 

Programma 8 Sociaal Domein. De ChristenUnie heeft grote waardering voor onze ambtelijke 

medewerkers en de vele vrijwilligers die hier actief zijn. Het is in Lingewaal goed georganiseerd en er 

wordt met betrokkenheid en grote inzet gewerkt.  

Heel goed vinden we het faciliteren van initiatieven vanuit de kernen waarmee ondersteuning wordt 

geboden in het informele circuit en de sociale netwerken versterkt worden. Dat is stimulerend. 

Gemeente Lingewaal draagt ook jaarlijks bij in de kosten voor de Voedselbank Leerdam die ook de 

inwoners van Lingewaal waar nodig bediend. Deze situatie zal na de herindeling niet anders zijn, met 

dien verstande dat er geen duidelijkheid is over de bijdrage die de Voedselbank van de nieuwe 

gemeente kan verwachten. Om hier duidelijkheid en zekerheid over te verkrijgen wordt in onze 

buurgemeenten een motie ingediend. Ook wij willen een motie van gelijke strekking indienen. 



Programma 10 ruimte en wonen.  Onderdeel van de geactualiseerde uitvoeringsagenda van het 

manifest is de gebiedsontwikkeling Centrum Vuren. Vorige week vrijdag waren wij daar nog met de 

dorpswandelingen. In dit programma wordt nog vooral gesproken over de visie, maar de tijd dringt. Wij 

vragen ook om het uitvoeringsplan. 

De motie woningbouw in de kernen is bekend en heel belangrijk. We hebben dit in vrijwel alle kernen 

gehoord bij de rondwandelingen. Lingewaal fungeert als trekker voor deze motie. Er wordt gemeld dat 

de uitkomsten van onderzoek en overleg voor 1 januari 2019 gerapporteerd worden aan de 

gemeenteraden. Als dat betekent dat het in november of december 2018 zou kunnen zijn, dan is dat 

echt te laat. Dan kunnen we er als gemeenteraad van Lingewaal niets meer mee. Wanneer kunnen we 

de uitkomsten verwachten? 

Voorzitter, onze programmabegroting laat mooie cijfers zien. Het overzicht van de structurele begroting 

op basis van bestaand en nieuw beleid kent een positief saldo dat oploopt van 200.000 naar 350.000 

euro. Er is dus ruimte en wij overvragen in onze bijdrage niet. 

Verder in de overzichten veel positieve zaken. We hebben er al verschillende genoemd. De aankleding 

van de openbare ruimte bij de stadsmuur van Heukelum is het ook waard om genoemd te worden. En 

niet onbelangrijk, door een kundig gevoerd beleid kunnen we zelfs de OZB verlagen ten opzichte van 

wat voorzegd was. Daar wordt iedereen toch blij van. 

Voorzitter, we zijn heel tevreden met deze begroting en dankbaar voor alles wat ons gegeven wordt. 

Het gaat goed met Lingewaal en het gaat goed met ons land. Op dankdag voor gewas en arbeid werd 

zelfs het regeerakkoord gepresenteerd van onze nieuwe regering. Kees van der Staaij twitterde voor 

alle duidelijkheid en met een knipoog: “Een regeringsverklaring op dankdag! Het is overigens niet zo dat 

de kerken vanwege het nieuwe kabinet een dankdag uitriepen”. 

Het doet ons goed dat de ChristenUnie deel uitmaakt van het nieuwe kabinet. We bestaan tenslotte om 

verantwoordelijkheid te nemen en te dragen. We wensen onze regering wijsheid en Gods zegen toe. 

Die wens geldt ook voor onze gemeente en allen die daar werkzaam mogen zijn. 

 

Voorzitter, ik sluit af met een klein gedicht over dankbaarheid waarin Gods grootheid ook doorklinkt: 

 

Er is reden om te danken 

als de oogst is ingehaald 

en soms, op bepaalde dagen, 

worden wij daarbij bepaald. 

Wat is van die oogst geworden, 

zijn de schuren rijk gevuld, 

doordat wij op d’akker zaaiden 

met oneindig veel geduld? 

 

Laat ons op die levensakker 

even mijm’rend blijven staan. 

Er zijn wind en storm en regen 

woedend over heen gegaan. 

Maar ook zonnelicht en warmte 

brachten groei en levenskracht. 

Wellicht heeft het kleinste zaadje 

hier veel schoonheid voortgebracht. 


