
Raadsvergadering 5 juli 2012. 

Perspectief voor Lingewaal. 

Bestemmingsplan Vuren. 

De laatste gemeenteraadsvergadering voor de grote vakantie is altijd een intensieve vergadering. 

Naast de lopende onderwerpen behandelen we dan de perspectiefnota. Een document waarin het 

college en de raad richting geven over de koers die zij willen varen en waarmee de begroting 

bijgesteld kan worden. Lingewaal is een kleine gemeente, heeft geen grote financiële overschotten, 

maar is wel een stabiele en gezonde gemeente. Het meerjarenbeleid laat een positieve curve 

omhoog zien en dat is heel sterk in deze moeilijke tijd. Ook sterk is de kracht van samenwerken in 

onze gemeente. Samenwerken van burgers, maar ook in de gemeentelijke organisatie hebben we dat 

met deze perspectiefnota laten zien. Het college heeft hard gewerkt om een sluitende begroting te 

kunnen presenteren, maar er bleef een structureel tekort van 300.000 euro. Een werkgroep vanuit 

de raad met ambtelijke ondersteuning en o.l.v. een deskundige externe voorzitter presteerde het om 

dit tekort voor de behandeling van de perspectiefnota met voorstellen gedekt te krijgen. Mooie 

prestatie van eensgezindheid van college, raad (alle 5 politieke fracties!) en ambtelijke organisatie in 

het belang van een sterk Lingewaal. 

Als ChristenUnie hebben we nog enkele aandachtspunten genoemd. We blijven ons inzetten voor het 

verenigingsleven, inclusief de sportverenigingen. We vinden dit heel belangrijk voor de leefbaarheid 

in onze kernen. Ook het sociale domein vergeten we niet. We hebben steun gevraagd voor de 

mogelijkheid om mensen naar werk te helpen bij Lingewaalse bedrijven met hulp van de Regionale 

Sociale Dienst. Een mooi en waardevol project dat een kans verdient. 

Een kleine OZB verhoging hebben ook wij gesteund. Maar laten we eerlijk zijn, als we in deze wereld 

om ons heen kijken, dan zijn we ook in wat moeilijker tijden nog altijd zeer bevoorrechte mensen 

door in deze welvaartsmaatschappij te kunnen leven. Laten we daar vooral dankbaar voor zijn. 

Het bestemmingsplan Kern Vuren lag ter vaststelling voor. 

Alle bestemmingsplannen in Lingewaal moesten dringend geactualiseerd worden en dat is nu bijna 

gerealiseerd. Met bestemmingsplannen kom je dicht bij de burger en dat is altijd weer duidelijk 

merkbaar. Op tijd mee gaan denken en doen is dan van groot belang en die mogelijkheden worden 

ook geboden. Jammer dat men te vaak probeert in een rijdende trein te springen. In Vuren ontstond 

heel bijzonder en wel in een vroeg stadium een burgerinitiatief waarin ChristenUnie leden een 

belangrijk aandeel hadden. Dat heeft tot goede dingen geleid en wezenlijke veranderingen in het 

dorp. De plannen zijn niet allemaal zo uitgewerkt als zij die voor ogen hadden en dat stelt dan weer 

teleur. Met name het gemis van een echt dorpsplein was een duidelijke teleurstelling. Ook voor onze 

fractie. Met het nieuwe bestemmingsplan blijven er zeker nog mogelijkheden open voor het 

realiseren van een mooi dorpscentrum. Hopelijk geeft dat genoeg positieve energie voor veel 

Vurenaren om actief mee te blijven denken. Samen sterk! 

 


