Eindejaar nieuwsbrief 2021
Uit de fractie: Monique Bettink-Pierik
Vanochtend (zondag 21 november) was de
laatste dienst van het kerkelijk jaar en werden
de namen genoemd van de mensen die ons dit
jaar ontvallen zijn. Een moment van stilstaan,
van overdenking.
Met de afscheidsdienst van
Willem van der Linden en
de mooie verhalen van zijn
kinderen en kleinkinderen,
maar ook het voelbare
verdriet van gemis nog vers
in mijn gedachten, dacht ik
vanochtend ook aan Willem. Zijn lach, zijn
vrolijkheid, zijn inzet. Wat hij voor zijn gezin
en familie betekend heeft. Wij wensen Janny
en zijn kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind veel sterkte bij het verwerken
van dit verlies.
Zero Based Budgetting en
Programmabegroting
In de afgelopen periode is het traject omtrent
Zero Based Budgetting afgerond. CDA Buren
heeft zich sterk gemaakt om een aantal
bezuinigingen die op het bordje van onze
inwoners terecht zouden komen of een
onmiddellijke impact zouden hebben op
leefbaarheid en veiligheid niet mee te nemen
in de bezuinigingen. Daarvoor is een
amendement gemaakt dat het in grote
meerderheid gehaald heeft. Uit de
voorgestelde bezuinigingen zijn gehaald:
a) Stoppen met verkeerslessen
b) Geen nieuw wegmeubilair
c) Afschaffen hondenpoepzakjes
d) Verhogen rioolbelasting
e) Vertragen afbouw hondenbelasting
f) Ondersteunen landschappelijke
ontwikkelingen
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g) Stoppen met plaatsing verkiezingsborden
Einde burgerlidmaatschap Willem Lassche
Willem heeft begin oktober aangegeven na de
ALV in december niet meer beschikbaar te
zullen zijn als burgerlid. In goed overleg
hebben we besloten om de ALV hierin niet af
te wachten maar meteen op zoek te gaan naar
iemand anders. We bedanken Willem voor zijn
tijd en inzet als burgerlid, maar natuurlijk ook
voor al zijn inzet met betrekking tot het
verkiezingsprogramma.
Aad van der Sluijs burgerlid
Na het vertrek van Willem heeft Aad van der
Sluijs aangegeven het burgerlidmaatschap in
te willen vullen tot in ieder geval aan de
verkiezingen in 2022. Waarvoor uiteraard
dank! Aad heeft ook in de afgelopen
raadsperiode steeds deelgenomen aan de
fractievergaderingen en is daarmee op de
hoogte van vele dossiers. We wensen Aad veel
plezier en succes!
Lienden, tussen Markt 2 en 4
In de raadsvergadering van 9 november is de
bestemmingsplanwijziging met betrekking tot
het stuk grond tussen Markt 2 en 4 in Lienden
behandeld. De vorige behandeling van deze
aanvraag was in 2015 en werd toen ‘omdat de
omgeving er tegen was’ uit het pakket met
bestemmingsplan wijzigingen gehaald. De
aanvrager legde zich daar niet bij neer en
verzocht nogmaals, tot aan de Raad van State,
om behandeling. Omdat inzichten kunnen
wijzigen en het eerste besluit inmiddels van
ruim 5 jaar(!) geleden is, was dat reden
genoeg voor het CDA Buren om daar in de
voorbespreking vragen over te stellen en om
het college in de raadsvergadering opdracht te
laten geven met de aanvrager in gesprek te
gaan om te kijken welke mogelijkheden er nu
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zijn, natuurlijk op voorwaarde van een goede
dialoog met de omgeving.
Ontwerp Omgevingsvisie
De ontwerp Omgevingsvisie van de gemeente
Buren ligt ter inzage. Het is nog tot 1
december mogelijk om hier zienswijzen op in
te dienen. In Beusichem heeft Beusichem
Leeft dit heel actief opgepakt door onder
andere twee bijeenkomsten te organiseren
voor de inwoners van Beusichem. De eerste
bijeenkomst was op 11 november met
wethouder Van den Hurk, de tweede was op
18 november met Roelof Goodijk, de
projectmanager vanuit de organisatie.
Monique was als voorzitter van de
raadswerkgroep Omgevingsvisie bij de eerste
bijeenkomst aanwezig. Die verliep niet
helemaal soepel. De wethouder was niet in
staat om op details in te gaan en aangezien
zijn ambtelijke ondersteuning in de vorm van
Roelof Goodijk niet aanwezig was, bleven een
aantal vragen onbeantwoord en ontstond hier
en daar meer verwarring. Monique heeft
aangegeven hoe het proces met betrekking
tot de raad loopt en advies gegeven over niet
alleen het indienen van zienswijzen, maar ook
over het organiseren van een raadsavond om
in gesprek te gaan met de raadsleden.
Gehoorde punten:
- de wens om een rondweg te realiseren
zodat niet al het verkeer door de kern
geleid wordt (waarbij de maximale
snelheid vaak overschreden wordt);
- de zorg omtrent het industrieterrein, wat
wordt er bedoeld met herinrichting, wat
betekent dit voor de ondernemers die daar
nu gevestigd zijn;
- wat wordt er bedoeld met een
multifunctionele zone, wat is er dan
mogelijk?
- Ook de aangegeven plaatsen voor
nieuwbouw gaven stof tot discussie
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Duidelijk mag zijn dat CDA Buren hier een
vinger aan de pols houdt in haar contacten
met Beusichem en via kerncontactpersoon
Wout Oskam. Ook het gemeentelijk verkeersen vervoersplan (GVVP) zal voor Beusichem,
met name vanwege de wens om de kern te
ontlasten qua verkeer en het aanleggen van
een rondweg van belang zijn.
De avond van 11 november is terug te zien via:
https://www.youtube.com/watch?v=u7uUdD
0qYO4&t=7264s
De avond van 18 november is terug te zien via:
https://www.youtube.com/watch?v=z248nHn
ySSw&t=3620s
Krijgt u de nieuwsbrief per post? Zoekt u dan
in Youtube op Beusichem, in de
zoekresultaten vindt u dan zowel de
bewonersavond als de extra avond.
Toekomst van het gemeentehuis
In de kranten heeft u kunnen lezen over de
beslissing die de gemeenteraad heeft
genomen met betrekking tot het
gemeentehuis. Verkopen, verhuren, geschikt
maken voor appartementen zodat het een
echt huis van de gemeente kan zijn? Natuurlijk
moet er eerst een onderzoek komen om na te
gaan welke opties ook slagingskans hebben,
maar CDA Buren is er voorstander van dat het
gemeentehuis een andere rol krijgt in de
gemeente. Tijden veranderen en met alle
Corona-maatregelen in de afgelopen tijd is
duidelijk geworden dat ambtenaren niet de
hele week op een gemeentehuis hoeven te
zijn om toch goed te kunnen samenwerken.
Daarnaast richten we ons natuurlijk op
kerngericht werken, wat voor het CDA Buren
betekent dat de gemeente ook meer in de
kernen, bij de mensen, moet zijn.
Het idee om van het gemeentehuis een
wooncentrum te maken en in het omliggende
park Tiny Houses en woon-zorgwoningen te
plaatsen, is een ook voor het CDA begrijpelijke
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suggestie. Als dan het parkachtige karakter
behouden blijft, komt dat ook ten goede van
de nieuwbouwwijk die vrijwel tegen het
gemeentehuis aan ligt, wat er nu nog wel heel
kaal en daarmee on- Mauriks en
On- Burens uitziet. Buren wil conform ons
verkiezingsprogramma immers een
groene gemeente zijn en blijven, met een
woonbeleid gericht op kwaliteit,
duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk met
ruimte voor zowel starters, senioren en
doorstromers en met aandacht voor natuur,
biodiversiteit en milieu: een groene omgeving
maakt gezonder. Wij zijn van mening dat aan
alle bovenvermelde uitgangspunten met
uitwerking van dit plan tegemoet wordt
gekomen.

Uit het bestuur
In memoriam Willem van der Linden
Geheel onverwacht bereikte ons vorige week
het bericht dat Willem (Wim) van der Linden
(Eck en Wiel) overleden is. Altijd zeer
maatschappelijk actief; trouw ook, er kon
altijd een beroep op hem worden gedaan! Zo
is hij jarenlang als burgerraadslid betrokken
geweest bij het gemeenteraadswerk en
woonde de fractievergaderingen bij. Op het
recente verzoek hem tot kerncontactpersoon
voor het CDA in Eck en Wiel te benoemen
werd volmondig ja geantwoord. Ook
maatschappelijk en kerkelijk was Willem samen met zijn echtgenote Janny - zeer actief
en betrokken. We zullen hem missen!
Namens Bestuur en Fractie, is een kort in
memoriam geplaatst op Facebook. De fractie
is aanwezig geweest bij de condoleance en de
kerkdienst.
Activiteiten in het kader van de
gemeenteraadsverkiezingen
Het Bestuur is de afgelopen periode druk
geweest met al datgene wat nodig is aan
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activiteiten rondom de aanstaande
gemeenteraadsverkiezingen: de
programcommissie heeft inmiddels, gehoord
ook de ALV van 13 september het
verkiezingsprogramma vrijwel afgerond.
Accent ligt niet alleen op behoud van de
gemeente Buren in haar totaliteit, op wat
daarvoor nodig en wenselijk is maar evenzeer
op wat ieder van de 15 kernen nodig heeft.
Iedereen telt mee, iedere kern telt mee en
samen lokaal, groen en sterk!
Campagnecommissie
De komende tijd zullen de mensen van de
Campagnecommissie (de eerste vijf mensen
van de CDA-kieslijst aangevuld met onze
wethouder Niko Wiendels en geholpen door
de kerncontactpersonen) bezig gaan met het
maken van een campagneplan. Niet alleen
voor de totale campagne, maar ook voor een
uitwerking van speerpunten en activiteiten
per kern. Hiervoor zal de CDA Fractie zich
sterk zal maken de komende vier jaar!
Gedacht wordt bijvoorbeeld aan een
kerngerichte folder die huis aan huis verspreid
zal worden. De suggesties van de organisaties
die aangeschreven waren in het kader van het
schrijven van het verkiezingsprogramma,
worden daar zeker in meegenomen.
Werkzaamheden selectie-/
vertrouwenscommissie
Het Bestuur is samen met de selectie/vertrouwenscommissie (bestaande uit Pierre
Rutgers namens de ALV en de bestuursleden
Hedy Bouwman en Jannie van den Hul)
gekomen met een advies-kies lijst voor de
aanstaande gemeenteraadsverkiezingen,
waarop naast Monique Bettink-Pierik, als
lijsttrekker al verkozen op de ALV van 13
september jl, nu al lid van de CDA Fractie en
fractievoorzitter, een 9-tal andere personen
staan. De lijst zal tegelijkertijd met de
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uitnodiging voor de ALV van 16 december
verzonden worden aan alle leden. Op de lijst
komen enkele nieuwe personen voor,
waarmee ook zoveel mogelijk spreiding kon
plaatsvinden van mensen over de diverse
kernen, deskundigheden en leeftijd! Het
Bestuur heeft de lijst ‘verrassend’ genoemd.
Alle personen op de (advies-)lijst hebben op
de hen toegedachte plek verheugd
gereageerd.
Het bestuur betreurt het, dat Willem Lassche
zich heeft gemeend terug te moeten trekken.
In zijn motivering klinkt door zich in
toenemende mate minder te kunnen
verenigen met wat landelijk binnen het CDA
aan de orde is; hij zal, zoals hij in zijn
verklaring uiteenzette, zeker lid blijven van het
CDA. Maar helaas heeft zijn jarenlange
ervaring in het bedrijfsleven hem een tempo
doen aanleren zo anders dan wat in politieke
en gemeentelijke organisatie gewoonte is, dat
hij zich daarmee maar moeilijk kan verenigen.
We zijn Willem veel dank verschuldigd wat
betreft zijn activiteiten als burgerraadslid als
ook wat betreft zijn grote bijdrage aan het
verkiezingsprogramma.
Geweldig dat na Willems’ beëindiging van het
burgerraadslidmaatschap Aad van der Sluijs
uit Buren die taak weer heeft opgepakt.
ALV 16 december aanstaande
We hopen dat de ALV van 16 december fysiek
doorgang kan vinden. In dat geval starten we
om 20.00 uur in het Baron van Brakel museum
in Ommeren. Mocht het toch nodig zijn
digitaal te vergaderen in verband met de
Corona-maatregelen, dan ontvangt u
uiteraard tijdig een link en nadere informatie.
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Bijeenkomsten
In het kader van de aanstaande verkiezingen
zijn inmiddels de navolgende bijeenkomsten
en discussiemiddag-/-avonden voorbereid:
1. Een bijeenkomst door en voor CDASenioren op 10 december. In de bijlage is
de uitnodiging opgenomen. Indien fysiek
bijeen komen niet meer mag, dan komt
deze bijeenkomst voor 10 december te
vervallen en zal een nieuwe datum ergens
Januari/Februari worden gezocht en
bekend gemaakt.
2. Agrarische middag, 28 januari, in het Appel
Café Gruun te Ommeren, 11.30 uur – 14.30
uur. Als sprekers gedeputeerde Drenth en
tweede kamerlid Derk Boswijk. Ook vanuit
de laanbomenteelt en vanuit LTO en
tuinbouworganisaties zijn
vertegenwoordigers uitgenodigd.
3. Voorts zijn in voorbereiding in
samenwerking met de Jongerenraad-Buren
een discussieavond met sprekers vanuit
alle aan de gemeenteraadsverkiezingen in
Buren participerende partijen. Idem een
avond tezamen met Mozaïek. Ook zijn
contacten gelegd met EcoBuren .
4. Tenslotte zal op 21 januari, mede op
verzoek van het CDA Buren en in
samenwerking met de CDABestuurdersvereniging Gelderland en Regio
Rivierenland in het provinciehuis Arnhem
een inleiding met discussie worden
verzorgd door de heer Rien Fraanje,
bestuurder Raad voor het Openbaar
Bestuur over de vereiste rolvastheid van
Raadsleden en Colleges van B. en W.
Afspraken in het kader van regionale
samenwerkingen (zoals bijvoorbeeld AVRI)
komen daarin ook aan bod. Hiervoor zullen
ook aanstaande raadsleden worden
uitgenodigd.
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Penningmeester wissel
Ons bestuurslid Hedy Bouwman heeft het
penningmeesterschap overgenomen van
Frank de Haan, die al een tijdje geleden is
verhuisd naar Tiel. We hopen hem te kunnen
bedanken op onze ledenvergadering dd. 16
december.
Hoe ongebruikelijk: graag geven we hierbij
het bankrekeningnummer door van onze CDA
Afdeling Buren: NL20RABO0321279603 t.n.v.
Christen Democratisch Appel, Hedy Bouwman
penningmeester, met het verzoek om indien
mogelijk een gift te doen in verband met de
aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.

het aantal zetels. Daartoe helpt natuurlijk
vooral het beloofde in het
verkiezingsprogramma en de beloofde inzet
van de kandidaten op de lijst! Met een
klinkende campagne! Maar daarvoor zijn een
aantal extra financiële middelen meer dan
welkom, vooral ook omdat wij met maar 32
CDA leden in Buren een veelheid aan
werkzaamheden moeten verrichten.
En tenslotte: wellicht zien we U bij een van de
nog voor dit jaar te houden bijeenkomsten
maar ook nu al: wij , Bestuur en Fractie,
wensen u gezonde en gezegende kerstdagen
toe en een goede start van 2022!

Natuurlijk ontvangen wij als afdeling Buren
een deel van de contributie die U voor Uw
CDA lidmaatschap betaald aan Den Haag,
maar gegeven alle activiteiten die voorbereid
worden voor de aanstaande
gemeenteraadsverkiezingen wordt een extra
bijdrage specifiek voor een succesvolle
campagne extra op prijs gesteld. De
doelstelling is ambitieus, we willen naar een
verdubbeling of zelfs een verdrievoudiging van
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