Nieuwsbrief januari 2021
Allereerst wensen wij u natuurlijk een heel
gezegend en gezond 2021 toe!
In het afgelopen jaar is er voor het CDA Buren
veel gebeurd: van oppositie naar coalitie
partij, een fulltime wethouderschap, een
coalitieakkoord waarmee het CDA uit de
voeten kan. In deze nieuwsbrief vindt u een
terugblik over 2020 en een vooruitblik op
2021.

Uit de fractie
* Welke punten uit ons
verkiezingsprogramma hebben we al
gerealiseerd?
✓ Behoud van het dorpshuis Het Klokhuis
✓ Zorg, hulp en aandacht op maat: Visie op
kerngericht werken.
✓ Bewegingsfaciliteiten voor de scholen in
Maurik binnen het gestelde budget: de
raad heeft unaniem besloten te komen tot
een uitwerking van de sporthal waarbij de
exploitatie niet voor rekening van de
gemeente maar van een derde komt.
Bouw- en overige kosten blijven binnen het
budget dat in het coalitieakkoord
vastgesteld is.
✓ Denken vanuit de verschillende kernen,
iedere kern is uniek zoals elk mens uniek is,
een ‘one size fits all – aanpak’ is niet het
antwoord. In de visie op transformatie
Sociaal Domein en de visie Kerngericht
Werken wordt uitgegaan van de behoeftes
van kernen en inwoners. Geen
eenheidsworst maar maatwerk waar dat
mogelijk is.
✓ Gedegen financieel beleid: verhoging van
de inkomsten van de gemeente door een
verhoging van de OZB. Geen gemakkelijk
besluit in tijden waarin salarissen en
uitkeringen niet omhoog gaan:
integendeel.

Voor het CDA Buren was het mede daarom
van groot belang dat deze extra inkomsten
ingezet werden voor de inwoners, want als
je extra bijdraagt, dan wil je daar ook iets
voor terugzien. Voor de provincie
Gelderland was dit een teken dat de
gemeente Buren haar financiële positie
serieus neemt en in staat is om moeilijke
beslissingen te nemen.
✓ Goed nieuws! We gaan terug naar de
openbare bibliotheek Rivierenland.
Hiermee is leesstimulering gewaarborgd in
de gemeente Buren, krijgen alle scholen
weer hun eigen verzameling boeken en zijn
we voorbereid op de programma’s in het
kader van laaggeletterdheid die dit jaar
uitgewerkt zullen worden.
✓ Afschaffen hondenbelasting.

* Welke punten gaan we realiseren in
2021?
Bouwen naar behoefte in alle kernen. Door
de coronacrisis en de lockdown is besloten om
het Woningprogramma te bespreken in de
raad van 25 januari 2021, in de hoop dat een
lockdown tegen die tijd voorbij zou zijn. Nu
het er niet naar uitziet dat de lockdown
versoepeld zal worden, is besloten de
discussie niet langer uit te stellen. In het
Woningprogramma wordt voorgesteld om te
bouwen voor alle inwoners (jong, oud, starter,
doorstromer, groot budget en klein budget)
zodat Buren aantrekkelijk blijft voor haar
inwoners en onze jeugd de mogelijkheid heeft
om een woning in hun eigen kern te vinden.
Natuurlijk is het van belang dat starters zo’n
woning dan ook kunnen betalen. Het CDA
Buren heeft daarom gevraagd naar de
mogelijkheden van een starterslening. Deze
zal ook in 2021 voorgelegd worden aan de
gemeenteraad.

Onderwijs moet toegankelijk zijn voor
iedereen en aanwezig blijven in de kernen. In
2021 wordt het IHP (integraal huisvestingsplan
voor onderwijs) voorgelegd aan de raad. In dit
plan moet duidelijk worden hoe de gemeente
Buren omgaat met het onderwijs in de
verschillende kernen. Het CDA Buren is er nog
steeds voorstander van dat onderwijs in alle
kernen beschikbaar is. Het is natuurlijk wel zo
dat de gemeente niet over het openhouden
van scholen gaat, dat is een bevoegdheid van
een schoolbestuur, wel gaat de gemeente
over het mogelijk maken van onderwijs,
bijvoorbeeld in de vorm van een goed en
gezond schoolgebouw.
Zelfstandig blijven, sterk bestuur. In 2021
wordt er samen met Berenschot een
onderzoek uitgevoerd om te kijken naar hoe
we sterk bestuur en dus ook zelfstandigheid
vorm kunnen geven. In een tijd waarin
gemeenten het financieel moeilijk hebben, is
herindeling een optie die soms
genoemd/waarmee gedreigd wordt. Voor het
CDA Buren blijft staan dat we willen dat de
gemeente Buren zelfstandig blijft.

Uit het bestuur
Zoals u waarschijnlijk wel weet zijn we al
geruime tijd op zoek naar nieuwe leden voor
het bestuur van CDA Buren. Ondanks
oproepen en gesprekken is het tot nu toe niet
gelukt om het bestuur weer op volle bezetting
te krijgen. In de aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen in 2022 moet er
veel gebeuren en een voltallig bestuur is dan
gewenst/noodzakelijk.
Om een tijdelijke oplossing te vinden voor dit
probleem hebben we Jannie van den HulOmta bereid gevonden om zich kandidaat te
stellen voor de functie van voorzitter en
Engelina van Steenbrugge-Spiering is bereid
om tot aan de gemeenteraadsverkiezingen te
helpen met de invulling van de functie van
tweede secretaris. Voor beide dames vindt u

in de bijlage een CV (als u deze nieuwsbrief
digitaal ontvangen heeft, kunt u ook op de link
klikken bij hun naam). Natuurlijk gaat het hier
om een tijdelijke oplossing, we blijven zoeken
naar mensen uit de gemeente Buren. Bent u
geïnteresseerd in een bestuursfunctie? Wilt u
meehelpen om het CDA Buren vorm te geven
en weer te laten groeien? Neemt u dan
contact op met Monique Bettink-Pierik,
monique@cdaburen.nl, 0621831691.

Algemene Ledenvergadering
Op 12 februari vindt er een Algemene
Ledenvergadering plaats. In deze vergadering
zullen we een jaarverslag 2020, jaarrekening
2020 en begroting 2021 presenteren en u
vragen om akkoord te gaan met de
benoeming van een interim voorzitter en
interim tweede secretaris, zodat we op volle
sterkte 2021 en de
gemeenteraadsverkiezingen van 2022 in
kunnen gaan. Ook zullen we kort aangeven
wat er op stapel staat in 2021.
Vanwege de lockdown gaan we er voor nu
vanuit dat de Algemene Ledenvergadering
digitaal plaats zal vinden. Wilt u deelnemen?
Meldt u zich dan alvast voor 1 februari aan
door een mail te sturen naar
secretaris@cdaburen.nl. Na opgave ontvangt
u zo snel mogelijk een mail met meer
informatie, waaronder de agenda en een link
waarmee u toegang krijgt tot de vergadering.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
In maart 2022 is het weer tijd voor de
gemeenteraadsverkiezingen en natuurlijk doet
het CDA Buren dan weer mee en eerlijk
gezegd vormt dat een uitdaging. In de aanloop
naar de verkiezingen zijn er een aantal zaken
waarbij we uw hulp nodig hebben:
Een programmacommissie: welke koers gaan
we varen, wat willen we bereiken, hoe
vertalen we dat naar een verkiezingsprogramma? Ook de positie van de land- en
tuinbouw in onze plattelandsgemeente zal

daarbij onderwerp van bespreking moeten
zijn.

Monique BettinkPierik, raadslid en
fractievoorzitter

De kandidatenlijst: wie wil zich verkiesbaar
stellen door een plaats op de verkiezingslijst in
te nemen?
Een selectiecommissie: wie wil er helpen
meedenken over het gewenste profiel en
vaardigheden van kandidaten?
Een campagne team: hoe gaat onze campagne
eruit zien en wie of wat hebben we daarvoor
nodig?

Willem Lassche,
burgerlid

Wilt u meedenken en voor kortere of langere
tijd uw energie, kennis en kunde gebruiken
om het CDA Buren op weg te helpen? Stuur
dan een email naar secretaris@cdaburen.nl.

Betuwse Masterclass, voor de vierde
maal georganiseerd door CDA
Rivierenland
In februari start er weer een Betuwse
Masterclass. Overweegt u een stap naar de
lokale politiek? Dan is meedoen aan deze
masterclass een goed idee! De Betuwse
Masterclass is niet een vervanging van
raadscursussen die na verkiezing tot Raadslid
door de gemeentesecretaris worden
georganiseerd maar is vooral een nadere
kennismaking en mogelijke verdieping voor
in het gemeenteraadswerk geïnteresseerde
potentials. En wel in de bewustwording van de
waarden van waaruit politiek is te bedrijven.
Voor een overzicht van onderwerpen en data
verwijs ik u naar de bijlage Betuwse
Masterclass. We starten in ieder geval op
maandag 8 februari, u kunt zich opgeven bij
engelinavansteenbrugge@hetnet.nl
Bijlagen:
• CV’s Jannie van den Hul-Omta en Engelina
van Steenbrugge,
• uitnodiging Betuwse Masterclass
In de volgende nieuwsbrief: even voorstellen

Joost van den Anker,
burgerlid

Niko Wiendels,
wethouder

Engelina van Steenbrugge-Spiering
Mijn naam is Engelina van Steenbrugge-Spiering, getrouwd en moeder van 3
zonen.
Sinds 1994 CDA lid en vrijwel direct actief binnen het bestuur van de
plaatselijke afdeling. In 2006 ben ik gemeenteraadslid van de gemeente
Zaltbommel geworden, tot aan 2014. Vanaf 2003 tot aan 2015 ben ik Algemeen
Bestuurslid geweest van Waterschap Rivierenland. En in 2015 ben ik voor het
CDA Provinciaal Statenlid in Gelderland geweest tot aan 2019.
Daarnaast ben ik vanaf 2004 secretaris van CDA regio Rivierenland en ben ik 14 jaar consulente
geweest voor het Steenkamp instituut.
na het stoppen als Statenlid ben ik een tijdje zonder politiek geweest. Maar ja, het bloed kruipt waar
het niet gaan kan, en heb ik mij kandidaat gesteld voor de nieuwe HRM commissie van CDA
Gelderland en zijn we nu al weer bijna een jaar bezig om deze nieuwe commissie vorm te geven.
Daarnaast ben ik inmiddels ook toegetreden tot het bestuur van CDA Zaltbommel.
In het dagelijks leven ben ik secretaresse bij Koninklijke Kentalis en secretaris van de SWR
Klachtencommissie Rivierenland.
Mijn hobby’s zijn; tuinieren, schapen verzorgen, handwerken, puzzelen, parachute springen en op
vakantie gaan met de caravan met mijn man om diverse landen te bezoeken.

Jannie van den Hul-Omta
*Geboren 8 oktober 1948, gehuwd met Henk van den Hul, wonend in
Acquoy op een terpboerderij, 6 kleinkinderen.
*Al tijdens mijn sociologie/planologie opleiding aan de Vrije Universiteit lid
geworden toen van de ARJOS, vanaf de oprichting van het CDA: lid CDA
*Actief geweest in CDA-den Haag, als lid bestuur gemeentelijke afdeling,
van 1983 -1992 lid Haagse gemeenteraadsfractie.
*Na verhuizing naar Acquoy: gemeenteraadslid van Geldermalsen van
1994-1998, waarna van 1999-2003 lid CDA-Eerste Kamer fractie, Voorzitter CDA-Rivierenland van
2004 tot 2012, onafhankelijk voorzitter vertrouwenscommissie voor de gemeenteraadsfractie CDA
Vianen in 2018 en lid HRM commissie Gelderland sinds mei 2020.
*Gewerkt als staflid Provincie Zuid Holland, secretaris POZ ZH (samenwerking instelling geestelijk
gehandicapten in Zuid Holland) en Secretaris IPO, portefueille Onderwijs, Zorg en Welzijn; tot en met
1993.
* Daarna: Bestuurlijk actief en als Toezichthouder in Zorg (sHeerenloo) , Woningbouw (Betuws
Wonen) , Gezondheidszorg (Anthonius ziekenhuis Nieuwegein) en Onderwijs (Cito, Verus en ROC
Tiel. )
Acquoy, Januari 2021

Doe mee aan de vierde editie van de Betuwse Masterclass!
De Betuwse Masterclass 2021 komt deze winter bij u thuis.
Vanaf 8 februari kunt u vanuit uw eigen stoel interactief meedoen.
U leert veel CDA-ers kennen.
U verdiept zich in het politieke handwerk.
Meld u aan bij:

engelinavansteenbrugge@hetnet.nl of uw CDA afdeling
Wij verzorgen de digitale verbinding.
Deelname is gratis voor u als deelnemer

Programma Betuwse Masterclass 2021
Sessie per Zoom/TEAMS. Van 19.30-21.00 uur. Inloggen vanaf 19.15uur.
Elke sessie zal op de maandagavond plaats vinden.
Blok 1

Politieke stromingen: Sociaaldemocratie, Liberalisme, Christendemocratie

8 februari

Kennismaking deelnemers
Welkom en toelichting op het programma
Ada Boerma, voorzitter CDA Regio Rivierenland
Klara Boonstra, Wiardi Beckmanstichting:
Sociaaldemocratie

15 februari

Patrick van Schie, directeur van Telders Stichting:
Liberalisme

22 februari

Jan Jacob van Dijk, oud-gedeputeerde Gelderland en Voorzitter CvB ROC A12:
Christendemocratie

1 maart

Astrid Snel: Challenge

Blok 2

Volksvertegenwoordiging.

8 maart

Chris van Dam en Evert Jan Slootweg. CDA kandidaten voor de Tweede Kamer
Verkiezing gaan in debat met de deelnemers

22 maart

Frans van Verschuer, eigenaar landgoed Marienwaerdt en Gerard v.d.
Anker, oud-wethouder en tijdelijk CDA-Tweede Kamerlid gaan in gesprek over
de relatie volksvertegenwoordiger-kiezer.

Blok 3

Vaardigheden

29 maart

Luc van Dijk: nieuwe media (social media, do’s en don’ts)

