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In onze vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat u meer informatie zou krijgen over wie we zijn 
binnen de fractie en wat we doen. Ook onze wethouder Niko Wiendels stelt zich voor. In deze 
nieuwsbrief vindt u verder informatie vanuit het bestuur, over de Tweede Kamer verkiezingen, over 
het digitale CDA Café op 3 maart georganiseerd door CDA West Betuwe en een digitale bijeenkomst 
van de Betuwse Masterclass waarin u kennis kunt maken en kunt debatteren met Chris van Dam en 
Evert-Jan Slootweg. 

Even voorstellen 

Monique Bettink-Pierik, raadslid en 
fractievoorzitter 

Hoi, ik ben Monique 
Bettink-Pierik, geboren 
in 1972 in Goor en 
sinds 5 maart 2019 
ben ik raadslid voor 
het CDA in de 
gemeenteraad van 
Buren. Ik ben 
getrouwd met Fred 

Bettink en sinds 2017 wonen we (weer) in stad 
Buren. Fred is hier geboren en getogen en dat 
levert tijdens wandelingen altijd leuke 
verhalen uit zijn jeugd op. Ik heb in 2017 de 
cursus politiek actief gedaan en ben daarna 
aan de slag gegaan voor het CDA. Eerst als 
burgerlid en vanaf 5 maart 2019 als raadslid. 

Wat ik met name belangrijk vind is dat we de 
burger goed vertegenwoordigen.  

In ons verkiezingsprogramma hebben we al 
aangegeven dat we de burger centraal zetten 
en dat willen we uiteraard blijven doen. In de 
praktijk betekent dat dat we oog moeten 
hebben voor de lange termijn, dat we burgers 
ruimte moeten geven voor hun eigen 
initiatieven, maar dat we ook kaders stellen en 
garanties bieden als dat nodig is. De burger 
heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, maar 
als het ondanks dat je je best doet, niet lukt, 
dan ligt er een taak voor de overheid om te 
ondersteunen en te helpen. 

Vanuit dat gedachtegoed en natuurlijk vanuit 
ons eigen verkiezingsprogramma zullen we 
naar de onderwerpen kijken en in de 
(steun)fractie doorspreken welke standpunten 
we in gaan nemen en welke vragen we zullen 
stellen tijdens voorbesprekingen en 
raadsvergaderingen. We beslissen samen en 
kiezen samen de weg die we gaan volgen.  

 

Aandachtsgebieden Werkgroepen en commissies Strategische opgaven 
Sociaal domein 
Regionale samenwerking 
Openbare Orde en Veiligheid 
 

Werkgroep Sociaal domein 
Werkgroep Omgevingswet 
(technisch voorzitter) 
Werkgroep 
Raadscommunicatie 
Agendacommissie 
Fractievoorzittersoverleg 
Kwaliteitscommissie 
Veranderagenda 
Format/verbetering 
raadsvoorstellen 

Samen sterk in de regio 
Visie op dienstverlening 
Visie op transformatie Sociaal 
Domein 
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Willem Lassche, burgerlid 

Mijn naam is Willem 
Lassche, 61 jaar oud, 
getrouwd en we 
hebben twee kinderen 
die reeds op zichzelf 
wonen. Tot voor kort 
was ik bij IBM 
verantwoordelijk  voor 
de "outsourcing 

business" in Nederland.  

 

 

 

Na 40 jaar bij IBM gewerkt te hebben zijn mijn 
vrouw en ik begonnen aan een nieuw deel van 
ons leven. Mijn motivatie om nu actief te 
worden in het CDA in Buren is de 
zelfstandigheid van de gemeente Buren, die 
kan beter verdedigd worden vanuit een 
gezonde financiële positie. Daar wil ik mij in de 
komende jaren voor inzetten. Ik sta voor een 
open en transparante wijze van samenwerken 
en communicatie. Ik ben daarnaast ook actief 
als penningmeester van de Diakonie van de 
kerk in Zoelen en van het Volcker Fonds. 

Aandachtsgebieden Werkgroepen en commissies Strategische opgaven 
Financiën en Ruimte (samen 
met Joost van den Anker) 
Duurzaamheid, wonen en 
onderwijs 
Economie en kerngericht 
werken 
 

Werkgroep Klimaatvisie 
Werkgroep Openbare Ruimte 
 

Duurzaamheid 
Kerngericht werken 
Omgevingswet (samen met 
Joost van den Anker) 

 

Joost van den Anker, burgerlid 

Hoi, ik ben Joost van 
den Anker zelfstandig 
ondernemer in de 
agrarische sector en 
voorzitter van Stichting 
de Zeeg. Ik vind het 
belangrijk dat het 
stemgeluid van de 
agrariërs in de 

gemeente Buren niet verloren gaat. Daarom 
praat ik mee in de werkgroep Omgevingswet 
en ondersteun ik Willem als het gaat om de 
werkgroep Klimaatvisie.

 

Aandachtsgebieden Werkgroepen en commissies Strategische opgaven 
Financiën en Ruimte (samen 
met Willem Lassche) 
 

Werkgroep Omgevingswet 
 

Omgevingswet (samen met 
Willem Lassche) 
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Niko Wiendels, wethouder 

Hallo, ik ben Niko 
Wiendels en sinds 21 
januari vorig jaar mag 
ik wethouder zijn in de 
gemeente Buren. 
Graag stel ik me even 
voor. 

Ik kom uit Ulft in de 
Achterhoek waar ik 65 

jaar geleden ben geboren, maar ik woon nu in 
Babberich, gemeente Zevenaar. Ik ben dus 
een ‘wethouder van buiten’ zoals ze zeggen; 
dat kan tegenwoordig en zeker als je 
halverwege instapt in een nieuw college. Wel 
moet de gemeenteraad daarvoor 
toestemming geven. 

Ik was getrouwd met Annelies, maar zij is in 
2018 overleden. Ik heb 1 zoon Mark en hij is 
getrouwd met Nicole. Samen hebben ze twee 
kinderen en ik ben dus opa van Jesse en Joy. 

Van oorsprong ben ik docent Nederlands, 
maar ik heb ook 15 jaar bij Wegener (van de 
kranten) op de redactie gewerkt. In 2002 werd 
ik wethouder in Zevenaar, tot 2010. In 2012 
werd ik gevraagd om wethouder te worden in 
Geldermalsen en dat ben ik geweest tot 1 
januari 2019 toen Geldermalsen fuseerde met 
Neerijnen en Lingewaal tot de nieuwe 
gemeente West Betuwe (zonder streepje 
ertussen, daar heeft de raad destijds nog drie 
kwartier over gedebatteerd). En sinds vorig 
jaar dus in Buren. 

Ik heb bijna alle portefeuilles wel gehad in de 
loop der tijd, maar op dit moment is dat 
vooral het Sociaal Domein (Jeugdzorg en 
WMO voor huishoudelijke hulp, rollators e.d.), 
Sport en Kunst & Cultuur. Halverwege vorig 
jaar heb ik Verkeer en Mobiliteit van mijn  

 

collega overgenomen, omdat hij heel druk is 
en maar voor 75% werkt. Ik ben fulltime 
wethouder. 

Ik ben ook kernwethouder van Rijswijk, 
Maurik en Eck en Wiel. Toen het nog kon heb 
ik een expositie van leesplankjes geopend in 
het kerkje in Rijswijk en er was een keer een 
muzikaal optreden. Wat een goede groep 
enthousiaste mensen zit daar achter! 

Mijn hobby’s zijn lezen (zal je niet verbazen 
van een voormalig docent Nederlands), kunst 
(vooral schilderkunst), alle sporten behalve 
vechtsporten en als het straks weer kan ga ik 
graag uit eten. Af en toe schrijf ik een 
gedichtje voor de leuk en ik los soms een 
sudoku of tectonic op, terwijl ik tv kijk. Wie 
zegt dat mannen geen twee dingen tegelijk 
kunnen? 

Ik zit in Babberich in het bestuur van het 
dorpshuis (een kulturhus), ik ben wijkhoofd 
van het KWF kankerbestrijding en ik ben 
consulent voor het Steenkamp Instituut van 
het CDA. Dat betekent dat ik cursussen 
organiseer voor raadsleden en besturen, 
bijvoorbeeld over debatteren of de 
gemeentelijke financiën. Vroeger was ik o.a. 
voorzitter van het schoolbestuur, de 
buurtvereniging en lid van de Federatie 
Dorpshuizen Gelderland en de vereniging voor 
kleine kernen. 

Buren is een mooie gemeente. Ik heb van 
doen met deskundige en betrokken 
ambtenaren in mijn portefeuille, in de fractie 
hebben we een geweldige voorzitter in 
Monique en burgerraadsleden als Willem 
Lassche en Joost van den Anker die weten 
waar ze over praten. Hopelijk kunnen we daar 
volgend jaar bij de verkiezingen profijt van 
hebben met 1 of meer extra zetels. Zou mooi  
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zijn. Ik ga er alles aan doen om daaraan mee 
te helpen. 

Een andere keer wil ik wel meer vertellen over 
de politiek in Buren. Wil je al eerder iets  

 

weten maak dan een afspraak en kom eens 
koffie drinken. Je bent van harte welkom en 
dan praten we verder. 

 

Portefeuilles Gemeenschappelijke regelingen 
Portefeuille Sociaal Domein 

WMO, jeugd, participatie 
Werk en inkomen, arbeidsparticipatie 
Welzijn en preventie 
Bibliotheekwerk, leesstimulering en 
laaggeletterdheid 
Sport en cultuur 
Gezondheidszorg 

Portefeuille Dierenwelzijn 
Portefeuille Verkeer, vervoer, mobiliteit 
 

Regio Rivierenland, portefeuillehouder 
WMO/Jeugd 
Werkzaak, Lid Algemeen Bestuur 
GGD Gelderland-Zuid, Lid Algemeen Bestuur 

 

Uit het bestuur: voorzitter Jannie aan het woord 

 
Werp uw brood uit 
over het water en gij 
zult het vinden…..na 
vele dagen. 
 

Prediker 11 stelt: werp uw brood uit over het water en gij zult 
het vinden…..na vele dagen.  
 
Anders gezegd: heb vertrouwen.  
Dat alles hebben we wel nodig in deze Corona tijd, waarin het 
leven enerzijds stil staat en anderzijds gewoon doorgaat; 
verwarrend.  

 

Maar ook dan valt te bedenken:  ‘gewoon’ 
beginnen, ‘samen’, ‘met elkaar’, ‘met die 
mensen die er wel tijd , aandacht en zin in 
hebben’: DOEN dus….! En zo zijn Engelina en 
ik desgevraagd gestart in Buren om samen 
met de zittende Bestuursleden “weer op gang 
te komen”. Immers ; niet alleen heel 
binnenkort al landelijk, maar volgend jaar 
gemeenteraadsverkiezingen. Ook in Buren. 
Dat vraagt veel inspanning. Het verdient 
daarom ons aller aandacht en inzet voor 
Buren,  waar Monique al zo  lang in haar 
eentje de kar heeft getrokken: en 
hoe?!Chapeau! 

Wat de fractie tezamen met de beide 
burgerraadsleden het afgelopen Corona jaar 
tòch voor elkaar gekregen heeft, heeft u 
kunnen lezen in de vorige nieuwsbrief. Houdt 
de website in de gaten, daar volgen meer 
berichten, zoals van onze wethouder Niko 
Wiendels.  

Goede berichten zijn er ook vanuit de regio, 
waar 25 personen (allen belangstellend in wat 
het CDA beoogt, zich oriënterend op een 
functie in CDA-Bestuur en / of CDA-fractie van 
zijn of haar gemeente)  meedoen aan de 
Betuwse Masterclass.  
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Deze masterclass is  georganiseerd door de 
Regio Rivierenland waarin de 8 gemeentelijke 
CDA afdelingen  samenwerken. Geïnspireerd 
door de Bijbelse verhalen probeert het CDA de 
democratie in de samenleving te bevorderen: 
hoe samen te werken aan wat nodig is, want  
Samen moeten we het doen. Als overheid of 
andere organisatie niet overnemen wat de 
samenleving/burgers zélf kan en kunnen. Wel 
er zijn voor wie dat nodig hebben. Met de 
uitgangspunten solidariteit, 
rentmeesterschap, verantwoordelijkheid en  
publieke gerechtigheid, uitgangspunten welke 
geïnspireerd zijn door de bijbelse verhalen als 
houvast voor ons mensbeeld, geschapen naar 
Gods beeld. Wij niet perfect! Samen met 
anderen, elkaar nodig hebbend aan de 
samenleving werken en haar beter makend! 
Want er  worden fouten  gemaakt: daarom 
steeds opnieuw: Samen aan de slag!  

Als nieuwe aanvulling op het CDA-bestuur van 
Buren gaan we er samen onze schouders  

 

onder zetten, om o.a. een goed 
verkiezingsprogramma te schrijven, en de 
beste kandidaten te zoeken uit alle Burense 
kernen om volgend jaar met een klinkend 
resultaat de gemeenteraadsverkiezingen te 
gaan winnen. We willen dat CDA Buren gaat 
groeien, CDA Buren is er voor alle burgers van 
Buren. 

We zien uit naar een goede samenwerking 
met enthousiaste mensen, met nieuwe 
mensen en met ervaren mensen . Samen aan 
de slag! Doet U ook mee? 

De fractie verdient dat! U als leden verdienen 
dat! De Samenleving schreeuwt erom!   

Jannie van den Hul-Omta, voorzitter a.i. 
Mede namens 
Engelina van Steenbrugge, secretaris a.i. 
Frank de Haan, penningmeester 
Hedy Bouman, algemeen bestuurslid 
 

 

Uitnodiging voor online politiek CDA café woensdag 3 maart 2021 

Wil je in gesprek met Martijn van Helvert of 
één van de West Betuwse CDA raadsleden, 
bezoek dan het online politiek café op 
woensdag 3 maart vanaf 20.30 uur. Praat 
mee over de motivatie van Martijn als 
volksvertegenwoordiger en het belang van 
netwerken tussen de lokale politiek, 
provincie en Tweede Kamer. Martijn was 
initiatiefnemer tot het indienen van de 
motie om de defensie-radar in Herwijnen 
tegen te houden. 

Iedereen is welkom aanmelden kan tot en met 2 maart via e-mail: 
Adriaan.Hakkert@gemeenteraad.westbetuwe.nl en je ontvangt van hem een zoomlink. 

 



Nieuwsbrief maart 2021  

 

 
https://www.cdaburen.nl 

 
https://www.facebook.com/cdaburen/ 
  

https://twitter.com/CDABuren 
 

 

 

Uitnodiging online Betuwse Masterclass op maandag 8 maart: in debat met 
Chris van Dam en Evert-Jan Slootweg. 

Op 8 maart vindt er een bijeenkomst in het kader van de 
Betuwse Masterclass plaats die openstaat voor iedereen. In 
deze bijeenkomst heeft u de mogelijkheid om in gesprek te 
gaan met Chris van Dam en Evert-Jan Slootweg. Aanmelden 
kan via engelinavansteenbrugge@hetnet.nl   

 

 

Tweede Kamer verkiezingen 2021 

Op woensdag 17 maart 2021 vindt de Tweede 
Kamerverkiezing plaats. Vanwege het 
coronavirus neemt de overheid maatregelen 
om ervoor te zorgen dat deze Tweede 
Kamerverkiezing zo goed mogelijk verloopt. 

Doe de gezondheidscheck voordat u naar 
het stemlokaal gaat 

U kunt op de verkiezingsdag net als altijd 
stemmen in een stemlokaal. In het stemlokaal 
gelden maatregelen om de kans op 
besmetting met het coronavirus zo klein 
mogelijk te houden. Dit jaar moet u op de dag 
dat u gaat stemmen wel vooraf een 
gezondheidscheck doen. Deze check bestaat 
uit enkele vragen over het coronavirus. U 
ontvangt de gezondheidscheck bij uw 
stempas. 

Als u alle vragen met ‘nee’ kunt 
beantwoorden, mag u naar het stemlokaal. Als 
u een van die vragen met ‘ja’ moet 
beantwoorden, dan wordt u gevraagd om niet 
te gaan stemmen in het stemlokaal. U kunt via 
de achterkant van uw stempas iemand 
machtigen om uw stem uit te brengen. 

Mogelijkheden om te stemmen 

Bij deze Tweede Kamerverkiezing heeft u de 
volgende (extra) mogelijkheden om uw stem 
uit te brengen. 

 Stemmen in het stemlokaal 

Op 17 maart kunt u uw stem uitbrengen in 
het stemlokaal. 

 Vervroegd stemmen 

Op maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021 
zijn in alle gemeenten een aantal 
stemlokalen geopend, vooral voor kiezers 
die als gevolg van het coronavirus tot de 
risicogroepen behoren. 

 Iemand machtigen 

Kiezers van 18 jaar en ouder kunnen, net 
als bij andere verkiezingen, iemand 
machtigen om hun stem voor hen uit te 
brengen.   

 Briefstemmen 70-plus 

Kiezers van 70 jaar en ouder kunnen bij 
deze verkiezing ook per brief stemmen. 
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De stemtaxi 

Wilt u gaan stemmen in een stemlokaal, maar heeft u geen vervoer? Neemt u dan contact op met 
Jannie van den Hul-Omta, zij is bereid u van huis naar het stemlokaal te rijden. Natuurlijk nemen we 
daarbij de coronamaatregelen in acht: u heeft geen klachten, een masker is verplicht, maximaal één 
persoon per rit bij Jannie in de auto. Jannie is beschikbaar op de 15e en de 17e, maakt u wel even een 
afspraak van te voren? Dan kan er zo efficiënt mogelijk gereden worden. Jannie is bereikbaar via 06-
40122891. 

Zaterdag 13 maart 

We willen op zaterdag 13 maart zichtbaar zijn in de gemeente Buren in het kader van de Tweede 
Kamer verkiezingen. Te denken valt aan het bezoeken van een aantal kernen, flyeren, het gesprek 
aangaan op markten, bij supermarkten etc. Wilt u ook meedoen? Of heeft u een goed idee om de 
campagne van CDA landelijk nog een laatste boost te geven in de gemeente Buren? Neemt u dan 
contact op via secretaris@cdaburen.nl. 

Gemeenteraadsverkiezingen 2022 

Natuurlijk zijn we hard bezig met de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. 
We zijn alvast op zoek naar: 

Gezocht: Campagneleider Gezocht: Social media wizard 
Ben je helemaal gek van politiek? Wil je 
meedenken en meewerken aan de lokale 
campagne van het CDA Buren? En jeuken je 
handen om de kiezer uit te leggen waar het CDA 
Buren voor staat?  
 
We zoeken een Alleskunner (m/v) met wat 
ervaring online en vooral veel enthousiasme. 
Creatief, communicatief sterk en weet je hoe je 
de diverse inwoners van onze mooie gemeente 
Buren het beste kunt benaderen? Dan zijn we 
op zoek naar jou! Je krijgt alle ruimte voor 
cursussen en trainingen en natuurlijk moeten je 
spullen goed zijn. Er zullen veel mensen zijn die 
je willen helpen want campagne voeren doe je 
met een heel team! 
 
Aanmelden kan via secretaris@cdaburen.nl 
 

Ben je thuis in de wereld 
van Facebook, Twitter en 
andere social media? Weet 
je hoe je een website 
aantrekkelijk houdt voor 
bezoekers? Heb je een goed 

idee over hoe deze platformen ingezet kunnen 
worden om het CDA Buren zichtbaar, 
herkenbaar en kiesbaar te laten zijn? Kom dan 
ons team versterken! We hebben iemand nodig 
die ook meedenkt als het gaat om bijvoorbeeld 
de communicatie tijdens onze campagne voor 
de gemeenteraadsverkiezingen. 
 
Aanmelden kan via secretaris@cdaburen.nl 
 

 


