Nieuwsbrief mei 2021
Een nieuwe lente een nieuw geluid……. In deze nieuwsbrief leest u over babynieuws en schriftelijke
vragen, krijgt u een uitgebreide update van wethouder Niko Wiendels en geeft het bestuur
informatie over de Programcommissie, een in september te houden ALV en een terugblik en
overdenking naar aanleiding van de Tweede Kamer verkiezingen.

Uit de fractie
Vreugdevol nieuws!
Een nieuw lid! Nou ja, misschien is het daar
nog iets te vroeg voor, maar het CDA Buren
feliciteert Joost en Marina Van den Anker van
harte met de uitbreiding van hun gezin met
Noud.
Schriftelijke vragen
In de afgelopen periode heeft het CDA Buren
schriftelijke vragen gesteld over een tweetal
onderwerpen:
Schriftelijke vragen klachtenafhandeling ODR
Toelichting
In de afgelopen periode is het CDA benaderd
door inwoners die aangeven dat er niets met
klachten gebeurt die zij indienen bij de
gemeente en/of ODR over afwijkingen op het
bestemmingsplan. Een voorbeeld daarvan zijn
de klachten met betrekking tot
Voorkoopstraat in Beusichem die geen
opvolging hebben gehad of klachten met
betrekking tot de Peperstraat in Buren waarbij
het bijna 5 maanden + een mail naar de
wethouder + actie van raadsleden kost om
een reactie te ontvangen. Een reactie
trouwens die haaks staat op een eerder
bericht van de ODR over wat er wel of niet kan
binnen een bestemmingsplan. In andere
gevallen lijkt er niets te gebeuren totdat er
daadwerkelijk sprake is van een overtreding in
het kader van het vigerende bestemmingsplan
waarop vervolgens de mogelijkheden tot
legalisering onderzocht worden. Als dit het
beleid is van de gemeente Buren dan is dat
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natuurlijk een hele kwalijke zaak en wat het
CDA betreft een niet gewenste situatie.
De vragen zijn inmiddels beantwoord, maar
wij zijn nog niet tevreden met de antwoorden,
vervolgvragen zullen dus gesteld worden!
Schriftelijke vragen bodemverontreiniging
Toelichting
Wij hebben vragen van inwoners ontvangen
naar aanleiding van ontwikkelingsplannen op
het voormalig steenfabriek terrein aan de
Rijnbanddijk 28-30 te Maurik. Het antwoord
per mail vanuit de organisatie op een vraag
van het CDA Buren en Partij mevrouw Van
Dam over de bodemverontreiniging op dit
terrein, waar zo’n 75.000 m3 (150.000 ton)
verontreinigde pyrietslakken gestort is als
ophogingsmiddel, gaf geen volledig
bevredigend antwoord. Het is op dit moment
in de gemeente niet duidelijk wat de status
van deze verontreiniging met zware metalen
en arseen is en of sanering in de afgelopen 20
jaar plaatsgevonden heeft. Ook is niet
duidelijk wie het bevoegd gezag in deze is
(provincie of gemeente).
Er zijn in een strook van de Roodvoet in
Rijswijk tot en met de Marsdijk in Lienden
meerdere locaties waar in het verleden
stortingen hebben plaatsgevonden. Een aantal
is afgedekt met minder dan 0,5 meter slib.
Van deze locaties wordt in een oude memo
aangegeven dat uitlogen mogelijk is en er
hoge concentraties zware metalen in het
grondwater aangetroffen zijn.
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Nu de gemeente Buren weer volop aan het
bouwen slaat, lijkt het ons van belang om
goed in- en overzicht te hebben in de
bodemverontreiniging in de gemeente Buren,
met name daar waar (project)ontwikkeling
plaats zal vinden.
Verder is van belang te weten of er een
verantwoordelijkheid van onderzoek of
sanering bij de Gemeente Buren ligt.
Ook de vragen die we hier gesteld hebben
leveren geen bevredigend antwoord op. We
zullen dus ook op dit onderwerp
vervolgvragen gaan stellen.
We zullen u met betrekking tot beide
onderwerpen natuurlijk op de hoogte houden.

Van de wethouder
Als wethouder is het heel belangrijk een goed
contact te hebben met de ambtenaren.
Zij zijn mijn belangrijkste adviseurs, zij moeten
met mij meedenken en loyaal en proactief
acteren.
Het ergste wat je kan overkomen is als ideeën,
vragen en opdrachten ‘’worden
meegenomen” want dan loop je het risico ze
nooit meer terug te zien. Of veel te laat.
Ik steek dan ook altijd veel energie in de
relatie met de ambtenaren en gelukkig heb ik
daar vanaf het begin een hulpvaardige
houding geconstateerd. De ambtenaren van
mijn portefeuille zijn deskundig, betrokken en
loyaal. Ze durven ook meer en worden proactiever, omdat ze weten dat ik open sta voor
alle ideeën en we samen een klus kunnen
klaren. Ik ben erg blij met deze goede relatie
en goede ondersteuning die zich ook op
langere termijn steeds meer zullen uitbetalen.
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In het college is de sfeer erg goed.
Misschien komt het omdat we alle vier (met
de burgemeester erbij vijf) geen ‘jonge
honden’ zijn die zich zo nodig willen bewijzen
en haantjesgedrag (beetje raar voor een hond)
vertonen. Wij gunnen elkaar wat, we denken
mee met de ander, we sparren samen en we
zijn open en eerlijk naar elkaar. Dat betekent
niet dat we als een stelletje jaknikkers alles
maar goed vinden, nee, de discussie is heel
zinvol, maar we hebben steeds de intentie om
er samen uit te komen en elkaar niet onderuit
te halen. En dat lukt al een jaar lang en dat
gaat het komende jaar ook lukken, ook al gaan
we richting verkiezingen en zullen de randjes
misschien iets scherper worden. Het college is
voor een wethouder een tweede huwelijk
naast het eerste en dan moeten de
verhoudingen wel goed zijn. Gelukkig zijn die
goed, ook met de nieuwe burgemeester die
eerlijk, open en duidelijk is
Werkzaak
Werkzaak voert voor 8 gemeenten de
Participatiewet uit en de sociale
werkvoorziening (WSW). Buren doet de
Participatiewet zelf dus voor ons doet
Werkzaak alleen de WSW. Wij doen dat ook
voor Neder-Betuwe (die ons daarvoor
betaalt). Wij doen dat erg goed en we houden
er geld aan over. Werkzaak wil graag dat
Buren en Neder-Betuwe ook meedoen in de
Participatiewet en daarom is het afgelopen
jaar flinke druk op ons uitgeoefend. ‘Doe het
uit solidariteit’ wordt dan gezegd. Mooie
theorie, maar de praktijk is in ons voordeel en
daarom hebben wij het afgelopen jaar
standgehouden om onze eigen koers te blijven
varen. Met als resultaat dat er zelfs een
herindeling van middelen is gekomen,
waardoor wij nog iets voordeliger uit zijn.
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Ook is de Gemeenschappelijke Regeling (GR)
aangepast waardoor de gemeenteraad meer
invloed krijgt en we niet meer door een
meerderheid stemmen in het Algemeen
Bestuur overruled kunnen worden. Vanaf nu
moet dan de GR aangepast worden en
daarmee moet elke gemeenteraad
instemmen. Elke raad heeft dus zo een
vetorecht.
De laatste stand van zaken is dat West Betuwe
niet heeft ingestemd met de aanpassing. Dat
betekent dat we snel bij elkaar moeten komen
om een oplossing te bedenken. Wordt
vervolgd.

In de coronatijd hebben we musea en
theaters, maar ook verenigingen geld gegeven
(dat wij weer van het Rijk ontvingen) om
daarmee de gemiste inkomsten voor een deel
te dekken.
Kortom, we proberen Buren ook cultureel
beter op de kaart te zetten. Wat vond u
trouwens van de coronagedichten-wandeling?
In de stad hangt een plaquette die daar
blijvend aan herinnert.
Sociaal Domein

Bibliotheek
De gemeente Buren was de enige gemeente in
Rivierenland (en zelfs in Gelderland) die niet
was aangesloten bij de Openbare Bibliotheek.
In 2015 zijn we daar uit kostenoverweging
uitgestapt en zijn we overgegaan naar de
commerciële aanbieder Karmac. Dankzij een
unaniem besluit van de gemeenteraad is dat
teruggedraaid en zijn we weer wel
aangesloten bij Openbare Bibliotheek
Rivierenland. Dat is een goede ontwikkeling.
De bibliotheek heeft namelijk veel meer
expertise in huis als het gaat om
leesstimulering en de aanpak van
laaggeletterdheid (een groot probleem waar
ongeveer 11% mee kampt). Met behulp van
de bibliotheek gaan we dat nu gericht
aanpakken. De provincie was zo blij dat wij als
laatste gemeente aansloten dat wij € 30.000, kregen om de implementatiekosten voor een
deel te dekken.
Inmiddels doen we ook mee met de regionale
aanpak laaggeletterdheid en zijn we
aangesloten bij het regionale Cultuur- en
Erfgoedpact.
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Dit jaar willen we nog een cultuurnota
realiseren, zodat we ook een beleidskader
hebben waarbinnen we kunnen opereren.

In het kader van het sociaal domein begin je
met een visie: hoe sociaal wil je zijn als
gemeente. De aanleiding daartoe was de
transformatie in 2015, de overgang van WMO
en Jeugdzorg van Rijk naar gemeente (met
minder geld!). Die transformatie is goed
verlopen en nu volgt de transitie d.w.z. het
omdenken en omzien naar elkaar om de
sociale samenleving te krijgen die we beogen.
De visie daarop is nu rond en goedgekeurd
door de raad. Die visie gaan we nu omzetten
in een concreet uitvoeringsplan. En dan zie je
dat wij (net zoals heel Nederland) tegen
financiële grenzen aanlopen. Want onderdeel
van de Rijksvisie was ook een
kostenbesparing. Met name in de Jeugdzorg
groeiden de kosten en dat landelijk beeld
moest aangepakt worden. En dat lukt nog niet
goed: veel meer jeugd belandt in de zorg, die
zorg duurt steeds langer en wordt steeds
duurder. Op dit moment zijn we bezig om te
kijken hoe we de financiën toch in de vingers
krijgen.
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We denken met een nieuwe kerngerichte
aanpak van de wijkteams en met preventieve
maatregelen succes te kunnen hebben. Ik ben
blijk dat de speciale werkgroep Sociaal
Domein daarin goed meedenkt.
Los daarvan zal het Rijk echt met meer geld
moeten komen. De Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG) is daarvoor in Den Haag
stevig aan het lobbyen. Dat leverde al 300
miljoen en later nog eens 600 miljoen extra
geld op, maar dat zijn ad hoc-pleisters. Er
moet structureel iets gebeuren.
Huishoudelijke Ondersteuning
De huishoudelijke ondersteuning was zo
geregeld dat iedereen een schoon en leefbaar
huis kreeg en dat de klant tevreden was. In de
praktijk hield dat in dat je zo’n twee uren per
week kreeg.
Maar wat is een schoon en leefbaar huis en
wanneer ben je tevreden?
Wij hebben dat nu anders geregeld: je krijgt
nu 107 uren per jaar (is ongeveer twee uren
per week) en die mag je inzetten naar
believen. Een week niet en de volgende week
vier uren? Dat kan. Een groot voordeel: als je
twee weken op vakantie bent of in het
ziekenhuis ligt, dan ben je de uren niet kwijt
(zoals voorheen wel toen je twee vaste uren
per week kreeg), maar zet je ze op een ander
moment in. Het maakt de klant mondiger en
de inzet flexibeler. De klant krijgt meer regie
en hij raakt nooit uren kwijt. Bovendien moet
de aanbieder altijd leveren voor zijn geld. Met
twee vaste uren per week kreeg de aanbieder
altijd betaald ook al hoefde hij een week niet
te leveren, omdat de klant bijvoorbeeld weg
was. Nu blijven die uren staan. Neder-Betuwe
werkt ook zo en daar zijn al goede ervaringen
opgedaan.

https://www.cdaburen.nl

Sport
We zijn bezig een JOGG-gemeente te worden
(Jongeren Op Gezond Gewicht). Daarnaast
hebben we een lokaal Sport- en
Beweegakkoord gemaakt (en voor de
uitvoering drie jaar lang € 20.000 gekregen
van het Rijk) en een lokaal Preventie-akkoord
(en ook daarvoor krijgen we drie jaar lang €
20.000, -). Op deze manier proberen we
interventies op te zetten om mensen aan het
bewegen te krijgen, om ze gezonder te laten
eten, om stress, roken en overmatig
alcoholgebruik tegen te gaan en kinderen te
behoeden voor overgewicht. Belangrijk is dat
er goede ideeën komen en dat veel partijen
meewerken. En dat gebeurt. Bij de ideeën
voor het preventie-akkoord zit ik zelf in de
beoordelingscommissie die de plannen moet
beoordelen. Als wij van het CDA nog ideeën
hebben, informeer mij dan.
De voetbalverenigingen hebben bijna (in mei
hopen we handtekeningen te zetten) een
corporatie opgericht die de accommodaties
gaat beheren en het onderhoud doet.
Daarmee hebben we een goede en
deskundige gesprekspartner aan tafel die zelf
de contacten met de verschillende
verenigingen regelt. Op termijn kunnen ook
andere sportverenigingen aansluiten.
Dierenwelzijn
Dierenwelzijn zit ook in mijn portefeuille en
daar wordt wel eens lacherig over gedaan.
Toch vind ik het welzijn van dieren belangrijk
en wil ik binnen de grenzen van redelijkheid
daar aandacht aan geven.
Een kleinigheid maar wel belangrijk: de
wildopvang Eck en Wiel kreeg € 1.000,-subsidie van de gemeente.
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In de toekomst kan men een aanvraag doen
voor het leefbaarheidsbudget (maximaal €
2.000,--). Ik ben daar wezen kijken en heb
gezien dat ze goed werk doen. Ze hebben van
stichting Dierenlot een ambulance gekregen
en geld, zodat ze hun werk kunnen blijven
voortzetten.
Met de Dierenambulance Tiel hebben we
afspraken voor de opvang van huisdieren. We
moeten een nieuw contract afsluiten en
daarvoor zijn we ons op dit moment aan het
oriënteren.
Kerngericht werken
In het kader van het kerngericht werken ben ik
kernwethouder voor Maurik, Eck en Wiel en
Rijswijk. Samen met twee kernambtenaren
probeer ik extra aandacht te geven aan deze
drie kernen, als was dat in coronatijd heel
moeilijk. Een digitale bijeenkomst, een
expositie en een muzikaal optreden in het
kerkje in Rijswijk waren wel mooie
hoogtepunten. Daar zit een enthousiaste en
goede groep mensen die zich inzet voor de
leefbaarheid van het dorp. Als voormalig
bestuurslid van de vereniging voor
dorpshuizen en kleine kernen in Gelderland
(DKK Gelderland) word ik daar blij van. En als
kernwethouder van Maurik ben ik natuurlijk
zeer verheugd dat het dorpshuis weer nieuw
leven krijgt. Omdat ik zelf uit het onderwijs
kom (ik was docent Nederlands) hebben de
scholen in de kleine kernen mijn speciale
aandacht. Laten we als CDA ons hard maken
voor het behoud daarvan. Wij gaan niet over
sluiting van een school (dat is aan het
schoolbestuur) maar door mee te denken en
te zorgen voor goede accommodaties kunnen
we de schoolbesturen helpen. Dependances,
de gemiddelde schoolgrootte, de ‘kleine
scholen toeslag’, er zijn wel mogelijkheden.
Gelukkig leeft dit onderwerp ook sterk in onze
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fractie die de ontwikkelingen rond het IHP
(Integraal Huisvestings Plan) goed volgt.
Algemeen
We willen als CDA onze mooie gemeente nog
mooier maken, nog socialer, duurzamer,
cultureler, sportiever… Met voldoende
woningen, goede scholen, mooie dorpshuizen
en werk en recreatie voor iedereen. Samen
met mijn collega’s werk ik daar hard aan, ook
al is deze coronatijd niet optimaal. Maar daar
slaan we ons doorheen.
In mijn portefeuille ben ik ook tevreden met
kleine succesjes. Bijvoorbeeld om
eenzaamheid tegen te gaan. Zoals een
bewaarblikje voor mensen die door
vrijwilligers gebracht wordt waardoor een
mooi contactmoment ontstaat. Ik heb dat
samen met Welzijn Rivierstroom in een
livestream in politiek Den Haag mogen
promoten. Zo goed werd het landelijk
ontvangen.
Maar we hebben sinds kort ook een duofiets
bij De Valentijn in Maurik. Je zit niet achter
elkaar (als een tandem), maar naast elkaar,
zodat een gesprek veel makkelijker gaat. Ook
weer een mooie gelegenheid tot contact. De
duofiets is voor iedereen gratis te lenen.
Vertel het maar rond.
Verder doen we mee aan Buurtgezinnen om
gezinnen waar het minder soepel loopt te
ondersteunen, kunnen kinderen
splinternieuwe merkkleding krijgen dankzij de
stichting Stop Kinderarmoede waar we bij
aangesloten zijn, doen we mee met het
Sportfonds en Cultuurfonds, zetten we de
buurtsportcoach in om jongeren aan het
bewegen te krijgen, maar geven we ook
voorlichting over gezonde voeding en
alcoholgebruik.
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We zorgen dat een POH (Praktijk
Ondersteuner Huisartsen) vroegtijdig stress of
gezondheidsproblemen afvangt en we
proberen mensen met verward gedrag goed
onder te brengen op een plek waar dat voor
hen het beste voelt. Voorheen was dat altijd in
een centrumgemeente (Nijmegen), maar
vanaf 2023 wordt dat gedecentraliseerd en
krijgen alle gemeenten een eigen
verantwoordelijkheid (en ook eigen geld), We
onderhandelen nu in de regio hoe we dat
goed gaan aanpakken.
Tot slot
De gemeente is momenteel bezig met een
soort kerntaken-onderzoek. Dat moet
tegenwoordig op zijn Engels en dus heet het
Zero Based Budgeting, wat betekent dat we
gemeentebreed kijken wat wettelijk moet. Dat
zal misschien 40% zijn van wat we nu doen.
Dat moeten we blijven doen. De rest is
echter op basis van keuzes die we maken en
daar kun je in schuiven, bijplussen of
besparen. Dat wordt een boeiende discussie
straks waar de gemeenteraad een belangrijke
rol krijgt. Wij als CDA moeten daar ook in mee:
wat vinden wij belangrijk (gezondheid,
scholen, duurzaamheid…?), waar willen we als
CDA extra geld naar toe zien gaan, waar mag
het iets minder, wat zijn nieuwe ideeën? Laten
we met z’n allen hierover nadenken, omdat
het ook input kan zijn voor ons
verkiezingsprogramma. Wat voor gemeente
willen we zijn en hoe wil het CDA daaraan
bijdragen? We hebben een goede fractie,
goede burgerleden, bestuur en meedenkers,
maar alle inbreng blijft welkom. Hoe meer
meedenkers, hoe beter!
Niko Wiendels
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Uit het bestuur: voorzitter Jannie
aan het woord
Kerncontactpersonen
Het bestuur heeft in een aantal (dorps-)
kernen -en Buren heeft 14 kernen- een
kerncontactpersoon bereid gevonden
tezamen met het bestuur en/of de
programcommissie (zie hieronder) in kaart te
brengen wat in de kernen goed gaat, wat
anders moet of kan, hoe anders, wat wordt
gemis wat het CDA daarin kan betekenen. We
zoeken nog belangstellenden voor de kernen
Rijswijk, Beusichem, Zoelmond, Ingen en
Lienden.
Verkiezingsprogramcommissie
De kerncontactpersonen komen as. maandag
10 mei bijeen voor een onderlinge
kennismaking en om afspraken te maken met
de Programcommissie die schrijft aan het
verkiezingsprogramma voor de Maart 2022 te
houden gemeenteraadsverkiezingen. In deze
commissie zijn als leden benoemd naast
Monique Bettink (de huidige fractievoorzitter),
de beide burgerraadsleden Joost van den
Anker en Willem Lassche (Willem ook in de
functie van secretaris), als voorzitter Thomas
Jansen, landschapsarchitect van beroep en
geïnteresseerd in gebiedsontwikkelingen,
werkzaam vanuit het Kasteel Zoelen en Daan
de Wit (het jongste CDA lid in onze
schitterende gemeente Buren, wonend in
Ommeren).
ALV dd. 13 september a.s.
Het verkiezingsprogramma zal met de leden
besproken worden op een ALV te houden op
13 September as. Dan zal ook de verkiezing
van de lijsttrekker plaatsvinden. Het bestuur
zal dan voorstellen Monique Bettink-Pierik als
lijsttrekker te benoemen.
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De Programcommissie heeft de opdracht
meegekregen dat begin september het
programma in ruwe vorm gereed moet zijn.
Daarna zal een redactie plaatsvinden waartoe
ons CDA lid Hans van der Vlies te Asch zich
bereid heeft gemeld.
Vanuit het bestuur wil ik hierbij uitdrukkelijk
veel dank uitspreken voor het enthousiasme
getoond naar aanleiding van het verzoek om
medewerking. Immers: zonder het
enthousiasme van onze leden geen
verdubbeling -minstens- van het aantal CDA
Raadsleden. We gaan liever voor verdrie- of
viervoudiging!
En dan nog: onze penningmeester heeft te
kennen gegeven met zijn
penningmeesterschap te willen stoppen:
enerzijds is Frank de Haan al enige tijd geleden
verhuisd naar Tiel. Ook is hij daar inmiddels
actief bij en in diverse vrijwilligersactiviteiten.
Daarom hier de vraag: wie wil het
penningmeesterschap van onze afdeling op
zich nemen?
Terugblik Tweede Kamer verkiezingen 17
maart jl.
En dan nog iets naar aanleiding van het
slechte resultaat van de verkiezingen 17 maart
jl. voor een nieuwe Tweede Kamer: In het
nummer lente 2021 van WI-Verkenningen,
themanummer over JEUGD, staat onder ‘eerst
het zuur dan het zoet ’een allereerste
evaluatie van de verkiezingen 2021. Die
resulteerde voor het CDA in een verlies van
vier zetels. Is dat verlies te wijten aan een
slechte campagne? Of is er meer aan de hand?
Heeft het CDA te weinig leden? Stokt de
aanwas? Scoort het CDA slecht onder
jongeren? Is dit het effect van ontzuiling en
ontkerkelijking? Stemt de christelijke kiezer
steeds vaker op partijen zonder christelijke
wortels? Weet het CDA er niet in te slagen
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rondom een inhoudelijk verhaal christelijke en
niet christelijke kiezers te binden? Is de partij
echt zo kleurloos, ouderwets, voor oudere
mensen geworden, niet een partij waar je bij
wilt horen?
Govert Buys zegt hierover in Trouw dd. 22
april:
“Het CDA is de laatste tijd dubbel gewond
geraakt: naast fors stemmenverlies is er
schade door het voeren van een ronduit
nihilistische campagne. Verliezen zonder je
eigen verhaal te vertellen is dubbel zuur. ‘Nu
doorpakken’ is met afstand de leegste CDAleus ooit! En dat waar het CDA zoveel
inhoudelijks te bieden heeft! Zie bv het vorig
jaar verschenen Rapport Zij aan Zij:
toekomstperspectief voor Nederland in 2030.
De kerntaak van het CDA is immers al sinds de
19 de eeuw het matigen, overbruggen en vaak
overstijgen van maatschappelijke
tegenstellingen. Van óf óf, naar én én! Die
grondige samenlevingsanalyse is te vinden in’
Zij aan Zij’, een rapport dat haar basis vond in
goed luisteren naar op het eerste gezicht
tegenover elkaar staande groepen. En dan
zoeken naar gezamenlijkheid en nieuwe
oplossingen. Van ‘rat race naar relatie’, van
‘regelzucht naar burgerruimte’ en van ‘winst
naar waarden’! Van het zoeken naar een
nieuw Sociaal Contract dat oplossingen moet
zoeken binnen de drie grote spanningsvelden:
tussen economie en ecologie, tussen
globalisering en lokalisering en tussen
flexibiliteit en nieuwe solidariteit, toch
contouren van een toekomstgerichte
kwalitatieve volkspartij?!
Dit zou vragen om leiderschap,
managementtrucjes voorbij! Hoekstra en
Omtzigt zullen gezamenlijk, de problemen van
de samenleving van nu en morgen als
ijzersterk tandem kunnen aanpakken! Zo niet
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voor het CDA, dan zeker voor de samenleving
van morgen!” Tot zover Govert Buys.
Graag wil het Bestuur CDA Buren, samen met
haar leden en haar programcommissie en
kerncontactpersonen voor iedere kern apart
zowel als voor de gemeente Buren in haar
totaliteit en dat ook passend binnen de Regio
Rivierengebied, tot invulling komen van wat
met vereende kracht, geïnspireerd door ‘Zij
aan Zij’ samen, zij aan zij in onze zo
schitterende gemeente voor ‘Wonen’,
‘Werken’,’ Zorg’ en’ Economie’ bereikt kan
worden. Hoe in ‘zorg voor elkaar’ te bereiken

‘een sterke samenleving’, waarin ‘een eerlijke
en duurzame economie’ met een ‘dienstbare
en beschermende overheid’.
Is dat niet de CDA-opdracht voor de komende
verkiezingen?!
Als Bestuur CDA Buren gaan we hiervoor!

Oproepen
Onze mooie kernen (en buitengebied natuurlijk)
We willen kijken naar de mogelijkheid om een kaart te maken van alle mooie/herkenbare plekken in
onze gemeente. Heeft u foto’s van uw kern die gebruikt kunnen worden? Stuur deze dan naar
secretaris@cdaburen.nl.
Vacature penningmeester
Eerder in deze nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen dat onze penningmeester vanwege zijn verhuizing
en diverse taken naar vervanging zoekt. Wij hebben daar uiteraard begrip voor, vandaar nogmaals de
oproep: wie wil onze penningmeester zijn? Voor meer informatie over wat penningmeester zijn
inhoudt, kunt u contact opnemen met Frank de Haan via penningmeester@cdabure.nl, aanmelden
kan bij secretaris@cdaburen.nl

https://www.cdaburen.nl

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

https://twitter.com/CDABuren

