Nieuwsbrief november 2022
De dagen worden korter. De wind waait door de bomen, hier in huis waait zelfs de wind. De wind
tergt de bomen en trekt hen de mantels van het lichaam. Deze mantels bekennen de aarde als een
sprei bestaande uit gele, rode, bruine kleuren. De dagen worden niet allen korter, maar ook kouder.
De schoenen met hun ijzeren beugels worden van zolder gehaald en de ijzeren beugels worden
gescherpt. De winter komt eraan en Sinterklaas is er al.
Maar niet alle Sinterklaasliedjes kunnen anno 2022 meer gezongen worden. Het liedje “Hoor de wind
waait door de bomen, hier in huis zelfs waait de wind” kan natuurlijk niet meer. Als zelfs in huis de
wind waait zal er iets aan de isolatie van het huis gedaan moeten worden. Dit in het kader van de
energietransitie en de verduurzaming. En “zie ginds komt de stoomboot” is wellicht ook niet meer
verantwoord; hoeveel CO2 uitstoot veroorzaakt deze stoomboot wel niet. Hoewel Sinterklaas dit jaar
met z’n vrienden het grootste gedeelte met het vliegtuig heeft afgelegd, maar ja of dat bijdraagt aan
een beter milieu….
U begrijpt dat de introductie met een knipoog moet worden gelezen. De wereld, Nederland en zo
ook gemeente Buren kamp met een aantal moeilijke en ingewikkelde problemen. Waarbij de
discussies vaak hoog oplopen met verhitte deelnemers die vol passie hun mening verkondigen.
Mensen komen steeds verder van elkaar te staan, hebben weinig of géén begrip voor elkaars
meningen. En dat alles onder het mom van “wie niet voor is, is tegen”.
Afgelopen week hebben wij als raad samen met de fruittelers en laanboomtelers een zelfde soort
avond gehad, aangewakkerd door de stellingen waarop antwoord gegeven diende te worden. Het
ging over de huisvesting van arbeidsmigranten waarbij er onderscheid gemaakt wordt tussen een
kortdurend verblijf en een langdurend verblijf. Om deze discussie te voeren is in principe niet erg,
maar wel op de wijze waarop. Bij binnenkomst lagen er twee A4tjes op iedere stoel, een groene en
een rode. U voelt het al aankomen, wij als raadsleden en ook de aanwezige agrariërs mochten bij
iedere stelling één A4tje omhoog houden. Je mening geven, voor of tegen een stelling.
Via deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte houden, want “Samen zijn wij Buren”.
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Uit de fractie: Peter van Dijk
De drie musketiers!
De musketiers beschermen de koning,
beschermen het land. De musketiers maken
deel uit van de eregarde.
Drie daarvan worden wereldberoemd.
Zo zou ik de raad ook willen omschrijven.
21 raadsleden aangevuld met de
burgerraadsleden vormen samen de eregarde
die de belangen van gemeente Buren moeten
beschermen dan wel moeten behartigen.
Drie van die musketiers zijn Aad, Willem en ik.
Wij proberen met z’n drieën al laverend
tussen alle meningen en opvattingen van
overige raadsleden en partijen door, de koers
van CDA Buren te blijven varen.
En gelukkig staan wij hierin niet alleen. Nee,
wij worden bijgestaan door onze raadsvrouw.
Deze vrouw heeft in die zin niks te maken met
de raad, ze is nu wethouder, maar staat ons
wel bij met raad. En daar zijn wij Monique
zeer dankbaar voor.
Verder zijn wij nog bezig onze weg in het
raadswerk te vinden en dat gaat naar eigen
zeggen behoorlijk. Al zal dit uiteindelijk een
continu doorlopend proces zijn.
Ik kan u melden dat ik mij aardig thuis begin te
voelen in de gemeenteraad. Met Aad en
Willem aan mijn zijde kan het werk van de
raad wat worden verdeeld en de processen
begin ik steeds beter te snappen.
Het belangrijkste is dat wij proberen de
verbinding te zoeken. Wij hebben oog,
eigenlijk een luisterend oor, voor de
standpunten van iedereen en komen dan
laverend uit bij het midden.
Een mooi voorbeeld hiervan is de begroting
voor 2023 en vooruitkijkend tot 2026. De
begroting is, na het debat gevoerd te hebben,
door de raad unaniem aangenomen, met
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maar liefst twee wederom unaniem
aangenomen amendementen. De moties
werden na het debat ingetrokken.
Een mooi voorbeeld hoe wij samen dingen
kunnen bereiken. Een voorbeeld hoe wij
samen dingen kunnen veranderen.
Maar ook daarbij maken wij graag gebruik van
iedereen. U weet immers ook wat er speelt in
de kernen van gemeente Buren.
Met z’n allen kunnen wij dingen veranderen,
processen in gang zetten,

Want Samen zijn wij Buren

Uit het bestuur: Wout Oskam
Geachte CDA leden en CDA-belangstellenden,
Het kan snel gaan: van kerncontactpersoon,
naar lijstduwer en van lijstduwer naar
voorzitter van CDA Buren. Ondanks dat ik mij
voorgenomen had om minder bestuurlijke
activiteiten op mij te nemen, kon ik géén
argumenten vinden om nee te zeggen tegen
het voorzitterschap. Ik kan zeggen dat ik
ontzettend veel zin heb in het voorzitterschap
en zal mijn beste beentje voorzetten om de
afdeling te dienen.
Hedy Bouman was gelukkig bereid om
secretaris te worden en wil voorlopig ook nog
het penningmeesterschap blijven vervullen.
Wij waren in gesprek met een afdelingslid om
het penningmeesterschap op zich te nemen,
echter heeft dit lid, geheel begrijpelijk,
afgezien van het penningmeesterschap.
Het is lastig om kandidaten te vinden die zich
willen inzetten voor onze afdeling CDA Buren.
Dit geldt echter niet alleen voor ons, maar ook
andere verenigingen en organisaties kampen
met dit probleem. Ledenaanwas is zeker nu
erg belangrijk. Wij zien om ons heen hoe
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belangrijk een goed functionerende
democratie is. Hier moet doorlopend aan
gewerkt worden om deze democratie in stand
te houden. Daarom vanuit het bestuur een
oproep aan u om actief leden te werven.
Met de wetenschap van nu is het maar goed
dat de gemeenteraadsverkiezingen in het
voorjaar waren en niet nu. Met veel inzet en
goed werk van onze wethouder en raadslid
destijds (en veel anderen) is het gelukt om nu
twee raadsleden en wederom een wethouder
in het college te hebben. De CDA inbreng in de
gemeenteraad van Buren is daarmee groter
geworden en wordt gelukkig weer goed
ingevuld. Laat ik het voorzichtig zeggen: “in
het voorjaar was er nog rug- en zijwind vanuit
Den Haag, en nu alleen nog maar tegenwind”.
Het kabinet had al te maken met de gevolgen
van de toeslagen-affaire, de
woningbouwcrisis, de asielcrisis en de crisis in
de compensatie van de gedeputeerden in
Groningen ten gevolge van gaswinning. En nu
zijn daar de energiecrisis en de stikstofcrises
bijgekomen. Deze laatste is volledig uit de
hand gelopen. Ik las een artikel over een
bijeenkomst van buitenlandse ambassadeurs
in Nederland. Het artikel ging over de vraag
hoe een maatschappelijk conflict
(boerenprotesten) zo uit de hand lopen? Juist
in Nederland dat internationale faam heeft als
land van redelijk overleg, slimme
compromisvorming en poldertraditie. Hoe kon
de overheid juist hier zo’n ramkoers tegen
boeren inzetten en het imago van Nederland
als toonaangevende landbouwspeler in de
wereld in één klap te grabbel gooien?
Maar wij weten allemaal dat er in het voorjaar
weer verkiezingen zijn. Gelukkig niet nu al! Ik
hoop dat de redelijkheid het weer gaat
winnen. Het samen werken aan een mooier
Nederland. Daarvoor is het vooral
noodzakelijk dat het beleid vanuit Den Haag
en elders dusdanig is dat crisissen worden
opgelost en dat de mens weer centraal staat;
https://www.cdaburen.nl

niet het doel of het systeem.
Bij de toeslagenaffaire stond het bij de ouders
weggehaalde kind NIET centraal, bij de
Groningers staan de gedeputeerde NIET
centraal, bij de crises omtrent het opvangen
van asielzoekers staan de mensen die asiel
aanvragen NIET centraal en bij de stikstofcrisis
staat NIET de boer en zijn gezin centraal. Nee,
bij de laatst genoemde staat de natuur
centraal. Het helpt dan ook niet dat politieke
partijen, die nauwelijks wortels op het
platteland hebben, zich zo polariserend
opstellen.
Wellicht is het u ook opgevallen dat
voedselzekerheid niet een
vanzelfsprekendheid is. In west Europa loopt
de zuivel- en vleesindustrie al enkele jaren
terug om meerdere redenen. Het voer nu te
ver om hier uitgebreid op in te gaan. Maar om
nu beleid te gaan voeren waarbij de veestapel
op de voorgestelde wijze gedecimeerd gaat
worden, draagt in mijn ogen niet bij aan de
voedselzekerheid. Zeker niet nu met een
uitermate wrede oorlog in Europa!
Ik hoop dat de Haagse beleidsmakers zich
meer bewust zijn van de Bijbeltekst uit
Mattheus 12. Vrij vertaald staat er het
volgende: “Een verdeeld land (of huis) heeft
géén toekomst”. De beleidsmakers zouden
ook de bekende uitspraak van de Chinese
filosoof “Confucius” (ca. 2000 jaar geleden) ter
harte moeten nemen: “een staat (een
regering) kan zich niet handhaven als zij het
vertrouwen van het volk kwijt is”.
Ik kom uit een boerengezin en wilde het
bedrijf overnemen. Toen ik mijn hogere
landbouwschooldiploma haalde besloot ik
veearts / dierenarts te worden. In die
hoedanigheid heb ik 35 jaar gewerkt met
veehouders in en rond Culemborg. Uit
ervaring weet ik dat verreweg de meeste
veehouders flexibel zijn, meedenken en
kunnen schakelen. Met andere woorden: met
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veehouders kun je veel bereiken. Maar als zij
iets van hogerhand opgelegd krijgen, zeker op
een lompe manier, is het vragen om narigheid.
Ik las in het NRC een goed interview met
professor Cees Veerman, oud CDA minister
van landbouw en woordvoerder van een
brede initiatief groep van boeren,
natuurorganisaties, wetenschappers en
topmensen uit het bedrijfsleven. Veerman
wordt in het NRC geciteerd: “Het kabinet is
onbesuisd te werk gegaan door de plannen die
simpelweg van bovenaf op te willen leggen en
inmiddels is de sfeer verziekt. De boeren en
het kabinet staan lijnrecht tegenover elkaar.
Dat de boeren zich zo verzetten is logisch. Ze
voelen zich in het nauw gedreven. Boeren
voelen dat er een andere tijd komt, dat de
maatschappij de negatieve gevolgen van de
landbouw niet meer wil accepteren. Er is
verandering nodig en boeren willen ook wel
veranderen”.
Suggesties van de heer Veerman: “Laat het
kabinet meebewegen met ontwikkelingen.
Zoals de demografie: iedere dag verdwijnen er
boeren, onder meer ze geen opvolger hebben.
Bekijk dat per geval. Neem als overheid de
leiding bij ruimtelijke ordening en stel doelen.
Zorg dat marktpartijen de boer gaan belonen
voor duurzame productie. Betaal boeren voor
diensten waar de markt niet voor betaalt,
maar die wij als samenleving belangrijk
vinden. Zoals schoon water en een mooi
landschap. Kabinet en boeren moeten samen
optrekken. Ze moeten aan dezelfde kant van
de kar gaan trekken”.

platteland. Dan blijft het veel gezelliger met
elkaar en zijn (harde) acties niet meer nodig.
De stikstofcrisis moet zeker worden opgelost
en de doelstellingen in grote lijnen
gerealiseerd. Maar overleg met alle partijen,
zoals agrariërs, de luchtvaart, de bouw en de
industrie. Gedeputeerde Peter Drenth (CDA)
laat in Gelderland zien hoe het kan en geeft
daarmee het goede voorbeeld.
Ik denk dat het bijna niet mogelijk is dit geheel
zonder het CDA op te lossen. Een gedegen
partij met haar wortels in de stad, maar zeker
ook op het platteland. Met mensen die over
veel kennis beschikken en ervaring hebben om
te luisteren en tot een beleid kunnen komen
in deze gecompliceerde zaak. Volgens mij ligt
er een grote taak voor het CDA.
Bovenal hoop ik dat het CDA weer gezien gaat
worden als een partij met normen en
waarden. Laten wij ons bewust zijn van het
feit dat voorgangers van het CDA en het CDA
zelf bijna altijd hebben geregeerd na de
tweede wereldoorlog. Het CDA heeft een
grote bijdrage geleverd aan ons mooie land.
Ik spreek de hoop uit dat de wij naar goede
Provinciale Staten verkiezingen gaan in het
komende voorjaar.
Met vriendelijke groet,
Wout Oskam
Voorzitter CDA Buren.

Om uit de stikstofcrisis te komen is het wijs
terug naar de tekentafel te gaan. De inzet met
de heer Remkes verbreden tot: toekomst van
de landbouw-verzoeningscommissie.
Misschien komt dan iedereen weer tot rede
en tot rust. Waarbij er weer met elkaar
gepraat wordt en naar elkaar geluisterd. Waar
de mens weer centraal staat. Waar de boer en
zijn gezing weer centraal staat. Waarbij er
meer begrip is voor de mensen op het
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Even voorstellen: Aad van der Sluijs
Ik ben Aad van der Sluijs en gedurende 50 jaar
zijn wij, mijn vrouw en ik, inwoners van
gemeente Buren. In 1972 zijn wij een
garagebedrijf gestart aan de
Buitenhuizenpoort in Buren. Nog steeds doe ik
met het grootste plezier APK keuringen en
reparaties.
In het stadje Buren ben ik actief geweest bij de
middenstandsvereniging en de kerkenraad
van de Hervormde kerk van Buren. Ook ben ik,
totdat ik met leeftijdsontslag moest, lid
geweest van de vrijwillige brandweer van
Buren.
In 1990 ben ik lid geworden van het CDA en
heb ik op de achtergrond mee kunnen
denken. In 2009 werk is gevraagd om als
burgerlid deel te nemen aan de
voorbereidende raad. Dat heb ik tot 2013
gedaan. Toen vond ik het tijd dat jongeren het
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stokje maar over moesten nemen. Helaas is
dat niet helemaal gelukt; ik ben nu op 77
jarige leeftijd wederom burgerraadslid. Wat ik
stiekem wel leuk vind om te doen, maar
jammer dat het nodig is voor het Burende
CDA. Het is wel erg veel drukker geworden
met het vergadering ten opzichte van mijn
vorige periode als burgerraadslid. Soms wel
drie keer vergaderen in één week is wel wat
veel, maar ik heb altijd geleerd: als je iets
beloofd, moet je het ook doen. Dus toen ik op
de lijst voor de verkiezingen op de zesde
plaats kwam, dacht ik dat dat géén plaats op
zou leveren in de raad. Door omstandigheden
ben ik nu toch opgeschoven als
burgerraadslid. Hopelijk staan er in de
komende periode ook jongeren op die mee
willen denken met onze plaatselijke partij.
Waar je allemaal mee te maken krijgt is echt
interessant.
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