Nieuwsbrief april 2022
Pasen is vaak ook een tijd van contemplatie, overdenking. Met in het achterhoofd tijdingen van
ziekte en hopelijk herstel, succesvolle hartoperaties en andere zaken die je met beide benen weer
even op de grond zetten, is het goed om de hoop die Pasen ook geeft tot je door te laten dringen.
Wij hopen dat u een goede Pasen heeft gehad en deze door heeft mogen brengen met familie nu dit
eindelijk weer kan.
In deze nieuwsbrief leest u over de verkiezingen, het bestuur en de nieuwe fractie. Wout Oskam
geeft daarnaast weer hoe hij de verkiezingen ervaren heeft.

Uit de fractie: Monique Bettink-Pierik
Verkiezingen
We hebben het voor elkaar gekregen! Een
verdubbeling van de zetels. Het resultaat van
hard werken en een campagne die goed
verlopen is.
Dank aan het campagneteam, de
kerncontactpersonen en natuurlijk ook ons
bestuur. Een heel goed voorbeeld van hoe we
samen Buren zijn.
Uitslag
Van één naar twee zetels, daar zijn we
natuurlijk blij mee! 8% van de Burenaren die
gestemd hebben, hebben op het CDA Buren
gestemd. Dat is meer dan bij de vorige
verkiezingen, maar natuurlijk nog niet genoeg.
Bij de volgende verkiezingen gaan we voor
nog meer stemmen!
Nieuwe fractie
De nieuwe fractie is bekend en beëdigd. In de
volgende nieuwsbrief zullen ze zich
voorstellen, voor nu houden we het bij een
opsomming.
Raadsleden
Monique Bettink-Pierik (Buren)
Peter van Dijk (Eck en Wiel)
Burgerraadsleden
Willem van Blijderveen (Ingen)
Thomas Jansen (Zoelen)
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Fractievolgers
Aad van der Sluijs (Buren)
Alle kandidaten ontvangen trouwens een
uitnodiging voor de fractievergaderingen.
Mocht je daar geen prijs op stellen, dan is een
mailtje naar Monique genoeg om je van de
verzendlijst te halen.
(In)formeren
Sjef van Elk heeft als informateur inmiddels
zijn advies opgeleverd. Hij geeft aan dat een
coalitie van Gemeentebelangen, PCG en CDA
aan te bevelen is. De coalitie heeft in totaal
twee zetels gewonnen, logisch dus dat dit het
advies is. Dat betekent dat we deze week
beginnen met de coalitieonderhandelingen.
Niko (Wiendels) en ik zullen, net zoals bij de
voorgaande onderhandelingen, de gesprekken
voeren. Natuurlijk houden we daarbij ons
verkiezingsprogramma aan. Zo gauw er
nieuws te melden is, zullen we dat uiteraard
doen.
Campagne
Ik hoor u denken, huh? De campagne is toch
net voorbij? Dat klopt! Maar we willen graag
permanent campagne voeren en niet alleen in
het jaar naar de verkiezingen toe. Als we nog
meer willen groeien, dan moeten we nog
meer zichtbaar zijn in de gemeente Buren. Om
communicatie over problemen in een kern of
bijvoorbeeld evenementen waar het CDA bij
aanwezig zou moeten zijn, gemakkelijker te
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maken, willen we een app-groep voor het CDA
Buren maken. Wilt u opgenomen worden in
deze app-groep? Stuur dan een mailtje
(monique@cdaburen.nl) of een app
(0621831691) naar Monique, dan voegt zij u
toe aan de groep.
Meedenken
Daarnaast zou het natuurlijk mooi zijn als een
aantal leden van CDA Buren zich op wil
werpen als denktank/werkgroepje voor dat
permanent campagne voeren. Het is altijd
beter om iets goed aan te pakken dan dingen
te doen die als los zand aan elkaar hangen. Als
we bij de volgende verkiezingen drie zetels
willen hebben, maar misschien nog wel
belangrijker: meer leden, dan moeten we ons
daar de komende tijd voor in gaan zetten!
Tot slot
Iedereen die tijdens de campagne
meegewerkt, meegedacht, rondgebracht en
gesteund heeft: namens de fractie en het
campagneteam heel hartelijk bedankt!

Uit het bestuur: Jannie van den HulOmta
Namens het CDA Bestuur Buren: Dank beste
CDA leden en kiezers voor hoe jullie gestemd
hebben: sprake was van verdubbeling van het
aantal CDA zetels. Fantastisch! Geweldig!
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Er is dan ook uitstekend campagne gevoerd;
er ligt een heel goed verkiezingsprogramma;
beter: uitgangspunten- program voor hoe te
handelen de komende vier jaar! Qua
campagne is gezorgd voor diversiteit: krant,
LinkedIn, Facebook, Twitter en Instagram,
maar ook Regio TV en Radio en ook kaartjes
waarop foto’s van kandida(a)t(en) incl.
campagnepunten voor betreffende cluster van
kernen en die zijn in alle 17 kernen huis aan
huis verspreid. Ja: in alle kernen! Oplage bijna
10.000. Sommige zaken verspreid via het
Kontakt, andere door kerncontactpersonen,
kandidaten, met behulp van kinderen en
kleinkinderen en hun vriendjes en
Bestuursleden. Ook werden door CDA Buren,
samen met CDA Senioren Gelderland en CDA
Regio Rivierenland twee bijeenkomsten
georganiseerd resp. over wonen (met
participatie van Joba van den Berg en Bea
Schouten resp. namens Kamer en Staten) en
samen met agrarische sector(diverse
agrarische sectoren, GS en Derk Boswijk).
Eerste bijeenkomst vis-à vis en tweede
grotendeels digitaal. In de vorige Nieuwsbrief
stond hierover al meer! En dat alles ook
toegelicht met foto’s, filmpjes , ook op de
CDA-Buren site! Er is heel hard gewerkt.
Overwegingen van de lijstduwer WOUT
OSKAM
Desgevraagd aan Wout Oskam hoe hij de
verkiezingen heeft beleefd als lijstduwer, voor
welke plek hij zélf opteerde, ook al ziet en zag
hij voor zichzelf geen plek in de
gemeenteraad, laat Wout weten dat de
angstaanjagende gedachte van maar 1 zetel
voor het CDA gelukkig afgewend lijkt: 1 zetel
voor het CDA in de gemeente Buren zou toch
echt niet in overeenstemming zijn met de
gevoelens van veel inwoners in de mooie
plattelandsgemeente.
Hij uit zijn vreugde over de verdubbeling. En er
is dan ook alleszins uitgestraald: ‘Samen zijn
we Buren’; alle CDA-ers op de lijst toonden
hun actieve deelname; er is -naast diverse
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andere campagneuitingen, digitaal en in
gesprekken etc. ook uitstekend geflyerd
samen met kleinkinderen: huis aan huis en dat
heeft geholpen. Kost veel tijd, maar laat zien
dat mensen, in alle dorpen er toe doen!
Hem moet wel van het hart dat naast de vaak
informatieve gesprekjes die dat heeft
opgeleverd hem ook vaak is gevraagd: goh;
dat jij nog naar de Raad gaat: dat je daar nog
zin in hebt in deze tijd. Dat betekent dus dat
ook de gemeenteraad Buren er qua politiek
niet goed op staat: diverse mensen verbaasd
het dat je daar zin in zou hebben: Wout wijst
erop dat je samen Buren bent, dat je samen
gaat voor het CDA en dat daarbinnen een
diversiteit aan werkzaamheden moet worden
verricht en zo heeft ook hij ja gezegd toen
hem zijn bijdrage werd gevraagd:
“zo ben ik opgevoed” zegt Wout! “Kerk,
school en maatschappij zijn belangrijk en
daaraan lever je je bijdrage! En het CDA staat
voor SAMEN, voor Samen zijn we Buren, voor
Zij aan Zij, voor meer wij en minder ik en je
doet ook dingen voor anderen en niet alleen
om er zelf beter van te worden en daaraan wil
ik mijn bijdrage leveren dat dát CDA er weer
toe gaat doen!”
“En” zegt Wout: “ ik ben heel blij dat ik als
lijstduwer mocht optreden, en mee heb
mogen werken aan de verdubbeling; Monique
heeft laten zien met haar team wat het CDA
beoogt en dat heeft mede geleid tot de
verdubbeling!
Wil tenslotte kwijt dat het een zegen zou zijn
als landelijk de kiesdrempel eens bezien
wordt: elk vertrouwen wordt momenteel
immers ondermijnd met de volière die de
Kamer momenteel is , speeltuin voor mensen
die graag op TV komen etc. maar bezig zijn
voor de mensen die er toe doen, lijkt toch
nogal eens ver te zoeken! Huidige kiesdrempel
meer dan fnuikend voor de politieke toekomst
van Nederland! “

Als voorzitter vind ik dit overwegingen om ons
aan te spiegelen……..!.
DANK mensen: bedankt!
Inmiddels zijn de College onderhandelingen
gestart. De informateur de heer Van Elk sprak
inmiddels met alle fracties en rapporteerde
voorkeur voor doorgaan in de (huidige)college
samenstelling van Gemeentebelang, PCG en
CDA! De programmatische gesprekken zijn
inmiddels gestart. Monique voert die
gesprekken samen met Niko Wiendels en in
nauw contact met de inmiddels ook beëdigde
Peter van Dijk en als Burgerraadsleden
beëdigde Thomas Janssen en Willem van
Blijderveen. Uiteraard is hierbij voor het CDA
ons verkiezingsprogram een belangrijk
document qua uitgangspunten.
Bestuur en Fractie is aanbevolen en hebben
inmiddels besloten met de Nieuwsbrieven
door te gaan, daarin kunnen immers
beslissingen, vanuit Fractie en Raad, worden
toegelicht en kunnen verbanden helder
gemaakt worden. Zichtbaarheid in de lokale
samenleving, in eerste instantie als
verantwoording naar de eigen leden, kan
hiermee toenemen, te meer als ze ook breder
hun verspreiding zullen vinden naar
geïnteresseerden en andere betrokkenen .
Hier dus weer de eerste NIEUWSBRIEF na de
verkiezingen.
Inderdaad; de nieuw verkozenen zijn
inmiddels als raadslid geïnstalleerd: Monique
en Peter (alle volledige namen en tel.
nummers staan elders in deze nieuwsbrief
vermeld) alsook als Burgerlid: Thomas, en
Willem. Ook Aad blijft actief meedoen in de
Fractie. Terwijl op de leden Hedy (ook
penningmeester Bestuur) en Petar en Joost
alleszins waar nodig een beroep mag worden
gedaan. Alle kerncontactpersonen
ondersteunen de slogan:’ Samen zijn we
Buren’ en dat willen we gezamenlijk blijven
uitdragen!
Al met al zijn de volgende
kerncontactpersonen actief:
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Plaats
Buren
Asch
Beusichem
Erichem
Ingen
Maurik

Ommeren
Zoelen
Eck en Wiel

Naam
Aad van der Sluijs
Hans van der Vlies
Wout Oskam
Hein Beier
Willem van Blijderveen
Hedy Bouman
Petar Opic
Joost v.d. Anker
Daan de Wit
Thomas Jansen
Peter van Dijk

Op dit moment nemen enkele
contactpersonen meerdere kernen voor hun
rekening, maar we hebben natuurlijk het liefst
dat we in elke kern een contactpersoon
hebben. We zoeken daarom nog
kerncontactpersonen voor de volgende
kernen:
- Kerk-Avezaath
- Ravenswaaij
- Rijswijk
- Lienden
- Zoelmond
- Lingemeren
Het bestuur hoopt spoedig een kleine
commissie te kunnen installeren uit deze
groep van vrijwilligers die werkbezoeken aan
kernen en bedrijven willen organiseren.
Samen met fractieleden en hopelijk een eigen
wethouder maandelijks een kern bezoeken of
een bedrijf, soms zomaar om te weten te
komen wat het bedrijf doet, welke bijzondere
bijdrage wordt geleverd, en soms omdat het
bedrijf met een problematiek zit waar de
gemeente in de oplossing ervan een bijdrage
kan leveren. Zo kan Buren, in samenwerking
en Zij aan Zij, als leden, als kernen, als
bedrijven Buren zijn en blijven.
Een ding moet mij hier van het hart: onze
afdeling heeft een relatief oudere
samenstelling; al vaker probeerden we
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jongeren lid te maken en bij het CDA-werk
meer te betrekken. Daarmee gaat het bestuur
door en met nog meer inzet en vooral
vernieuwend want zonder jongere aanwas
redt het CDA het niet. Maar vanuit de oudere
leden hoor ik nogal eens: jullie hebben het te
weinig over de C van het CDA; dáárin ligt toch
onze inspiratie? Ik ben het daarmee volstrekt
eens! Ook mijn inspiratie komt vanuit de C en
uit wat ik van daaruit meekreeg omtrent
moraliteit en hoe me te gedragen! Maar vaak
landelijk, ook plaatselijk - momenteel meer
dan vroeger? Ik weet dat niet zo - worden er
ook door en vanuit het CDA nogal eens zaken
behandeld op een wijze die weinig met die C
van doen heeft hetwelk andere actieve CDAers tot een zekere verlegenheid brengt. Ik
denk dat momenteel we het dáárin moeten
zoeken dat we soms die C even niet
benoemen en het meer hebben over de
uitingen die wel bij de C horen: Samen zijn we
Buren; Zij aan Zij; meer wij en minder ik! Maar
die C is er altijd! Daarin immers onze inspiratie
en oorsprong! Ook als we (sommigen van ons)
het er ( gedwongen door omstandigheden)
even niet of minder over hebben.
Nieuwe voorzitter en secretaris gezocht
En nu nog iets heel anders:
Nodig is de verkiezing van een nieuwe
voorzitter en een nieuwe secretaris.
De interim-voorzitter Jannie van den Hul –
Omta en de waarnemend secretaris Engelina
van Steenbrugge hebben Buren door de
gemeenteraadsverkiezingen heen geholpen
(feitelijk de drukste bestuursperiode voor
gemeentelijke afdelingen) en nu zal een eigen
bestuur, wi. leden woonachtig in de gemeente
Buren, dat weer moeten oppakken. Inmiddels
werd voor het voorzitterschap Wout Oskam
bereid gevonden zich te kandideren; het
bestuur is hier heel gelukkig mee. Maar voor
het secretariaat zijn wij nog niet rond.
We vragen hierbij ieder van de leden nog eens
rond te willen kijken of in hun omgeving niet
een kandidaat bereid te vinden is voor een
functie in het CDA Bestuur Buren.
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Beide waarnemers hebben te kennen gegeven
te willen/moeten aftreden in de as. algemene
ledenvergadering. En daarom hier nog maar
eens opgenoemd wat precies van het bestuur
wordt verwacht:
Wat doet een bestuur?
Belangrijkste opdracht van het bestuur is post
gemeenteraadsverkiezingen ‘de boel bijeen te
houden’, steun te geven aan wat fractie en
College doen/moeten doen daarbij de
kerncontactpersonen voeding gevend. Hedy
Bouwman is bereid het penningmeesterschap
te doen. Besproken is dat een klein,
coördinerend bestuur in Buren het beste past.
Wat als we geen nieuw bestuur weten te
vormen?
In het Bestuur is aan de orde geweest dat
mochten onvoldoende kandidaten gevonden
worden dat dan een fusie met één of
meerdere afdelingen binnen het
Rivierengebied moet worden overwogen.
Maar zulks is allerminst passend bij wat Buren
in haar verkiezingsprogram verwoordde:
Buren wil zelfstandig blijven; geen fusie met
andere gemeentes; Buren is qua inwonertal
en omvang voldoende om zelfstandig te
kunnen blijven. Overigens hoeft een
gemeentelijke zelfstandigheid niet een
besturenfusie bijv binnen de Regio
Rivierenland in de weg te staan. Integendeel!
Zo’n Bestuur zou – “Samen zijn we
Rivierenland”- ook kunnen helpen bij die
gemeentelijke zelfstandigheid! Maar ook die
discussie is beter en evenwichtiger vanuit
vrijwilligheid te voeren dan vanuit een must.
Leden werven
In alle gevallen is ledenwerving van belang;
Te lang is gedacht, ook in Buren, landelijk
moet het CDA beleid inspirerend zijn, dan
worden mensen weer lid: gelukkig zien we in
ons land op heel veel plekken dat jongeren
wel degelijk lid worden en afhankelijk van het
gemeentelijke beleid, waar veel moet
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gebeuren, mensen er weer bij willen horen,
ook bij het CDA: hoe ze te vinden en te
verleiden in Buren? Landelijk heeft het CDA
een inspirerend , toegankelijk en begrijpelijk
verhaal; met ‘Zij aan Zij; met CDA
Verkenningen; met het Programma; Ook een
aantal Kamerleden waar we trots op zijn!
Maar ook geldt dat daar nog teveel
gesjoemeld of gekruimeld wordt,
betrokkenheid wordt geuit zonder dat het
resultaat oplevert. Veelal gedwongen door
coalities en vereiste samenwerking, mede nu
het aantal partijen veel te groot is en dus vaak
nabij elkaar opereert. Eens zijn we het over:
HET MOET ANDERS! Hoe? Opbouwen van
onderop! Dichtbij! Te beginnen in Buren
(Samen zijn we Buren), in Rivierenland, in
Gelderland! Mag ik u als Burense CDA leden
dát meegeven als afscheid nemend
interimvoorzitter?! Alleen dat lijkt ook nieuwe
leden te kunnen opleveren. Van onderaf;
plaatselijk beginnen mensen weer enthousiast
te maken en helder maken dat een partij
zonder voldoende leden niet kan overleven.
Jongeren en ouderen: laten we elkaar lid
maken, oproepen voor het CDA lidmaatschap.
Dat Pasen, het feest van de vernieuwing, van
Hoop op een betere toekomst, een
vernieuwde toekomst, ons weer die hoop mag
geven!
ALV CDA BUREN dd. Maandag 4 Juli in het
gemeentehuis Buren; aanvang: 20.00 uur! Zet
u het vast in uw agenda!
Op de agenda zal zeker staan: terugkoppeling
verkiezingen, resultaat
Collegeonderhandelingen, verkiezing nieuwe
voorzitter (zoals elders is vermeld heeft Wout
Oskam zich hiervoor kandidaat gesteld) en
verkiezing nieuwe secretaris en zo mogelijk
een extra bestuurslid! In deze vergadering
zullen de interimvoorzitter en interim
secretaris Jannie van den Hul-Omta en
Engelina van Steenbrugge afscheid nemen.
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