Nieuwsbrief juni 2022
We zijn alweer halverwege het jaar, de langste dag is geweest en het zomerreces staat voor de deur.
In de afgelopen periode is er veel gebeurd en zijn er wat wisselingen in de fractie geweest met dank
aan de goed verlopen coalitie onderhandelingen. Er is na het zomerreces weer veel te doen, het
gemeentelijk verkeer en vervoerplan komt eraan, de visie op recreatie en toerisme wordt
opgeleverd, het accommodatiebeleid moet vastgesteld worden… en we gaan natuurlijk op zoek naar
een nieuwe burgemeester!
Op 18 juni hebben de fractie, CDA-collegeleden (oud en nieuw), waarnemend en beoogd voorzitter
gezamenlijk onder leiding van Trudy Veninga een inspirerende dag gehad waarin we de toekomst
verkend hebben en besproken en bediscussieerd hebben wat we moeten doen om het
verkiezingsprogramma en coalitie akkoord voor Buren werkelijkheid te laten worden. Trudy Veninga
is een ervaren Coach en Trainer/Opleider o.m. vanuit het Steenkampinstituut, met jarenlange
ervaring in het politieke speelveld.
In deze nieuwsbrief verder een stukje van onze nieuwe fractievoorzitter en natuurlijk ook weer een
bijdrage van onze interim voorzitter.
Natuurlijk houden de plannen van de overheid met betrekking tot het terugdringen van
stikstofdepositie in natuurgebieden de lokale afdeling van CDA Buren ook bezig. We zijn dan ook blij
dat op de ALV van CDA Gelderland een resolutie betreffende dit onderwerp met een grote
meerderheid aangenomen is. In de bijlage vindt u de resolutie en de bijbehorende overweging.

Uit de fractie: Peter van Dijk
Als het getij verloopt, verzet men de bakens!
Er is veel gebeurd in een korte periode.
Op het ene moment ben je nog een betrokken
inwoner van gemeente Buren en op het
andere moment ben je fractievoorzitter van
CDA Buren.
Een mooie verkiezingscampagne, welke
uiteraard al begint op dag 1 na de
verkiezingen. Een mooie verkiezingsuitslag;
een verdubbeling van het aantal zetels (van 1
naar 2). Deelnemen aan de coalitie en een
waardige opvolger voor onze CDA wethouder
Niko Wiendels.
Maar als Monique wethouder wordt, moet er
wel een andere fractievoorzitter komen. En zo
ben ik naast een betrokken inwoner van
gemeente Buren ook nog eens
fractievoorzitter van CDA Buren.
https://www.cdaburen.nl

Gelukkig ben ik niet alleen. Met Willem van
Blijderveen als gemeenteraadslid en Aad van
der Sluijs als burgerraadslid, mogen wij de
fractie van CDA Buren vormen.
Hoe de taken binnen ons team uiteindelijk
verdeeld gaan worden, is nog niet bekend.
Daarvoor is het nog te vers. Willem van
Blijderveen zal in ieder geval zich gaan bezig
houden met alles wat met wonen te maken
heeft. Verder komen er uitdagingen genoeg,
maar wij als fractie hebben vertrouwen in de
toekomst.
Wij willen u graag ontmoeten tijdens onze ALV
welke op d.v. 4 juli 2022 gehouden zal worden
in Maurik.

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

https://twitter.com/CDABuren
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Als u met ons het getij in de gaten houdt,
kunnen wij als fractie de bakens in gemeente
Buren proberen te verzetten,

Want Samen zijn wij Buren

Uit het bestuur: Jannie van den HulOmta
Geachte CDA leden en CDA-belangstellenden,
Pinksteren, het feest van de uitstorting van de
Heilige Geest, ligt al weer even achter ons;
maar wat betekenen die woorden eigenlijk.
Mag ik met theologe Klaartje Kruijff, in 2017
uitgeroepen tot Theoloog van het Vaderland,
Pinksteren benoemen als ‘het feest van de
inspiratie’? Pinksteren komt van INSPIRITUS,
wat betekent: ingeblazen door de Geest.
Mogen we Pinksteren 2022 als uitnodiging aan
ieder van ons opvatten – zowel privé als in ons
werk en ook in de politiek- om tevoorschijn te
komen, met gulheid, lef en solidariteit, met
constructiviteit ook. Dat alles is immers te
meer nodig in het huidige Nederland en
Europa!
Op 7 juni jl was de raadsvergadering van
Buren over het Collegeprogram 2022-2026,
‘Samen voor het Buren van Morgen’ en de
beëdiging van een nieuw College voor de
gemeente Buren en beëdiging van een nieuw
raadslid en burgerlid voor ons CDA!!
Het is een mooi Collegeprogram; staat veel in
over samen, gemeenschappelijk, hoe
verschillen overbruggen en hoe uitdagingen
samen aangaan! Over verbinden!
Ik heb er ook diverse zaken in gelezen -en
werd daar blij van- die ook in ons CDAverkiezingsprogramma “Samen zijn we Buren”
stonden!
Ik doel dan op zaken als het kerngerichte
werken, op de aanstelling van
kernambtenaren als kernregisseurs, op hoe
met name aan jeugd meer en anders aandacht
https://www.cdaburen.nl

gegeven moet worden en proef daarin de
opdracht van rentmeesterschap, op een
manier vorm te geven dat ook solidariteit en
gespreide verantwoordelijkheid volop tot hun
recht kunnen komen. Lees ook hoe geen
landbouwgrond zou mogen worden
ingeleverd voor zonnepanelen maar Buren
aan de slag wil met innovaties in deze, bv.
door ze naast en zo mogelijk boven als
zonwering/dakbedekking , boven fruitbomen
en boven de Betuwe lijn te installeren, en hoe
Buren ook in de Regio een betrouwbare
partner wil zijn.
Waar mijn zorg betreffende het coalitie
akkoord zit is of de publieke
verantwoordelijkheid van de overheid (wij
noemen dat met een van onze uitgangspunten
‘publieke gerechtigheid’) wel voldoende
kansen krijgt; er wordt heel veel gesproken
over overleg, en inspraak, heel goed, SAMEN
immers zijn we Buren, maar dat kan ook
leiden tot ‘meer regelzucht’ in plaats van
‘voldoende rolvastheid’! Het College is er om
te besturen, te zorgen dat ook uitvoering
plaatsvindt, en dat vraagt rolvastheid! Moeten
politici zich niet vooral richten op het maken
van geïnformeerde politieke keuzes waarbij
het met name aan het College is de uitvoering
te bewerkstelligen c.q. zorg te dragen voor het
bereiken van de gestelde doelen. Meer dan op
het dichttimmeren van de weg ernaartoe met
regels en procedures. De overheid moet wel
ook de eigen doelen BEREIKEN! Dat is het
samenspel dat van Raad samen met het
College gevraagd wordt! Ik wens vanaf deze
plek Raad en College alle wijsheid en succes
toe!
Al in de April - Nieuwsbrief liet ook het
bestuur weten hoe verheugd we zijn met de
verdubbeling van het aantal CDA zetels alsook
met hoe de Collegepartijen gezamenlijk winst
behaalden: dat nu een College tot stand
gekomen is met dezelfde partijen zodat
continuïteit van het twee jaar geleden ingang
gezette beleid mogelijk is, verheugd ons te
meer!
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En wat betreft de invulling vanuit het CDA:
geweldig dat Monique de portefeuille zorg
Sociaal Domein voor haar rekening mag
nemen, goed voorbereid door Niko Wiendels
de afgelopen twee jaar, dank Niko voor jouw
inspanningen!
Voorts proficiat Peter als nieuwe
fractievoorzitter en Willem van Blijderveen als
raadslid. Aad van der Sluijs is reeds beëdigd als
burgerraadslid en Thomas Jansen doet mee
als algemeen adviseur. Allen van harte
gefeliciteerd en vooral alle benodigde
wijsheid, vasthoudendheid, souplesse en
energie toegewenst om de veelheid aan
opdrachten een beetje waar te maken! Vooral
ook hopen wij dat jullie’ de lol erin houden’,
het plezier benodigd voor je inzet voor het
politieke Buren en dat naast je dagelijkse
bezigheden.
Vergeet u niet! ALV
ALV as ma. 4 juli in het gemeentehuis Buren te
Maurik ‘s avonds om 20.00 uur. De genoemde
stukken in onderstaande agenda heeft u
inmiddels van Engelina mogen ontvangen.
AGENDA:
1. Welkom en opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Verslag van de laatstgehouden ALV CDA
Buren 16 december 2021 (zie bijlage)
4. Financiën:
a. Jaarrekening 2021
Begroting 2021
Begroting 2022
Overzicht kosten campagne
verkiezingen maart 2022
b. Rapportage kascommissie Aad vd. Sluijs
(2e keer) en Cees Zondag (1ste keer)
5. Verkiezingen maart 2022
a. Uitslag verkiezingen en follow up
b. College onderhandelingen
c. College akkoord: Samen voor het Buren
van morgen
d. Toelichting door Niko, Monique en
Peter. Gelegenheid voor discussie.
https://www.cdaburen.nl

e. Afscheid Niko Wiendels
6. Pauze
7. Bestuurswisseling
a. Aftredend en niet verkiesbaar voorzitter
Jannie v.d. Hul Omta. Kandidaat
voorzitter is Wout Oskam uit
Beusichem.
b. Aftredend en niet verkiesbaar secretaris
Engelina van Steenbrugge-Spiering *
(Tegen)Kandidaten voor de functie van
secretaris of voorzitter kunnen zich
melden tot 48 uur voor de ALV van 4 juli
8. Wat verder ter tafel komt
9. Rondvraag
10. Sluiting met aansluitend een informeel
samenzijn.
Ter toelichting: Helaas is nog niemand bereid
gevonden het secretariaat op zich te nemen.
Ook nu in deze nieuwsbrief doe ik graag een
oproep aan onze leden c.q. in CDA politiek
geïnteresseerden zich kandidaat te stellen:
echt veel werk is het niet, zeker niet in nietverkiezingsperioden en zo’n
verkiezingsperiode is vooralsnog niet aan de
orde. Het is zeker ook een interessante job,
juist ook voor jongeren en andere nog niet in
het politiek- bestuurlijke ‘gedoe’ ervaren
mannen /vrouwen! Je leert hoe een
vereniging werkt, kan werken, hoe landelijk
invloed uitoefent maar plaatselijke afdelingen
zelfstandig zijn, hoe statuten werken en hoe je
daarmee op een praktische manier kunt
omgaan. En ook; hoe politiek kan werken en
de samenleving er beter van kan worden!
Voorwaar een leuke klus! Waar je zoveel van
leert!
Ik hoop dat zich iemand aandient!
Het bestuur hoopt U allen te zien 4 juli as :
het kan weer post-Corona! Laten we elkaar
weer zien en ontmoeten; elkaar spreken,
discussiëren over wat goed of niet goed gaat
in ons CDA, binnen de gemeente Buren de
vierde juli as op het gemeentehuis in Maurik!
Allen van harte Welkom!
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Van de website van CDA Gelderland https://samenvoorgelderland.nl/nieuws/alv-cda-gelderland-neemtresolutie-aan-over-stikstof/)

Gelderland als stikstof voorbeeld voor Nederland
Het CDA Gelderland heeft in de ledenvergadering van 25 juni met grote meerderheid een resolutie
aangenomen om zo het Landelijk CDA te helpen richting een oplossing. De leden uit Gelderland
hebben dit juist gedaan omdat zij zich zorgen maken om de boeren. Veel van de indieners zijn zelf
boer en actief voor het CDA. Zij willen na de demonstratie in Stroe een helder signaal afgeven binnen
CDA dat de regels en de verplichtingen nu niet goed zijn. Er is verandering nodig.
Zorgen
De kern van hun zorgen gaan over het toekomstperspectief van de Gelderse samenleving en de
onrust in de samenleving over de landelijke stikstofaanpak, maar ook het gevoel van
onrechtvaardigheid en een onevenredige impact op de agrarische sector. Gelukkig zien zij met de
inbreng van Derk Boswijk dat er ook echt wel geluisterd wordt vanuit Den Haag, maar de leden uit
Gelderland willen het concreter maken en nu eens oplossingen zien.
Oproep
Daarom hebben ze de resolutie gemaakt om tot een gezamenlijke integrale stikstofaanpak over alle
sectoren te komen en steun te geven aan het “Versnellingspakket” vanuit de boeren-, natuur- en
ondernemersorganisaties. “Laat Gelderland en de Gelderse aanpak een voorbeeld zijn voor een
landelijke aanpak want dan stuur je op de instandhoudingsdoelen voor natuur en staar je je niet
blind op de kritische depositiewaarden”.
Geld
De CDA-ers zien in Gelderland goede kleine voorbeelden die juist met de miljarden uit Den Haag heel
concreet en groot uitgerold kan worden. Het geld uit de Rijksfondsen kan vrij gemaakt worden voor
de provinciale aanpak (zoals legalisering Pas-melders, vrijwillige opkoopregelingen en de transitie van
de landbouw, woningbouw en de industrie).
Want alleen maar regels, verplichte opkoopregelingen en juridische verplichtingen richting de boeren
sturen is ongepast. Juist vanuit het “Zij aan Zij staan” is goede uitleg, vrijwillige samenwerking, goede
informatie en maatwerk essentieel. Want de boeren verdienen dat respect!

https://www.cdaburen.nl

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

https://twitter.com/CDABuren

Nieuwsbrief juni 2022

https://www.cdaburen.nl

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

https://twitter.com/CDABuren

