
 

 

Inbreng perspectiefnota 2020 – fractie CDA - 04-07-2019 

 

Voorzitter, 

Volgend jaar is het 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. In Zaltbommel gaan 

we daar extra aandacht aan geven; met herdenking en viering. Wij vinden dat belangrijk. Ter 

aanvulling op de activiteiten, die al genoemd zijn, willen wij graag een suggestie meegeven. 

Een suggestie voor het aanleggen van een Witte Anjer Perkje ter ere van de veteranen, die 

ons die vrijheid hebben gegeven.  

De eerste minuut van de inbreng blijft vaak goed hangen, ik neem aan dat hier dan dus ook 

geen motie voor nodig is. We gaan dat gewoon doen. Toch?  

Voorzitter, u vraagt zich dan vast af; als dat begin van die inbreng dan zo belangrijk is, 

waarom kiest het CDA dan voor het doen van een suggestie voor de aanleg van een Witte 

Anjer Perkje? Dat heeft alles te maken met die vrijheid. De vrijheid die voor ons eigenlijk 

bijna gewoon is geworden. Die ook gewoon zou moeten zijn en juist daarom moeten we er 

met elkaar stil bij blijven staan, blijven herdenken en blijven vieren. Dit is een belangrijk punt 

voor het CDA. 

Voorzitter, dan nu wat meer richting de inhoud van de perspectiefnota. Ik heb me namelijk 

voorgenomen om het kort te houden.  

De financiële positie van onze gemeente is gezond en dat is prettig. Op het sociaal domein 

zien we wel tekorten. Ook in andere gemeenten is dat het geval. Gelukkig hebben wij in 

Zaltbommel financiële middelen om dat op te vangen. De kwaliteit van de zorg voor onze 

inwoners moet namelijk altijd voorop staan en kan daardoor ook altijd voorop blijven staan. 

Inwoners moeten de zorgen krijgen die ze nodig hebben.  

Veel thema’s die wij belangrijk vinden, zien we nadrukkelijk terugkomen in de 

perspectiefnota. Ook onderwerpen die wij zelf afgelopen jaar geadresseerd hebben, zien we 

terug. Daar zijn we blij mee. Ik noem er een aantal: de inzet op het voorkomen van de 

gaswinning in Brakel, het realiseren van extra parkeergelegenheid bij het NS-station en het 

uitbreiden van het ecologisch bermbeheer. 

Dat laatste punt gaat me persoonlijk nauw aan het hart. Ik weet nog goed dat ik hier ergens 

in mei 2016 stond. Mijn eerste motie. Biodiversiteit staat nu nadrukkelijk op de agenda van 

de gemeente Zaltbommel. Wij zijn daar blij mee en verwachten daar in de komende tijd nog 

meer stappen in te kunnen gaan zetten. We zijn er immers nog lang niet en wij zullen daar 

aandacht voor blijven vragen.  



Dan kom ik nu nog even terug op het sociaal domein. De enorme kosten daar maken ons 

kwetsbaar, ook al hebben we de luxe van een financiële buffer. Voor ons als raad is het 

overzicht in het sociaal domein complex. Desondanks moeten we regelmatig belangrijke 

besluiten nemen. Samen met de fractie van D66 hebben wij een motie opgesteld om een 

beter overzicht te krijgen van de verschillende onderdelen in het sociaal domein. Beter 

overzicht in een onderdeel waar we zo kwetsbaar zijn vinden wij van groot belang. Mevrouw 

Meyers zal deze motie straks verder toelichten en indienen mede namens het CDA.  

Voorzitter, de jeugd heeft de toekomst. Ook in de politiek gaat dit op. Wij willen graag 

jongeren in onze gemeente meer betrekken bij de politiek. De twee jongste telgen uit deze 

raad hebben elkaar opgezocht om daar over na te denken. Met als resultaat een mooie 

motie om de jongeren, dè toekomst van onze gemeente, meer bij de politiek te betrekken. 

Mevrouw Van Der Wiele zal deze motie straks verder toelichten en mede namens het CDA 

indienen, met dank aan Isabel en Nadine. 

Voorzitter, we dienen zelf ook nog wel wat in hoor, daar kom ik nu aan toe. Het helpt wel bij 

het korter houden van mijn inbreng.  

Het college werkt aan een masterplan fietspaden. Het is belangrijk om de fietsstructuur in 

onze gemeente verder te gaan verbeteren. Het Masterplan moet hier overzicht in 

aanbrengen. Wij zijn daar positief over. Naast fietsers zijn ook voetgangers kwetsbare 

weggebruikers. Wat ons betreft mag daar nog wat meer aandacht voor zijn. De stoepen in 

onze gemeente zijn namelijk niet altijd even ‘vriendelijk’.  

De toegankelijkheid van stoepen en overhangend groen maakt het dat sommige stoepen 

slecht of niet veilig te gebruiken zijn. Mensen die minder mobiel zijn ondervinden dit nog 

sterker. Wij dienen een motie in om de veiligheid van stoepen te vergroten door bestaande 

knelpunten in beeld te brengen en aan te pakken. De herinrichting van het Assenkruis in de 

Binnenstad is een prachtig voorbeeld van gebruiksvriendelijke stoepen. We willen met de 

motie ook het college stimuleren deze hoge kwaliteit van gebruiksvriendelijke stoepen als 

uitgangspunt te blijven hanteren bij alle toekomstige herinrichtingen van straten in onze 

gemeente.  

Dan nog de horeca. Wij hebben onlangs begrepen dat er geen actueel horeca-convenant is 

binnen onze gemeente. Een convenant met afspraken en verantwoordelijkheden om ervoor 

te zorgen dat iedereen veilig uit kan gaan. Wij roepen het college op om dit op te pakken en 

te komen tot een actueel horeca-convenant. Wij dienen ook hier een motie voor in.  

Voorzitter, afsluitend. Wij zijn blij met de perspectiefnota die voor ons ligt. Het biedt een 

gezond financieel perspectief en ruimte om te investeren in zaken die er toe doen voor onze 

inwoners. Ik wil het college wel oproepen om bij het opstellen van de begroting concreter op 

de verschillende onderdelen aan te gaan geven wat we precies gaan doen en wat we er mee 

willen bereiken.  

 

Hein de Kort - fractievoorzitter 


