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Voorzitter, ik begin met complimenten. 
Want Zaltbommel staat er financieel gezien goed voor. 
Dat is natuurlijk vooral de verdienste van de voorgaande Colleges. 
Dit College is tenslotte nog maar een jaar onderweg. 
Maar dit College heeft die goede lijn doorgezet. 
En dat is een compliment waard. 
 
Een ander belangrijk dossier waarop we voortgang hebben gemaakt is de buitenstad. 
Complimenten dat het College dat dossier eindelijk in beweging heeft gebracht. 
Ja, we hadden graag ontwerpruimte behouden voor minder massaliteit. 
En we gaan er vanuit dat het College rekening houdt met die vraag vanuit de 
voltallige oppositie. 
Want, ik tweette dat al eerder, echte democratie is net zo goed luisteren naar de 
minderheid als naar de meerderheid. 
Maar het feit dat realisatie van de buitenstad dichterbij komt, 
is toch echt een compliment waard. 
 
Voorzitter, ook een compliment voor de komende uitrol van een glasvezelnetwerk. 
Wij denken dat dat op termijn een heel goede investering zal blijken. 
Zowel voor onze inwoners als voor onze gemeentelijke financiën. 
Echt een superprestatie dus dat dit is gelukt, met al het Europese geneuzel. 
 
Het woord glasvezel vond ik trouwens niet terug in de perspectiefnota. 
Zouden we daar financieel niet al op moeten voorsorteren? 
Of valt dat onder het kopje ‘Geen mutaties in dit programma’. 
 
Nou, dan ga ik nu stoppen met complimenten, 
voordat we elkaar om de hals gaan vliegen of in de armen gaan vallen. 
 
Want naast complimenten zijn er ook zorgen. 
 
En dan bedoel ik niet het ‘burgertje pesten’ van de AVRI. 
Iets wat alles in zich heeft om uit de hand te gaan lopen. 
 
Nee voorzitter, onze zorgen zitten ‘m in de mate waarin we vooruit willen kijken. 
‘regeren is vooruitzien’ zegt het spreekwoord tenslotte. 
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We houden het als raad en College bij voorkeur praktisch met elkaar. 
Niet al te ver vooruitkijken, geen grote vergezichten. 
En met het woord visie hoef je al helemaal niet aan te komen. 
Visie, stapels papier, wat heb je er aan? 
 
Het is dan ook logisch dat er een bestuursakkoord ligt dat vooral inzet op het 
continueren van bestaand beleid. 
En een raad die dat overwegend prima vindt. 
En als er dan extra geld is voor verlanglijstjes, dan zijn de wapenfeiten (en ik citeer 
het Brabants Dagblad): 
 
- extra inzet van de hondenpoepzuiger 
- betere controle op de naleving van de hondenpoepregels 
- een nieuwe brandmeldinstallatie voor de Sint-Maartenskerk 
- uitbreiding van het ecologisch bermbeheer 
- meer plek voor parkeren van fietsen en auto’s bij het NS-station 
- etc. 
 
Begrijp me goed. 
Dat zijn stuk voor stuk goede zaken om te regelen. 
Maar daarmee maken we onze gemeente niet klaar voor de toekomst. 
 
Is dat dan erg? 
Nee, niet als Zaltbommel een eiland in de wereld zou zijn waar de komende jaren 
alles hetzelfde blijft. 
Maar dat is niet het geval. 
Dus ja, het is gevaarlijk om relatief weinig bezig te zijn met de langere termijn. 
 
Voorzitter, we leven in een snel veranderende wereld. 
Een wereld waarin je steeds minder vaak alles kunt blijven doen, zoals je het gewend 
was om te doen. 
Daarom vier onderwerpen die echt impact hebben op de toekomst van onze 
gemeente: 
De ontwikkeling van onze stad, de energietransitie, de komst van de omgevingswet 
en de uitbouw van onze BedrijfsVoeringsEenheid Bommelerwaard. 
 
Voorzitter, de ontwikkeling van onze stad. 
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In de perspectiefnota lezen we dat het College dit jaar de visie voor de 
gebiedsontwikkeling van de Bossche Poort wil afronden. 
We staan, via de buitenstad, aan de vooravond van de toevoeging van een qua 
omvang klein dorp aan onze stad. 
Er zijn mogelijk grootse plannen voor onze ontwikkellocatie Spoorveste. 
En we hebben nog onze voormalige watertorenlocatie. 
Wat zal daar gaan gebeuren. 
 
Voorzitter, deze ontwikkelingen gaan zonder twijfel onze stad stevig veranderen. 
Qua wonen, winkelen, bedrijvigheid, groen, parkeren, ontspanning, noem maar op. 
Als raad moeten we daar toch richting aan willen geven? 
 
Ik lees in de perspectiefnota dat ook het College onderkent dat er veel projecten zijn. 
Daarom het voorstel om een verkeerskundige aan te trekken. 
Prima. Dat moet ook gebeuren (samen met Maasdriel denk ik dan). 
Maar moeten we als raad niet opnieuw bekijken wat onze visie op onze stad is, 
gezien de impactvolle ontwikkelingen die er aan zitten te komen. 
Hoe gaan we bv de juiste keuzes maken voor de functies in de Bossche Poort? 
Zou dat een relatie hebben met wat er in een buitenstad, spoorveste of 
watertorenlocatie gaat gebeuren? 
En vice versa. 
Wat betekenen extra winkels in de buitenstad voor onze binnenstad? 
Etc. 
Het vraagt om een aanpak die samenhang brengt tussen die verschillende grote 
ontwikkelingen. 
 
Twee jaar geleden hebben we daarom als raad unaniem uitgesproken dat we in 2019 
wilden komen tot een nieuwe visie binnenstad en het College gevraagd dit op te 
pakken. 
We hebben schriftelijke vragen gesteld hoe het met de opvolging van die motie staat. 
En dat gaan we rustig afwachten. 
Ondertussen zien we in de perspectiefnota geen budget voor zo’n traject. 
Daarom vraag ik de raad: overweeg nog ‘ns serieus het besluit van de raad van twee 
jaar geleden. 
Is een nieuwe visie binnenstad niet gewoon essentieel om als gemeente klaar te staan 
voor de toekomst? 
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Dan de energietransitie. 
Laat ik daar één aspect uitlichten. 
Kort geleden werd duidelijk dat in 2030 alleen nog nieuwe elektrische auto’s 
verkocht zullen worden. 
Al die mensen zullen voor hun deur willen kunnen opladen. 
Ook in onze gemeente. 
Dat gaat dus een majeure impact hebben op onze openbare ruimte. 
2030. 
Dat is over 10 jaar. 
Als deze coalitieperiode is afgelopen en een volgend College op dreef is, 
dan zitten we ongeveer op de helft van die 10 jaar. 
Veranderingen in de openbare ruimte zijn complex en duren lang. 
Wil je als gemeente dus klaarstaan voor de toekomst, 
dan moet je nu al gaan nadenken over zo’n laadpaleninfrastructuur. 
Zullen we daarom iets verder vooruit gaan kijken dan het komende jaar of deze 
coalitieperiode? 
 
De komst van de omgevingswet. 
Over de omgevingswet lees ik vooralsnog niets. 
Is dat omdat alles loopt zoals gepland? 
Of zit dat in het programmaplan Samenwerking. 
Enfin, google ‘ns op omgevingsvisie. 
Dan zie je dat veel gemeenten ‘m al hebben opgesteld. 
En dat veel andere gemeenten druk bezig zijn met inspraaktrajecten om te komen tot 
zo’n visie. 
Raad, College, waar blijven onze initiatieven om te komen tot een omgevingsvisie? 
Staan we op dit punt wel voldoende klaar voor de toekomst? 
 
Tot slot onze BVEB. 
Tot een jaar geleden volgden we daarvoor een duidelijk spoor. 
We zouden de BVEB langzaam maar zeker uitbouwen richting ambtelijke fusie. 
Maar met het besluit om deze coalitieperiode niet meer te denken aan herindeling, 
lijkt de uitbouw van onze BVEB stil te zijn gevallen. 
 
Dat lijkt op het eerste gezicht niet zo’n probleem. 
Alles draait toch prima? 
Maar wat denkt u? 
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Onze ambtenaren hebben in het verleden duidelijk aangegeven toe te willen werken 
naar één ambtelijke organisatie. 
De ondernemingsraad heeft ons zowat gesmeekt om dat punt op de horizon te 
zetten. 
Als wij als raad geen sturing geven aan de uitbouw van onze samenwerking met 
Maasdriel, 
dan zullen onze ambtenaren zelf hun spoor gaan zoeken in het verder uitwerken van 
die samenwerking. 
En ik kan ze eerlijk gezegd geen ongelijk geven. 
Met als gevaar dat wij als raad over enige tijd verrast worden door ontwikkelingen 
die we mogelijk ongewenst vinden. 
Wij denken daarom dat we als raad aan de slag moeten om onze samenwerking met 
Maasdriel meer toekomstbestendig te maken. 
 
Voorzitter, 
De energietransitie, de omgevingswet, de BVEB. 
Het zijn zaken die we vanwege hun aard en omvang samen met Maasdriel moeten 
oppakken. 
We hebben recent bij beleid huisvesting arbeidsmigranten weer gemerkt hoe lastig 
het dan is om in beide raden tot hetzelfde beleid te komen. 
Ondank grote inspanning van beide Colleges. 
Terwijl eenzelfde beleid in beide gemeenten echt gewenst was. 
Laten we daarom de samenwerking met de raad van Maasdriel opnieuw van de 
grond tillen. 
Om gezamenlijk kaders te stellen voor de grote ontwikkelingen in onze gemeenten. 
Ik zal daarvoor een motie indienen. 
 
Voorzitter, mijn pleidooi kort samengevat. 
Laten we als raad meer aandacht gaan geven aan de toekomst van onze gemeente. 
Een toekomst die onlosmakelijk verbonden is met Maasdriel. 
Laten we daarom samen met Maasdriel de toekomst van onze Bommelerwaard 
verder gaan vormgeven. 
 
Ik dank u wel. 


