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Statement VVD 

Vandaag wil ik het met u hebben over impact, de zin en het effect daarvan. En om u een beetje 

een beeld te geven van wat impact met mij doet, deel ik graag met u de volgende foto. Deze foto 

nam ik afgelopen week in alle vroegte toen ik aan de dag begon. De opkomende zon, de felheid 

waarmee de stralen van de zon steeds uitgebreider de uitgestrekte weilanden opwarmden, de 

douw op het land en de frisheid van het platteland, en toen het besef dat ik hier mag wonen en 

leven. En op dat moment kwam dat wel even binnen….. Even stilstaan bij de mooie momenten in 

het leven die vaak genoeg maar al te snel weer voorbij gaan. Herkent u dat Voorzitter? Op zo’n 

dag kun je alles aan wat op je pad komt, drukte of niet, stress en gedoe maar met een start als 

deze ga je door! 

 

En dat, Voorzitter, is ook wat wij als VVD Zaltbommel ons hebben voorgenomen. Doorgaan met de 

vernieuwing die we vanaf de verkiezingen hebben doorgezet. En doorgaan met het invullen van de 

behoeften van onze inwoners, verbinding maken tussen de verschillende partijen op meerdere 

thema’s en ervoor zorgen dat onze inwoners het hier goed hebben in de gemeente Zaltbommel. 

Een frisse start voor zowel ons als fractie en onze Wethouder met bijkomend optimisme! 

 

 

Inleiding 

Voorzitter, allereerst complimenten aan het college en de ambtenaren voor de vertaling van het 

bestuursakkoord in de programmabegroting voor 2019. De basis voor deze begroting is een 

bestuursakkoord geweest waarin voor VVD Zaltbommel onze punten goed zichtbaar en herkenbaar 

waren. De economie geeft ons nu de ruimte en laten we doordacht en slagvaardig aan de gang 

gaan. Doordacht om niet met geld te strooien, slagvaardig omdat het kan! En goed dat er een 

vierjaren programma is gemaakt om een stevige stap naar boven te maken. Eenmalig geld om op 

een hoger niveau te komen wat zich vertaald beter leven.  

 

Reflectie 2017/2018 

Wat is er zoal in de afgelopen periode voor ons gerealiseerd. Ik noem u er een aantal op; 

- Uitbreiding van het gebiedsgericht werken; een mooi instrument om onze inwoners meer 

stem te geven bij samen streven naar een mooie toekomst van onze Bommelerwaard! 

- Er is in het afgelopen jaar een goede invulling gegeven aan de Wildeman; een goed 

bedrijvenloket en grondposities hoort daarbij. Ondernemende dynamiek; daar gaan we de 

komende jaren de vruchten van plukken. 

- Geen intern energie kostende herindeling. Wel: efficiency vergroting door samenwerking. 

Zo was ik blij om te horen dat bijvoorbeeld cultuur nu ook samen met de gemeente 

Maasdriel wordt opgepakt. Eén ambtenaar op een project voor beide gemeenten.  
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- We gaan aan de gang met omgekeerd inzamelen van afval; een mooie stap in het circulair 

maken van onze huishoudens. En heel eerlijk: Het laat ook zien dat een idee realiseren 

altijd een stuk lastiger is dan er zomaar ja tegen zeggen. Maar ook als de praktijk 

weerbarstig is kun je samen, met vereende krachten de bottle necks oplossen. En ik durf 

hier te zeggen, ik heb daar vertrouwen in. 

- De verkeerssituatie bij de Portage is nu opgelost waarbij de reacties positief zijn en er ook 

nog doorgedacht wordt bij het verder vergroenen, het fietsen naar de scholen en het te 

bouwen zwembad. Er zijn tijdens die inspraak-avond suggesties gedaan voor groenstroken 

en er is een idee voor een fietspad achter pand 9.  

 

 

Begroting 

Een aantal punten die ik graag wil benoemen met betrekking tot de begroting. Zaken die opvallen, 

herkenbaar zijn en wellicht ook nog missen in onze beleving. 

 

1. Het groenbeheerplan; hierin zien we een plan waarbij we naar ons idee de opbrengsten die 

dit oplevert, niet terugzien in de begroting. Wij verzoeken de wethouder dit alsnog meer en 

beter kenbaar te maken. In de wijk De Waluwe, in de binnenstad van Zaltbommel en bij 

recente nieuwbouwlocaties heeft de gemeente gekozen voor de aanleg van  

geconcentreerd openbaar groen in de vorm van parken, met weinig groenperkjes in de 

straten zelf. De VVD wil dat bij toekomstige nieuwbouw het groen meer door een buurt 

verspreid wordt. Het is plezieriger wonen als er veel groen in de nabije omgeving is. Dit 

draagt bij aan de ontplooiing, welbevinden en gezondheid van kinderen en heeft direct een 

economische waarde; woningen worden meer waard. Onderzoek toont namelijk een 

waardestijging aan van 4% tot 12%. Omgekeerd geldt dit ook, kappen van bomen doet 

huizenprijzen dalen. Versteende wijken worden in de begroting niet genoemd terwijl er wél 

1 ton extra per jaar uitgetrokken voor vergroening. De VVD zou graag zien welk bedrag 

daarvan gebruikt gaat worden voor het aanpakken van versteende wijken.  

2. Gebiedsgericht werken; Wanneer vanuit de dorps-/wijkplatformen ideeën komen dan moet 

er ook geld voor zijn. De vraag is hoe de verdeling gaat. Wie het eerst komt wie het eerst 

maalt? Of een budget per kern / wijk? Of het beste idee? In de afgelopen 2 jaar werd er 

jaarlijks een budget hiervoor vrijgemaakt en vastgesteld. Deze zien we niet terug in de 

begroting van 2019.  

3. VVD Zaltbommel gaat voor vitale bedrijventerreinen waarbij slim omgegaan wordt met het 

invullen van de beschikbare ruimte, waarbij er ingezet wordt op toegepaste innovatie, 

hoger opgeleid personeel en daarmee een toekomst voor onze jongeren IN de gemeente 

Zaltbommel. Een mooi voorbeeld hiervan is Cyclomedia. Naast het feit dat we zorgen voor 

vitale bedrijventerreinen, doelen we ook op het zijn van een logistieke hotspot. We hebben 

een regionale doelstelling met elkaar afgesproken om in de top 3 te komen. En dan gaat 

om kwaliteit en niet kwantiteit. Hierbij zetten we dan niet in op grootte en omvang maar 

juist op slimmer en innovatiever, inzetten van robots en artificial intelligence. 

4. En dan het zwembad. VVD Zaltbommel is blij met het innovatieve aanbestedingsproces wat 

erop gericht is om de exploitatiekosten zo laag mogelijk te houden. Dat is volgens de VVD 

investeren aan de voorkant! En dat is iets wat we ons nu kunnen permitteren en waar we 

later de vruchten van plukken. En dat betekent echt kijken naar total cost of ownership! 

Waarbij we ook nog eens naar 100% duurzaam en een energie-neutraal gebouw gaan.  

 

 

 

 



Risico begroting, waar maakt de VVD zich zorgen om? 

1. Het sociaal domein is een open stuk waarbij er helaas nog veel vragen zijn omtrent de 

financiën. De VVD maakt zich zorgen over de juiste inzichten van en in de cijfers die 

gepresenteerd worden. Wij doen dan ook het dringende verzoek aan de wethouder om op 

korte termijn met een goed financieel plaatje te komen zodat ook wij weten welke kosten 

we kunnen verwachten en wat dat allemaal met zich mee brengt.  

2. Veiligheid rondom drugsoverlast, Voorzitter, een blijvend stokpaardje van de VVD. De 

gevolgen kun je niet begroten maar er is nu gewoon veel te weinig actie wat gericht is op 

preventie, het direct beetpakken van bepaalde situaties die voor overlast zorgen. Ingrijpen 

voorkomt dat het probleem groter wordt en is dus uiteindelijk veiliger en voordeliger!! We 

weten kennelijk allemaal waar bepaalde onveilige situaties zich afspelen, zoals bijvoorbeeld 

de locatie bij de ESSO, de Waalkade, Beersteeg…..Kortom, nog meer en betere alertheid 

van Burgemeester tot en met burger! 

3. En Voorzitter, er is eigenlijk 1 ding wat ik mis in de begroting. En dat is budget voor de 

nieuwbouw van ons dierenasiel. In de verkiezingscampagne zijn we met de fractie daar 

geweest en troffen een schrijnende situatie aan. Een gebouw wat bijna uit elkaar valt, leef-

en werkomstandigheden die sterk aan vernieuwing toe zijn. Ik heb toen de belofte gemaakt 

dat de VVD zich hard zou maken voor het vrijmaken van budget voor verbetering van 

zowel de leef-als werkomstandigheden van mens en dier. Ik heb NIET de belofte gedaan 

dat het allemaal goed zou komen, dat kon ook niet want dat kunnen we vanuit de VVD niet 

alleen. Daar hebben we hulp bij nodig, van zowel coalitie én oppositie. Nu het goed gaat 

met de economie is er gelegenheid te investeren in zaken als deze om de continuïteit te 

waarborgen van de maatschappelijke rol die dit dierenasiel Bommelerwaard al jaren heeft 

en, dat mag gezegd worden, met verve vervuld. Mijn vraag aan u is dan ook deze, steun 

onze motie over investeren in de nieuwbouw van dierenasiel Bommelerwaard welke ik 

straks aan u zal voorlezen.  

 

Wat wil de VVD Zaltbommel? (4 slides) 

1. Duurzaamheid en economie 

o Goed ondernemersklimaat; vitale bedrijventerreinen 

o Duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Denk aan: Energietransitie en -

reductie, circulaire grondstoffen, prettige leefomgeving, afvoer regenwater 

toekomst proof, asbest sanering. En vooral, alleen investeren in rendabele 

initiatieven! 

 

2. Verkeer & meer 

 No-nonsense parkeerbeleid zowel in Zaltbommel als in de kernen; dat wil zeggen, 

parkeren integraal, pragmatisch en doortastend aanpakken. Voor de kern in 

Zaltbommel in goede samenhang met de recreatieve en toeristische ambities en de 

groei die dat met zich meebrengt. En tijdens de uitvoering maatregelen stuk voor 

stuk op het effect beoordelen en waar nodig tussentijds bijsturen. Zo kijken we 

voor de kernen buiten Zaltbommel naar de parkeerproblematiek van de ZZP-

busjes. Overigens in beide gevallen wordt dit samen met de dorps-en wijkraden 

gedaan.  

 Veilige fietspaden voor jong en oud 

 

 

 

 

 



3. Binnen-en buitenstad 

 Een schop in de grond als het gaat om het realiseren van een mooie en historische 

buitenstad 

 Bosschepoort; een goede inpassing voor onder andere de huisartsen, apotheker 

met een mooie entree waar ook de Poorterij wordt betrokken.  

 

4. Kunst, cultuur, toerisme & recreatie 

 Realisatie van het Fiep Paviljoen 

 We zijn trots en blij met de veerdienst Zaltbommel – Loevensteijn; een prachtig 

initiatief waar al veelvuldig gebruik van is gemaakt! 

 En als laatste…. We kijken uit naar het eerste cultuurfestival in 2019! 

 

 

Afsluiting 

Voorzitter, ik ben hierbij aan het einde gekomen van mijn betoog. Ik zou deze graag willen 

afsluiten met een opdracht aan het College en onszelf als Raad;  

 

De afgelopen maanden in de Raad heb ik als plezierig ervaren, en dat is een compliment naar u 

allen. En ik moet u zeggen, als nieuweling is het best veel wat er allemaal op je pad komt. Vanuit 

het verleden, de dag van vandaag en alles wat we in de komende periode op ons af zien komen. 

Het verbinden van partijen in eenzelfde visie en daarmee het versterken van een gezonde, goede 

financiële basis voor de gemeente Zaltbommel is dan ook iets waar wij vanuit de VVD ons steentje 

zeker willen bijdragen. Het gaat er nu om dat we DOORGAAN en niet inzakken omdat het nu goed 

gaat met de economie. Het gaat om durven en dus het lef hebben om te investeren zoals 

bijvoorbeeld het investeren in gezamenlijk lagere energielasten zodat juist in moeilijkere tijden de 

rekening lager zal zijn. Investeren in gezamenlijk zo efficiënt mogelijk bezig te zijn in ons ambtelijk 

apparaat. Maar ook, je nek uit durven steken voor datgene wat écht nodig is….  

 

Voorlezen Motie 


