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Voorzitter, de eerste begroting van de nieuwe raadsperiode ligt voor ons. Aan de basis van deze
meerjarenbegroting staat het door de raad vastgestelde coalitieprogramma ‘Samen bouwen aan
Lingewaard’, dit programma vormt de leidraad voor de komende vier jaar. Een programma met ambitie,
uitdagingen en met ingewikkelde vraagstukken. Dat maakt de begroting 2019 ook zo interessant, immers
welke keuzes zijn de komende jaren belangrijk en op welke wijze kunnen College, Gemeenteraad en zeker
ook onze inwoners hierin samenwerken.
Keuzes, voorzitter, die LBL altijd zal maken vanuit ons eigen DNA: sociaal, lokaal, midden in de onze kernen
en met onze inwoners.
Het is daarom goed om te lezen dat de ambities uit het coalitieprogramma al zo zichtbaar zijn. Een sluitende
begroting waarbij er ruimte is om te investeren, risico’s in beeld zijn en we de beschikking hebben over
reserves om tegenslagen op te kunnen vangen. Lingewaard is volop in beweging en dat moet ook.
Compliment weer aan college en organisatie voor een begroting waarin optimisme en ondernemingsdrang
schuilt en tevens het realisme in zich bergt dat ons met beide voeten stevig op de grond houdt.
Verder heeft LBL geconstateerd dat het uitvoeringsprogramma van het College, dat recent ter beschikking
van de raad is gekomen, een uitvloeisel is van het coalitieprogramma. LBL herkent zich hier helemaal in,
graag ook onze complimenten.
Voorzitter, voordat ik nadrukkelijker stil sta bij enkele onderwerpen eerst het volgende.
Woningbouw was in de afgelopen jaren een belangrijk onderwerp dat nu met extra elan wordt voortgezet.
Plannen die voorbereid zijn komen of zijn al in uitvoering, ook worden er nog nieuwe plannen toegevoegd.
We praten dan over grote projecten als De Plakse Wei in Bemmel of de Vleumingen in Gendt. Maar denk ook
aan de relatief kleinere projecten als de Homoetstraat in Doornenburg, de Mulderij in Angeren en de
Martinuskerk in Gendt.
We zijn ervan overtuigd dat deze bouwactiviteiten de leefbaarheid in de kernen zal verhogen, jonge
Lingewaarders de kans geeft in Lingewaard te blijven en ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
Toch, voorzitter, zit aan deze ontwikkeling ook een keerzijde. En dat zijn de grotere verkeersstromen. We
krijgen hiermee een extra opdracht om Lingewaard mobiel en bereikbaar te houden. Nu al loopt het verkeer
’s morgens en ’s avonds vast. Is het daarom niet verstandig om eerst te ontsluiten alvorens te gaan bouwen?
We zien graag een reactie van de wethouder.
Voorzitter, het is goed te constateren dat het proces om inwoners meer te betrekken bij de inrichting van de
eigen leefomgeving bijna een vanzelfsprekendheid is geworden. Ruimte voor inwonersinitiatieven is meer
dan een initiatief van een inwoner, het is steeds normaler om onze inwoners bij processen te betrekken.
Daar waar het vier jaar terug relatief nieuw was, lijkt het nu gewoon. De revitalisering van de Zilverkamp is
daar een goed voorbeeld van, mooi de wijze waarop het daar vorm wordt gegeven. We zijn erg blij met deze
ontwikkeling.
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Snel en betaalbaar internet in het buitengebied is een belangrijk streven. Momenteel doen marktpartijen
onderzoek en is er tegelijkertijd onduidelijkheid ontstaan bij inwoners. Bij ons leeft de vraag op welke wijze
het college onze inwoners in dit proces kan ‘begeleiden’ en ontstane onrust weg kan nemen. Graag een
reactie.
Sporten en bewegen op een veilige manier is voor iedereen belangrijk en dat betekent ook aandacht voor de
zwemvaardigheid van kinderen in ons waterrijke gebied. Goed kunnen zwemmen is bijna een must, goed dat
dit in zowel de begroting als het uitvoeringsprogramma opgepakt wordt.
Voorzitter, dan kom ik nu tot enkele specifieke onderwerpen:
Cultureel erfgoed en educatie.
Het is ons gebleken dat leerlingen van onze basisscholen niet of nauwelijks het belangrijkste culturele
erfgoed van Lingewaard bezoeken, MeaVota, Kasteel Doornenburg en Fort Pannerden, om daar kennis te
maken met bijvoorbeeld de ontstaansgeschiedenis. Blijkbaar is de huidige route, via de Open Academie,
onvoldoende bekend. En dat terwijl deze instellingen gemotiveerd zijn hun programma’s met kinderen te
delen.
Voorzitter, wij willen het college dan ook vragen te onderzoeken of het mogelijk is via bijvoorbeeld een
prestatiesubsidie, zoals we dat kennen van LingewaardNatuurlijk, deze instellingen het initiatief te geven om
kinderen minimaal één keer in de basisschoolleeftijd aan het educatieve programma deel te laten nemen.
Naar wij begrepen zou dit zelfs mogelijk zijn vanuit bestaande middelen. We dienen hiervoor een MOTIE in.
Gezonde schoolgebouwen
Voorzitter, we zijn zeer content met de in totaal 27 miljoen euro die voor de komende jaren opgenomen is
om de schoolgebouwen aan te passen. De gebouwen zijn aan het einde van hun levensduur of er al ruim
overheen. We kijken dan ook uit naar het Integraal Huisvestingsplan Plan (IHP) dat samen met de
schoolbesturen wordt opgesteld. Kansen liggen er om aan de wensen van de huidige tijd te voldoen, zowel
op het vlak van verduurzaming, binnenklimaat als onderwijsinhoudelijke keuzes. Wel vraagt dit een
gezamenlijke financiële inspanning. We blijven dan ook pleiten de benodigde middelen te reserveren voor
de komende 15-20 jaar op basis van het komende IHP. Goed onderwijs in een gezonde, veilige en uitdagende
leeromgeving moet ook voor deze raad een belangrijk uitgangspunt zijn.
Duurzaamheid
Voorzitter, het belang om goed en verstandig in te zetten op een duurzame leefomgeving kan niemand
ontgaan zijn. De tijd is rijp voor steeds meer concretere stappen. Buiten initiatieven die mensen zelf al
nemen verwachten inwoners initiatieven van de lokale- en zeker ook de Rijksoverheid. In de begroting zien
we op verschillende plaatsen goede voornemens, zoals zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, het
revolverend fonds en de Zilverkamp als wijk van de toekomst. Op dit moment vormt voor ons de
warmtevisie, die momenteel wordt voorbereid, het volgende belangrijke uitgangspunt.
Zorg
LBL is tevreden over het huidige, eerlijke en rechtvaardige WMO-beleid, ook van inwoners horen we dit
terug. Een belangrijk aandachtspunt blijft evenwel eenzaamheid, mantelzorg en vrijwilligers. We blijven daar
aandacht voor vragen.
Voorzitter, de verdergaande regionalisering van de veiligheidsregio Gelderland-Midden baart ons zorgen,
vooral als we kijken naar het nieuwe spreidingsplan van de brandweer of de aanrijtijden en de plaatsing van
de ambulance. Ook in de komende tijd zullen we deze ontwikkelingen nauwgezet volgen.
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In het takenpakket van de gemeente is jeugdzorg een heel belangrijk onderdeel geworden. En tevens een
beleidsterrein waarop de gemeente te weinig grip heeft. We hebben hierdoor te maken met een aanzienlijk
financieel risico, dat voornamelijk veroorzaakt wordt doordat facturen van ingezette zorg achteraf worden
ingestuurd en niet altijd duidelijk is of het juiste traject wel is ingezet. De wethouder heeft de raad recent
ingelicht over het oplopende tekort.
Historische gevels in winkelgebied
Voorzitter, met de vaststelling van de Gids Ruimtelijke Kwaliteit ging een van de wensen van LBL in
vervulling. Het is bij LBL een doorn in het oog dat de karakteristieke gevels van cultuurhistorische gebouwen
steeds meer dreigden te verdwijnen. Vooral zichtbaar in het winkelcentrum van Huissen, juist een gebied
met zijn historische en authentieke uitstraling.
Om de pandeigenaren een steuntje in de rug te kunnen geven verzoeken we het college onderzoek te doen
of het inrichten van een gevelfonds een beproefd middel zou kunnen zijn om dit te herstellen. We dienen
hiertoe een MOTIE in.
Voorzitter, dan kom ik tot het laatste onderwerp.
Locatie Aloysius
De raad heeft besloten tot herontwikkeling van de Aloysiuslocatie aangevuld met een maatschappelijke
functie waarin ruimte is voor cultuur en raadsactiviteiten. Tevens is besloten om te onderzoeken of
ondergronds parkeren tot de mogelijkheden kan behoren. De plannen zijn in ontwikkeling en zoals het
gezegde luidt, een broedende kip moet je niet storen. We wachten de voorstellen medio 2019 met gepaste
spanning af. Dat geldt ook voor turnvereniging SGS, we zijn blij zijn met de eerdere toezegging van de
portefeuillehouder dat hij in het eerste kwartaal van 2019 met een voorstel komt voor huisvesting van deze
vereniging.
Voorzitter, laten we blijvend bouwen aan een ondernemend, sociaal en veilig Lingewaard.
Dank voor uw aandacht
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