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Voorzitter, het jaar 2021 is grotendeels verstreken. We staan nu voor het vaststellen van de begroting 2022.
Grote en kleine vraagstukken kloppen op de deur, ook nu betekent dit keuzes maken voor de korte en de
lange termijn. Uitdagingen die niet allemaal in één keer zijn op te lossen, veel samenhang vertonen, soms
beperkte invloed van de gemeente kennen en vooral ook lange termijn denken vraagt. En dat in een tijd dat
emotie-politiek en dagkoersen de norm lijken te worden.
Voorzitter, in Lingewaard staan we er financieel goed voor. Dit is het gevolg van gedegen en verstandig
financieel beleid in de afgelopen jaren. We lopen niet achter allerlei hypes aan en proberen met goed beleid
gericht op onze inwoners keuzes te maken, waarbij we de financiële consequenties ook in de jaren erna
goed in beeld blijven houden. En dat in een tijd dat gemeenten structureel te weinig budget vanuit het rijk
ontvangen voor taken die moeten worden uitgevoerd.
Voorzitter de septembercirculaire is positief en we zijn zeer verheugd dat het College kiest om aanzienlijk te
investeren in mobiliteit. En tegelijkertijd scherp waarschuwt voor de verwachte grote negatieve gevolgen die
de herverdeling van het gemeentefonds mogelijk met zich meebrengt. We danken college en organisatie
dan ook voor deze heldere en beleidsvolle begroting.
Voorzitter, graag lopen we met u langs een zestal thema’s.
Mobiliteit is, naast wonen, een van de meest besproken onderwerpen in ons land. Het staat ook niet op zich
zelf. Mobiliteit moeten we bezien in samenhang met onder andere meer woningen en meer wensen op een
beperkt grondgebied. We moeten ons wegennet aanpassen en tegelijkertijd ver vooruit kijken naar nieuwe
mobiliteitsmogelijkheden. We zullen moeten inzetten op betere fietsverbindingen, plaatsen van laadpalen,
inwoners uitdagen meer gebruik te maken van vormen van openbaar vervoer en tegelijkertijd andere
ontwikkelingen als bijvoorbeeld waterstof goed volgen. Intussen zullen we actie moeten ondernemen om
onze (nieuwe) wijken goed te ontsluiten en doorgangswegen veiliger in te richten voor alle weggebruikers.
We zijn daarom ook zeer content met het voorstel van het college om nu echt een substantieel bedrag
hiervoor vrij te maken. De reservering van 5 miljoen en incidenteel 1,5 miljoen, voor de tien projecten uit het
GMP+. En dat naast het reeds gereserveerde budget van 5,7 miljoen (incl subsidie provincie) in de begroting.
Het beantwoordt aan een grote wens van deze raad.
Samen Lingewaard, voorzitter, betekent wat ons betreft de kracht van de inwoner benutten bij het inrichten
van de leefomgeving. Het lijkt zo simpel, maar niets is minder waar. LBL is van mening dat we op de goede
weg zijn. Immers ‘ruimte voor initiatieven’ is inmiddels een begrip geworden, evenals de wop’s en dop’s
samen met de wijkplatforms. Mooi is te zien dat ook initiatieven als van de kinderburgemeester of de
pumptrack geïnitieerd door Lev in Gendt z’n weg vinden. Wat we ook weten is dat Samen Lingewaard niet
betekent altijd ‘je zin’ krijgen, we moeten blijven luisteren naar elkaars belangen en ideeën. Voorzitter, onze
inwoners weten dat ook.
Lingewaard kent veel sport- en cultureel-maatschappelijke accommodaties. Het is goed, zeker met het oog
op de wensen van deze tijd, de accommodaties onder de loep te nemen. Dit vraagt een zorgvuldig proces,
immers veel inwoners maken er gebruik van en steken er hun ziel en zaligheid in. Een zorgvuldig proces
vraagt tijd en overleg, maar ook helderheid over kop- en staart. De ontwikkeling van een sporthal met
turnaccommodatie op sportpark RKHVV, maar ook een bij de kern Huissen passende grote Multifunctionele
Accommodatie voor cultuur horen hier wat ons betreft bij.
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Voorzitter, LBL is tevreden over de uitwerking van het Integraal Huisvestingsplan onderwijs. We gaan er
vanuit dat we snel helder hebben wat de mogelijkheden zijn voor De Vonkenmorgen en het Sterrenbos en
dat de uitvoering van het OBC en de Doornick in 2022 slagvaardig vervolgd wordt (graag een reactie).
Voorzitter, het zal u niet vreemd in de oren klinken, maar Wonen staat ook in Lingewaard hoog op de lijst.
Het woningtekort is zichtbaar en voelbaar. Dat geldt ook voor onze inwoners, vragen als ‘kan ik in mijn dorp
blijven wonen’ of ‘is er een woning om te starten’ of ‘en als ik kleiner wil wonen?’, zijn intussen dagelijkse
geluiden. We weten dat ons grondgebied beperkt is en ook dat we niet eindeloos kunnen bouwen. Hier staat
spanning op, onze boodschap: laten we van Lingewaard geen aaneensluitend bouwlint maken en juist de
open groene gebieden behouden en versterken. Dit vraagt een blijvend sterke regie van de gemeente. Het
schuurt, voorzitter, het woningaanbod is beperkt terwijl onze inwoners heel graag in de eigen
woonomgeving willen blijven wonen. Om hen meer kans te geven willen we voorstellen om nieuwe
koopwoningen eerst aan inwoners van Lingewaard aan te bieden. We dienen daarvoor de Motie (LBL)
‘Bouwen voor inwoners van Lingewaard’ in. Het spreekt voor zich: natuurlijk mag iedereen in Lingewaard
wonen, maar als er zo’n beperkt aanbod is zijn wij sterk voorstander om onze inwoners eerst die
mogelijkheid te geven.
Het sociaal domein legt met ruim 41% een flink beslag op de totale begroting. En dat is goed, immers het
welzijn van onze inwoners en zeker ook van diegenen die, om wat voor reden ook, extra hulp nodig hebben
staat voor ons voorop. Natuurlijk moeten we hier steeds een goede balans in vinden, we hebben ook niet
voor niets de taskforce Sociaal domein ingezet. Laten we, zeker met de verwachte stijging van het
levensonderhoud en de energielasten, daarom extra alert zijn. Vandaar dat we samen met het CDA hiervoor
aandacht vragen met de Motie (LBL-CDA) ‘Preventie ivm stijgende kosten’.
Voorzitter, de energietransitie waarin we volledig zitten betreft ons allen. We zien dan ook inwoners en
bedrijven druk in de weer met allerlei maatregelen. Of het nu gaat om zonnepanelen, warmtepompen of het
extra isoleren van de woning. Het is inmiddels gemeengoed geworden. Ook het vergroenen van de tuin, het
plaatsen van regentonnen of het verminderen van afval heeft een plek gekregen binnen onze gemeente.
Onder andere Lingewaard Energie of Steengoed Benutten hebben hieraan een positieve bijdrage geleverd.
We zijn op de goede weg. Extra aandacht vragen we voor stevige participatie van inwoners bij projecten met
een grote impact op de eigen leefomgeving, zoals zonneparken en windmolens.
Voorzitter, tot slot. In de komende jaren zal samenwerking binnen en buiten de gemeente steeds
belangrijker worden. Dat geldt regionaal in bijvoorbeeld De Groene Metropool of Next Garden, maar zeker
ook lokaal in bijvoorbeeld de winkelgebieden, met verenigingen en toeristische attracties. Immers samen
zijn we Lingewaard en samen hebben we Lingewaard nodig. Dank u.
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