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Voorzitter, aanwezigen, college en collega’s,
Allereerst voorzitter, zoals gebruikelijk, een woord van dank aan organisatie en college. Ook
wil ik een woord van dank richten aan mijn collega’s. Het afgelopen jaar hebben wij elkaar
regelmatig weten te vinden en ons gericht op het maken van zo goed mogelijk beleid voor
onze gemeenschap en dat in een prima sfeer met oog voor onze inwoners.
In 1982 voorspelde de Amerikaan John Naisbitt in zijn boek ‘Megatrends’ hoe de wereld er in
2000 uit zou zien en dat op basis van een elftal inzichten. Voorspellingen die achteraf
zeldzaam nauwkeurig bleken.
Boeiend is, voorzitter, dat deze inzichten heden ten dage nog steeds helpen om verder te
kijken dan een politieke slogan of persoonlijke overtuiging alleen. Het helpt om de
uitdagingen waar we, en niet alleen in Lingewaard, voor staan op te kunnen pakken. Volgens
Naisbitt vraagt dit om een andere mindset, hij sprak toen al van ‘De knop om..’., als opmaat
naar een nog betere voorbereiding op de toekomst.
Vier van de elf inzichten komen voorbij en dan vormt de eerste een goed begin: ‘Begrijp hoe
krachtig het is om geen gelijk te hoeven hebben’!
‘De knop om… ‘ vraagt om een andere mindset, ook van inwoners: eigen gewoonten of
ideeën onder de loep nemen en vanuit een ander inzicht kijken naar ontwikkelingen en naar
de toekomst.
Het is niet voor niets dat Lingewaard Energie het energiebesparingsproject ook zo noemt: de
knop om…. Nog mooier is om te constateren dat dit project al twee jaar succesvol verloopt in
verschillende wijken en het nu de beurt is aan basisscholen zoals De Borgwal in Bemmel en
recent ook De Tichelaar in Gendt. De gemeente is partner en wij juichen van ganser harte
deze belangrijke projecten toe, het werkt als een olievlek, een wezenlijk onderdeeltje van
een belangrijke verandering. Bouw verder, en zoals Naisbitt het verwoordde: ‘Zie de
toekomst als een legpuzzel.
In deze periode werken we met elkaar vanuit de pijlers: ‘Betrokken burgers’, ‘duurzaamheid
in alle haarvaten, ‘ruim baan voor eigen initiatief’ en ‘samen leven, werken en zorgen’.
Pijlers die gericht zijn op een zelfbewust, initiatiefrijk, sociaal, duurzaam en ondernemend
Lingewaard. Pijlers die niet alleen maar uitgaan van een overheid die voor iedereen zorgt,

maar een overheid die samen op wil trekken met de inwoner: die durft om ‘vrij te laten op
basis van vertrouwen’.
En dat is nog niet zo eenvoudig. We zijn daarom blij met de stevige debatten die hierover
worden gevoerd en de bijeenkomsten met ambtenaren, inwoners, raad en college. We zijn
blij dat veel initiatieven succesvol zijn, maar ook met die, die tot een teleurstelling hebben
geleid. Immers daarvan kunnen we leren.
Voorzitter, de programmabegroting 2017 geeft een voor Lokaal Belang Lingewaard heel
belangrijk beeld weer: evenwichtig, teruglopende leningenportefeuille, stabiele financiële
positie en dito meerjarenperspectief en bovenal: geen megalomane projecten.
En, naar ons idee, voldoende aandacht voor de belangrijkste risico’s: in het sociale domein,
Presikhaaf en Bergerden. Beleid dat de volle breedte van onze gemeente bestrijkt, waarbij
logischerwijs het grootste deel, namelijk 40,2% van de begroting, gericht is op de inwoners
‘deelname aan de samenleving’.
Graag vragen we, voorzitter, aandacht voor een viertal onderwerpen.
Het eerste dat we hier graag naar voren willen brengen is de visie, de ontwikkeling en
inrichting van onze winkelgebieden. We zien in heel Nederland een veranderend
winkelgedrag: mensen kopen via internet, winkels en winkelketens verdwijnen, er ontstaan
lege plekken in de winkelstraat.
We spreken al van ‘de nieuwe consument’, ‘de nieuwe beleving’, ‘de nieuwe winkelstraat’ en
‘de nieuwe ondernemer’.
Voorzitter, dat betekent dat ook wij ons moeten buigen welke rol hier weggelegd is voor de
overheid. Welke visie hebben ondernemers, de winkeliers? Hoe ziet de winkelstraat er over
10 jaar uit?
Wij pleiten voor het ontwikkelen van een dergelijke bredere visie, vanzelfsprekend samen
met de markt. En dat vanuit het inzicht: ‘Je bereikt resultaten niet door problemen op te
lossen, maar door kansen te benutten’. We dienen hierbij een motie in.
Dan, voorzitter, luister ik met veel plezier naar het verhaal van vier dames. Dames op van die
mooie gezegende leeftijden, die elke dinsdagmiddag bijeen komen om te kaarten. Niet perse
in het culturele centrum of woon-zorgcomplex, maar gewoon om de beurt bij een van de
dames thuis. Kaarten, gezellig kletsen en plannen maken voor nog een uitstapje of om een
hapje te gaan eten. Zo kennen we gelukkig veel ouderen in Lingewaard. Binnen hun eigen
mogelijkheden genieten ze van elkaars gezelschap, hobby’s en activiteiten die voor en door
hen worden georganiseerd.
Helaas weten we ook dat niet iedere oudere kennis heeft van al die activiteiten, niet gewend
is om hulp te vragen of niet weet hoe hierbij aan te sluiten.
Voorzitter, we zouden de ouderen kunnen helpen door hen vanaf bijv het 75ste levensjaar,
naast natuurlijk de gelukwensen, expliciet op de hoogte te brengen van al die
mogelijkheden, activiteiten, hulpvragen ed, en dat bijvoorbeeld middels een brief nogmaals
onder hun aandacht te brengen. Ook hiervoor hebben we een motie.
Het is goed te constateren dat er een begin is gemaakt met de revitalisering van de
Zilverkamp. De gesprekken met de inwoners zijn opgepakt, getuige de drukbezochte

informatieavond eind oktober. Voorzitter, er liggen plannen, de wil is er, wat ons betreft: nu
doorpakken en samen in de Zilverkamp aan de slag.
In 2010 is het zwembad in Bemmel geopend. Een zwembad dat plaats moest bieden aan de
twee verenigingen, waarbij de ene vereniging meer gericht is op waterpolo en de andere op
wedstrijdzwemmen. Hierop zijn ook de afmetingen van het bad gebaseerd.
Naar nu blijkt moet vooral de waterpolovereniging na jaren weer uitwijken naar zwembaden
in de omgeving, er is in het ‘eigen’ zwembad geen tijd meer vrij. Er lijkt tussen de partijen
een patstelling te zijn ontstaan. Welke stappen zijn of kunnen ondernomen worden om
hieruit te komen? Graag een reactie.
Tot slot, voorzitter, een open vraag. Wat vraagt deze veranderende samenleving van ons als
gemeenteraad? Een samenleving waarin inwoners steeds meer participeren en steeds meer
initiatief nemen. Waarin overheid en\of raad meer gebruik maakt van de expertise en
deskundigheid van inwoners. Kan dit leiden tot een andere wijze van besluitvorming in een
gemeenteraad? Zouden inwoners hierin een rol kunnen krijgen? Oftewel: moeten we anders
gaan kijken naar de lokale democratie?
Een open vraag, een vraag dat misschien wel vanuit verschillende perspectieven onderzocht
zou moeten worden, misschien wel vanuit Naisbitt’s inzicht: ‘Verzet tegen verandering
neemt af als er reële voordelen zijn’.
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