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Voorzitter, 

 

Ik begin mijn algemene beschouwingen met een uitspraak van Descartes: 

‘Cogito ergo sum’, ‘ik denk dus ik ben’ 

Descartes concludeerde daarmee dat ons denken, ons intellect alles bepaalt. 

Hij legde daarmee de basis voor het zogeheten realisme. 

Een stroming die onze maatschappij sterk heeft beïnvloed. 

Een stroming waarbij het ik de autonome zetel werd van ons denken. 

Waarbij het ik de basis werd voor ons menselijk bestaan. 

 

Maar voorzitter, 

als we nu rondkijken in onze wereld, 

wat heeft dat ik, dat intellect ons nu werkelijk gebracht? 

 

We zien een IS dat de meest verschrikkelijke moordpartijen pleegt. 

Vladimir Putin die speelt met macht, landen en mensen. 

En hele volken die daardoor op drift raken. 

En dichter bij huis voorzitter. 

Schreeuwende tegenstanders tijdens bijeenkomsten over vluchtelingenopvang. 

Onverdraagzame of angstige mensen die eerst en vooral aan zichzelf denken, 

aan de eigen welvaart, 

aan de eigen belangen. 

Het ‘ik’ van Descartes lijkt bij veel Nederlanders doorgeslagen naar individualisme. 

 

Voorzitter, 

Als CDA zijn we er van overtuigd dat onze maatschappij alleen kan functioneren, 

dat onze gemeente alleen kan blijven bestaan, 

wanneer we de ander net zo belangrijk vinden als onszelf. 

Het kan niet draaien om ik, 

het moet draaien om wij. 

Het is wat ons betreft dan ook niet ‘ik denk dus ik ben’, maar ‘ik ontmoet dus ik ben’. 

Pas als ik de ander ontmoet, dan kom ik zelf tot bloei. 

 

Dat is het gemeenschapsdenken, 

dat is de solidariteit, 

dat is de manier van samenleven die we broodnodig hebben. 

Broodnodig in deze steeds harder en kouder wordende wereld. 
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Voorzitter,  

Die wereld blijft keihard binnenkomen via beelden op TV. 

Beelden op TV van vluchtelingen die in de nacht met een bootje aankomen. 

Kinderen die doornat en huilend op het strand zitten. 

Net aangekomen moeders die wanhopig hun kinderen zoeken. 

Jonge kinderen die dood worden gevonden in de bootjes. 

Het zijn beelden die ons naar de keel blijven grijpen. 

 

Wat was het daarom geweldig dat we in Aalst een noodopvang konden organiseren. 

En wat was de eensgezinde inzet van onze inwoners en ambtenaren een enorme 

opsteker. 

 

Voorzitter, 

CDA Zaltbommel wil van harte, 

op de kleine schaal van onze gemeente, 

een verantwoorde bijdrage blijven leveren om vluchtelingen te helpen. 

Het voorstel van het College om statushouders versneld huisvesting te bieden krijgt 

dan ook onze warme steun. 

Laten we dan direct kijken of we al lang leegstaande huurwoningen kunnen inzetten. 

En betrek onze inwoners en ondernemers bij het vinden van huisvesting! 

 

Voorzitter, 

De inzet voor de vluchtelingenopvang in Aalst was een enorme opsteker. 

Tegelijkertijd gaat de individualisering en onverdraagzaamheid onze gemeente niet 

voorbij. 

Deze week nog kregen we bericht over een vluchtelingengezin in onze gemeente. 

Daar is vuurwerk door de brievenbus gegooid en poep tegen de ramen. 

Totaal onacceptabel gedrag dus. 

En we merken het ook tijdens onze CDA werkbezoeken in onze gemeente. 

Regelmatig horen we dat buren niet of nauwelijks rekening met elkaar houden. 

Het gaat dan vaak over onderhoud van de tuin of geluidsoverlast. 

En als men elkaar daar dan op aanspreekt, dan krijgt men een grote mond of erger. 

Ook tijdens de laatste Raad on Tour bleek dit een groot issue. 

Plekken in Zuilichem waar particulier groen, overlast en onveiligheid veroorzaakt. 

 

Voorzitter, 
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Het CDA wil daarom, als pilot, een BOA een dag op pad sturen naar Zuilichem. 

Die BOA zoekt dat ongewenste en onveilige groen op en geeft de eigenaars een 

officiële waarschuwing. 

Een maand later doet die BOA nog een keer zo’n rondje. 

En als er dan niets is veranderd, dan delen we een boete uit. 

Voorzitter, zo’n pilot kost twee dagen en doet op kleine schaal iets aan het 

terugdringen van doorgeschoten individualisme. 

College, we horen graag of u bereid bent om zo’n pilot te organiseren. 

 

Voorzitter, 

U dacht misschien, wat is ‘ie weer ernstig. 

Nou, laat ik u dan verrassen, want dit was het zorgelijke deel van mijn betoog. 

Nu komt het meer optimistische deel. 

Want wij vinden dat er in onze gemeente heel wat goed gaat. 

 

Bijvoorbeeld hoe we zorgen voor de ouderen en kwetsbaren in onze gemeente. 

Een lakmoesproef voor het samenleven waar het CDA zich hard voor maakt. 

En dan loopt het dus gewoon prima met onze buurtteams. 

Steeds meer inwoners en organisaties weten deze 1e lijnszorg te vinden. 

En we zagen al in de voorjaarsnota dat de transities in het sociaal domein zodanig 

goed verlopen dat hiervoor geen extra reserveringen noodzakelijk zijn. 

Ook de JOP’s (ik zou bijna CDA JOP’s zeggen) zijn gewoon een succes.  

De JOP’s dragen werkelijk bij aan de aanpak van jeugdoverlast waar wij in geloven: 

een gezonde mix van repressie en preventie. 

 

Een ander positief punt zijn de vele duurzaamheidsstappen die we hebben gezet. 

De komst van een zonnepark aan de Beersteeg. 

Plaatsing van steeds meer zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. 

Speciale pagina's in het Kontakt, duurzaamheidscafés, een energiemarkt. 

Stuk voor stuk uitstekende initiatieven met echt effect: 

een groeiend bewustzijn dat duurzaamheid geen hobby is maar een must. 

 

Daarnaast zetten we grote stappen om onze infrastructuur te verbeteren. 

Denk aan de N322 die op dit moment wordt omgelegd. 

De doortrekking van de Maas-Waalweg, waar nu gewoon geld voor is. 

En niet te vergeten het PIP. 

Een investeringsimpuls van meer dan 57 miljoen euro in de komende 10 jaar. 
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En oplossing van eerst onbetaalbare knelpunten, zoals de ontsluiting van Nieuwaal. 

 

Ook ten aanzien van burgerparticipatie zetten we goede stappen. 

Overal zijn er dorps- en wijkplatforms. 

En we leren langzaam maar zeker hoe we die platforms in hun kracht kunnen zetten. 

Het opruimen van zwerfafval door verenigingen in de dorpen en het project ‘Schone 

Waal’ zijn in dit verband echte successen. 

 

Laat ik nog één laatste belangrijk positief punt noemen. 

De uitbouw van de samenwerking met Maasdriel. 

Ambtenaren die gaan samenwerken. 

Bestuurders die samen gaan optrekken richting de Regio, de provincie en Den Bosch. 

Een samenwerking die ervoor zorgt dat onze beide gemeenten minder kwetsbaar 

worden, meer kwaliteit kunnen leveren en op termijn minder kosten kunnen maken.  

Laten we dan wel zo snel mogelijk al onze ambtenaren in één gebouw huisvesten. 

Want dat kan snel een flinke besparing opleveren. 

 

Voorzitter, voorgaande punten zijn stuk voor stuk stappen die essentieel zijn voor de 

vitaliteit van onze gemeente op de langere termijn. 

Een gemeente die wat het CDA betreft sterk, veilig en duurzaam moet zijn en blijven. 

 

En voorzitter, ik heb het al gezegd tijdens de voorjaarsnota en ik herhaal het hier nog 

maar een keer: al die positieve punten zijn vrucht van jaren hard werken. 

Van ons College dat bereid is geweest om met soms moeilijke voorstellen te komen. 

Van de coalitie die eensgezind is blijven optrekken in moeilijke dossiers. 

En zeker ook van deze raad die vaak bereid was om voorstellen van College en 

coalitie te steunen. 

 

Voorzitter, ik sluit af met een aantal concrete vragen en voorstellen: 

 

Het CDA wil er alles aan doen om een levendige, vitale binnenstad te creëren. 

Een belangrijk element daarin is parkeerruimte voor winkelende bezoekers. 

De Havendijk en Omhoeken blijken dan nauwelijks beschikbaar voor die bezoekers. 

Want aanwonenden, winkeliers en winkelmedewerkers zetten daar ’s morgensvroeg 

de gratis parkeerplaatsen vol. 

We willen daarom voor de Havendijk en Omhoeken het ‘Veerweg-parkeerregime’ 

invoeren. 
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We zullen hiervoor een motie indienen. 

En om niet te vergeten: die autovrije markt mag er wat ons betreft direct komen. 

 

Een vitale binnenstad realiseren we ook door de komst van de Buitenstad. 

Voorzitter, we hebben recent de komst van een Lidl in Zaltbommel besproken. 

De ontwikkelaars van de Buitenstad suggereerden toen dat een Lidl op het Buko 

terrein de komst van de Buitenstad een impuls zou geven. 

Voorzitter, wij zijn wel bereid om zo’n spoor te steunen. 

Maar dan wel boter bij de vis. 

Dus Buitenstad-ontwikkelaars. 

Kom dan snel met concrete plannen. 

Dan willen wij wel de komst van een Lidl naar het Buko terrein steunen. 

College, bent u bereid om op deze basis met de Buitenstad-ontwikkelaars aan tafel te 

gaan? 

 

Dan het zwembad. 

Voorzitter, 

wij wilden en willen een intergemeentelijk zwembad met Maasdriel. 

Zo’n zwembad zet je namelijk neer voor de komende 40 jaar (40!). 

En wij verwachten dat we binnen 10 tot 15 jaar toch wel zo met Maasdriel verweven 

zijn geraakt, dat je kunt spreken over één gemeente Bommelerwaard. 

Stel dat we er nu niet uitkomen met Maasdriel. 

En stel dat zowel Maasdriel als wij een eigen zwemvoorziening in stand houdt. 

Dan moeten we er toch niet aan denken dat we onze inwoners, 

straks in die ene gemeente, 

de resterende 25 tot 30 jaar opschepen met 2 kleine, beperkte zwemvoorzieningen? 

Laten we dus blijven knokken voor een gezamenlijk zwembad. 

 

Wij stellen daarom een ‘twee-staps-aanpak’ voor. 

Als eerste stap gaan wij, zodra we Aquamarijn sluiten, zwemmen in De Kreek. 

Wij gaan dan ook bijdragen aan de exploitatie van De Kreek. 

En als tweede stap bouwen we dan, zodra ook De Kreek is afgeschreven, dat 

gezamenlijke zwembad. 

Met als harde voorwaarde dat we stap 1 alleen zetten als we stap 2 keihard zijn 

overeengekomen met elkaar. 

Daar hoort dan een extern, onafhankelijk advies bij over de locatie van zo’n 

gezamenlijk zwembad. 
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En dat beide raden zich verplichten om dat advies te volgen. 

We horen graag wat de raad vindt van dit voorstel. 

 

En nu ik het toch over zwemmen heb voorzitter. 

In ons bestuursakkoord staat: “we onderzoeken de mogelijkheid om de Put geschikt 

te maken als zwemwater”. 

College, wanneer kunnen we de resultaten van dit onderzoek verwachten? 

 

Dan een punt waar we ons voor blijven inzetten: mobiele bereikbaarheid. 

Voorzitter, bij de grote brand in Nieuwaal, vorige week, was 112 niet bereikbaar. 

Een onacceptabele situatie waarbij de veiligheid van onze inwoners in het geding is. 

Wij zullen komen met een nieuw initiatief om de druk op de providers op te voeren. 

Maar College, wat gaat u er aan doen om de bereikbaarheid van 112 te verbeteren? 

 

Tot slot voorzitter, noodstroomaansluitingen in onze dorpshuizen. 

Een paar maanden geleden hebben we daar al schriftelijke vragen over gesteld. 

Inmiddels hebben we zelf ook wat onderzoek gedaan naar mogelijkheden en kosten. 

En dan blijkt dat een standaard noodstroomvoorziening echt voordelen heeft en dat 

de kosten voor aanleg beperkt zijn. 

We zullen hiervoor daarom een motie indienen. 

 

Voorzitter, 

Ik begon met de uitspraak ‘ik denk dus ik ben’. 

En dat die uitspraak heeft geleid tot ik-denken. 

Voorzitter, 

Wij geloven als CDA niet in ‘ik’ maar in ‘wij’, 

‘ik ontmoet dus ik ben’. 

Wij zijn er van overtuigd, 

dat als we werkelijk proberen die ander te ontmoeten, 

onze dorps- en wijkplatforms, 

onze inwoners, 

onze collega-raadsleden in Maasdriel, 

dat het dan niet anders kan 

dan dat we komen tot goede, succesvolle oplossingen 

die onze gemeente sterker, veiliger en duurzamer maken. 

 

Ik dank u wel. 


