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Inleiding 
 

Dit voorjaar is rond het onderwerp van een mogelijke samenwerking/fusie tussen de gemeenten 
Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal in de drie afzonderlijke gemeenten een uitgebreid traject van 
informeren en consulteren doorlopen. Basis hiervoor was het gemeenschappelijk vastgestelde 
‘Communicatieplan samenwerking Geldermalsen-Neerijnen-Lingewaal’ (gedateerd 6 april 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast een toelichting op de organisatie, communicatiedoelstellingen, doelgroepen en middelen en de 
uitwerking van een gemeenschappelijk uit te dragen kernboodschap werden in het communicatieplan 
een aantal heldere uitganspunten geformuleerd: 

• Gemeenten houden rekening met de nuanceverschillen in de besluitvorming van de 
afzonderlijke gemeenteraden. 

• Gemeenten gaan eerst informeren en daarna consulteren. 
• Gemeenten trekken samen op in het informeren van de inwoners. 
• Gemeenten consulteren ieder op een eigen manier de inwoners.  
• Gemeenten stemmen inhoud, vervolgproces en de data van de inwonersavonden af.  
• De inwonersavonden vinden in alle drie de gemeenten nog voor het zomerreces plaats. 
• Alle informatie over GNL is goed en gemakkelijk vindbaar. 
• Gemeenten linken in eigen communicatiekanalen naar elkaars informatie over GNL. 

Samengevat: informeren gezamenlijk, consulteren maatwerk per gemeente. 

Voor u ligt een verslag van de ‘opbrengst’ van de consultatieronde zoals die in de gemeente 
Geldermalsen heeft plaatsgevonden. In dit verslag wordt eerst nog even verwezen naar de wijze 
waarop de informatieronde invulling heeft gekregen. Daarna wordt ingezoomd op wijze waarop de 
consultatieronde is uitgewerkt en de ontvangen respons. Tenslotte worden enkele voorzichtige 
conclusies getrokken. 
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Informeren 
 

Voor het informeren van inwoners, verenigingen en instellingen hebben de drie gemeenten uiteraard 
gebruik gemaakt van de communicatiemiddelen die zij ook rond andere onderwerpen/projecten 
inzetten zoals social media (facebook/twitter), de informatierubriek in het huis-aan-huisblad, het 
gemeentelijke magazine (Geldermalsen/Lingewaal) en de gemeentelijke website.  

Binnen hun websites hebben de drie gemeenten op vrijwel identieke wijze een GNL-projectpagina 
ingericht. Deze pagina is via een speciale button op de homepage te bereiken en omvat alle 
achterliggende rapporten (van het bureau SeinstravanderLaar), relevante raadsvoorstellen en –
besluiten, het communicatieplan, informatie over het proces, ingezette communicatiemiddelen, een 
link naar de speciaal gemaakte film en een Q&A (GNL – Hoe zit dat precies?). De aftrap voor het 
informatie- en consultatietraject vond plaats in de vorm van een gemeenschappelijk uitgegeven 
persbericht. 
 

 

Film 

In het besef, dat steeds minder mensen zitten te wachten op allerlei dikke nota’s, uitvoerige teksten en 
uitgebreide brochures is er bewust voor gekozen aan het begin van het informatie- en 
consultatietraject een korte film (3 minuten) te presenteren. Doelstelling van deze film was om mensen 
een keer op een andere manier nieuwsgierig te maken (waar gaat het eigenlijk over) en te verleiden 
om kennis te nemen van alle informatie die beschikbaar is (waar kan ik meer informatie vinden) en 
tenslotte om te stimuleren 
actief aan de 
consultatieronde deel te 
nemen. Doel was niet om 
een beeld te schetsen 
van het GNL-traject met 
alle nuances, mitsen en 
maren en voorbehouden. 
Dat lukt nu eenmaal niet 
in een film met een zo’n 
korte tijdsduur. De film is 
op diverse plaatsen 
vertoond en is gekoppeld 
aan de websites van de 
drie gemeenten. Op 
Youtube is de film 419 
keer bekeken. In opdracht 
van de drie gemeenten is 
de film gemaakt door Sjaak & Nout Producties uit Amsterdam. De opnamen vonden plaats bij de 
molen in het tot de gemeente Neerijnen behorende dorp Hellouw. 
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Flyer 

In de GNL-gemeenten is huis-aan-huis een flyer verspreid met daarin informatie over de aanleiding, 
het proces en de verschillende plaatsen waar informatie kon worden gevonden. Net als de film moest 
de flyer voor de lezer een trigger zijn om actief informatie op te zoeken via de verschillende 
informatiebronnen (websites, social media, film, etc.) én om een consultatieavond (in Geldermalsen 
‘Burgeravond’ genoemd) te bezoeken. Tekst, opmaak, druk en verspreiding werden door de 
gemeente Geldermalsen verzorgd, uiteraard in afstemming met de twee andere gemeenten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chronologisch overzicht informeren gemeente Geldermalsen 

Soms gezamenlijk met Neerijnen en Lingewaal maar daarnaast veelal zelfstandig zijn door onze 
gemeente op talloze momenten (ook tijdens de consultatieronde) en op talloze manieren middelen 
ingezet om breed te informeren. Hoewel dit niet met harde cijfers kan worden aangetoond mag toch 
met enige zekerheid worden gesteld dat daardoor het bereik van de boodschap groot is geweest. 
Overigens, al in het najaar van 2015 heeft de gemeente Geldermalsen het onderwerp GNL al 
nadrukkelijk onder de aandacht van allerlei doelgroepen gebracht, gekoppeld aan het thema 
dienstverlening van de toekomst. Zeven gesprekstafels in De Pluk Geldermalsen en een afrondende 
avond in Het Klokhuis Beesd leverde waardevolle input op.  

Parallel aan alle vanuit het team Communicatie gepleegde inzet op dit vlak hebben ook raads- en 
commissieleden zich, veelal via social media, actief ingezet om mensen te informeren en te activeren. 
Daarnaast hebben activiteiten van de gemeente geleid tot free publicity in lokale en regionale bladen 
als Het Kontakt, Nieuwsblad Geldermalsen en De Gelderlander. 
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Datum Aktiviteit Toelichting 
31-03-2015 Inrichten projectpagina website gemeente Geldermalsen Bezoek periode 

11/4-21/6: 862 
unieke ip-
adressen 

11-04-2016 Persbericht  
13-04-2016 Artikel De Gelderlander  
21-04-2016 11 Centraal – Magazine gemeente Geldermalsen  
25-04-2016 Persbericht  
25-04-2016 Bericht Facebookpagina gemeente Geldermalsen 556 bereikte 

personen 
27-04-2016 Artikel De Gelderlander  
27-04-2016 Artikel Het Kontakt  
28-04-2016 Artikel Nieuwsblad Geldermalsen  
02-05-2016 Bericht Facebookpagina gemeente Geldermalsen 686 bereikte 

personen 
04-05-2016 Bericht Facebookpagina gemeente Geldermalsen 283 bereikte 

personen 
12-05-2016 Artikel Nieuwsblad Geldermalsen  
12-05-2016 Informatierubriek gemeente Geldermalsen  
17-05-2016 Presentatie film  
18-05-2016 Bericht Facebookpagina gemeente Geldermalsen 778 bereikte 

personen 
19-05-2016 Artikel Nieuwsblad Geldermalsen  
19-05-2016 Verspreiding gezamenlijke flyer  
24-05-2016 Bericht Facebookpagina gemeente Geldermalsen 86 bereikte 

personen 
26-05-2016 Informatierubriek gemeente Geldermalsen  
01-06-2016 Bericht Facebookpagina gemeente Geldermalsen 512 bereikte 

personen 
03-06-2016 Artikel De Gelderlander   
08-06-2016 Bericht Facebookpagina gemeente Geldermalsen 378 bereikte 

personen 
08-06-2016 Artikel Het Kontakt  
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09-06-2016 Bericht Facebookpagina gemeente Geldermalsen 468 bereikte 
personen 

09-06-2016 Artikel Nieuwsblad Geldermalsen  
15-06-2016 Bericht Facebookpagina gemeente Geldermalsen 218 bereikte 

personen 
15-06-2016 Artikel Het Kontakt  
16-06-2016 Artikel Nieuwsblad Geldermalsen  
16-06-2016 Informatierubriek gemeente Geldermalsen  
17-06-2016 11 Centraal – Magazine gemeente Geldermalsen  
20-06-2016 Bericht Facebookpagina gemeente Geldermalsen 380 bereikte 

personen 
21-06-2016 Bericht Facebookpagina gemeente Geldermalsen 210 bereikte 

personen 
21-06-2016 Bericht Facebookpagina gemeente Geldermalsen 876 bereikte 

personen 
22-06-2016 Bericht Facebookpagina gemeente Geldermalsen 295 bereikte 

personen 
 

* De berichten op Facebook hadden een automatische doorlink naar het Twitteraccount van de gemeente Geldermalsen 
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Consulteren 
 
Het communicatieplan voorzag in verschillende mogelijkheden om reacties op een eventuele 
samenwerking/fusie met Neerijnen en Lingewaal kenbaar te kunnen maken: 

• Burgeravonden 
• Chatsessie met de leden van de gemeenteraad 
• Schriftelijk 
• E-mail 

 

Burgeravonden 

Rond tal van onderwerpen en projecten 
organiseert de gemeente Geldermalsen met 
regelmaat momenten waarop 
belangstellenden/belanghebbenden een 
reactie op de voorliggende plannen kunnen 
geven, meestal in de vorm van voor 
iedereen toegankelijke inloopavonden. 
Meestal bereik je tijdens die inloopavonden 
hetzelfde publiek. Dat publiek bestaat voor 
het grootste deel uit vaste 
insprekers/bezoekers en een kleiner deel 
incidentele bezoekers, meestal met een 
aantoonbaar persoonlijk belang. De 
zwijgende meerderheid blijft veelal thuis, 
hetgeen niet wil zeggen dat zij geen mening 
hebben en ook niet een waardevolle 
inhoudelijke inbreng zouden kunnen leveren. Om juist die laatste groep te bereiken is in de 
consultatieronde GNL gekozen voor een andere opzet. 
 
Met behulp van het GBA-systeem werden, verdeeld over een viertal clusters van dorpen, volstrekt  
a-select, een grote groep inwoners persoonlijk uitgenodigd een burgeravond over het thema GNL - en 
daarvan afgeleid de subthema’s identiteit van uw gemeente, voor- en nadelen schaalvergroting, 
dienstverlening en burgerparticipatie - bij te wonen. Daarnaast zouden de gemeenteraadsfracties, het 
college en de ambtelijke organisaties door middel van het gericht uitdelen van zogenaamde Wildcards 
nog een aantal andere personen kunnen uitnodigen. De opzet in vogelvlucht:  

 

Cluster Locatie Datum Uit te 
nodigen 

Wildcards 
pol. partijen 

Wildcards 
college 

Wildcards 
organisatie 

Acquoy-
Gellicum-
Rhenoy-Rumpt 

De 
Betuwepoort 

Woensdag 1 
juni 

200 
inwoners 

8 x 2 = 16 4 x 2 = 8 10 

Beesd Klokhuis Maandag 6 
juni 

200 
inwoners 

8 x 2 = 16 4 x 2 = 8 10 

Enspijk – Deil - 
Meteren 

Dorpshuis 
Meteren 

Maandag 13 
juni 

200 
inwoners 

8 x 2 = 16 4 x 2 = 8 10 

Tricht – 
Buurmalsen - 
Geldermalsen 

De Pluk Donderdag 9 
juni 

300 
inwoners 

8 x 2 = 16 4 x 2 = 8 10 
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De respons sloot duidelijk niet aan bij de achteraf bezien te hoge verwachtingen van betrokken 
bestuurders en ambtenaren.  

Cluster 
 

Uitge-
nodigd 

Aan-
meldingen 

Acquoy-Gellicum-Rhenoy-
Rumpt 
1-6-2016 

209 15 

Beesd 
6-6-2016 

224 5 

Geldermalsen-Tricht-
Buurmalsen 
9-6-2016 

317 8 

Enspijk-Deil- 
Meteren 
13-6-2016 

204 9 

 954 37 

 

Het was duidelijk, dat het thema GNL niet op een 
brede publieke belangstelling hoefde te rekenen en 
dat allerlei aanvullende acties om die belangstelling 
alsnog verder aan te wakkeren weinig kans van 
slagen zouden hebben. Die inschatting werd mede 
gemaakt naar aanleiding van het uiterst geringe 
aantal publieke reacties over dit thema op social 
media en de weinige e-mails die hierover werden 
ontvangen. In overleg met het Presidium is daarom 
besloten slechts twee avonden te organiseren 
(Rhenoy en Geldermalsen) en die het karakter te 
geven van een voor iedereen toegankelijke 
inloopavond. Uiteindelijk bleek ook daarvoor de 
belangstelling gering. Op beide avonden mochten we 
respectievelijk 20 en 28 bezoekers ontvangen. Dat 
geringe aantal zegt overigens niets over het 
kwalitatieve niveau van hun inbrengt. Eveneens 
aanwezige college- en raadsleden is een groot aantal 
interessante en waardevolle aandachtspunten meegegeven. De verslagen van beide avonden zijn 
hierna opgenomen. 
 

Chatsessie 

Tijdens de twee eerder genoemde avonden rond het thema ‘Dienstverlening in de toekomst’ 
(oktober/november 2015) is gebleken dat er behoefte bestaat aan rechtstreeks contact met 
bestuurders, niet in de vorm van een spreekuur maar via de mogelijkheid om te chatten. Dit is als een 
zogenaamde quick-win opgepakt met de toezegging hier in 2016 een proef mee te starten. 

Het thema ‘GNL’ leek zich uitstekend te lenen voor een interactieve chatsessie waaraan op een avond 
alle gemeenteraadsleden kunnen deelnemen. Landelijk gezien moest de gemeente Geldermalsen hier 
het bekende wiel gaan uitvinden. Er is weliswaar inmiddels een klein aantal gemeenten (o.a. 
gemeente Midden-Drenthe) waar gekoppeld aan het dienstverleningsconcept en de gemeentelijke 
website een chatfunctie is geïmplementeerd, dit is echter nooit eerder alleen voor een specifiek 
onderwerp/project gedaan. Er bestond dus geen behoefte aan een uitgebreid ‘chatpakket’, maar aan 
éénmalig maatwerk. Na enig speurwerk en overleg kon dit worden geregeld via de firma Livecom uit 
Amsterdam. De samenwerking werkte voortreffelijk, het bedrijf leverde de tools en het team 
Communicatie zorgde voor technische implementatie en vormgeving. 
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De chatavond vond plaats op dinsdag 21 juni 2016. De 
avond was ingedeeld in drie blokken van een uur waarin 
telkens zes gemeenteraadsleden de binnenkomende 
chatverzoeken zouden opvangen. Ook hier bleek de 
publieke belangstelling helaas zeer gering. Het verkeerde 
onderwerp? Concurrentie van het EK-voetbal? 
Waarschijnlijk een combinatie van allebei. Slechts 12 
inwoners namen de moeite het contact te zoeken en een 
inhoudelijk gesprek over GNL aan te gaan.  
 
Ondanks de geringe respons mag de avond niet als 
mislukt worden beschouwd. Zij heeft de organisatie én 
het gemeentebestuur in staat gesteld kennis te maken 
met een nieuw eigentijds communicatiemiddel. Het is 
zeker de moeite waard om de vele mogelijkheden van dit 
middel te betrekken bij de brede afwegingen die op een 
later moment in het kader van een nieuwe 
dienstverleningsvisie voor de gemeente Geldermalsen (en wellicht de nieuwe GNL-gemeente) moeten 
worden gemaakt. 

 

Schriftelijk 

Uitgebreid is gecommuniceerd dat tot uiterlijk 1 juli 2016 schriftelijke inspraakreacties konden worden 
toegezonden aan het gemeentebestuur. Van die mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. 
 

E-mail 

Ook kon men tot uiterlijk 1 juli 2016 via e-mail een reactie sturen aan communicatie@geldermalsen.nl 
In totaal werden langs deze weg 19 inspraakreacties ontvangen. Later in dit verslag worden deze 
reacties (geanonimiseerd) weergegeven. 
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Samenvatting reacties burgeravond GNL  

Rhenoy 1 juni 2016 
Aantal deelnemers: 20 – achtergelaten reactiekaartjes: 1 

 

Identiteit van de gemeente 
• Elke kern in de gemeente Geldermalsen heeft al z’n eigen identiteit, andere samenhang. 
• De ene kern is actief, de andere niet. 
• Vroeger onderlinge rivaliteit, nu minder. 
• Nog steeds import versus export. 
• Identiteit van eigen dorp verdwijnt niet als gevolg van een herindeling.  
• De identiteit van de dorpen en dorpsraden moet gewaarborgd blijven. 
• Identiteit is moeilijk begrip. 
• Gaat vooral om dorpsidentiteit. 
• GNL heeft dezelfde identiteit. Tiel en Culemborg te stads. Dorpsidentiteit is belangrijk. 
• GNL past beter, landelijke identiteit. Westen meer gericht op Leerdam. 
• Bij GNL past geen stedelijke problematiek. 
• Rhenoy staat ook na herindeling 1978 nog steeds op zichzelf, er is weinig veranderd. 
• Twee voetbalverenigingen dicht bij elkaar, toch eigen identiteit. Niets mis mee. 
• Cultuur is belangrijk. 
• Door GNL worden het groen, het dorpse en de agrarische sector het minst bedreigd. Is risico 

wanneer ook Tiel en Culemborg aanhaken. 
• Liever niet met Tiel, geen prettige stad. Cultuur van Tiel past niet bij Geldermalsen.  
• Voorzieningen proberen te behouden, zie gevolg van het verdwijnen van de school in 

Gellicum. 
• Dorp valt uit elkaar zodra de voorzieningen verdwijnen. Heeft ook gevolgen voor identiteit. 
• GNL is het beste om de identiteit te behouden. 
• Blijft identiteit bij schaalvergroting geborgd? 
• Dorpen moeten zichzelf kunnen blijven profileren. 
• Behoud identiteit van dorpen belangrijk. 
• Ik hoop dat de identiteit van de dorpen blijft bestaan. Niet een paar grote dorpen waar alles 

kan en mag en dat in de kleine dorpen niets gedaan wordt. 
 

Voor- en nadelen schaalvergroting 
• De dorpen binnen GNL lijken qua landschap op elkaar, landelijk en dus dezelfde identiteit. 
• Kans voor profileren als toeristisch gebied, grotere speler, de één vindt het een nadeel, de 

ander een voordeel. 
• Hoe houden we contact met de gemeente na schaalvergroting? 
• Afstand tussen burger en ambtelijk apparaat wordt groter. Komt daar oplossing voor? 
• Voordeel is kans op meer professionaliteit, lukt dat met deze drie gemeenten? 
• Er vallen twee bestuurslagen weg. 
• Vermindering kwetsbaarheid van de organisatie. 
• Efficiënter inkopen. 
• Grotere gemeente heeft meer doorzettingskracht. 
• Nog groter aanpakken met Tiel en Culemborg erbij betekent nog slagvaardiger, maar wordt 

het dan weer niet te groot. 
• Schaalvergroting goed voor bijvoorbeeld zorgtaken. 
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• Eerste tien jaar eerst maar eens als agrarische gemeente aan elkaar wennen en dan maar 
eens zien of je nog verder moet uitbreiden. 

• Ondanks samengaan is nieuwe omvang nog niet te groot. 
• Groter heeft  voordelen, je kunt beter partij bieden richting Den Haag. 
• Minder ambtenaren, minder bestuurders = efficiënter. 
• Bij schaalvergroting mogen de belangen van de dorpen niet ondersneeuwen. 
• Betere dienstverlening, efficiënter, grotere kans bij grotere gemeente.  
• Groter is niet altijd goedkoper. 
• Grotere gemeente beter in staat ingewikkelde taken van het raak op te pakken. 
• Gewoon door samenwerken kun je ook veel bereiken, je hoeft daarvoor niet persé samen te 

gaan. 
• Alle gemeenten uit de regio samenvoegen. 
• Huidige gemeente doet al veel goed, begrip voor de kwetsbaarheid. Schaalvergroting kan dat 

oplossen. 
• Sommige sportverenigingen hebben het goed voor elkaar, anderen minder. Kans dat bij 

schaalvergroting het onderlinge verloop gaat toenemen. Gemeente moet geen gedwongen 
fusies nastreven. 

• Grotere afstand van Geldermalsen, risico nog minder aandacht. 
• GNL, goed voor toerisme, kernen kunnen zich nog meer en beter profileren. 
• GNL is de beste optie wanneer je toch moet samenwerken. 
• Hoe wordt straks omgegaan met wensen uit 26 dorpen? 

• Meerwaarde GNL nog niet duidelijk. 
• Gezamenlijk toerisme oppakken.  
• Niet tegen samenvoeging. 
• Niet alles zelf willen doen, meer regionaal denken en doen. 
• Door schaalvergroting kan kwaliteit verbeteren. 

 

Dienstverlening 
• Klacht > bellen > pas na paar keer een actie. 
• Geen terugkoppeling. 
• Wordt het inderdaad efficiënter? 
• Nadeel (nog) minder contact/communicatie met de burger. 
• Goed gemeentelijk apparaat is belangrijk. 
• Contact met de gemeente is nu al lastig. Kansen? 

• Bereikbaarheid, snelheid van antwoorden en terugkoppelen verbeteren. De kans is dat een 
grotere gemeente dit beter kan regelen. 

• Standaardproducten goed organiseren.  
• Binnen GNL is zorg nu verschillend georganiseerd, uitdaging. 
• Efficiëntere en meer accurate uitvoering van taken. 
• Door digitalisering is afstand geen probleem. 
• Meer slagvaardigheid en meer continuïteit omdat er geen éénpitters meer zijn. 
• Ga mee met de tijd en veranderingen van deze tijd. 
• Openingstijden verruimen, nu te beperkt. 
• Dienstverlening mag gerust meer kosten wanneer ze ook daadwerkelijk verbetert. 
• Afstand maakt met de auto niet uit, met de fiets wel. 
• Zorg over uitoefening zorgtaken wanneer we groter zijn. 
• Meldingen sneller afhandelen. Binnen 24 uur oppakken, binnen 5 dagen terugkoppeling (liefst 

per mail). 
• Afhandeling meldingen is niet altijd tijdgebonden, als er maar wel een antwoord komt. 
• Men heeft zelden contact met de gemeente. 
• Het maakt niet uit of je voor paspoort naar a of naar b moet rijden. 
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• Dienstverlening op verschillende locaties te organiseren? 
• Digitalisering is mooi, maar ook rekening houden met burgers die niet met computers kunnen 

omgaan. 
• Bezorgen van het paspoort aan huis is goed idee. 
• Wanneer formulieren op de computer vastlopen is een hulplijn gewenst. Dat is misschien bij 

grotere gemeente makkelijker te realiseren. 
• Iedereen moet bediend blijven door de gemeente, het maakt niet uit of je een grote of kleine 

gemeente bent. 
 

Burgerparticipatie 
• Gemeente moet zorgen voor de openbare ruimte. 
• Door betere communicatie meer participatie. 
• Goede schakel tussen dorpen en gemeente is een dorpsambtenaar. 
• Burgerparticipatie: gemeente vraagt steeds meer van burgers (o.a. zorg). 
• Gellicum: veel ouderen, kinderen trekken weg, maar nu vraagt overheid over kinderen voor 

ouders willen zorgen. Door ontbreken sociale woningbouw blijven kinderen weg. Jaarlijks 
enkele huizen bouwen in kleine dorpen. 

• Dorpsraad Tricht heeft slechte relatie met gemeente door lastige onderwerpen. 
• Dorpsraad Rhenoy heeft goede relatie met gemeente. 
• Dorpsraden zijn nuttig (veiligheid, groen, wegen). 
• Krijgt een dorpswethouder niet teveel dorpen onder zijn aandachtsgebied? 
• Dorpsambtenaar is misschien zinvol, maar het staat of valt met de persoon en hoe deze zijn 

of haar taak invult. Kan ook weer tot ongelijkheid tussen de dorpen leiden. 
• De gemeente komt te weinig uit zichzelf naar de dorpen toe (bijvoorbeeld Acquoy). 
• Burgers willen best wat terug doen (bijvoorbeeld op gebied van groen). 
• Burgerparticipatie: eerst zien dan geloven. 
• Twijfel over invoering van een dorpsbudget. 

 

Overig 

• Op zondag weinig te doen (horeca).  
• Voor instandhouding van de kleine kernen moet woningbouw mogelijk blijven. 
• Levert het ook geld op?  
• Nieuw gemeentehuis? Nee hoeft niet.  
• Aandacht nodig voor de ontwikkeling van een dorp, kleinschaligheid, vriendelijkheid, welzijn 

inwoners 
• Voor mij persoonlijk betekent het niets, wel voor de gemeente zelf. 
• Geen duur gemeentehuis bouwen zoals in Buren. 
• Probeer wat je zelf nu persé nog wil, nog voor de samenvoeging te regelen. 
• Rivieren en rijkswegen vormen gemeenschappelijke deler. 
• Mooi gebied, trekpleister. 
• Waar komt het gemeentehuis? Symbool van democratie, toegang tot het bestuur maar….is 

het nog wel nodig. Kom er alleen voor paspoort of rijbewijs. 
• Fusie is meer nodig voor ambtenaren, minder voor de burger. 
• Een buurtbus tussen de dorpen zou goed zijn. Goede dienstregelen moet er dan wel zijn. 
• Er is gewerkt aan herstel vertrouwen. Wat wordt met input gedaan? 
• Grote projecten niet dwangmatig opleggen wanneer hiervoor voldoende draagvlak wordt 

verondersteld terwijl er toch een grote groep tegenstanders is. Kan wel democratisch zijn, 
maar leidt ook tot veel weerstand en spanningen (spoor Tricht, Zorglandgoed Rumpt, AZC). 

• Zorg voor zichtbare plaats voor communicatie over GNL in krant, op website. 
• Wat wordt het vervolg op deze avond? 
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• GNL is samen het mooiste deel van de west Betuwe. Toeristische trekpleister. 
• Nu nog wel onderlinge verschillen in uitstraling en beleid. Denk aan weg vanuit Geldermalsen 

richting Lingewaal die naar het Geofort voert. 
• Kosten gaan voor de baat uit, eerst aan elkaar wennen en dan pas kijken naar 

bezuinigingsmogelijkheden, bijvoorbeeld over tien jaar. 
• Afstand overbruggen is niet duurzaam, maar drie gemeentehuizen evenmin. 
• Grootschalige woningbouw Rhenoy helpt niet bij bestrijden problematiek kleine kernen. 
• Beter en vaker luisteren, niet alleen bij verkiezingen: AZC (niemand bij betrokken), 

Zorglandgoed (veel inwoners tegen), Herinrichting Dorpsplein Beesd (veel tegenstand, niet 
ontstaan vanuit vraag inwoners). Werkt ontmoedigend. 

• Wanneer burgers duidelijk tegen GNL zijn, dan daarnaar luisteren. Niet doordrukken. 
• Na herindeling 1978 werd ook veel beloofd. 
• Koppel de resultaten van deze avond terug. 
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Samenvatting reacties burgeravond GNL 
Geldermalsen 9 juni 2016 
Aantal deelnemers: 28 – achtergelaten reactiekaartjes: 10 

 

Identiteit van de gemeente 
• Behoudt het dorpse karakter. Het mag niet ondergesneeuwd worden omdat we anders 

bedrijfsmatig niet vooruit denken te kunnen. 
• Inwoners hechten aan het eigen dorpskarakter. 
• Behoud van de eigen identiteit van de kernen is belangrijk zijn, maar gezamenlijk ook werken 

aan de verbinding tussen de kernen. 
• Van oudsher bestaat er tussen kernen rivaliteit, is niet erg. 
• De identiteit van kernen kan geleidelijk wijzigen, de gemeente hoeft daar niet in te 

interveniëren. 
• Komst van GNL heeft weinig invloed op de identiteit van de kernen binnen Geldermalsen. 
• Eigen identiteit behouden. 
• Mensen bepalen de identiteit van een dorp, gemeentenaam doet er niet toe. 
• Verenigingen en Elfdorpenspel maken gezamenlijke identiteit zichtbaar. 
• Je voelt je ergens thuis wanneer je mensen herkent op straat of in de supermarkt. 
• Identiteit dorpen bewaren -> plattelandsgemeente (identiteit/cultuur is gerelateerd aan 

historie), inwoners hebben veelal bewust gekozen voor een plattelandsgemeente / 
Geldermalsen, Lingewaal, Neerijnen 

• Naam -> prijsvraag uitschrijven en nieuw logo 
• Activiteiten zoals in Fort Asperen breder trekken -> identiteit naar buiten toe 
• Nieuwe gemeente = 1e groene gemeente na de Randstad 
• Meer kernen beter promoten -> met bijvoorbeeld zoiets als 'Pieterpad' 
• Verkeer (ontwikkelingen op logistiek gebied) worden als bedreiging van de identiteit van de 

dorpen gezien!! 
• Illusie 26 dorpen 1 gedachte 

Voor- en nadelen schaalvergroting 
• Als alles groter wordt, is maatwerk moeilijker (jeugd/ouderen, groen, mobiliteit). Vraagt om 

meer afstemming. 
• Hoe houd je leefbaarheid in stand wanneer alles groter wordt. 
• Kijk uit voor een te grote afstand t.o.v. de inwoners. 
• Voor het goed kunnen uitvoeren van zorgtaken en een echt cultureel beleid is een 

inwoneraantal van 40.000 inwoners te klein. 
• Met een professionelere ambtelijke organisatie lukt het beter leefbaarheid in stand te houden. 
• Vraagtekens bij afhaken Tiel en Culemborg. Beleidsmatig zouden we meer op stedelijk niveau 

moeten bundelen, terwijl nu wordt gekoerst op een plattelandsgemeente. 
• Samenwerkingsverbanden met Tiel en Culemborg blijven. 
• Schaalvergroting vergroot kans op verlies van dorpskarakter. 
• Schaalvergroting zou kunnen leiden tot besparingen die weer ten koste gaan van de 

voorzieningen. 
• Vrees voor stijging lastendruk 
• Groter heeft als voordeel meer continuïteit en een professioneler apparaat. 
• Door schaalvergroting komt de verbetering van de jeugdzorg op de tocht. 
• Een sterkte-zwakte analyse is gewenst. 
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• Waarom niet alleen ambtelijk fuseren? 
• Samenvoeging biedt kansen voor een echte cultuuromslag. 
• GNL = zegen, doen! 
• Zorgpunt is behoud van voorzieningen in de dorpen 
• Ook kleine gemeente kan specialisten hebben. 
• Let op risico van foutieve inrichting nieuwe gemeente. 
• Ga niet de PTT en RABO achterna. 
• Angst voor ondervertegenwoordiging van de kleine kernen in de nieuwe GNL-gemeenteraad. 

Een link naar het gemeentebestuur is wel belangrijk. 
• Zorg over afstand tussen bestuur en inwoners in grotere gemeente. 
• Meer efficiency zou moeten kunnen leiden tot lastenverlaging. 
• Door schaalvergroting betere dienstverlening mogelijk. 
• Wordt GNL niet te groot, waardoor het allemaal voor de burger minder makkelijk te volgen is? 
• Niet beperken tot ambtelijke fusie waarbij ambtenaren voor drie verschillende opdrachtgevers 

moeten gaan werken. Ook bestuurlijk fuseren. 
• Bij een grotere gemeente komen er nog minder mensen naar de raadsvergaderingen. 
• Wanneer fuseren nodig is, dan liever met gemeenten die qua karakter op je lijken. Voorkom 

een opgelegde samenvoeging. 
• Waar houdt schaalvergroting op? Wat komt er na GNL? 
• GNL is misschien een kans om de dienstverlening te verbeteren. 
• Geen bezwaar om samen te gaan; iedereen positief en ziet overwegend voordelen (krachtiger 

ambtelijk en bestuurlijk apparaat voor uitvoeren gemeentelijke taken) 
• Waarom niet aansluiten bij Culemborg (stad -> daaraan optrekken bv op gebied van cultuur 
• Leren van herindeling 1978 (Rhenoy en Acquoy voelen zich niet betrokken bij Gemeente 

Geldermalsen) 
• Bestuurlijk/organisatorisch net zo 'gemakkelijk' om 26 dorpen aan te sturen 
• Sterk ambtelijk apparaat - hierin investeren door experts  aan te trekken en huidige 

organisatie toe te rusten op de nieuwe situatie 
• Politiek komt op grotere afstand te staan 
• Veel partijen 
• Fysieke afstand  
• Onzichtbaarheid 
• Gevaar voor toenemende verstoring zondagsrust 
• Niveau gemeentelijke dienstverlening = pluspunt van schaalvergroting (denk aan vervanging 

bij ziekte, specifieke/specialistische kennis en ervaring op verschillende beleidsterreinen) 
• Bij grotere gemeente wordt betrokkenheid bij dorpen minder. Is dat erg? 
• Lingewaal is te ver weg en voegt qua sfeer weinig toe. Investeer eerst eens in saamhorigheid 

op kleine schaal (in elk dorp voorzieningen) en gebruikmakend van de expertise van de 
burgers, Huidige samenwerkingsverbanden op beperkt aantal gebieden (ICT, openbaar 
vervoer, AVRI) zijn voorlopig wel voldoende. 

• De A2 snijdt Utrecht in 2 delen, Utrecht Stad en Leidse Rijn. Om die delen aan elkaar te 
verbinden is een peperdure tunnel aangelegd. Hetzelfde geldt straks voor GNL. De A2 en A15 
maken elke vorm van cohesie zeer moeilijk c.q. onmogelijk. Beter ware het om als 
Geldermalsen te kiezen voor gemeenten aan haar oost- en noordgrens. 

• Ik vind de gemeente GNL geografisch niet goed ingedeeld. Liever de buitenste dorpskernen 
voegen bij de achterliggende grotere kernen. 

• Grootschaligheid staat haaks op het behoud van het eigen karakter. Voornamelijk financiële 
motieven worden opgevoerd om de fusie door te voeren. Groot is niet altijd beter. Waarom 
niet met Culemborg of Tiel? Dienstverlening op zich is goed, alleen bij het aanvragen van 
vergunningen e.d. moet altijd binnen een afgesproken (redelijke) tijd afhandeling plaatsvinden, 
bijvoorbeeld maximaal 4 weken. Bij overschrijding automatisch aanvraag gehonoreerd. Er 
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wordt niet of nauwelijks naar de burgers geluisterd, hoewel burgers vaak wel over expertise 
beschikken en in elk geval ervaringsdeskundigen zijn. 

 

Dienstverlening 
• Bij grote afstand vermindert de betrokkenheid van ambtenaren nog meer. 
• Zorg voor goede aanspreekpunten 
• Kernteam Geldermalsen werkt goed, die kwaliteit mag niet verloren gaan. 
• Houdt de dienstverlening op orde. 
• Gemeentelijke dienstverlening dichtbij faciliteren. 
• Nu te lange doorlooptijden, kom afspraken na. 
• Zoek de burger meer op. 
• Help de burger bij complexe vraagstukken, maak ze makkelijker begrijpbaar en anticipeer 

actief op goede initiatieven vanuit de samenleving. 
• Ambtenaren moeten meer gemotiveerd zijn en meer betrokkenheid tonen. Daarvoor is ook 

goed leiderschap een randvoorwaarde.  
• Communicatie in brede zin verdient verbetering. 
• Klantvriendelijkheid verdient verbetering. 
• Dienstverlening is afhankelijk van bereikbaarheid – vraagt om goede infrastructuur, niet alleen 

voor auto’s. 
• Dienstverlening bereikbaar maken door beter openbaar vervoer. Basismobiliteit moet op orde 

zijn. 
• Paspoort thuis brengen, service tot aan de deur. 
• Dorpshuizen benutten voor servicepunten en spreekuur houden. Voordelen voor beide 

kanten/. 
• Veel ambtenaren kennen ‘hun’ gemeente niet. Daarom niet beginnen met het nieuwe werken 

waarin ambtenaren veel thuis zullen zitten. 
• Ambtenaren moeten voeten in het dorp hebben. 
• Flexwerken is gevaar voor betrokkenheid. 
• Mensen (ambtenaren) moeten bereikbaar zijn. 
• Betere communicatie/terugkoppeling gewenst. 
• In gemeentehuis moet nu alles op afspraak, is er onpersoonlijker door geworden. 
• Zelf afspraak plannen is wel handig. 
• Je mag als inwoners steeds dezelfde kwaliteit dienstverlening verwachten. 
• Ambtenaren moeten meer werk maken van het verkrijgen van lokale kennis. 
• Zoek de burgers meer op. 
• Meer informeren via e-mail en digitale nieuwsbrieven. Informatierubriek in Nieuwsblad 

Geldermalsen is niet leesbaar. Ook meer communiceren via social media. 
• Zorg voor verbinding in de kernen met de nieuwe grote organisatie; bereikbaarheid / 

beschikbaarheid van het ambtelijk en bestuurlijk apparaat (sociale voorzieningen, ‘paspoort’ 
e.d., vergunningen/ontheffingen, meldingen in het openbaar gebied, enz.) 

• Open communicatie -> belangrijk verbeterpunt 
• Accountmanager per dorp aanstellen -> lukt dat niet dan contactpersoon vanuit de gemeente 
• Dorpswethouder zoals nu heeft niet de voorkeur -> dorpsambtenaar? Bekend gezicht voor het 

dorp. Hoeft niet alles te kunnen. Kan wel doorverwijzen. Belangrijk: goede back office en aan 
de voorkant goede bereikbaarheid via mail/website. Is wel ondankbaar werk en vraagt het 
nodige van de ambtelijke organisatie. Dus wenselijk?? 

• Gemeentelijke organisatie prikkelen om betrokkenheid te krijgen 

• De gemeente zou dichter bij de burger moeten staan. Dienstverlening vind ik belangrijk. De 
burger moet het gevoel hebben dat men serieus genomen wordt. 

• Voor kleine kernen een gemeentebus inzetten voor bijvoorbeeld afhalen van paspoorten. 
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Burgerparticipatie 
• Gebruik meer de expertise die in de samenleving aanwezig is. 
• Ga meer in gesprek met de burgers en belangenbehartigers. 
• Hoe komt het dat inwoners vaak zeggen zich niet gehoord te voelen? Laat die vraag niet 

liggen. 
• Er ligt ook verantwoordelijkheid bij inwoners zelf: niet altijd maar met modder blijven gooien, 

meer verdraagzaamheid, respect tonen en werk maken van zelfredzaamheid. 
• Ik moet meer wij worden. 
• Uitstralen dat je als gemeente zorgzaam bent voor de samenleving, anders slecht voorbeeld 

voor het bedrijfsleven 
• Veel mensen willen best taken overnemen, maar dan moet er wel aanwas in de kleine kernen 

mogelijk worden gemaakt om continuïteit te borgen. 
• Je moet mensen ook niet overvragen, er is een grens. 
• Wanneer meer en meer een beroep wordt gedaan om zelfredzaamheid en participatie, dan 

moet de gemeente ook meer faciliteren en ondersteunen. Niet helemaal loslaten. Hoeft niet 
altijd veel te kosten. Bijvoorbeeld hulp voor de weggeefwinkel. 

• Burgerparticipatie moet van onderop komen, je kunt het niet afdwingen. 
• Gemeente moet het wel stimuleren. 
• Voorzieningenniveau en burgerparticipatie verschillen per kern sterk. 
• Zorg voor verbinding dorpskernen en politiek. 
• Bestuur moet leren los te laten. 
• Gebruik meer de bestaande structuren in de dorpen (voetbal, speeltuinvereniging, dorpshuis) 
• Dorpsambtenaar goed idee, maar het moet wel een goede zijn. Goed facilitair ondersteunen 

en gesteund door goede back-office. 
• Gemeente moet inwoners beter betrekken bij belangrijke beslissingen. 
• Dorpsraad meer inzetten als gelijkwaardige gesprekspartner van de gemeenteraad. 
• Dorpsraad moet je niet afdwingen, is iets van het dorp om het wel of niet te doen. 
• Burgerparticipatie betekent meedenken, meepraten en meedoen. 
• Goed bekijken welke taken je als gemeente los wilt laten en welke niet. Wanneer je besluit tot 

loslaten, dat dan ook echt doen. 
• Burgerinitiatieven beginnen vaak erg voortvarend, maar het volhouden is lastiger. Gemeente 

moet wel vinger aan de pols houden en het initiatief terugnemen wanneer het niet meer lukt. 
• Eindhoven kent het project ‘Adopteer een straat’. 
• Maak beter inzichtelijk wat de inbreng van de inwoners kan zijn. Beter 

verwachtingmanagement. Koppel beter terug wat er met inbreng wordt gedaan. 
• Er is heel veel kennis in de samenleving. Die als gemeente meer aanboren en lokale 

deskundigen meer in vroegtijdig stadium uitnodigen mee te denken. 
• Bestuur moet leren loslaten -> laat dorpen zelf initiatieven ontplooien en de dingen doen die 

ze belangrijk vinden; benutten lokale ‘structuren’ zoals lokale initiatieven, verenigingen, 
dorpsraden, e.d.   

• Dorpsraad niet laten initiëren door de politiek 
• Meteren heeft de oudste dorpsraad en zij hebben moeite om mensen te krijgen. Belangrijk om 

vanuit een breed draagvlak uit het dorp betrokkenheid te hebben met de gemeente. Waarom 
niet bijvoorbeeld speeltuinvereniging, voetbalvereniging, muziekverenigingen een rol 
toebedelen. 

• Eigen dorpsbudget - basiszaken en WMO niet uit eigen budget 
• Extra leefbaarheidbudget? Levert initiatieven op. Geldt dit ook voor een eigen budget? 
• Groen/begraafplaatsen door dorp zelf onderhouden? Combi heeft voorkeur. Er loopt nu een 

pilot in het kader van biodiversiteit 
• Vooral geen zware onderwerpen bij het dorp neerleggen. 
• Ondersteunen lokale initiatieven met budget of kennis/kunde/aanwezigheid vanuit ambtelijk of 

bestuurlijk apparaat 
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Overig 

• Angst dat binnen een GNL-gemeente de agrarische sector en inwoners met een sterk 
Christelijke achtergrond te dominant zullen worden.  

• Niet te angstig zijn voor ontevredenheid. 
• Groenvoorziening Geldermalsen is saai, neem voorbeeld aan Leerdam. 
• Te grote verscheidenheid in aanwezige voorzieningen tussen de dorpen. 
• Streef naar gezamenlijke sportparken 
• Nieuw gemeentehuis is zonde van het geld. 
• Voorzieningenniveau mag niet verder afkalven: pinautomaat, openbaar vervoer, supermarkt 

etc. 
• Belastingverlaging hoeft niet persé, maar wel goed aangeven wat er met het geld gebeurt. 

Meer investeren in leefbaarheid en voorzieningen. 
• Voorzichtig met lastendruk. Gevolgen slecht grondbeleid zijn nu afgewenteld op de burger. 
• Vergeet de argumenten niet nadat GNL er is: verbetering efficiency, minder kwetsbaar, 

verbetering kwaliteit. 
• Social media maken het minder nodig om vergaderingen te bezoeken, je kunt het steeds beter 

op afstand volgen. 
• Politiek moet laagdrempelig blijven. 
• Bij belangrijke lokale onderwerpen moet de gemeenteraad meer op locatie gaan vergaderen. 
• Zorg over afstemming verschillende subsidieregelingen van de drie gemeenten. 
• Politieke partijen moeten zich meer interesseren voor verenigingen en culturele activiteiten. 
• Er zijn allerlei mogelijkheden om de politiek te benaderen, maar dan moeten inwoners die ook 

gebruiken. Ook eigen verantwoordelijkheid. 
• Gemeenteraadsleden niet koppelen aan een dorp 
• Dodewaard heeft geen gemeentehuis gebouwd maar het geld geïnvesteerd in de dorpen. Kan 

dat ook? 
• Huidig bestuur zorgt ervoor dat bestaande dingen niet verloren gaan 
• Vorm van  openbaar vervoer voor degene die niet mobiel is / deelauto's / dorpssuper 
• In de hoofdkernen voldoende winkels 
• Rol dorpshuizen cruciaal -> herkenningspunt 
• Subsidie verenigingen x-bedrag per inwoner? 
• Agrarische sector kleinschaligheid 

• Veel logistieke bedrijven = minder diversiteit = eenzijdig = minder werk voor eigen mensen 
(voorbeeld Blokker en AH) > zie ook Medel in Tiel 

• Ontwikkel een gezamenlijke visie op toerisme en recreatie en de rol van de kleine spelers in 
dit veld. Denk hierbij ook aan eventuele belemmeringen vanuit door religie ingegeven wensen 
voor zondagsrust. Moet dat wel/niet? 

• Naarmate een gemeente groter wordt, voelen inwoners zich minder deel van die gemeente. 
Zij trekken zich terug op hun eigen dagelijkse plek: hun eigen dorp. Dat betekent iets voor de 
organisatie van zo’n nieuwe gemeente. Geen centraal geleide gemeente meer, die centraal 
uitmaakt hoe de gemeentelijke dienstverlening in alle dorpen zou moeten worden uitgevoerd. 
In een participatieve samenleving willen dorpelingen zelf uitmaken wat voor hun dorp 
belangrijk is en hoe het moet worden georganiseerd. Zie www.geldermalsen.pvda.nl Hoe 
organiseer je de gemeente in het toekomstige Lingewaal 26.0? Met zeggenschap door de 
dorpen moet de organisatie (ambtelijk) daarop worden aangepast. Backoffice heel goed 
organiseren, niet op de klassieke centrale manier. Politiek en ambtenaren moeten durven 
moeten leren loslaten. 
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• Verschraling van de groenvoorziening. Faciliteiten in de dorpen minder. Gaan wij de 
Rabobank achterna? Fusie is kaalslag. WOZ omhoog bij fusie in plaats van gelijktrekken met 
andere gemeenten. Zie achterstand onderhoud in Waardenburg. 

• In het vraag- en antwoordboekje staat onder lastendruk dat het subsidiebeleid effecten zal/kan 
hebben voor inwoners, verenigingen, etc. maar dat nog niet te voorspellen is hoe. Betrek deze 
betrokkenen heel snel bij wat zich aan het ontwikkelen is. 

• Een referendum vind ik een belangrijk punt. Van een rapportage op tv leerde ik, dat mensen 
het oneens waren met ingrijpende besluiten waarvoor het lokale bestuur bij de verkiezingen 
geen mandaat had gevraagd via hun verkiezingsprogramma. Kortom, een referendum geeft 
meer directe burgerparticipatie. 
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Via e-mail ontvangen reacties over 
mogelijke samenwerking/fusie GNL 
Aantal inspraakreacties: 19 

 

• Dit is een onderwerp wat een sterke verantwoordelijkheid legt bij de gemeenteraad. Het is mooi 
om de bevolking mee te laten praten maar dat is in dit geval niet of nauwelijks noodzakelijk (dit is 
heel iets anders dan een AZC!). De raad is democratisch gekozen en moet voor dit soort 
vraagstukken ook durven haar verantwoordelijkheid te nemen. Mijns inziens hadden we veel 
eerder moeten fuseren met omliggende gemeenten omdat een gemeente van 25.000 inwoners 
nauwelijks effectief en efficiënt kan functioneren. Het is in dit geval goed om te fuseren met 
gelijkgestemde gemeenten. Het is nu de kunst om te fuseren met andere gemeenten zonder dat 
dit ten koste gaat aan servicegraad en betrokkenheid voor de inwoners. 

• Opmerking/mening: de bouw van het MFC heeft geleid tot een zeer forse belastingverhoging, 
terwijl diverse geluiden beweren dat de bezetting van het pand zorgwekkend is. Hoe zit dat met de 
fusie GNL Fusies bij ander gemeenten blijken kostenverhogend te zijn zonder aantoonbare 
voordelen. Hoe ziet u dit? Gaan de burgers wederom te maken krijgen met tientallen procenten 
verhoging van lokale belastingen? 

• GNL samen? Laten we eerlijk zijn tegen en met elkaar, de oplossing dan is houdt een referendum. 
• Ik voelde mij geroepen te reageren op uw oproep om iets van ons te laten horen (flyer ‘Samen 

met de buren’). Waar ik vooral in geïnteresseerd ben is wat het (ook) voor mij oplevert. Teksten 
met alleen kwaliteit en verbetering enz. enz. vind ik onvoldoende. Geen enkel commercieel bedrijf 
gaat op basis hiervan een fusie aan. Vragen die ik heb en geen antwoorden zijn: 
Wordt de dienstverlening van de gemeente ook goedkoper door efficiëntie? Weten we wat we 
exact gaan besparen (in € en FTE). Of gaan we dit bepalen nadat het besluit is genomen. Wat is 
het plan? 
Welke invloed heeft de samenvoeging op de WOZ (extreem gestegen de laatste jaren!). Gaat er 
harmonisatie optreden WOZ tarieven binnen GNL? 
Wat zijn de risico's door samenvoeging/samenwerking. Wat doen we bijvoorbeeld met de enorme 
schulden die rusten op onroerend goed bestemd voor nieuwbouw (bestemd voor privaat en 
industrie). Hebben de beoogde partners (en wij) nog meer ‘lijken in de kast’? Zo ja wat gaan we 
daar mee doen? 
Wordt het beleid van de nieuwe samenwerking meer commercieel en ingericht om risico's te 
vermijden? In mijn ogen bijv. het ontstaan van ‘De Pluk’. Een doorsnee burger (zoals ik) ziet het 
als volgt: Een ieder roept om een dergelijke faciliteit, maar als het op de centjes aankomt dan 
moet de gemeente (lees wij dus) de financiering en het risico lopen. Als er werkelijk zoveel 
behoefte aan is, laat dan diezelfde mensen de financiering op zich nemen. Het lijkt meer een 
prestigeobject te zijn geworden. Is het wel zo verstandig om een bibliotheek buiten de woonkern 
te plaatsen (ouderen/vergrijzing/langer thuis wonen/mobiliteit?)Wat voor impact heeft dit op de 
dienst openbaren werken. Het is mij nu een doorn in het oog om te zien hoe inefficiënt de dienst 
nu o.a. het groen in ons dorp bijhoudt. Veel materieel; laat op de plaats van bestemming; vroeg 
opbreken voor lunch en einde werkdag, omdat er kennelijk steeds heen en weer naar 
Geldermalsen moet worden gereden. Dit lijkt me zeer inefficiënt en dus erg kostbaar. Op dit 
moment moeten we voor grof vuil naar Geldermalsen (hondsgemet). Heen en weer voor mij 30 
km!! Terwijl er op 3 km afstand in Leerdam ook een vuilstort is. Weliswaar geen beoogt partner 
van GNL, maar toch.... Hoe gaat dit straks? Een overeenkomst met Leerdam zou gewenst zijn. 
(dit zijn nou tastbare zaken die iets opleveren(kwaliteit/gemak). 
Gaan we iets doen aan de (in mijn ogen klant-onvriendelijke) bereikbaarheid van de 
dienstverlening van de gemeente. Alleen op afspraak/alleen met PIN betalen.  
Gaan we wonen binnen GNL makkelijker/bereikbaarder/voldoende aanwezig maken door: minder 



 
21 

regels vanuit gemeente, meer (sociale) huurwoningen te bouwen, meer (huur) woningen bouwen 
voor 55+ binnen acceptabele afstand van voorzieningen (vervoer/winkels/zorg). 
Bovenstaande is vast niet uitputtend vanuit mijn visie, maar wel hetgeen mij bezig houdt. In zijn 
algemeenheid moet de burger het gevoel hebben dat er zorgvuldig met de centjes wordt 
omgegaan. Het os tenslotte ‘ons geld’. En dit gevoel heb ik op dit moment niet alleen en met mij 
velen die ik spreek. Dat zou anders moeten. Aan jaar op jaar ‘politieke beslissingen’ die 
beleidswisselingen tot gevolge hebben, daar kopen we niets voor. Aan dit soort beslissingen 
hangen vaak extreem hoge (eenmalige) kosten, zoals advieskosten e.d., die in decennia niet 
terug te verdienen zijn. Mijn gevleugelde uitspraak is dan ‘Als ik thuis zo met mijn 
huishoudportemonnee zou omgaan, dan waren we allang failliet’. Maar overheid kan dit 
afwentelen op verhoging van de lasten. Geef ons een comfortabel gevoel door deze, wellicht wat 
overgevoelig, onvrede weg te nemen en ook dit proces meer op bedrijfsmatige/commerciële 
manier met echte meetbare targets en doelstellingen te benaderen. Een fusie moet een tastbare 
vooruitgang opleveren. We fuseren niet om te fuseren, maar om te besparen en niet omdat bijv. 
‘Den Haag’ dit wil/als beleid heeft. 

• Ik sta positief tegenover een fusie van de gemeenten Lingewaal, Neerijnen en Geldermalsen. We 
hebben de schaalgrote nodig om onze mooie gemeenten met al hun dorpen goed te kunnen laten 
functioneren. 

• Graag wil ik reageren op uw vraag : ‘Laat van u horen, uw mening doet ertoe!’ zoals beschreven 
in uw folder ‘Samen met de buren’. Bij dit soort plannen stel ik altijd 2 vragen:  
Wat zijn de nadelen van deze plannen?  
Wat gebeurt er wanneer deze plannen niet worden doorgevoerd? 
Omdat meestal de voordelen breed worden uitgemeten blijken na invoering er toch veel nadelen 
en ergernissen over te zijn die niet in de afwegingen waren meegenomen en gecommuniceerd. 
Gaarne uitvoerig uw antwoord op deze 2 vragen in de communicatie naar de burger. 

• Op uw verzoek mijn mening over de beoogde fusie: ik ben daar geen voorstander van, omdat ik 
voor decentraal georganiseerde gemeentes ben, zoals in vele andere Europese landen. Er moet 
een duidelijk overzicht zijn van de gemeentelijke verantwoordelijkheden en de landelijke 
besluitvorming. De burger moet dan via korte lijnen inspraak op de gemeentelijke besluiten 
hebben. Hoe groter een gemeente, hoe onduidelijker en groter de afstand tussen burger en 
bestuur. Dit is al een gekend probleem waar te weinig aandacht aan wordt besteed. Daarbij zou 
een gekozen burgemeester ook een belangrijke verbetering betekenen, maar dat is in dit kader 
niet aan de orde. 

• De noodzaak van een fusie is mij wel duidelijk en het samengaan met de buren ligt in beginsel 
voor de hand, maar er doemen wel een paar bezwaren op. Aan de zuidkant is de Waal een 
natuurlijke grens maar zo iets ontbreekt bij de andere zijden. Ook de omsingeling door vier 
aangrenzende zware gemeenten t.w. Tiel, Culemborg, Leerdam en Gorinchem kan negatieve 
invloeden leveren. Tenslotte ontbreekt een centrale hoofdplaats: Geldermalsen als grootste plaats 
ligt niet centraal en op het geografische centrum (nabij rotonde Deil) bestaat zelfs geen gehucht. 
Maar omdat de alternatieven nog grotere bezwaren vertonen kan ik begrip opbrengen voor uw 
keuze. 

• Naar aanleiding van uw brochure ‘Samen met de buren’ ,wil ik een paar opmerkingen maken. In 
het nieuwsblad lees ik dat het gemeentebestuur zoekt naar goede oplossingen voor paspoorten 
en rijbewijzen..........ik denk dat dat wel goed komt. Maar er zijn naar mijn mening twee zaken die 
heel belangrijk zijn: 
1e Kosten voor de inwoners. We hebben ervaren wat de consequenties voor de inwoners van de 
oude gemeente Geldermalsen waren in de jaren 70. Door achterstallig onderhoud aan wegen en 
financieel slecht beleid bij de buurgemeentes werd de nieuwe gemeente Geldermalsen artikel 12 
gemeente. De inwoners hebben hierdoor veel kosten doorbelast gekregen. Maar ook weinig 
voorzieningen en nog steeds een slechte infrastructuur. 
2e Cultuurverschillen. In de wat conservatieve Waalgemeentes wordt bijvoorbeeld voetballen op 
zondag niet gewaardeerd, Dit is een voorbeeld van wat niet bij Geldermalsen past. De 
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samenstelling van de toekomstige gemeenteraad is hiervoor zeer belangrijk. Ook geeft het gedoe 
in de gemeente Neerijnen geen positief gevoel. 

• Ik heb de folder gelezen die bij ons in de bus is gekomen over een mogelijke fusie van de 3 
gemeenten. Graag wil ik laten weten dat ik een voorstander ben van een fusie. Samen sta je 
sterker, zeker met de problemen van tegenwoordig. Misschien zorgt de politiek er dan eindelijk 
eens voor dat de 
Lingebrug wit geverfd 
wordt.  

• Ik ben geen voorstander 
van het samengaan van 
de gemeente 
Geldermalsen met de 
gemeenten Neerijnen en 
Lingewaal. Als burger zie 
ik regelmatig zaken die 
nu al niet goed geregeld 
kunnen worden door één 
gemeente, laat staan 
straks door drie die 
samengaan. Nu moet ik 
nog naar Geldermalsen, 
waar straks naar toe? 
Hoeveel arbeidsplaatsen 
gaat dit de gemeente 
kosten want er zijn straks verschillende afdelingen die hetzelfde werk doen. Dus kan dat later met 
best een aantal personen minder. Er wordt geschreven over veel overeenkomsten, wat zijn dat 
dan? Waar gaat straks het geld naar toe? Wordt dat eerlijk verdeeld of gaat het naar de gemeente 
die dat zegt het meest nodig te hebben. Hoe zit het met de gemeentelijke kosten (belastingen), 
worden die hoger als er binnen een andere gemeente een tekort op dat gebied ontstaat. Ook zie 
ik in de samenwerkingsvorm het apparaat alleen maar groeien, dus de afstand tot de burger wordt 
weer groter. Ook de bereikbaarheid van de gemeente, soms heb je aan één kort antwoord aan de 
telefoon genoeg maar word je toch verplicht een afspraak te maken. Afspraak gemaakt, sta je 
binnen 2 minuten weer buiten omdat men je niet verder kan helpen, je moet ergens anders zijn. 
Dat had men dan ook aan de telefoon kunnen zeggen, dus men denkt niet mee met de klant. Er 
wordt gezegd dat mijn mening telt maar is dat wel zo, ik lees namelijk al dat de stip aan de horizon 
een bestuurlijke fusie is? Verder dat de gemeenteraad beslist, dus wordt mijn mening daarin 
meegenomen of is het de visie van de gemeenteraad. Een referendum zou eerlijker zijn, dan kun 
je precies zien hoeveel mensen en voor en tegen de fusie zijn. Dan kun je een beslissing ook 
onderbouwen en op deze wijze niet. Je doet wel mee maar of het schrijven invloed heeft op de 
uiteindelijke beslissing hangt van anderen af. 

• Alleen als de samenwerking van Geldermalsen met Neerijnen en Lingewaal uitgaat van alle 
onderstaande uitgangspunten, dan ben ik daar voor: efficiënter werken, met minder personeel, - 
zonder grootschalige nieuwbouwplannen voor een bestuursgebouw. 

• Vandaag ontving ik de folder ‘Samen met de buren’. De openingszinnen roepen bij mij meteen 
een aantal vragen op. ’De gemeenten Geldermalsen enz. zijn te klein om op termijn zelfstandig de 
uitdagingen van de toekomst aan te kunnen’. Wie met welk gezag heeft dit bepaald? Wie kent de 
uitdagingen van de toekomst? Waarom zou een kleine gemeente die niet aan kunnen? Groot is 
lang niet altijd beter. De geschiedenis heeft dit meerdere malen aangetoond. Reeds nu is de 
afstand tussen bestuur en bewoners redelijk groot. Met het samengaan van gemeenten zal deze 
afstand alleen maar groter worden, waardoor bureaucratie zal toenemen en de menselijke 
maatstaf/toenadering zal afnemen. Ik realiseer mij dat ‘alles bij het oude laten’ geen optie is, daar 
allerlei ontwikkelingen dat nu eenmaal onmogelijk maken. Dat wil echter niet zeggen dat een 
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fusie, groter groeien, de oplossing is. Integendeel, denk ik. Een beter contact met de inwoners, 
een gemeentebestuur dat weet wat er onder de bewoners leeft, en daarnaar handelt, zal een 
beter resultaat boeken dan het groter groeien d.m.v. een fusie met andere gemeenten. 

• Mijn eerste reactie op de vorming van de voorgenomen GNL gemeente is negatief en wel om de 
volgende redenen: 
1. De begroting van de drie gemeentes in de oude situatie is in totaal 112.085767 Euro in de 
nieuwe situatie geen wijziging dus identieke begroting. Het kan er bij mij niet in dat integratie van 3 
gemeentes geen overlap van functies betekent kijk alleen eens naar wethouders, burgemeesters 
en raadsleden om maar te zwijgen van andere functies. 
2. Bij de voorgenomen integratie van de drie gemeentes valt op dat alle drie een sterk Christelijke 
achtergrond hebben. Alweer een indicatie dat meer gelet is op gelijkgezindheid dan op financiële 
aspecten. Waarom wordt Tiel als grote gemeente met kwalitatief goed bestuur stelselmatig 
buitengesloten. Op deze wijze kan zonder een breed onderzoek mijn keuze alleen maar negatief 
zijn 

• Samengaan is een goede zaak mits het leidt tot meer efficiëntie i.p.v. meer bureaucratie!  
• Naar aanleiding van uw oproep om te reageren op de folder tot samengaan met de gemeenten 

Neerijnen en Lingewaal het volgende. Nu er een noodzaak lijkt te zijn om samen te gaan, is het 
samengaan met de buren Neerijnen en Lingewaal naar mijn mening de beste keuze. Van harte 
wordt deze richting dan ook ondersteund. De ook wel eens genoemden alternatieven, Culemborg 
of Tiel, worden als zeer ongewenst gezien door de grootstedelijke opgaven en te weinig affiniteit 
met het agrarische buitengebied. Punt van grote zorg is wel het mogelijk uit het oog verliezen van 
de specifieke ‘eigenheid’ van de diverse kernen en het overgeven van het landelijk gebied aan ‘de 
markt’. De gemeente wordt dan ook gevraagd als speerpunt bij dit samengaan te maken het 
volgende:  
a. behoud van de kleinschalige dorpjes (minimale nieuwbouw) met agrarische historie. Het weren 
van stedelijke voorzieningen en uitbreidingen (zoals de landschappelijk dramatische uitbreidingen 
van Geldermalsen in zuidoostelijke richting). De komst van windmolens wordt als een grote 
aanslag op het eeuwenoude landschap met historische windmolens, kerken en kastelen gezien. 
b. behoud grondgebonden gebruik landelijk gebied. Hieronder te verstaan akkerbouw, veeteelt en 
fruitteelt. Nadrukkelijk géén uitbreidingen van glastuinbouw, intensieve veehouderijen, tuinbouw, 
laanbomenteelt. Specifieke aandacht voor behoud en ontwikkeling van bos/ natuur en 
landgoederen, nu de nieuwe gemeente meer historische landgoederen binnen haar grenzen zal 
vinden. 

• Betreft fusie GNL: alles bij het oude laten, we hebben een prachtige gemeente en zijn al groot 
genoeg!! 

• Hierbij willen we melden positief te staan tegen het samengaan van de gemeente Geldermalsen 
met de gemeenten Neerijnen en Lingewaal. De dorpse/landelijke karakters van de gemeenten 
komen overeen en natuurlijk zijn er verschillen te overbruggen. Toch hopen wij, dat we van elkaar 
kunnen leren. De sterke kanten van de afzonderlijke gemeentes zullen dan naar voren kunnen 
komen (We zijn er op tegen samen te gaan met stedelijke gemeenten, zoals Tiel, Culemborg of 
Leerdam). We wensen u veel wijsheid en Gods zegen toe met het proces om de drie gemeenten: 
Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal tot een eenheid te laten worden! 

• Op de valreep een reactie: Is schaalvergroting altijd voordeliger? Meer bestuurs- of directielagen, 
grotere verantwoordelijkheid bestuurders/leidinggevenden, dus hogere vergoedingen. Moet er 
groot en nieuw (duur) gemeentehuis komen? Wat gaat het betekenen voor de bereikbaarheid van 
het gemeentehuis voor de burgers? Moeten we veel meer kilometers gaan maken met z'n allen 
om naar één centraal gemeentehuis te gaan? Lastig voor mensen zonder auto en niet goed voor 
het milieu. Houden de bestuurders feeling met hun dorpen? Overigens vind ik het als eenvoudige 
burger moeilijk om te overzien wat het voor gevolgen zal hebben. Ik wens u veel wijsheid toe bij 
het overwegen en beslissen! 
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Overzicht chatgesprekken 21 juni 2016 
 
Gesprek 1 

Raadslid: Goedenavond. Vertel eens wat jij vindt van een eventuele fusie tussen Geldermalsen, 
Neerijnen en Lingewaal. 

Bezoeker: Een goed initiatief. Past goed bij Geldermalsen en de doorsnee inwoners. 

Raadslid: Heb je enige goede positieve en negatieve zaken? 

Bezoeker: Ik ben tegen een te grote schaalvergroting als het gaat om de lokale politiek, maar voor een 
bepaalde schaalvergroting als het gaat om bestuurskracht en het effectief en efficiënt inrichten van 
bestuurlijke zaken. 

Raadslid: Duidelijk. Wat vind je van bestuurskracht? Wat vind je van het ambtelijk apparaat? 

Bezoeker: Over het ambtelijk apparaat kan ik moeilijk oordelen. Maar de vooroordelen zijn bekend en 
die zijn er uiteraard niet zomaar. Gemeentehuizen en ambtenaren kunnen volgens mij een gigantische 
efficiëncyslag maken. Hiervoor zal wel een mentaliteitsverandering aan te pas moeten komen. 

Raadslid: Dus met andere woorden, samengaan levert geld op? Dat is niet onze gedachte. Het moet 
juist zo zijn dat we minder risico gaan lopen. Dus twee ambtenaren in plaats van één in elke 
gemeente. 

Bezoeker: Nee, ik denk dat ook een huidig gemeentehuis effectiever kan en vooral meer zichtbaar 
richting de burger en daarom dus niet te grote schaalvergroting. 

Raadslid: Duidelijk. Hoe zie je meer zichtbaar?  

Bezoeker: ik bedoel vooral qua politiek zou ik niet 
willen hebben dat iemand uit bijvoorbeeld Tiel of 
Zoelen of whatever straks moet beslissen in de 
raad over een centrumvisie van Geldermalsen of 
iets dergelijks. Ik denk dat dat totaal niet gaat 
werken. Maar op bepaalde vlakken is er ook heus 
wel samenwerking mogelijk, maar volgens mij 
gebeurt dat al. 

Raadslid: Dat klopt. Straks wil ik even praten over 
het centrum van Geldermalsen. 

Bezoeker: Nou, ik denk dat weinig mensen in 
Geldermalsen e.o. weten wat een ambtenaar 
precies doet en uitvoert. Het enige wat zichtbaar is, 
is ambtenarij m.b.t politie, handhaving, en de baliemedewerkers van het gemeentehuis. 

Raadslid: Heel duidelijk. Een goed idee. Daar moeten we wat aan gaan doen. Wat vind je van de 
buitendienst? Wat vind je van de buitenruimte? 

Bezoeker: Buitendienst qua groenonderhoud kan beter, laatste weken op twitter ook e.e.a. over 
voorbijgekomen. Maar bijvoorbeeld het park is mooi opgeknapt. 

Raadslid: Zie je geen verbeteringen in het openbare groen? Kun je ook je visie geven over het 
centrum van Geldermalsen? 

Bezoeker: Moet eerlijk zeggen dat ik daar niet altijd op let. 
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Raadslid: De Rijksstraatweg? 

Bezoeker: Het is niet direct slecht, maar kan altijd beter denk ik. 

Raadslid: Natuurlijk. Wat moet een gemeente voor jou doen? 

Bezoeker: Ik dat het centrum qua indeling niet meer is zoals je het heden ten dage zou inrichten. 

Raadslid: Dat klopt. Te uitgestrekt? 

Bezoeker: Teveel winkels over teveel m2. 

Raadslid: Inderdaad 

Bezoekers: Horeca en winkels meer gescheiden 

Raadslid: Hoe moeten we de leegstand aanpakken? 

Bezoeker: Een functionele winkelstraat en een gezellig plein. Huren zullen de komende jaren naar 
verwachting dalen, zeker in een dorp als Geldermalsen. Leegstand aanpakken d.m.v. creativiteit. Te 
denken valt aan Pop-up mogelijkheden. Bijvoorbeeld door het in te vullen door een vereniging, goede 
doelen, kunst/cultuur, scholen wellicht. Verder moet de huidige orde meer samen gaan werken en 
organiseren. 

Raadslid: Maar wat doe je als de panden eigendom zijn van derden? Ken je het fenomeen De Nieuwe 
Winkelstraat? 

Bezoeker: Ja, met elkaar om tafel. Maar de huidige winkels en ketens moeten ook zorgen dat je op 
vrijdagavond om kwart voor 8 niet uit de winkel wordt gekeken. Dit ondervond ik laatst bij Hans 
Anders. 

Raadslid: eens.. gelijke tijden. 

Bezoeker: Zeker de landelijke ketens hebben moeite lokaal te excelleren, focus dus op franchise en 
lokale ondernemers. Die kennen hun klant ook beter. 

Raadslid: Ook een juwelier gaat uit veiligheidsoogpunt eerder dicht en later open. 

Bezoeker: Ja klopt. Ik heb laatst iemand ook een interessant document gestuurd over de toekomst 
van de retailcentra. 

Raadslid: Kun je dat mij ook toesturen? Het is wel zo dat de ondernemersvereniging hier nu actiever 
wordt. Nieuw bestuur. Activiteiten. Betrekken van partners. 

Bezoeker: Dat wordt wel tijd vind ik persoonlijk. En vorig jaar heeft een student van Avans een goed 
plan geschreven voor Vianen, qua grootte enigszins vergelijkbaar met Geldermalsen. Er zijn maar een 
paar winkels die het op zichzelf nog kunnen redden, maar dat zijn er niet veel. 

Raadslid: Zorgelijk. Kun je dat document ook delen? 

Bezoeker: Alleen supermarkten en bijvoorbeeld een Only for Men redden het nog op basis van hun 
eigen aantrekkingskracht. Ja zal het morgen op de mail zetten. Is wel meer gericht op grotere centra, 
maar er zitten absoluut interessante punten in. 

Raadslid: Mooi. Jouw analyse van GNL vind ik heel aardig en past ook bij onze denkbeelden. 
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Bezoeker: En gratis parkeren blijf ik een interessant punt 
vinden, maar alleen dat zal uiteraard niet genoeg zijn, maar 
het zijn wel de handreikingen die er vanuit de overheid 
gedaan kunnen worden. En achteraf vind ik het marktplein 
nu ook niet ideaal ingedeeld en ontworpen 

Raadslid: Klopt. we zijn het wel heel erg eens. 
Aantrekkelijkheid, gemak. Zou jij weer auto's op het 
marktplein willen hebben? 

Bezoeker: Om het echt vol te zetten met auto's nee. maar 
vind het niet erg als er wat verkeer is. Zeker voor ouderen 
en voor een snel pakketje wegbrengen bij bijvoorbeeld een 
Bruna. Het moet levendig zijn en een idee van een woonerf 
hebben wat betreft verkeer. 

Raadslid: Zou je dat kunnen inpassen? 

Bezoekeer: Is wel krap. Maar 2 á 3 plekken moet mogelijk zijn lijkt me. Maar dan wel 
eenrichtingsverkeer. Dus vanaf de Rijksstraatweg erop draaien en via de andere kant eraf 
bijvoorbeeld. 

Raadslid: Dat was ook het probleem. 2 a 3 plekken kost met aanrijden etc. een half plein 

Bezoeker: Inderdaad. Maar nu doordeweeks is het ook niet zo dat het hele marktplein vol is. Maar nog 
beter kan het met meer terrasjes zijn en evenementen lijkt me. 

Raadslid: Ik zie al wel een verschil met 10 jaar geleden. 

Bezoeker: Dan kan je misschien aan het begin van de Rijksstraatweg tegen het Marktplein nog een 
parkeerhaven maken voor een korte stop. 10 jaar geleden ging alles vanzelf. Tot het tussen 2008 en 
2012 flink veranderd is. 

Raadslid: Parkeerhaven daar is toch al mogelijk? Moeten we dat doen? 

Bezoeker: Volgens mij wel, maar weet niet wat de regels zijn om daar te parkeren. En de Lidl blijft een 
lelijke binnenkomer vanaf Culemborg. En andersom is het kruispunt lelijk, de eerste winkels vanaf het 
kruispunt staan straks allemaal leeg en het zijn oude lelijke gebouwen. 

Raadslid: Alleen gehandicapten. De andere alleen laad en losplaatsen. 

Bezoeker:: Zie daar niet vaak een auto staan. 

Raadslid: De gehandicaptenplaats is net nieuw. Dank voor je tijd en positief meedenken. Ik zie jouw 
mails graag. 

Bezoeker: Succes!  

----- 

Gesprek 2 

Raadslid: Goedenavond. 

Bezoeker:  Goedenavond. Ik zie GNL als opstap naar een grote gemeente Rivierenland. Een 
noodzakelijke tussenstap die wat mij betreft niet lang hoeft te duren. Hoe zie jij dat? 

Raadslid: Ik begrijp wat je bedoelt. Een hele grote gemeente zien wij niet zitten. Volgens ons is 50.000 
inwoners heel aardig. Dienstverlening praktisch, afstand bescheiden. 
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Bezoeker: Het gaat toch ook om veelzijdigheid? In aanbod voor de bewoners? GNL is meer van 
hetzelfde in mijn ogen. 

Raadslid: Dat is wat mij betreft juist de kracht. Een stad is geen dorp. Wij willen graag dorps blijven. 

Bezoeker : Grote gemeenten functioneren naar behoren. Heb zelf jaren met veel plezier in Den Haag 
gewoond, het grootste dorp van Nederland. 

Raadslid: Daar hebben we goede redenen voor. 

Bezoeker: Vertel. 

Raadslid: Groen, dorps, dichtbij en behoudende regelgeving. Veel mensen waarderen het dorpse. 

Bezoeker: Ook in Den Haag de gezelligheid in de buurt, sociale controle als je de sleutels in de 
voordeur had laten zitten. De overbuurvrouw mantelzorger bij gebrek aan familie. En de veelzijdigheid 
aan mensen, uit diverse culturen, het aanbod in film en theater. 

Raadslid: Dat klinkt wel heel mooi. Dat was zoals het altijd was en soms hier en daar nog is. 

Bezoeker : Die veelzijdigheid mis ik hier en dat zal N en L ook niet gaan brengen. 

Raadslid: Welk type veelzijdigheid? 

Bezoeker : Het samenleven in een stad maakt mensen ook socialer: de een werkt nu eenmaal ‘s 
nachts en de ander niet, daar hou je rekening mee. Hier is het toch meer ieder op zich zolang je de 
ander niet irriteert. Als er iets dreigt te veranderen, AZC, windmolens dan is er hier een behoudende 
cultuur. 

Raadslid: Dat is nogal een stelling. Samenleven in een stad maakt mensen socialer. Ik geloof zeker 
dat dat in bepaalde wijken zo is. Ik zie juist veel sociale zaken gebeuren in dorpen. Dat is ook heel 
nodig in het licht van de Wmo. Merk jij hier geen sociale cohesie? 

Bezoeker: De levendigheid, verschil in herkomst, in sociale klasse.  

Raadslid: Dus jouw laatste opmerking slaat op sociale cohesie in Den Haag? 

Bezoeker: De verbinding was even weg. Woon hier 11 jaar. Ik merk een groot verschil in belangen 
tussen autochtonen en import zoals ik. Ja ik ben hier ook voor de rust gekomen, maar dat hoeft niet 
24/7. 

Raadslid: Dus je wilt een actieve bijdrage leveren aan de samenleving? Jij denkt dat een gemeente 
als Tiel veel zal toevoegen aan een evt. GNL? 

Bezoeker: Er was meer respect voor elkaar, of betere omgangsvormen?. Als je hier een grapje maakt 
in de AH, moet je uitkijken dat je geen klap krijgt. 

Raadslid: Dat heb ik nog nooit zo ervaren. 

Bezoeker: Doe ik al met vrijwilligerswerk in hoogstamfruit en bijen, daar zie ik die verschillen juist. 

Raadslid: zie jij verschil in dit kader vóór en na december? 

Bezoeker : Nee hoor geen verschil. Hooguit dat het wat verhardt. Dat mensen oppassen die voor bv. 
AZC zijn, opletten tegen wie ze dat zeggen. 

Raadslid: Heb jij echt ervaren dat je uit moet kijken als je een grap maakt. Vind jij de gemiddelde 
burger niet of onvoldoende toegankelijk? 

Bezoeker: Niet erg toegankelijk, de Betuwenaren zijn in mijn ogen stug en afwachtend. Ik meen het 
wel hoor, ik maak geen grapjes hier op straat of in een winkel. 
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Raadslid: Meen je dat? Het zijn wel mensen 'op de klei'. 
Binnenvetters... 

Bezoeker: Heb niet ervaren dat ze mijn grappen leuk vinden. Ook 
behoudend. Maar ik begrijp dat jij dat juist prettig vindt en ook 
graag wil behouden met GNL. Zijn er andere meningen in de 
gemeenteraad? Jou overtuig ik niet meer vanavond, denk ik? 

Raadslid: Natuurlijk zijn er die. Zullen wij dit gesprek stoppen en 
wil je een ander spreken? 

Bezoeker: Ik wil nog een ding zeggen, de Molukse gemeenschap 
in Tiel vind ik een verrijking. In het algemeen: vanuit andere 
culturen leer je met andere ogen kijken, er is nl. nog zoveel meer 
in onze wereld dan hetgeen je al kent. 

Raadslid: Dat laatste klopt. Ik reis heel veel en kom ook zo met 
veel verschillende culturen in aanraking. 

Bezoeker: fijne chats nog en bedankt. 

----- 

Gesprek 3 

Raadslid: Hallo. Vertel, wat vind jij van de samenwerking met Neerijnen en Lingewaal 

Bezoeker: Ik vind het spannend om een gemeentelijke herindeling mee te maken 

Raadslid: Waarom? 

Bezoeker: Omdat ik nu ouder ben. In 1978 was ik 7 jaar dus toen niet bewust mee gemaakt. 

Raadslid: Maar wat denk je dat het voor jou iets zal uitmaken? 

Bezoeker: Ik weet het niet of het wat zal uitmaken voor mij net wat ik eerder schreef ik heb een 
gemeentelijke herindeling niet bewust mee gemaakt. 

Raadslid: Heb je nog vragen over de samenwerking? 

Bezoeker: Nee, ik heb nog geen vragen over de samenwerking. Ik heb nog een vraag aan wethouder 
Van Maanen. Ik heb een tijdje geleden gevraagd of het mogelijk is om een vrijliggend voetpad langs 
de gehele J F Kennedylaan aan te leggen. 

Raadslid: Daar gaat de gemeenteraad over zegt hij. Dit najaar kan dat in de Mobiliteitsvisie 
meegenomen worden. daar kun je je idee nogmaals opperen. Zullen we afsluiten? 

Bezoeker: Is goed, bedankt voor het gesprek. 

----- 

Gesprek 4 

Raadslid: Wat mag de vraag zijn? 

Bezoeker: Wat gaan jullie nu doen, het is toch goed zo? Waarom moeten we herindelen als het nu al 
goed is. 

Raadslid: We zien dat bij bedrijven een groei meestal verantwoord is zodat arbeid beter opgevangen 
kan worden, dus een robuuste organisatie. 

Bezoeker: En gaat dan ook de OZB omlaag? 
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Raadslid: Dat is een vraag die op dit moment niet beantwoord kan worden. 

Bezoeker: Maar hebben we er wel voordelen van dan? 

Raadslid: Welke voordelen zou u wensen? 

Bezoeker: Meer service op het gemeentehuis, langere openingstijden en ook meer digitaal kunnen 
aanvragen. Het zou ook mooi zijn als de verenigingen meer subsidie krijgen om activiteiten te doen. 

Raadslid: Nog even op je vorige antwoord: paspoort afleveren op je huisadres zou dat je voorkeur 
hebben t.o.v. afhalen bij het gemeentehuis? 

Bezoeker: Prima, maar komen jullie dan ook in de avonduren? 

Raadslid: Op afspraak doet een buurgemeente dat wel, dit kost wel geld en dat helpt niet om de ozb 
te laten dalen. 

Bezoeker: En kunnen jullie er dan ook voor zorgen dat er meer winkels in Geldermalsen komen, en 
eventueel ook in de kernen? Kunt u ons ook vertellen wanneer de brug weer wit wordt? 

Raadslid: Ondernemers zijn van harte welkom! Gelukkig is het onderhoud aan de brug begonnen. 

Bezoeker: Krijgen de ondernemers opstartsubsidie? 

Raadslid: Mij niet bekend. 

Bezoeker: Dank voor het gesprek en nog een fijne avond. 

----- 

Gesprek 5 

Raadslid: Hallo, wil je mij of iemand anders spreken 

Bezoeker: Jou wel hoor. Misschien weet jij waarom we met NL samen zouden moeten gaan i.p.v. met 
Culemborg? Of Buren? 

Raadslid: Wij zouden heel graag ook met Culemborg samen gaan. Liefst een grote gemeente West 
Betuwe. Maar een meerderheid in de gemeenteraad van Geldermalsen wil liever alleen met Neerijnen 
en Lingewaal samen gaan.  

Bezoeker: Weet je ook waarom? 

Raadslid: Omdat deze twee gemeenten ook plattelandsgemeenten zijn. Wij zouden een combinatie 
met een meer stedelijke gemeente goed vinden. Dat zou in onze ogen een nieuwe gemeente pas echt 
krachtiger maken. Wij denken dat nog meer platteland meer risico's met zich meeneemt. in ieder geval 
geen toegevoegde waarde heeft. Meer van hetzelfde. Impuls van inwoners uit Culemborg zou juist 
goed zijn 

Bezoeker: Dat kan ik me voorstellen. Zijn andere opties serieus onderzocht? 

Raadslid: Het is gevraagd maar bij de eerste toenaderingspoging was Culemborg niet enthousiast. 
Aangezien we in de bedrijfsvoering al wel met Culemborg en ook Tiel samenwerken vinden wij dat 
hier meer serieus werk van gemaakt had moeten worden.  

Bezoeker: Voor een 'huwelijk' zijn er natuurlijk 2 nodig, maar daar is inderdaad ook een serieuze 'flirt' 
voor nodig. Jammer. Is het al een gedane zaak? 
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Raadslid: Er worden nog onderzoeken gedaan naar zogenaamde 'lijken in de kast' voordat er 
definitieve besluiten genomen worden. Die blijken er bij herindelingen namelijk vaak te zijn waardoor 
zo'n nieuwe gemeente in financieel zwaar weer komt. Wil een fusie in onze ogen echt voordelen 
opleveren dan is samengaan van GNL onvoldoende. De financiële winst die met samenwerking 
behaald zou kunnen worden hebben we allang behaald door met Culemborg en Tiel samen te werken 
op de zogenaamde bedrijfsvoering. Daarnaast 
zijn er ook nog eens allerlei 
samenwerkingsverbanden  in de regio waarin we 
met nog meer gemeenten samen werken. Dat 
pleit eigenlijk voor een nog grotere gemeente 
Rivierenland. Of voor twee redelijk grote. 
Bijvoorbeeld Geldermalsen Neerijnen Lingewaal 
en Culemborg en een gemeente met Tiel, Buren 
en wellicht ook West Maas en Waal. Zaltbommel 
en Maasdriel zijn ook samen op weg. De 
meerderheid in de raad lijkt voorlopig voor fusie 
met Neerijnen en Lingewaal te zijn. In oktober 
gaat waarschijnlijk een definitief besluit vallen. 

Bezoeker: Spannend. Dank voor je info. We 
spreken er vast nog over. Succes verder 
vanavond. 

----- 

Gesprek 6 

Raadslid: Goedenavond wat is je vraag?  

Bezoeker: Ik ben eigenlijk wel benieuwd of 
Dorpsbelangen een fusie met Culemborg heeft overwogen? In mijn beleving bieden de beoogde 
partners weinig tot geen toegevoegde waarde. Economisch ligt de toekomst volgens veel ruimtelijk 
economische onderzoeken langs de A2. In die hoedanigheid was een fusie met Culemborg 
economisch interessanter geweest. Daarbij is Culemborg geen krimp stad, hetgeen meer ruimte zou 
moeten kunnen bieden om met het wooncontingent aan de slag te gaan. Zie de nieuwe wijken die ten 
westen van Culemborg worden gebouwd.  

Raadslid: De overweging is er geweest maar onze voorkeur gaat uit naar kleine gemeentes. 
Culemborg heeft aangegeven dat zij een bestuurlijke fusie nog niet ziet zitten. 

Bezoeker: Een fusie gericht op het platteland is op de langere termijn risicovoller voor het overeind 
houden van cruciale voorzieningen. Maar uiteindelijk zal Culemborg ook moeten fuseren, is het niet 
verstandiger daar op te wachten? 

Raadslid: Dit hangt er natuurlijk van af hoe creatief je om kunt gaan met de voorzieningen. Dit kan nog 
even duren ze zijn nog niet op zoek. 

Bezoeker: Mijn bescheiden mening is dat dit een historische vergissing gaat worden. Als 
belanghebbende uit Beesd zou ik dat zeer jammer vinden. Desalniettemin een goede actie om vragen 
online te beantwoorden. Maar resumerend gokken jullie er op dat het uiteindelijk wel goed komt.  

Bezoeker: Nog even over het wooncontingent. Voldoende woningen zorgen ervoor dat voorzieningen 
overeind kunnen blijven. Met een GNL fusie is die toekomst zeer in het ongewis.  

Raadslid: Wij gokken niet. Er loopt een onderzoek om te kijken of de gemeentes voldoende 
overeenkomsten hebben voor een fusie. 
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Bezoeker: Dat wil ik u wel meegeven in jullie besluit.  

Raadslid: Dank je wel.  

Bezoeker: Hartelijk dank voor dit gesprek:) 

----- 

Gesprek 7 

Raadslid: Dag ben je er weer? 

Bezoeker: Ja, zat net bij je collega. Schuift dit online door? Mag dit? Anders meld ik mij weer af:) 

Raadslid: Fijn gesprek gehad? 

Bezoeker: Ja klopt. Ik hoopte nog een ander raadslid te spreken. 

Raadslid: Dat is dus gelukt. 

Bezoeker: Ik heb als belanghebbende in Beesd wel wat bedenkingen over de voorgenomen fusie.  

Raadslid: Vertel? 

Bezoeker: Met name in het ruimtelijk economisch aspect. Diverse studies tonen aan dat de A2 een 
steeds belangrijkere economische verbinding gaat vormen tussen de Randstad en Den 
Bosch/Eindhoven. In mijn beleving zou het dan ook verstandiger zijn om bij een fusie dit sterk mee te 
laten wegen. Culemborg zou de beste, meest complementaire partner zijn, als poort naar de 
Randstad. Ik begrijp dat men daar zo ver nog niet is, maar is het niet de moeite daar op z'n minst op te 
wachten? 

Raadslid: Hoeveel geduld heb je? Ik vind dat wij als GNL zeer zeker een stevige gemeente kunnen 
zijn. Die gemeenten passen bij elkaar.  

Bezoeker: Qua DNA absoluut. Alleen ik denk dat Culemborg betreft inwoners, opleidingsniveau, 
voorzieningenniveau de inwoners van de gemeente veel te bieden heeft.  

Raadslid: Ik moet nu gaan wisselen. Wil jij dit gesprek verder doorzetten, dan moet ik je helaas 
doorzetten naar een ander. 

Bezoeker: Ik zou dat toch ter overweging mee willen geven. Dank je wel! :) 

----- 

Gesprek 8 

Raadslid: Goedenavond. 

Bezoeker: Goedenavond, waarom willen 
jullie samen gaan met andere 
gemeenten? Het is nu toch goed hier? 

Raadslid: Ja het is hier nu best goed, 
maar we zien wel dat een aantal zaken 
niet goed gaan. Veel zaken die we als 
gemeente moeten doen zijn door het Rijk 
naar ons toe gekomen, en die zijn te 
complex om alleen als Geldermalsen te 
doen. Daarvoor werken we ook al met 
andere gemeentes samen, maar dat betekent wel dat we als Geldermalsen minder hebben te zeggen 
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over wat er gebeurt. En dat vind ik niet goed. De vraag is wel met wie we dan zouden moeten 
samengaan om dat te veranderen. 

Bezoeker: En welke zaken gaan er nu niet goed dan? Gaat dan het gemeentehuis ook langer open?  

Raadslid: Zaken die niet goed gaan: uitvoering van zorgtaken, bijvoorbeeld jeugdzorg en acute zorg 
voor veiligheid binnen gezinnen. Dat staat nu onder verscherpt toezicht van het Rijk bijvoorbeeld. Uw 
laatste vraag gaat over dienstverlening verbeteren. Dat is zeker iets wat we willen gaan bereiken. 

Bezoeker: En gaat dat dan veranderen, want dan doen jullie nu toch ook met 10 gemeenten? 
Bezoeker: Heeft het ook nog gevolgen voor de OZB? 

Raadslid: Als we een grotere gemeente hebben, hebben we meer invloed in zo'n samenwerking. Dus 
kun je beter sturen, met meer democratische borging. Belangrijk is dan wel dat je groot genoeg wordt. 
Daar heb ik nog wel twijfels over. In de komende maanden moeten wij nog informatie krijgen om daar 
wat van te kunnen vinden. De OZB zal gemiddeld worden over de verschillende gemeenten die 
samengaan. Zoals u weet is die in Geldermalsen bijna de hoogste van Nederland, dus wij zullen 
minder gaan betalen en andere gemeenten meer. 

Bezoeker: Waarom willen die andere gemeenten dan met Geldermalsen samengaan? 

Raadslid: Omdat zij inzien dat ze te klein zijn om bepaalde taken nog uit te kunnen voeren, en anders 
waarschijnlijk op termijn gedwongen worden. Zij kiezen liever vrijwillig op dit moment met wie zij 
samen kunnen gaan. Maar let wel; zij kijken met argusogen naar de financiële positie van 
Geldermalsen. Daar moet een oplossing voor komen, anders zullen zij wellicht niet meer willen. Ook 
daar moet informatie nog tot ons komen. 

Bezoeker: En welke oplossing zien jullie dan voor Geldermalsen. Want jullie van de raad zijn toch de 
baas? 

Raadslid: De raad is de baas, die beslist bij meerderheid. Betekent nog altijd wel dat sommigen, 
waaronder ik en mijn partij, nog veel vraagtekens hebben en ons afvragen of dit de goede partners 
zijn (Neerijnen en Lingewaal) om voor zeker 25 jaar een solide gemeente te kunnen zijn. In elk geval 
is 'alleen' blijven ook voor Geldermalsen geen optie. Het Rijk gaat vanaf 2020 zwaar korten op de 
bijdrage naar de gemeentes. Er zullen nog fikse bezuinigingen komen. Dat kunnen wij in ons uppie 
nooit realiseren. 

Bezoeker: En waarom doen jullie dan geen Tiel en Culemborg, dan hebben we zeker niets meer te 
vertellen. 

Raadslid: Dat is inderdaad een moeilijk punt. Met Tiel willen wij ook niet, maar met Culemborg zou 
best onderzocht kunnen worden. Juist het feit dat je anders tegen een blok Tiel-Culemborg komt te 
staan, is het wellicht zinnig om met Culemborg, Neerijnen en Lingewaal samen te gaan. Je hebt dan 
als landelijke gemeenten ook een zwaar tegengewicht tegen de meer 'stadse' belangen van 
Culemborg. Dat is evenwichtiger en meer solide. 

Bezoeker: Maar kan dat nu dan nog, jullie hebben toch al gekozen? 

Raadslid: Nee, wij hebben nog niet gekozen. Wij krijgen nog informatie, en in september stemmen de 
3 gemeenteraden van Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen afzonderlijk over het vervolg. Ik snap 
dat u denkt dat er al gekozen is, maar dat is dus niet zo. Er is natuurlijk al wel een heel 
onderzoektraject doorlopen waar dit is uitgekomen, de kans is dus groot dat het zo doorgaat. Temeer 
omdat Culemborg nu nog niet met ons samen wil. Dat is jammer. Maar een besluit is nog niet 
genomen. 

Bezoeker: OK en wanneer gaat het dan gebeuren, 1-1-2017 of 18? 
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Raadslid: U bedoelt het samengaan tot één nieuwe gemeente? Mocht in september door alle 3 de 
gemeenteraden tot een fusie worden besloten, zal dat pas in werking treden in 2019. Dat zal ook 
betekenen dat de nieuwe verkiezingen (gemeenteraad) dan pas in 2019 zullen zijn in plaats van 2018. 
Dus een jaar later dan normaal, omdat het fusietraject best lang duurt. Het is natuurlijk voor de 
gemeentes een hele operatie, maar ook de Tweede en Eerste Kamer zullen zich erover uit moeten 
spreken. (maar die gaan dat niet tegenhouden). 

Bezoeker: OK we zullen het in de gaten houden, van mij mag het. Als je er maar voor zorgt dat de 
dorpen dorp kunnen blijven en dat we er allemaal wat aan hebben. Dank voor het gesprek en nog een 
fijne avond. 

Raadslid: U ook bedankt en insgelijks! 

----- 

Gesprek 9  

Raadslid: Hallo hoe is het? Wat wilt u weten van uw raad? 

Bezoeker : Goed. Hoe is de stand van zaken met GNL? 

Raadslid: Nou op dit moment nog niet veel. 

Bezoeker : Oké schiet niet echt op dan. 

Raadslid: De gesprekken lopen nog en beogen een bestuurlijke fusie. De Gemeenten hebben als 
prioriteit om nog steeds dicht bij de burger te staan. Leuk dat je belt. Het is hier eigenlijk heel stil met 
de chatgesprekken.  

Bezoeker: Oké succes ermee. Zitten alle raadsleden klaar om te chatten of maar een paar? 

Raadslid: Nee het zijn telkens 7 raadsleden per uur. Vanaf 19.00 uur tot 22.00 uur.  

Bezoeker : Ik had er geen erg in. Mogelijk dat je het wel een keer gezegd hebt maar is niet zo tot me 
doorgedrongen. Misschien wel bij mensen die er meer mee bezig zijn maar ja als het heel rustig is. 

Raadslid: Mensen valt het dus niet op als het wordt georganiseerd. Jammer, het is een heel goed idee 
en een relatief makkelijke manier om met mensen in gesprek te komen. Wellicht toch iets meer 
marketing en publiciteit hieraan geven. Was wel grappig toen je belde, iedereen wilde het gesprek 
claimen. 

Bezoeker: Heeft het wel ergens op gestaan dat het was? 

Raadslid: In de krant en op de website. Wellicht kun je nog meer mensen vragen om te bellen 

Bezoeker : Hahaha heb je eindelijk wat te doen. Veel chatplezier nog. 

----- 

Gesprek 10 

Bezoeker: Ik ben erg voor fusie. Hoe zit dat bij Dorpsbelangen ? 

Raadslid: Goedenavond, wij staan niet negatief over een fusie. 

Bezoeker: Wat zijn uw argumenten? Ik wil niet bij een stad horen. 

Raadslid: We willen graag een groene landelijke plattelandsgemeente blijven. 

Bezoeker: Dat hoor ik graag! Gaat dat financieel wel? Hebben we voldoende ambtenaren? Het lijkt mij 
dat we zaken dan met minder mensen kunnen doen. 
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Bezoeker: Die mogelijkheden worden op het moment onderzocht  

Bezoeker: Maar ik kan vol vertrouwen op u stemmen, zodat dit door gaat? 

Raadslid: Als het aan Dorpsbelangen ligt mits een positieve afsluiting op het onderzoek het resultaat 
is wel. Hoe ziet u de dienstverlening? Zijn er nog vragen op een ander gebied dan hoor ik dit graag. 

Bezoeker: Ik ben persoonlijk best tevreden. Dank voor uw informatie  

Raadslid: Blij dit te horen. we zijn altijd bereid per mail of telefoon u de door u gewenste informatie te 
verstrekken. 

----- 

Gesprek 11 

Raadslid: Goedenavond wat is uw vraag? 

Bezoeker: Gaat het goed met de nieuwe gemeente? 

Raadslid: Bedoelt u GNL? 

Bezoeker: Ja en wanneer gaat het gebeuren? 

Raadslid: Wij zijn nog aan het onderzoeken. Het moet voor ons en onze burgers toch een 
meerwaarde hebben niet waar? 

Raadslid: Wat vindt u van het voornemen om samen te gaan en wat verwacht u dan van de 
dienstverlening? 

Bezoeker : Maar het staat al in de krant. Het is toch al besloten? 

Raadslid: Nee het is nog niet besloten. Op zijn vroegst wordt het besluit voor de zomer 2017 genomen 

Bezoeker: Maar hoe kan het dan dat het in de krant staat? En betekent dat dan dat we ook nog naar 
Tiel kunnen? 

Raadslid: het onderzoek wat nog loopt is: hoe zit het met de beheerplannen, hoe zit het met de 
financiën, manifest van Lingewaal. dit is een afspraak tussen burgers en bestuurders Lingewaal. hoe 
zit het met de grondexploitatie etc. De eerste tussenevaluatie wordt in oktober in al de drie gemeenten 
besproken. daarna volgt de weg naar het herindelingsbesluit in 2017. 

Bezoeker: En waarom wilt u dit? 

Raadslid: Het naar Tiel kunnen is een tijd geleden onderzocht maar dit heeft niet de voorkeur, we 
worden dan het kleine broertje en dit heeft geen voordelen voor onze burgers. soms gebruikt de krant 
niet de juiste woordkeuze. Ik denk dat het voordelen kan hebben als we een groene 
plattelandsgemeente zijn en blijven. Samen met Lingewaal en Neerrijnen. Iedere gemeente heeft 
dezelfde problematiek en heeft vele dorpskernen. Hierdoor kunnen we elkaar versterken. wel moet de 
dienstverlening minimaal het zelfde blijven als nu. 

----- 

Gesprek 12 

Bezoeker: Dag, hoe is het? 

Raadslid: Goedenavond, wat is uw vraag? 

Bezoeker: Wat is het standpunt van uw partij in de kwestie GNL? 

Raadslid: Wij staan niet negatief betreffende een fusie GNL. 
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Bezoeker: Maar ook nog niet positief? Waar zit de twijfel? 

Raadslid: Wij staan positief er is geen twijfel. 

Bezoeker: Oh dat is mooi, wat is de planning wat u betreft? 

Raadslid: Er worden nu concrete onderzoeken gedaan en in oktober in de 3 gemeenteraden 
besproken. En mocht dit positief zijn dan kunnen we voor juli 2017 een herindelingsbesluit nemen en 
dat is pas definitief. Kan ik u nog meer informatie verstrekken? 

Bezoeker: Ja hoor, wat is voor uw partij het argument geweest om voor te zijn? En waar ziet uw partij 
nog knelpunten? 

Raadslid: We zijn een plattelandsgemeente met een groen karakter en meerdere kernen en willen dit 
graag blijven. Samen met Neerijnen en Lingewaal eveneens 2 groene plattelandsgemeentes. We 
verwachten dat we elkaar kunnen versterken. 

Bezoeker: Dat is een mooie gedachte om vanuit de kracht te denken van een ieder. Verwacht u niet 
dat Lingewaal en Neerijnen relatief kleine gemeenten, het onderspit moeten delven tegenover een 
groot Geldermalsen? 

Raadslid: Nee absoluut niet. Samen sterk.  Wij kunnen veel leren van elkaar.  

Bezoeker: Alleen maar zon dus? En het bestaansrecht van uw partij? Beide gemeenten hebben een 
scala van lokale partijen, met name Neerijnen. Wordt dat een fusie van lokaal belang of zo iets? 

Raadslid: We denken er over om te gaan fuseren met andere lokale partijen. Samen lokaal! 

Bezoeker: Okay, tijd om te stoppen. Dank u wel  

----- 
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Kosten 
Voor de informatiefase hebben de drie GNL-gemeenten gezamenlijk enkele informatieve 
communicatiemiddelen laten maken, denk o.a. aan flyer en film. De kosten daarvan worden onderling 
via de verdeelsleutel  50-25-25 verrekend. Daarnaast heeft Geldermalsen met name voor de 
organisatie van de twee burgeravonden en de chatsessie kosten gemaakt. In totaal bedragen de 
kosten voor de gemeente Geldermalsen circa € 6.250,-- excl.  De inzet van ambtelijke uren is hierbij 
niet meegerekend. 
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Conclusies 
 
Proces 

Er is maximaal inzet gepleegd om te informeren en te consulteren. Desondanks was er geen sprake 
van een hoge respons. Zoekend naar een verklaring hiervoor ligt het voor de hand om als eerste te 
veronderstellen, dat de boodschap niet goed is overgebracht, dat de verkeerde middelen zijn ingezet 
en dat er op dit vlak nog veel meer had moeten gebeuren. Of een andere en nog intensievere aanpak 
meer effect zou hebben gesorteerd valt erg te betwijfelen. Een andere constatering zou immers ook 
kunnen luiden, dat het onderwerp de gemeenschap niet of nauwelijks aanspreekt, het is te abstract, te 
ver ‘van mijn bed’, iets voor bestuurders en ambtenaren. Ook in andere gemeenten waar 
herindelingsprocessen aan de orde 
zijn, blijkt de belangstelling vanuit de 
samenleving minimaal. Voorbeelden 
hiervan zijn lopende 
herindelingstrajecten rond 
Leerdam/Zederik/Vianen en 
Veghel/St. Oedenrode/Schijndel 
(Meijerijstad). Ook in de mogelijke 
fusiegemeenten Neerijnen en 
Lingewaal was de belangstelling voor 
de daar georganiseerde 
burgeravonden matig terwijl je daar 
nog een beetje het sentiment van de 
kleinere gemeente die door de grotere 
wordt opgeslokt zou mogen 
verwachten. 

Bestuurders hechten met oprechte 
bedoelingen terecht steeds meer waarde aan de organisatie van brede burgerparticipatie en stellen 
aan de organisatie daarvan steeds hogere eisen. Het is voor hen daarom vrijwel onvoorstelbaar dat 
de inwoners daar soms helemaal niet op zitten te wachten. Het is dan onnodig krampachtig te zoeken 
naar verklaringen maar beter het te accepteren als een simpel feit en een uiting van vertrouwen, dat 
het gemeentebestuur wordt geacht op basis van argumenten de juiste beslissing te nemen. 

Het is al langer duidelijk, dat de belangstelling om te participeren in de totstandkoming van allerlei 
belangrijke beleidsvisies (Omgevingsvisie, Mobiliteitsvisie etc.) beduidend geringer is dan wanneer het 
gaat om meer concrete plannen die de directe woonomgeving raken. Recent werd dit nog weer eens 
duidelijk toen vrijwel gelijktijdig met de slecht bezochte GNL-burgeravonden in Beesd en Deil 
inloopavonden over herziening van bestemmingsplannen werden georganiseerd waar wel van een 
behoorlijke belangstelling sprake was. 

Wanneer de drie gemeenteraden besluiten het samenwerkings-/fusietraject verder te vervolgen, dan 
moet er gericht op het vervolgtraject een nieuw communicatieplan worden uitgewerkt. Gelet op de nu 
opgedane ervaringen pas daarbij enige nuchterheid. Goed en tijdig informeren en consulteren blijft 
daarbij uiteraard het uitgangspunt. 
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Inhoudelijk 

 
Van een representatieve ‘burgerpeiling’ is geen sprake, daarvoor was de actieve inbreng vanuit de 
samenleving te gering. De hiervoor opgenomen verslagen laten wel enkele breder gedeelde 
opvattingen zien: 

1. Hoewel sommigen graag hadden gezien, dat ook de gemeente Culemborg bij dit proces 
betrokken was geweest, wordt de keuze voor Neerijnen en Lingewaal als toekomstige 
partners wel begrepen. Beide gemeenten vertonen qua karakter de meeste gelijkenis met 
Geldermalsen en dat voelt vertrouwd. Aan de andere kant klinkt ook vaak de angst voor een 
steeds groter wordende gemeente. 

2. De toekomstige gemeente moet zich inzetten voor een hoge kwaliteit van dienstverlening. 
3. De ambtelijke organisatie wordt op dit moment 

gezien als te afstandelijk en te weinig betrokken bij 
en bekend met wat er echt in de dorpen leeft. Dat 
moet beter. 

4. Afstand tussen bestuur en ambtelijke organisatie 
aan de ene kant en de dorpen moet eerder kleiner 
dan groter worden. 

5. Het ontstaan van een grotere gemeente wordt niet 
gezien als een gevaar voor behoud van de eigen 
identiteit van de dorpen. Aan dat behoud van die 
identiteit wordt veel waarde gehecht. 

6. Er is zeker ruimte voor het uitwerken van wijk- en 
dorpsgericht werken met o.a. een dorpsambtenaar, 
dorpsplan, dorpsbudget e.d. Dit wordt ook gezien 
als instrument om het ontstaan van een te grote 
afstand t.o.v. de gemeente te voorkomen. 

Er zijn vele interessante en vaak ook creatieve suggesties 
gedaan, zeker de moeite waard om serieus bij een 
mogelijke verdere uitwerking mee te nemen. Het is 
uiteindelijk aan de leden van de gemeenteraad om alle op- 
en aanmerkingen te betrekken bij het bepalen van het 
eigen standpunt.  

Het gezamenlijk wegen van argumenten vóór en tegen, 
daarbij rekening houdende met de inbreng vanuit de 
samenleving, en het nemen van een besluit is vervolgens 
een taak van de gemeenteraad als geheel. Dat besluit 
betekent nog niet de formele afronding van het proces 
zoals dat hiervoor uitgebreid is beschreven. Alle mensen 
die hierin actief hebben geparticipeerd hebben er immers 
recht op over het genomen besluit en het eventuele 
vervolgtraject goed te worden geïnformeerd. Daartoe zullen 
verschillende communicatiemiddelen worden ingezet. 

 
 
 

 

 



 
39 

 

 

 



Notitie burgerdialoog GNL  
Lingewaal 2016 

Verslag bijeenkomsten 

De afgelopen periode is in elke kern een bijeenkomst gehouden over GNL. Het doel van de avonden 
was informeren over het gelopen proces tot nu toe en gesprekken voeren over de thema’s identiteit, 
kansen en risico’s van schaalvergroting, dienstverlening en burgerparticipatie in een nieuw te vormen 
gemeente. Hierna volgen de verslagen van de bijeenkomsten. Per kern zijn de vragen en 
opmerkingen van de plenaire sessie weergegeven. Vervolgens is per thema weergegeven wat daar in 
de groepen op is geantwoord.  

Spijk - 31 mei 

In Spijk waren 12 inwoners aanwezig, waaronder ook inwoners uit Vuren. De inwoners zijn in vier 
groepen gedeeld. 

Plenaire sessie 

Onder de aanwezigen leefde de indruk dat het reeds een gelopen proces was naar bestuurlijke fusie, 
waar de burger weinig invloed meer op heeft. Gevraagd werd in hoeverre er nog iets te kiezen valt 
voor Lingewaal in het proces naar bestuurlijke fusie, in relatie tot de invloed van de andere 
gemeenten. Ook vroeg men zich af hoe noodzakelijk het voor Lingewaal is om nu een stap te zetten. 
Is de weg naar zelfstandigheid nog open of is dat afgesloten. Afgevraagd werd waarom de keuze voor 
zelfstandigheid in 2014 niet verder was onderbouwd. 

Onder de aanwezigen leefde de wens om zelfstandig te blijven. Daarbij kan worden samengewerkt 
met andere Gelderse gemeenten. De aanwezigen wilde meer informatie over de redenen en over de 
gevolgen van bestuurlijke of ambtelijke fusie. De voordelen voor (ambtelijke) fusie boven 
samenwerken werden niet gezien. Op termijn levert het geen kostenvoordeel op zonder dat het 
gepaard gaat met verzakelijking. Een duidelijk signaal werd afgegeven dat onze eigen bestuurscultuur 
niet negatief beïnvloed mag worden door die van de andere gemeenten.  

Identiteit 

In de groepen waardeerde men de eigen identiteit hoog, specifiek van de eigen kernen. Men kent 
elkaar in het dorp (“ons kent ons”). Het Manifest geeft onze waarden en ambities weer en laat een 
tevreden en trotse gemeente zien. De groepen gaven een gezamenlijk beeld van de Lingewaalse 
identiteit. Genoemd werden het kleinschalige, open en groene plattelandskarakter en (christelijke) 
signatuur. Het ruimtelijke open karakter mag niet worden aangetast door (grootschalige) woningbouw. 
Door een deel van de aanwezigen werd de leefbaarheid door middel van de lokale voorzieningen 
genoemd. Deze zijn goed en moeten blijven, met waar mogelijk kleine uitbreidingen. Verder werd in 
een groep genoemd dat de bestuurscultuur transparant en dichtbij is.  

Kansen 

Door twee groepen werden geen kansen gezien aan bestuurlijke fusie. Eventueel is mogelijk dat de 
ambtelijke organisatie verbetert op het gebied van deskundigheid en dienstverlening. Men kan zich 
specialiseren waardoor kwaliteitsverhoging ontstaat. Dit werd in drie groepen genoemd. 

In de andere twee groepen werden een aantal kansen gezien aan schaalvergroting: 

 Een grotere gemeente heeft een hogere bestuurskracht vanwege de schaalgrootte, waardoor men 
meer invloed krijgt in de regio, waterschap en provincie.  

 Mogelijkheid voor kostenbesparing in een grotere gemeente. 

 Gezamenlijk toerismebeleid formuleren. 



Risico’s 

In alle groepen werden vooral risico’s gezien aan schaalvergroting.  In het kader van identiteit werd 
uitgesproken dat het risico bestaat onze eigen waarden en kwaliteiten te verliezen als we opgaan in 
een grotere gemeenten. Een van de aanwezigen gaf aan de indruk te krijgen dat de andere 
gemeenten dit niet in Lingewaal erkennen noch waarderen.  

Door een deel van de aanwezigen werd aangegeven dat men zich zorgen maakt over samengaan 
met Geldermalsen, in het licht van de azc-affaire, maar ook voor wat betreft het politieke situatie 
(politieke afsplitsingen), financiële situatie, en de recente artikel 12 status. Door samen te gaan wordt 
verwacht dat Lingewaal opdraait voor de kosten van de andere gemeenten. Niet alleen worden de 
lasten voor Lingewalers hoger, maar door evidente bezuinigingen zal ook de beoogde kwaliteitswinst 
niet kunnen worden behaald. 

Door drie groepen werd genoemd dat de afstand tot het bestuur groter wordt, zowel fysiek als in de 
relationele sfeer. Naar verwachting zal een grotere gemeente bureaucratischer worden. Spijk zal 
minder zichtbaar worden en daardoor eerder buiten beeld raken bij een grotere gemeente. Verder 
vraagt men zich af hoe betrokkenheid van burgers wordt georganiseerd in een grotere gemeente. 

In een groep werd aangegeven dat het voorzieningenniveau achteruit gaat. Verder werd de 
verwachting uitgesproken dat het Manifest niet geldig blijft in een nieuwe gemeente.  

Onder de aanwezigen werd aangegeven dat er nog meer nadelen zijn aan samengaan (bijvoorbeeld 
effect op Woz), en wil daar graag meer informatie over. 

Dienstverlening 

In alle groepen wil men het huidige dienstverleningsniveau voor wat betreft alle afdelingen minimaal 
behouden. Dit moet worden geborgd. In twee groepen werd aangegeven dat er ook mogelijkheden 
voor kwaliteitsverbetering zijn. Genoemd werd: controle en handhaving van vergunningen en 
handhaven loket Lingewaal.  

In alle groepen is toegankelijkheid genoemd als belangrijk onderdeel van dienstverlening. In een 
groep noemde dat het in een grotere gemeente niet te formeel moet zijn. Het huidige informele 
contact (open benadering, vriendelijkheid) moet behouden blijven. In een andere groep werd 
aangegeven dat de toegankelijkheid in een grotere gemeente kan worden gehandhaafd door middel 
van digitale bereikbaarheid, openingstijden, mogelijkheden tot vervoer of het handhaven van een loket 
in Lingewaal. Andere oplossingen zoals paspoort ambulant aanbieden of in dorpshuizen werden ook 
genoemd. 

Het huidige kennisniveau is redelijk zei men in een groep. In een andere groep werd aangegeven dat 
het ambtelijk apparaat minder kwetsbaar wordt, waardoor er betere specialisten komen. 

Burgerparticipatie 

Waarover 

De genoemde thema’s waarover inwoners kunnen participeren waren verschillend. In een groep wilde 
men over alles meepraten (RO, groen, leefbaarheid, woningbouw, zorg, scholen etc.). In een andere 
groep gaf men aan betrokken te willen worden op het gebied van leefbaarheid, voorzieningen en 
lasten. In twee groepen gaf men aan betrokken te willen worden over onderwerpen met grote 
maatschappelijke impact die de burger meteen raken (KLM Open, AZC, windmolens).  Ook werd in 
een groep genoemd dat men wil meepraten op kernenniveau. Als onderlinge reactie werd in de zaal 
genoemd dat teveel inspraak ook voor teveel complexiteit kan zorgen. Burgers kiezen voor eigen 
belang. Als er teveel meningen zijn, kan de gemeenteraad uiteindelijk toch doen wat ze wil. 
Uiteindelijk is de gemeenteraad gekozen om de besluiten te nemen.  

Wanneer 

In drie groepen werd aangegeven dat men tijdig wil worden betrokken. Dat kan inhouden voordat de 
beslissing wordt genomen of zo vroeg mogelijk in het proces. Daarbij is het van belang dat de 
informatie duidelijk moet zijn.  

Hoe 



Betrokkenheid moet lokaal worden opgehaald, geven in ieder geval drie groepen aan. Dat kan door 
middel van een dorpsraad per kern die voeding geeft aan de gemeenteraad. Ook informatie kan via 
de dorpsraad worden verstrekt. Verder werd in een groep gezegd zag dat beïnvloeding van inwoners 
mogelijk was door persoonlijke uitnodiging en/of benadering. Ook moet goede voorlichting gegeven 
worden, zodat je als inwoners kunt meepraten. 

In een andere groep riep men de raad op de dorpen in te gaan, ook nu al. In een nieuwe GNL 
gemeente is dat de enige manier om toegankelijkheid van het bestuur te behouden, gezien het grote 
aantal kernen. Op die manier kan de raad zich een beeld vormen van wat er leeft in die betreffende 
kern. 

Daarnaast is in een groep genoemd dat het kernenbudget gehandhaafd moet blijven.  

Herwijnen – 15 juni  

In Herwijnen waren 17 inwoners aanwezig, waarvan in ieder geval 12 uit Herwijnen, 1 uit Heukelum, 1 
uit Vuren en 1 uit Hellouw (recent verhuisd uit Herwijnen). De inwoners zijn in 3 groepen uiteen 
gegaan. 

Plenaire sessie 

De aanwezigen wilden meer informatie. Men wilde weten of Lingewaal gaat herindelen en wat daar de 
voor en nadelen van zijn voor de inwoners. Ook werd de vraag gesteld wanneer LIngewaal gaat 
fuseren. Ook werden er gevraagd wat er met Lingewaal gaat gebeuren als we niet gaan fuseren. Kan 
Lingewaal als kleine gemeente te midden van grotere gemeenten wel zelfstandig blijven vroeg een 
aanwezige zich af. Geconstateerd werd dat Geldermalsen en Neerijnen doorgaan, wat Lingewaal ook 
kiest. Ook merkte iemand op dat als toch duidelijk is dat we gaan fuseren met geldermalsen en 
Neerijnen, we dat beter in een keer kunnen doen en niet eerst ambtelijk fuseren. Dat is sneller en 
goedkopen en beter voor de ambtenaren.  

Daarnaast werd de zorg geuit hoe Herwijnen zichzelf kan blijven in ene nieuwe gemeente en hoe de 
raadsleden betrokken kunnen blijven bij de kern. Een ander gaf aan dat het bij het vormen van een 
nieuwe gemeente belangrijk is goed na te denken over de vorm van dienstverlening, bijvoorbeeld 
digitaal oplossen, aan huis of lokaal. 

Identiteit 

In alle groepen was men het erover eens dat de Lingewaalse identiteit wordt bepaald door het 
plattelandskarakter. Dat betekent dat Lingewaal geen stedelijk gebied is, maar dat de ruimtelijkheid 
bewaard moet blijven. Daarnaast zijn de volgende kernwaarden genoemd: 

 Veiligheid door onderlinge verbondenheid (buren-alert). 

 Eigen identiteit van de kernen moet behouden blijven. 

 Financiën van de gemeente zijn op orde. 

 Rijk verenigingsleven in de kernen moet gefaciliteerd worden. 

 Toerisme 

 Manifest als handvat om de identiteit van de kernen te borgen (bijvoorbeeld de zelfredzaamheid) 
en een kans om de kwaliteit van de kernen te verbeteren. 

 Gemeenteraad blijft dicht bij de burger staan. 

Kansen 

Niet in alle groepen werden in eerste instantie kansen gezien. Misschien kan schaalvergroting leiden 
tot een verbetering van de kwaliteit van het ambtelijk apparaat en de aanpak in de zorg. In de andere 
twee groepen werden deze kansen makkelijker gevonden. Door een bestuurlijke fusie kan een kleiner 
en kwalitatief beter ambtelijke organisatie ontstaan waardoor minder inhuur van externen nodig is. In 
de andere groep zag men dat juist een vergroting van het ambtelijk apparaat de kans geeft op meer 
deskundigheid en specialisatie. 

In alle drie de groepen zag men mogelijkheden voor meer invloed richting regio en provincie. In 
regionale overleggen kan men als gelijkwaardige partner aan tafel. Als voorbeeld werd de aanleg van 
een rotonde genoemd. 



Door een groep is genoemd dat er minder gemeenschappelijke regelingen nodig zijn, waardoor men 
meer rechtstreekse invloed op het gemeentelijk beleid heeft. 

Risico’s 

In alle groepen is genoemd dat de afstand tussen inwoners en het gemeentebestuur groter zal 
worden. Volgens een groep kan dit leiden tot nog grotere desinteresse in de politiek. In deze groep 
werd aangegeven dat het bestuur een grotere machtspositie krijgt. Het gemeentebestuur bepaald dan 
van afstand wat er gebeurt. Zij gaven daarvoor ook een oplossing. Door burgerparticipatie en het 
betrekken van burgers bij beleidsvoorbereiding blijft de inwoner meer betrokken. 

Door een groep is ook aangegeven dat de belastingen omhoog zullen gaan, zodat een grotere 
gemeente duurder wordt voor de inwoners.  

Dienstverlening 

In alle groepen werd aangegeven dat de gemeente toegankelijk en nabij moet zijn. Dat betreft zowel 
digitale bereikbaarheid als fysieke bereikbaarheid. De nabijheid kan worden georganiseerd doordat de 
gemeente naar de inwoners toekomt in plaats van andersom (bijvoorbeeld zoals in gemeente 
Molenwaard). Men zou vaste aanspreekpunten kunnen aanwijzen, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Ook 
de nabijheid van het sociaal team in de kernen moet blijven. 

Twee van de groepen noemden dat er duidelijk gecommuniceerd moet worden. De burger moet 
duidelijk worden wat de gemeente meedeelt. Maar ook welke taken worden uitgevoerd. 

Een groep vindt de gemeente klantvriendelijk, en wil dat dit gehandhaafd blijft. 

In een andere groep wil men dat de dienstverlening op hetzelfde niveau blijft. Nu is men in zijn 
algemeenheid tevreden, bijvoorbeeld op het gebied van wegonderhoud. Hoewel men altijd ruimte voor 
verbetering ziet. 

Daarnaast zijn de volgende punten in een van de groepen genoemd: 

 minder bureaucratie (bijvoorbeeld bij aanvraag balkon) 

 burgers moet zelf meer melden bij bijvoorbeeld de bel- en herstellijn. Dat kan de dienstverlening 
verhogen. 

 Behoud openbaar vervoer 

 Uitbreiding glasvezel in het buitengebied. 

Burgerparticipatie 

Waarover 

In de groepen werden verschillende dingen genoemd waarover burgerparticipatie plaats moet vinden. 
In een groep werden onderwerpen als schuldhulpmaatje, zorg, buurtontmoetingsplek genoemd. In de 
andere groep werd een onderscheid gemaakt tussen de soort thema´s: grote maatschappelijke 
thema’s (zoals windmolens, azc/vluchtelingen, ruimtelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen in het 
eigen dorp. 

Wanneer 

Burgerparticipatie moet nu al starten. Daarbij is het van belang om tijdig informatie te verstrekken.  

Hoe 

De vorm waarin werd verschillend uitgewerkt. Bestuurders kunnen verantwoordelijk worden gemaakt 
voor bepaalde kernen en kunnen op die manier betrokken zijn bij wat leeft in de kernen. Inwoners 
moeten ook zelf aan de bel trekken en zodoende bestuurders betrokken maken. Burgerparticipatie 
vind ook plaats door vrijwillgers die zich inzetten in de kern. Het is iets wat je als gemeenschap van 
Herwijnen samen doet, zei de andere groep, en daarin open te staan naar elkaar. De initiatieven 
moeten daarbij beloond worden met het kernenbudget, dat moet blijven. 

Onder de aanwezigen was men nog niet overtuigd van het opzetten van dorpsraden. Dat zou niet 
nodig hoeven zijn als de dienstverlening dichtbij en toegankelijk is. Dorpsraden hebben voor – en 
nadelen. Het is lastig om een afspiegeling te vinden, niet iedereen wordt vertegenwoordigd in een 
dorpsraad. Als een dorpsraad budgetten beheert, wordt het een soort gemeenteraad. Het voordeel 
van een dorpsraad is dat je meer stem hebt in een grotere gemeente.  



Heukelum – 20 juni 

In Heukelum waren 19 inwoners aanwezig. Deze zijn in vier groepen uiteen gegaan. 

Plenaire sessie 

Onder de aanwezigen overheerste de waarom-vraag. Waarom herindelen en waarom zo snel. Zich de 
burgerconsultatie van 2014 herinnerend, meldde een van de aanwezigen dat Lingewaal toen goed 
genoeg was om zelfstandig verder te gaan. Waarom niet houden bij ambtelijke samenwerking. Men 
vind het geen probleem om de kleinste partij te zijn als we daardoor zelfstandig kunnen blijven. 
Afgevraagd werd of er ook een weg terug is of dat de druk vanuit provincie, rijk of Geldermalsen en 
Neerijnen ervoor zorgt dat het nu richting herindeling gaat. Men vroeg zich daarnaast af in hoeverre 
Lingewaal als kleinste deelnemer een stem in het proces heeft. 

Onder de aanwezigen wordt afgevraagd waarom nu wordt gekeken naar een bestuurlijke fusie in 
plaats van eerst een ambtelijke samenwerking of ambtelijke fusie. Men zou ook in kunnen zetten op 
het stroomlijnen van processen, het ambtelijke apparaat afslanken of juist op sterkte brengen en de 
financiële positie versterken. 

Men verwacht dat een herindeling duur is. Onder andere vanwege de kosten van het proces, het 
ontvlechten van samenwerkingsverbanden en het opvangen van de financiële problemen van de 
andere gemeenten. Dit moet van tevoren in beeld worden gebracht zodat we niet voor verrassingen 
komen te staan. 

In de zaal uitte men de zorg omtrent de bestuurscultuur in Geldermalsen. Deze is heel anders dan in 
Lingewaal. Men wil niet meegesleurd worden door de problemen die daar zijn. 

Identiteit 

Alle groepen willen het landelijke plattelandskarakter behouden. Genoemd werd dat we een groene 
gemeente zijn, waar geen ongebreidelde groei bij hoort. De voorzieningen in de kern zijn goed, dat 
moet gehandhaafd blijven. Daarbij zijn in drie groepen allerlei voorzieningen genoemd: op het gebied 
van welzijn, cultuur, winkels, dorpshuizen, scholen, sportfaciliteiten, verenigingen.  

De cultuur als onderdeel van identiteit kwam in drie groepen aan bod. De openheid en transparantie 
van het bestuur naar de burger toe werd gewaardeerd. In een groep was men erg blij met de 
bestuurlijke rust die heerst in Lingewaal. In de andere groep werd de betrokkenheid van zowel 
inwoners als bestuurder als kernwaarde genoemd.  

Verder werden de volgende aandachtspunten genoemd: 

 Lingewaal is financieel gezond, de belastingen moeten op het bestaande niveau blijven. 

 De woningbouw moet worden verspreid over de kernen, zodat zowel ouderen als jongeren 
kunnen blijven wonen in hun eigen kern. 

 Lingewaal is veilig en leefbaar. 

 De bestaande goed lopende samenwerkingsverbanden moet gehandhaafd blijven. 

 De huidige kwaliteiten van Lingewaal moeten blijven en ingebracht worden in een nieuwe 
gemeente. 

Kansen 

In de groepen zag men als kans een betere deskundigheid en een verminderde kwetsbaarheid van de 
ambtelijke organisatie. Daarvoor moeten wel de goede mensen worden aangetrokken en de capaciteit 
worden gebundeld. Een groep zag verder geen kansen. Zij zagen meer nadelen dan voordelen. In 
twee groepen werd ook toename van de expertise van het bestuur genoemd. Zij kunnen beter kennis 
vergaren om te kunnen besturen. Verder werden de volgende kansen genoemd: 

 sterkere gesprekspartner in regio en provincie 

 betere toerisme faciliteiten 

 invloed op de vormgeving van de infrastructuur 



Risico’s 

De afstand van het bestuur werd in het algemeen als risico gezien. De besluitvorming vindt in een 
grotere gemeente op afstand plaats, waarbij bestuurders niet meer betrokken zijn op de lokale situatie 
en wat daar speelt. Om dit risico te vermijden zou de bevolking ingezet moeten worden door gebruik 
te maken van hun kwaliteiten. Het contact met de burger moet blijven. De raadsleden krijgen daarbij 
een belangrijke rol. De communicatie met de gemeente moet meer aandacht krijgen. om inwoners 
betrokken te houden, door zeer goede communicatie via post, mail, krant en gemeentegids.  

Ook het samenvoegen van bestuursculturen werd als risico genoemd. Genoemd wordt dat de 
Lingewaalse bestuurskracht beter is dan bij de anderen. Met name in Geldermalsen worden 
problemen gezien. Door enkele aanwezigen werd aangegeven dat Lingewaal niet daardoor 
meegesleurd moet worden. 

In drie groepen werd de financiële positie als risico genoemd. De financiële zorgen die kunnen komen 
moeten in beeld worden gebracht. Lingewaal moet niet verrast worden door een tekort waarvoor 
belastingverhoging nodig is. In een herindeling raken we onze financiële onafhankelijkheid kwijt. 
Daarom moet Lingewaal pas verder gaan met een nieuwe gemeente als de financiële situatie gezond 
is. 

Daarnaast werd ook aangegeven dat op een grotere schaal maatwerk minder mogelijk is op het 
gebied van welzijn en zorg.  

Voor Heukelum is het risico dat het een van de vele dorpen wordt. Hoe kan de identiteit van Heukelum 
in het grote geheel worden gewaarborgd. Een optie is het instellen van een dorpsraad.  

Dienstverlening 

Drie groepen gaven aan dat het huidige dienstverleningsniveau minimaal gehandhaafd moet blijven. 
Daarnaast moeten er korte verbindingslijnen blijven. Dit kan door ICT, maar liever zo dicht mogelijk bij 
de bewoners. Als oplossingen werden genoemd: naar de inwoners toe komen (zoals Molenwaard), 
decentrale balies in winkels of kantoren. In een groep gaf men aan dat de dienstverlening naar de 
wensen van de inwoners georganiseerd moet worden. De bereikbaarheid voor met name ouderen en 
andere kwetsbare groepen moet worden opgelost. Daarom moet het sociale domein (Wmo, 
ouderenzorg en jeugdzorg) worden geoptimaliseerd in de nieuwe gemeente. 

In twee groepen werd aangegeven dat een nieuwe, grotere gemeente meer aandacht moet geven aan 
communicatie. Hier moet extra aandacht aan worden gegeven. De gemeente moet duidelijk 
communiceren en informatie verstrekken.  

In een groep verwacht men of hoopt men op een stabiele bestuurscultuur. In een andere groep ga 
men aan dat bestuur en ambtenaren meer dienstbaar moeten zijn. 

Burgerparticipatie 

Waarover 

Burgerparticipatie gaat over de zaken die in eigen kern spelen en de directe leefwereld raakt. In de 
groepen werden de volgende onderwerpen genoemd: welzijn, faciliteiten in de kern, CPO (collectief 
particulier opdrachtgeverschap) projecten, identiteit van de kern, verkleinen van de afstand burger tot 
bestuur of letterlijk alles wat voorbij komt. Opgemerkt werd dat men selectief moet zijn waarin je 
participeert.  

Wanneer 

In de groepen wilde men vroegtijdig betrokken worden in het proces, in een geval wilde men al bij de 
ideevorming betrokken worden. Dat hoeft niet te wachten tot een nieuwe gemeente, maar dat kan per 
direct. 

Hoe 

Wanneer inwoners initiatieven ontplooien, moeten die de ruimte krijgen en gewaardeerd worden. Door 
draagvlak kunnen initiatieven als Heukelum Actief of andere bestaande successen behouden blijven 
en zich verder ontwikkelen. In twee groepen werd de suggestie van een dorpsraad gedaan, maar het 
kan ook op alternatieve wijze. Ook via bestaande verenigingen en organisaties kunnen inwoners 
participeren. Het handhaven van kernenbudgetten is ook in twee groepen genoemd. 



Vuren – 23 juni 

In Vuren waren 23 inwoners aanwezig. Deze zijn in vier groepen uiteen gegaan. 

Plenaire sessie 

Men had vragen over de loop van het proces. Eerst was het Vianen en nu toch Geldermalsen. 
Daarnaast hebben we gezegd dat we zelfstandig willen blijven tot het niet meer gaat. Neerijnen en 
Geldermalsen gaan veel sneller en daar gaan we nu in mee. Als we nu doorzetten verliezen we 
zoveel, denk aan sociaal, financieel en voorzieningen. De Manifestprojecten naar voren gehaald. Dat 
betekent dat Lingewaal al voorsorteert op herindeling. Daardoor kunnen we echter ook een 
herindeling noodzakelijk maken. Ook zag een aanwezige risico’s voor de gemeenteraad. Het gaat hier 
nu goed, maar hoe moeten we straks verder met de andere gemeenteraden. Opgeroepen werd tot 
rustige en verantwoorde manier onderzoeken of dit de weg is. Een van de aanwezigen riep op om te 
vertrouwen op de eigen kracht om zelfstandig te kunnen blijven. 

Enkele aanwezigen gaven aan zich af te vragen waarom we nu moeten fuseren. Komt dat 
bijvoorbeeld doordat meer taken naar de gemeente gaan.  

Verder werd de zorg uitgesproken dat hierna meer herindelingen volgen. We kunnen ook wachten tot 
een volgende gemeente verder wil opschalen.  

Een van de aanwezigen vroeg aan de raad of het dorp meer zeggenschap kan krijgen over het eigen 
dorp, bijvoorbeeld door een budget toe te wijzen aan het dorp. 

Aangegeven werd in een groep dat Lingewaal niet moet herindelen en in een andere groep dat 
Lingewaal alleen ambtelijke samenwerking moet zoeken. 

Identiteit 

Alle groepen gaven aan dat Lingewaal een plattelandsgemeente is, met een kleinschalig, open en 
groen karakter. Lingewaal is een landelijk gebied waar geen verstedelijking is. Het Manifest beschrijft 
onze kernwaarden, geeft een groep mee. Het Manifest moet behouden blijven, specifiek ten aanzien 
van het centrumplan, volgens een andere groep. Ook werd in een groep aangegeven als onderdeel 
van de kleinschaligheid dat de sociale cohesie erg sterk is. De bestuurders zijn goed benaderbaar. 

De eigen identiteit van de kernen moet behouden blijven werd door twee groepen aangegeven. Vuren 
moet ruimte krijgen om Vuren te blijven.   

In een groep werd aangegeven dat het georganiseerde gemeenschapsleven, waarin wordt 
meegedacht over veranderingen zoals de dijkverzwaring Waardenburg – Vuren, een kernwaarde is.  

Daarnaast werden nog de volgende kernwaarden genoemd: 

 politieke stabiliteit 

 financiële stabiliteit door goed grondbeleid 

 toereikende woningbouw (sociaal, betaalbaar, levensloopbestendig) 

 recreatief-toeristische ontwikkeling (biedt werkgelegenheid, maar moet wel kleinschalig zijn) 

Kansen 

In drie groepen werd de kans gezien om de expertise te vergroten en daarmee de kwaliteit van het 
ambtelijk apparaat op langere termijn te verhogen. Daardoor blijven ambtenaren ook langer.  

In een groep werden daarnaast nog de volgende kansen gezien. Een grotere gemeente kan 
tegenwicht bieden aan de oprukkende Randstad. Tevens kan een grotere gemeente meer invloed 
krijgen bij de regio en de provincie. Daarvoor is het wel nodig dat de gemeente een gezonde 
(financiële) bestuurscultuur heeft. 

In de vierde groep zag men als enige kans dat de communicatie via het Lingewaaljournaal beter 
gecontroleerd kan worden. Verder werden geen kansen gezien. 

Risico’s 

In drie groepen is de financiële situatie in de toekomst voor zowel de gemeente als voor de inwoners 
als risico genoemd. Ook in twee groepen is aangegeven dat de afstand tot ambtenaren en 



bestuurders toeneemt. Dat komt door afnemende kennis van de lokale situatie en grotere anonimiteit 
van de bevolking. Ook zullen inwoners minder te vertellen hebben over de eigen woonomgeving. Een 
groep beschreef dat de risico’s verkleind kunnen worden door een slimme en mondige gemeenteraad 
en “goede” ambtenaren. 

Afnemende zorg werd als risico genoemd. 

Politieke instabiliteit en een bestuurscultuurcultuur als in Geldermalsen werden ook als risico’s 
genoemd in een groep. Daarbij werd de zorg uitgesproken dat GNL slechts een begin is. Op termijn 
zal weer een herindeling volgen. Dus de oproep volgde: niet herindelen! 

Dienstverlening 

In de groepen werd aangegeven dat de bereikbaarheid van een nieuwe gemeente goed moet worden 
geregeld. In de eerste plaats uit dat zich in de openingstijden. In een van de groepen werd 
aangegeven dat de openingstijden moeten worden aangepast aan werkenden. Daarnaast moet de 
gemeente fysiek goed bereikbaar zijn. In een andere groep werd in dat kader specifiek aandacht 
gevraagd voor ouderen. Er is nu geen openbaar vervoer van het dorp naar het gemeentehuis. 
Oplossingen zijn ook genoemd: een loket in de buurt of naar burgers thuis toe gaan. Een groep gaf 
aan dat de dienstverlening hetzelfde niveau moet houden, omdat men tevreden is. In de nieuwe 
gemeente moet de dienstverlening een goede kwaliteit hebben. Verder werd genoemd dat een nieuwe 
gemeente minder bureaucratischer moet zijn, bijvoorbeeld ten aanzien van vergunningverlening. 

Daarnaast zijn de volgende zaken genoemd: 

 ophalen huisvuil/ wegbrengen grofvuil houden zoals het is 

 behoud wijkagent 

 lokale thuiszorg, bijv. inentingen 

 slimme afspraken ten aanzien van eerste hulp van ambulance en brandweer. 

In een groep gaf men voornamelijk zorgen aan met betrekking tot dienstverlening in de nieuwe 
gemeente: 

 minder persoonlijk/ afstandelijker 

 bureaucratischer/ langere processen, alles duurt langer. 

 Soberdere minimaregeling 

 Men twijfelt of we er financieel goed uit komen 

 Minder invloed/ inspraak 

 Minder politieke stabiliteit 

Burgerparticipatie 

Waarover 

In alle groepen wilden men participeren als het gaat over de eigen kern of woonomgeving, 
bijvoorbeeld ten aanzien van voorzieningen. Ook als het gaat over identiteit wil men participeren. In 
een andere groep wil men daarnaast participeren over gezamenlijke problemen en bouwplannen. In 
een andere groep wil men participeren over het kernenbudget. 

Wanneer 

Participeren moet aan het begin van het proces. Dat betekent in het voortraject en niet halverwege of 
aan het einde. In een groep gaf men aan dat hiervoor een gelijk speelveld nodig is, zowel financieel 
als bestuurlijk. 

Hoe 

Participatie kan door een dorpsvertegenwoordiging of dorpsraad, zoals bijvoorbeeld Vuren Actief, 
noemden twee groepen. Deze kunnen meedenken en zorgen voor voeding van de gemeenteraad. 
Daarbij is tevens twee keer genoemd dat alle kernen gelijk behandeld moeten worden. In drie groepen 
gaf men aan dat het kernenbudget een middel is voor participatie, die zou ook voor de andere dorpen 
moeten gaan gelden, schreef een groep. 

Verder werden nog de volgende mogelijkheden genoemd: 

 Gemeenteraad moet betrokkenheid tonen naar de kernen als ambassadeur 



 Inspraakavonden 

 Wmo-raad 

Daarnaast werd in een groep de vraag gesteld of het voordeel heeft om het sociale beleid in de 
nieuwe gemeente onder te brengen. De argumenten voor en tegen moeten hierover goed onderzocht 
worden. 

Asperen – 27 juni 

In Asperen waren 15 inwoners aanwezig. Deze zijn in vier groepen uiteen gegaan. 

Plenaire sessie 

Er werd gevraagd wat er gaat veranderen voor de inwoners. De afstand naar zorgvoorzieningen is nu 
al groot. Straks moeten de inwoners ook voor de gemeente zo ver. De inwoners zijn gericht op 
Leerdam en Gorinchem, het is vreemd om dan voor paspoorten naar Geldermalsen te moeten.  

Onder de aanwezigen werd aangegeven dat groter worden geen oplossing is. We kunnen beter 
kleinschalig blijven. Groter worden heeft nog nooit besparing opgeleverd en zorgt voor bestuurlijke 
chaos. Er zijn geen argumenten voor fuseren.  

Gevraagd werd wat het probleem is dat moet worden opgelost. Als er een probleem is, waarom dan 
naar Geldermalsen en Neerijnen? Dat zijn 2 probleempartners ten aanzien van financiën, bestuur en 
cultuur. De vraag werd gesteld of het nog kan worden uitgesteld of tegengehouden? Verder werd 
aangegeven dat het vreemd is dat de stip is gezet, terwijl we niet weten of dit daadwerkelijk een 
oplossing is.  

Gevraagd werd wat de financiele consequenties voor Lingewaal en voor inwoners zijn en of de 
huishoudboekjes van de andere gemeenten worden bekeken. 

Men gaf aan dat er betere communicatie nodig is. Sinds 2014 zijn geen tussenstappen gezet richting 
burgers. Nu leeft de gedachte dat het al beklonken is. Maar wat er echt is besloten is onduidelijk. 

Identiteit 

In alle groepen is als kernwaarde het landelijke karakter genoemd. Lingewaal is een 
plattelandsgemeenten met landschappelijke waarden. De agrarische sector moeten we omarmen. 
Hier is vooral laagbouw en er heerst een gemoedelijke sfeer. In een groep noemde men de 
persoonlijke benadering met oog voor het individu als kernwaarde. In een andere groep gaf men aan 
dat het landelijke karakter niet afhankelijk is van de grenzen, die kernwaarde geldt of Lingewaal nu 
Gelderland, Zuid Holland of opgedeeld wordt. Een andere groep gaf juist aan dat we bij de provincie 
Gelderland moeten blijven. 

De leefbaarheid kwam als kernwaarde terug in alle groepen. Kernen moeten leefbaar zijn voor alle 
generaties. Voorzieningen en een sterk verenigingsleven zorgen voor leefbaarheid. Daardoor kennen 
de inwoners elkaar. Daarvoor moeten voldoende middelen beschikbaar zijn. De volgende 
voorzieningen zou in elk dorp aanwezig moeten zijn: gezondheidscentrum, dorpshuizen en scholen, 
kinderopvang, sportverenigingen, winkel. 

De zondagsrust in stand houden is in twee groepen genoemd. 

Kansen 

Het zou een kans zijn als je door schaalvergroting kostenbesparend kunt werken. Ook biedt het 
mogelijkheden voor meer kennis in een gemeente.  

Een andere groep zag een kans doordat een grotere gemeente een gelijkwaardige speler in de regio 
wordt. Volgens een andere groep kun je een vuist maken tegen hogere overheden of grote 
organisaties als grotere gemeente. 

Inkoopvoordeel is een kans, maar dat gebeurt nu al in combinaties.  

In een grotere gemeente krijg je ook meer professionele afstand. 



Risico’s 

In een grotere gemeente kan men het overzicht kwijt raken, waardoor de gemeente haar identiteit 
verliest. In twee groepen werd als risico aangegeven dat kleinere kernen het risico lopen onderbelicht 
te worden door ondervertegenwoordiging in de gemeente en door de dominantie van de grote kern 
Geldermalsen.  

In een grotere gemeente wordt men anoniemer, de afstand tussen inwoners en gemeente wordt 
groter. De betrokkenheid op de eigen gemeente wordt daardoor minder. Ook werd als risico genoemd 
in een groep dat de eigen inwoners minder inspreken. 

Door professionaliteit krijg je zakelijkere ambtenaren die de menselijke maat uit het oog verliezen. De 
lokale ondernemer komt buiten beeld bij inkoop 

In een grotere gemeente zijn er hogere kosten. 

De voorzieningen trekken weg uit de kernen. 

Dienstverlening 

In alle groepen werd aandacht gevraagd voor de oudere en kwetsbare inwoners. Dienstverlening 
moet dichtbij blijven, bijvoorbeeld door loketten of aanspreekpunten in de buurt houden, bijvoorbeeld 
voor Wmo. Daarvoor moeten extra mogelijkheden worden geboden. Ook zorg in de vorm van 
voorzieningen op kernniveau moeten blijven, zoals een buurtontmoetingsplek. 

Op gepaste wijze kan gebruik worden gemaakt van internet, maar niet alles in verband met ouderen 
zonder internet. In een groep gaf men aan dat er aanvraagmogelijkheden via internet komen. 

In drie groepen werd aangegeven dat dienstverlening digitaal mag, maar dan op gepaste wijze en met 
oog voor de ouderen. Niet alles moet digitaal worden. 

De dienstverlening moet minimaal hetzelfde blijven, de mens moet centraal staan. De kwaliteit moet 
boven de kosten komen te staan. Daarbij moet men klantvriendelijk zijn. Een andere groep meldde dat 
de dienstverlening professioneel moet zijn. 

In een groep gaf men voornamelijk zorgen aan met betrekking tot dienstverlening in de nieuwe 
gemeente: 

 Op langere termijn verdwijnen de loketten.  

 Algemene verslechtering, het komt verder van je af staan 

 Mensen slecht bereikbaar 

 Binnen gemeentelijk apparaat geen onderling contact 

 Kwaliteit verslechterd 

 Kennen wij het bestuur en kent het ons nog? 

Burgerparticipatie 

Waarover 

Men wil participeren over principiële zaken, onderwerpen die mensen raken, o.a. 
bestemmingsplannen, onderwijs, verenigingsleven, sociale voorzieningen. 

In een andere groep werden veiligheid en leefbaarheid genoemd. 

Daarnaast werden aangegeven als thema’s: identiteit, eigen leefomgeving en voorzieningen. 

Wanneer 

In twee groepen gaf men aan dat inwoners vroeg betrokken moeten worden. Dat betekent vooraf, 
waardoor men samen kunt kiezen of ontwikkelen. Een andere groep gaf aan zo vaak als mogelijk. 

Hoe 

Men kan participeren via AsperenAlert what’s app/ Burenalert, daarmee participeer je op het gebied 
van veiligheid. 

Inwoners kunnen in sociale initiatieven samen met de gemeente werken. Dat kan in de vorm van 
ondersteuning van de gemeente in de vorm van advies of hesjes o.i.d. Participatie heeft een relatie 
met identiteit. Als men zich minder kan identificeren met gemeente wil je dan nog wel participeren? 



Participeren kan ook door een soort dorpsraad of een mobiel team binnen de kern waardoor men 
betrokken blijft op lokale thema’s.  

Verder werden nog de volgende mogelijkheden genoemd: 

 Voorlichtingsbijeenkomsten 

 Inspraakbijeenkomsten (vooral fysiek, maar ook schriftelijk en digitaal) 

 Goede communicatie via alle soorten media 

 Inspraak op de raadsvergadering 

 



Inventarisatie inbreng inwoners NeerijnenTop 2016

Ronde 1

Thema's:

1. Leefbaarheid, wonen en zorg
• Los met elkaar altijd de problemen op. Maak meer gebruik van elkaars capaciteiten binnen 

de kernen (voldoende hulp, communicatie, laat je binnenste buiten komen, kracht van 
mensen stimuleren binnen de dorpen, verbindingen leggen binnen het verenigingsleven).

• Realiseren van een all-in woonvoorziening in Oost-Neerijnen en West-Neerijnen (zorg voor 
iedereen, (zorg-)complex voor jong en oud samen).

• Probeer afspraken te maken met de Rabobank voor de (her-)invoering van een spreekuur in 
Haaften (tenminste als minimaal 30 mensen uit Haaften hebben aangegeven daar behoefte 
aan te hebben; de inventarisatie wordt uitgevoerd door de heer Klop).

2. Economie, bedrijven, recreatie en agrobusiness
• Besloten is om de thema’s 2 en 3 samen te voegen en bespreekbaar te maken (zie 3).

3. Groen, duurzaamheid en energie
• Asbestverwijdering en het vervangen van asbestdaken door zonnedaken. Voorgesteld wordt 

om hiervoor een gezamenlijke inschrijving op te zetten met andere gemeenten om de asbest 
te kunnen (laten) verwijderen en een aantal scenario’s voor de burger uit te (laten) werken.

• Samenhangend met het hierboven voorgestelde: er is gesproken over een energie-coöperatie,
voorbeeld Culemborg. Het is mogelijk dat zonnedaken ook energie leveren aan huizen en 
bedrijven er omheen.

4. Communicatie en burgerparticipatie
• Ten aanzien van de toepassing van wetgeving verloopt de communicatie stroef met de 

gemeente.
• Communiceer als gemeente waar je burger terecht kan voor welk probleem, vooral bij  

uitbestede werken. Burgers willen gehoord worden bij problemen!
• Controleer regelmatig of genomen besluitvorming en vraag uit de samenleving nog overeen 

komen. Stel de besluitvorming zo nodig bij!
• Stel de informatie helder op in begrijpelijke (Jip & Janneke) taal.
• De gemeentepagina in het Nieuwsblad Geldermalsen is te summier.
• De website Neerijnen is onoverzichtelijk. Formulieren invullen voor het maken van een 

afspraak is niet wenselijk!
• Ga naar de inwoners toe en houdt spreekuren in (bijvoorbeeld) de dorpshuizen voor allerlei 

vakgebieden. Idee: mobiel dorpshuis?
• Voor de levering van producten door de gemeente zoek de inwoners ook op, door met 

(bijvoorbeeld) een SRV-wagen naar de kernen te rijden of om aan te sluiten bij 
gelegenheden waar veel inwoners naar toe komen, zoals (bijvoorbeeld) een weekmarkt.

• Houdt presentaties op avonden bij verenigingen om meer inwoners fysiek te bereiken. Laat 
zowel college als raad hun gezicht zien.

Ronde 2
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Thema's:

1. Leefbaarheid, wonen en zorg
• Start een pilot BUURbook in 1 of 2 kernen binnen de gemeente Neerijnen (verbinding 

tussen mensen).
◦ De missie van BUURbook is, dat bewoners meer invloed krijgen op hun eigen buurt.
◦ Dat doen we door bewoners en professionals met elkaar te verbinden. Op BUURbook 

kunnen bewoners en professionals elkaar vinden en samenwerken van VvE tot 
straatfeestje of een serieus plan: alles in je buurt regel je samen op BUURbook.

◦ Bewoners en professionals maken via BUURbook zichtbaar wat er allemaal gebeurt in 
hun buurt.

◦ Veel kansen liggen letterlijk om de hoek: kansen op samenwerking, kansen op hulp, of 
misschien wel op werk. Een onzichtbare kans is een gemiste kans!

• Inventariseer de mogelijkheden van een BUDDYsysteem (Francien Timmer) en zet die 
vervolgens op (zorg voor elkaar).

2. Economie, bedrijven, recreatie en agrobusiness
• Er is wederom besloten om de thema’s 2 en 3 samen te voegen (zie 3). 

3. Groen, duurzaamheid en energie
• Voorkom doortrek-toerisme. Voorstel om meer toeristen in onze gemeente te houden, door 

bijvoorbeeld meer verblijfsrecreatie te bieden. Gedacht wordt aan kleinschalige recreatie: 
kamperen bij de boer en Bed & Breakfast voorzieningen.

• Verbind de dorpen door veilige fiets- en wandelpaden. Voorstel: een fietsdoorgang maken 
door de uiterwaarden onder de A2 door bij Waardenburg. Dat voorkomt dat je over de dijk 
2x met je fiets de Steenweg moet oversteken.

• Zorg voor picknickplaatsen. Benadruk de eigenschappen van de dorpen.
• Plaats een bord bij het begin van de dijk, waarop te lezen is (voor het geval) dat de pont in 

Varik uit de vaart is.
• Stukken snippergroen waar nu nog een agrarische bestemming op rust, door de gemeente te 

verbreden met een ruimere bestemming.

4. Communicatie en burgerparticipatie
• De gemeente dient een (herindelings-) plan GNL voor te leggen aan zijn inwoners. Leg de 

blauwdruk van de nieuwe gemeente voor aan de inwoners! Maak alle kernen belangrijk 
binnen GNL. Stel een structuurplan GNL op i.s.m. de inwoners (of is de participatie alweer 
voorbij?).

• Laat zien wat de begroting GNL inhoudt voor onze inwoners (m.n. de belastingdruk). 
• Kan de gemeente wel beslissen op 6 oktober over het samengaan in GNL?
• Hoe zit het straks met de verenigingen? Blijven de voetbalverenigingen in de kernen binnen 

GNL nog wel bestaan?
• Waarom heeft de gemeente zoveel grond aangekocht, als we samengaan in GNL? Gaat er 

straks minder gebouwd worden in onze kernen, omdat Geldermalsen met een 
grondproblematiek zit?

• Wat wordt de kern van GNL?
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• Er moeten dorpsraden komen, vooral als we straks opgaan in GNL, mede voor de 
instandhouding van de noodzakelijke communicatie tussen inwoners en gemeentebestuur. 
Dorpsraden zijn de enige weg om nog gehoord te worden in een grotere gemeente.  Hoe 
geven we de dorpsraden vorm? Krijgen ze een eigen mandaat met een eigen budget?

• Dorpsraad Varik is bang dat ze straks in een grotere gemeente niet meer gehoord worden!
• Creëer je met dorpsraden geen kleine gemeente binnen een gemeente? Hebben dorpsraden 

in 27 verschillende kernen wel zin?
• Men vraagt zich af, of de meningen nog wel worden gehoord van de inwoners in een grotere

gemeente?
• Denk na over de geluiden die er komen vanuit de dorpskernen.

Nadere uitwerking thema 4 door de heer Enthoven:

1. De gemeente komt naar u toe
De gemeente moet op nieuwe manieren de verbinding zoeken met de verschillende kernen. Ga met 
een SRV-wagen of “mobiel dorpshuis” langs de kernen en sluit aan bij logische momenten waarop 
er veel mensen op de been zijn (bijvoorbeeld weekmarkt). De gemeente kan dan ook bewoners 
informeren over actuele ontwikkelingen en andersom ook open staan voor ideeën en suggesties van 
bewoners. Wellicht kan dit een experiment zijn in aanloop naar een gemeente GNL zonder 
gemeentehuis. Meer informatie: Jola Mijnen uit Est, jolamijnen@live.nl.

2. Dorpsraden in ieder dorp
Bij een samenvoeging in GNL kunne het geluid en de belangen van de verschillende kernen 
gemakkelijk ondersneeuwen. Daarom is het belangrijk dat er in iedere kern een dorpsraad komt. 
Daarbij moet je goed nadenken wat de rol is, kan de dorpsraad adviseren, of heeft een dorpsraad 
ook budget of beslissingsbevoegdheid? Ook moet je nadenken over draagvlak en steun uit de 
gemeenschap, om te voorkomen dat het drie mensen zijn die hun eigen hobby’s nastreven. Voor de 
opzet is het belangrijk om te leren van ervaringen met dorpsraden in andere gemeenten. Meer 
informatie: Pieter van Zoest uit Tuil, pieteraggie@gmail.com.

3. Leg een GNL-plan op hoofdlijnen voor aan de bewoners
In oktober zal de gemeenteraad van Neerijnen een principe-besluit nemen over de samenwerking 
van GNL. Tot dusver hebbende bewoners nog geen enkel plan gezien over de samenwerking in de 
nieuwe gemeente. Waar wordt straks “ja” tegen gezegd? Hoe zit het straks met het ruimtelijk 
beleid? Het mag niet zo zijn dat alle bebouwing zich in enkele kernen concentreert, omdat dan de 
andere kernen langzaam leeglopen. En hoe zit het met de financiële gevolgen en de OZB? Een 
complete blauwdruk kan waarschijnlijk nog niet, maar wel een verhaal op hoofdlijnen, met een 
aantal piketpalen en uitgangspunten en op onderdelen vrije ruimte die nog nader ingevuld zou 
kunnen worden. Organiseer een avond eind september, voorafgaand aan het raadsbesluit, waarin er 
een plan op tafel ligt om te bespreken. Meer informatie: Arjaan Gijsberts uit Varik, 
arjaangijsberts@gmail.com en/of Jan Prins uit Ophemert, jan.prins@bam.nl.
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Ronde 1

Belangrijkste Thema's voor Neerijnen:

Algemeen
• Onderhoud op veel terreinen verbeteren.
• Het behoud van de natuur in de gemeente Neerijnen is belangrijk. Groen en rust! 

Duurzaamheid!
• Besteedt aandacht aan het opruimen van zwerfafval. Idee: plaats blikvangers (vangnetten)!
• Gemeente is toegankelijk en bereikbaar voor zijn inwoners. Korte lijnen bij de gemeente 

graag zo houden!
• Gebieden inrichten voor natuur, wonen en bedrijvigheid.
• Eenvoudige en eenduidige regelgeving. Jaag verenigingen niet onnodig op kosten.
• Zondagsrust.

Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal (GNL)
• Wat is de invloed van het samengaan GNL voor de inwoners? Inwoners van Zennewijnen 

voelen zich meer bij de gemeente Tiel horen. Als GNL wordt heringedeeld, dan is het 
waarschijnlijker om Zennewijnen bij Tiel te voegen.

• Klein = fijn. Als gemeenten gaan samenvoegen wordt het wel een hele grote gemeente. 
Kleine gemeenten staan dichter bij de burgers.

• Vele dorpen die opgaan in een groter geheel vergt visie! Er voor oppassen dat straks na de 
fusie "het Buitengebied" niet als "Buitengebied" benaderd en behandeld wordt (en dus niet 
wordt vergeten)!

• Waar komt bij samenvoeging het gemeentehuis en hoe toegankelijk gaat het allemaal 
worden? Men hoopt niet dan vooral ouderen te ver moeten reizen naar een Gemeentehuis. 
Misschien Gemeentebus? Of centraal loket?

• Hoe staat het met de financiën in de andere gemeenten? Komen de financiële gevolgen van 
de projecten van Lingewaal ook ten laste van de inwoners van Neerijnen. Samenvoeging pas
mogelijk als grondproblematiek is opgelost. Hoe komen de verenigingen er financieel voor 
te staan na de fusie? Neerijnen vist bij de herindeling achter het net. In Geldermalsen en 
Lingewaal is veel meer mogelijk, zoals het aanleggen van kunstgrasvelden bijvoorbeeld. In 
Neerijnen kan niets, gebrek aan geld.

• Geen grote kernen met voorzieningen, maar de voorzieningen trachten te behouden in de 
kleine kernen.

• We moeten samengaan in GNL, maar op veel terreinen is er verschil in regelgeving, 
bijvoorbeeld bij de groenverbranding.

• De helft is voor één grote gemeente, de andere helft ziet zowel voor- en nadelen. Blijf met 
elkaar is contact over de ontwikkelingen van de fusie: burgers en gemeente. Blijf 
informeren!

• Verbinding tot stand brengen door bv een dorpsraad. Deze kan proberen belangen van het 
dorp onder de aandacht van de grotere gemeente te brengen en te houden.

Communicatie (betrouwbare overheid)
• Plaats voor de zendmast in Ophemert, stralingsgevaar?
• Slechte internetverbinding – glasvezel is wenselijk! Verbeter de digitale infrastructuur!
• Er is een goed functionerende website bij de gemeente nodig. Communicatie vanaf de 
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gemeente vindt men onvoldoende, onze site is onduidelijk en ook hebben mensen in de 
dorpen moeite met veranderingen b.v. het maken van afspraak van afspraken voor BZ en dat
alles digitaal is geworden. Waarom zijn de mededelingen in de krant wegbezuinigd? Slechte 
zaak want in onze dorpen is veel vergrijzing en de ouderen kunnen niet met de digitale 
informatie overweg. Wordt dat straks niet nog erger en verzuipen wij niet in de menigte?

• Herintroduceren van de nieuwsbrief van de gemeente, waarin weetjes en besluiten in 
begrijpelijke taal werden uitgelegd. Niet iedereen beschikt over internet.

• Communiceer vooraf beter welk gewenste effect wordt verwacht. Doelstelling van deze 
avond was ook niet helemaal duidelijk.

• Betrouwbare overheid is er niet. Overheid moet naar bevolking luisteren en met hen het 
gesprek aangaan. Mensen vertrouwen elkaar niet meer, ook vertrouwen in lokale politiek is 
er niet.

• Raad moet beloften nakomen: zeggen wat je doet en doen wat je zegt!
• Bij "containeroverslag nee" waren er alleen tegenstanders. Het is juist de bedoeling dat 

voorstanders en tegenstanders met elkaar in gesprek gaan.

Samenwerking
• Bevorder verder de samenwerking: de Zorg samen uitvoeren behoort nu al tot de 

mogelijkheden.
• Samen moeten we blijven bouwen aan de toekomst van de burgers. Vrijwilligers voelen zich

nu al in de steek gelaten door de gemeente, hoe gaat dat in de toekomst? Subsidies worden 
steeds minder.

• Schuif niet nog meer taken toe naar burgers, bijvoorbeeld thuiszorg.
• Betere samenwerking gemeente met Waterschap Rivierenland, die werken maar langs elkaar

heen.

Leefbaarheid
• Behoud van de eerste voorzieningen in een dorp: gemeenschapshuis, school, (tand-)arts, 

(sport-)verenigingen en de winkel(s) (geen Franse toestanden met grote supermarkten langs 
uitvalswegen). Voorzieningen in stand houden oké, maar het moet wel betaalbaar blijven!

• Woonsituatie moet aantrekkelijk zijn maar het karakter van dorpen moet behouden worden. 
Zorg ervoor dat Neerijnen beschermd dorpsgezicht blijft! Contact met de politiek ook per 
dorp regelen.

• Alle dorpen zijn dorpen op zichzelf. Niet het gevoel dat het één gemeente Neerijnen is!
• Stad en dorp is mooie tegenhanger, er wordt niets gemist in Ophemert. Afstanden tot grotere

kernen zijn relatief, binnen enkele kilometers ben je in "de stad". Winkels zijn illusie om te 
behouden. Ook medicijnen kunnen in het dorp worden afgehaald of worden thuisbezorgd.

• Verfraaiing van het groen en de openbare ruimte.
• Via de school, het dorpshuis en de kerk zijn inwoners betrokken bij de activiteiten in een 

dorp. Groepsgevoel in een dorp, dingen met elkaar doen (sociale samenhang).
• Sociaal welzijn/welbevinden op orde houden. Ook is men bang dat het dorpse 

saamhorigheidsgevoel van deze gemeente verdwijnt. Ieder dorp heeft zijn eigen gewoontes 
en willen meer verbinding samen, daar moeten burgers zelf ook aan mee werken. Burgers 
moeten het zelf ook leefbaar houden.

• Toekomst en complexiteit van de Zorg.
• Kleinschaligheid behouden. Het is gezellig om in een klein dorp te wonen en te genieten van
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de rust. Import, jonge mensen uit stad met kinderen, kiezen voor de rust en ruimte en dragen
bij aan gemeenschap en vrijwilligerswerk. Gematigde groei inwoners toestaan.

• Import en oorspronkelijke bewoners naar elkaar luisteren. Import probeert vaak de 
boventoon te voeren in een dorp door hogere opleiding etc

• Wel of niet gelovig maakt niets uit, iedereen wil de kerkbode ontvangen om te weten wat er 
in het dorp speelt.

• Omgeving van de Coop voorzien met meer winkels.
• Dorpsvisie Hellouw komt niet van de grond. De bevolking geeft aan dit heel erg te vinden!
• Belangrijk is het om een ontmoetingsplek te hebben in de kernen (bijv. Kempke in Haaften).
• Het rommelt rond het Mfc Haaften, al de 3e beheerder, zorg voor een oplossing. Ook voor 

veel verenigingen te duur.

Woningbouw en Ruimtelijke Ordening
• Kernenbeleid: het 3-kernenbeleid in Neerijnen is ten dode opgeschreven!
• Molenblok Varik: wonen en zorg aan de Dijk.
• Het moet hier niet volgebouwd worden, rust en ruimte bepalen het karakter. Er moet wel 

vernieuwing zijn, stilstand is achteruitgang, er moet reuring zijn. Kleinschalig bouwen ook 
om aanwas en kinderen voor behoud school en behoud voorzieningen in de kernen.

• Behoefte aan meer huurwoningen, starters-koopwoningen, seniorenwoningen.
• Er liggen in de gemeente teveel braakliggende terreinen, doe daar iets mee en actievere 

bouw voor de jongeren. Die trekken massaal weg uit de dorpen omdat er geen woning voor 
hen is. Alle huurwoningen die vrij komen worden maar verkocht! Dat moet stoppen! Lege 
gebouwen kunnen we ook gebruiken om goedkope appartementen voor de jeugd in te 
maken. En pak het scheefwonen eens aan!

• Meer meedenken in kansen en mogelijkheden en niet alleen in onmogelijkheden.
• Wat is de invloed van Geldermalsen op het ruimtelijk beleid als we straks één zijn?

Waterveiligheid

• Nevengeul Varik-Heesselt: wat zijn de gevolgen / sneller duidelijkheid geven en is die 
nevengeul in Varik wel wenselijk? (Varik niet op een eiland!)

• We zien er tegen op dat de Dijk weer op de schop moet

• Dijkverzwaring / watergeul heeft veel impact in Heesselt en Est.

Veiligheid, verkeer en vervoer
• Veiligheid in zijn algemeenheid is belangrijk.
• Infrastructuur is veelal niet passend voor de activiteiten.
• Infrastructuur verkeer / vervoer gevaarlijke stoffen over de weg.
• De rotonde Hellouw komt niet van de grond. Het is een spel tussen gemeente en/of de 

Provincie. Ga plannen aanpakken. Wees concreet. Als de financiën een probleem zijn bij de 
aanleg van de rotonde, zeg dit dan.

• Parkeerplaatsen in Hellouw.
• Ergernis: verkeerstoename auto's en motoren en ontstaan sluipverkeer.
• Openbaar Vervoer behouden en waar mogelijk stimuleren t.b.v. ouderen en schoolgaande 

jeugd.
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• De wegen in Neerijnen zijn slechter dan in Geldermalsen en Lingewaal.
• Lantaarnpalen in het Buitengebied zijn een aanfluiting!
• Spoorlijn Steenweg Waardenburg (aandacht).
• Behoud brandweer.
• Afslag A2 Waardenburg.
• De wegen in de dorpen zijn te druk. Meer 30 km zones in de dorpen, te weinig wordt er nu 

gedaan aan verkeersveiligheid. Vooral de dijk blijft in het weekend een doorn in het oog: 
motorrijders.

• Esterweg is te smal na de aanleg van de rondweg.
• Veiligheid bevorderen op B-wegen (onderhoud aan die B-wegen).
• Veel divers verkeer op de dijken passen niet naast elkaar.

Bedrijven – ondernemers - werkgelegenheid
• Relatie gemeente versus ondernemers verbeteren d.m.v. positief meedenken bij plannen van 

ondernemers. Schep een ondernemersklimaat!
• Lange vergunningprocedures. Geen ruimte meer voor starters in de agrarische sector. Veel 

bedrijven zijn tegenwoordig in de dienstverlening en niet in de industrie. Activiteiten die de 
omgeving niet schaden moeten mogelijk zijn.

• Bedrijvigheid, werkgelegenheid handhaven, niet allemaal naar regionale bedrijventerreinen.
• Economische ontwikkeling Kerkewaard is nodig voor o.a. werkgelegenheid, maar houdt het 

wel op het bedrijventerrein.
• Verenigingen en kleine bedrijven: goed voor de werkgelegenheid en de leefbaarheid.
• Geen grote bedrijven laten vestigen die geluidsoverlast veroorzaken.
• Inpassing grote boerderijen in het Landschap (a la project Geldermalsen). Landbouw en 

natuur lopen mooi in elkaar over, maar weinig ruimte ondernemers. Gastvrijheid gewenst 
voor ondernemersschap en de agrarische sector.

• Gematigde agrarische groei toestaan.

Toerisme en recreatie
• Geen grootschalige toerisme en recreatie: veroorzaakt zwerfvuil en overlast. Liefst 

kleinschalig maar wel economisch rendabel. Bed and breakfast etc is toch ook aantrekkelijk 
voor onze gemeente.

Jeugd
• Voor de jeugd is er voldoende te doen in de meeste kernen.
• Voor de jeugd is er weinig te doen.
• Kinderen in de leeftijdsgroep 12 t/m 16 jaar: hiervoor mag wel meer worden georganiseerd 

(in Haaften organiseert stichting Jewelz iets voor deze leeftijdscategorie en in Waardenburg 
heeft de jeugd zelf een clubje opgericht).

• Open plekken in de kernen worden volgebouwd, jeugd kan niet voetballen.

Ouderenzorg en welzijn
• Vergrijzing: hoe houden we het voorzieningenniveau op peil?
• Belangrijk dat er activiteiten voor ouderen behouden blijven.
• Aandacht voor ouderenzorg. Ouderen uit Ophemert hoor je niet klagen over de ouderenzorg,

in Zennewijnen is dit anders.
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• In Tuil en Hellouw is het moeilijk wonen voor ouderen, geen voorzieningen.
• Wmo huishoudelijke hulp, ook woonvoorzieningen die betaalbaar zijn.

Sport
• De avond met verenigingen over het subsidiebeleid was heel goed, met elkaar hierover in 

gesprek gaan.
• Verenigingsleven faciliteren, bijvoorbeeld dorpshuis waarin/waarbij gesport kan worden. 

Verenigingen zijn een soort lijm van de samenleving, maar import werkt en sluit zich niet 
aan bij het verenigingsleven.

• Er zijn veel te veel voetbalclubs, laat er wat fuseren.

Onderwijs
• Er is zorg over het voortbestaan basisscholen in de kleine kernen.
• Starten van kinderopvang kost in Neerijnen € 1.000,= aan leges en in Geldermalsen € 0,=.

Welke acties of projecten bieden nieuwe kansen voor Neerijnen?

Door fusie mogelijk meer culturele voorzieningen.

Woningbouw stimuleren, vooral sociale huurwoningen en zorgwoningen. Daarvan is een school 
afhankelijk maar ook het gebruik van de kerken en om voorzieningen in stand te houden!
Voorbeeld: Huis Varik, appartementen complex aan de Dijk voor jong en oud met voorzieningen.

Jeugd behouden in het dorp: groot aandachtspunt, zorgen dat ze blijven of terugkomen! Meer 
activiteiten ontwikkelen voor groep 12-16 jarigen. Ruimte voor trapveldjes.

Waterput in de uiterwaarden bij Waardenburg inrichten als zwemvijver.

Dorpsraden in alle dorpen introduceren als praatpaal voor het nieuwe gemeentebestuur. Deze 
dorpsraden moeten dan wel financieel gefaciliteerd worden door de nieuwe gemeente. Dorpsraden 
in grotere gemeente die doorgeefluik kan zijn richting gemeenteraad. Klein is het nieuwe groot, 
dorpstafel gaan het samen doen, de gemeente faciliteert.

Zorgcorporatie/Samen zorg oppakken, zorg dragen dat goede zorg op de juiste plekken terecht 
komt. Meer deskundigheid bij gemeente organiseren inzake het aanbieden van zorg. Platform met 
ervaringsdeskundigen in de zorg opzetten. Mantelzorg is in de praktijk soms niet haalbaar, mensen 
hebben er geen tijd voor, kinderen vertrekken uit de gemeente waardoor het lastig is mantelzorg te 
verlenen. 

Rijdende winkel. SRV-wagen in alle kleinen kernen voor oudere mensen. Behoud van dorpshuizen, 
deze moeten aantrekkelijker worden gemaakt. Concurrentie door anderen is niet goed voor 
dorpshuizen. Geschikt maken voor andere faciliteiten, pinautomaat, winkelvoorziening of 
afhaalpunt. Dienstverlening dichtbij, kan ook in dorpshuis. Gemeenteloket in de kernenbeleid.

Hij uit zijn zorg over de grote boerenbedrijven waar op dit moment alleen nog maar buitenlandse 
arbeidskrachten werken. Als zij er ineens geen belangstelling meer voor hebben, hebben we een 
enorm probleem.
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Vraag en aanbod vrijwilligers, voorbeeld 2 uur per week doen wat nodig is, omgeving goed houden 
zoals onkruid wieden e.d., het dorp moet mooi blijven. Zelfwerkzaamheid op bijvoorbeeld de 
begraafplaats. Faciliteren van een oudereninloopochtend. Stroomhuis wordt bijvoorbeeld volledig 
gerund door vrijwilligers, dat kan op meer (b.v. de dorpshuizen). Het is lastig om jonge vrijwilligers
te vinden, de meeste vrijwilligers zijn al 50+ en soms zelfs al gebrekkig. Er zou een combinatie 
moeten worden gemaakt tussen basisschool en ouderen. Voorbeeld: studenten die concerten in 
bejaardentehuizen geven met subsidie van gemeente.

Faciliteren van alle initiatieven vanuit inwoners m.b.t. Milieu en energiebesparing. Leegstaande 
bedrijven en woningen waar asbest aanwezig is, is daar een combinatie voor te bedenken: 
verwijderen asbest en creëren zonne-energie. Zonnepanelen plaatsen. Duurzaamheid: bedrijven, 
gemeente faciliteren van onderzoeken naar effecten keuzes (windmolen/ zonne-energie etc)  
burgers: gemeente faciliteren een informatiepunt duurzame energie (burger coöperatie etc).

Behoud de natuur na samenvoeging GNL. Stel uiterwaarden / natuurgebieden open en bevorder de 
toegankelijkheid. Kleinschalige toeristische initiatieven. Zwembad, pondje de waal over in 
zomermaanden. Inzetten op toerisme, maar wel stilte dus geen motoren op de dijk. De rust is de 
kracht van het dorp. Horeca gelegenheden, ook voor toerisme.

Sociale coherentie. Op dit moment doet de raad wat zij wil en niet wat de inwoners graag zouden 
willen, dat de raad werkelijk luistert naar haar inwoners. Visie ontwikkelen, stel Varik centraal voor 
de dorpen Opijnen/Est/ Heesselt. Tracht eenheid te creëren binnen de kernen en faciliteert als 
gemeente in alle dorpen de bevordering van de onderlinge binding! Weer trots zijn op het eigen 
dorp en respect hebben voor elkaar.

Economische visie ontwikkelen, bedrijven snel duidelijkheid bieden, bedrijventerreinen 
ontwikkelen met goede ontsluiting/ rondweg/ verkeer uit de dorpen. Aantrekkelijk voor werkgevers 
zijn. Ondernemerschap is belangrijk! In GNL-verband coördinatie industrie/bedrijventerreinen, 1-
loket.

Verbeteren infrastructuur/ wegen/ veiligheid dijken, verbeteren digitale infrastructuur /glasvezel.

Verkeersveiligheid: - rondweg Waardenburg, - zebrapad Steenweg Waardenburg, - huidige situatie 
bij de nieuwe Coop Waardenburg, - Steenweg 30 km/u, - afrit A2. Inventariseer de knelpunten en 
inrichting van wegen. Weekendverbod verkeer op de dijken?

Geen openbaar vervoer aanwezig in de kernen, ouderen moeten naar de provinciale weg.

Voorkomen van schade aan woningen en volksgezondheid (vervoer schadelijke gevaarlijke stoffen) 
door aansluiting spoorlijn Waardenburg op Betuweroute.

Vluchtelingenwerk. Dorp zonder voorzieningen is niets voor vluchtelingen.

Burgers willen minder OZB en een gemeente die "alles" faciliteert?

Ronde 2
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Wat zijn uw belangrijkste adviezen aan de gemeenteraad?

thema Schaalvergroting (voordelen en nadelen)

Nieuwe gemeente bestaat straks uit 26 dorpen, zorg dat dit niet ten koste gaat van de bestaande 
voorzieningen. Het zijn alle drie gemeenten met veel kleine kernen met een eigen identiteit, zorg dat
je dit behoud! Iedereen is het ermee eens dat we te klein zijn, we moeten groter. Spanningsveld is 
het dorps karakter en eenheid behouden. Voor een groot deel is dat een taak van de gemeenschap en 
de inwoners zelf.

De raad moet in de nieuw te vormen gemeente een goede verstandhouding hebben onderling. Niet 
rollebollen over straat maar aandacht voor de inwoners. Blijf inwoners informatie over de fusie 
aanreiken en geef daarin aan vooral de beweegredenen voor die fusie! Daarbij de voors en tegens 
van zo’n fusie en de gedachtegang erachter.

Komt in de grootste plaats het gemeentehuis bij fusering? Bouw geen nieuw groot gemeentehuis.

Installeren van dorpstafels of wijkraden.

Vooraf zijn financiële afspraken nodig met hogere overheden ten behoeve van een gezonde start van
de nieuwe gemeente (financiële belangen uitzoeken!). Maak vooraf een gemeentelijke begroting 
voor de nieuwe gemeente in begrijpelijke mensentaal! Deel die informatie ook met je inwoners.
Geldermalsen is een financiële ramp en ook de financiën in Neerijnen geven zorg. Hoe het in 
Lingewaal is daar is geen zicht op. Daarbij wil Lingewaal eigenlijk wel fuseren? Let op lijken in de 
kast waar wij kosten van moeten dragen. Vrees voor weinig inbreng door kleine schaal van 
gemeente en nog snel mooie voorzieningen realiseren voor fusie. Scheve gezichten voorkomen 
doordat pot verteerd wordt. Ligt er een plan B klaar als de herindeling niet doorgaat?

Fuseren is noodzakelijk:
• bestuurlijke krachtenbundeling (bestuurskracht in Neerijnen is te klein), waardoor we over 

betere bestuurders kunnen beschikken
• bij grotere gemeente kun je putten uit een groter aanbod van personeel, wellicht is er zelfs 

een kwaliteitsslag te halen (Neerijnen nu alleen opleidingsgemeente)
• Gemeente krijgt steeds meer taken, decentralisatie, maar vraag is of het hoort bij gemeente.
• De zorg redt je niet als kleine gemeente, we doen veel samen dus waarom niet ook het 

laatste stukje, bestuurlijk.
• Risico bij heel groot is dat er van onderop weer kleine eenheden ontstaan dus kiezen voor 

behapbare schaal, dat is GNL.

Focus niet alleen op GNL, maar kijk ook of:
• Ophemert en Zennewijnen niet bij Tiel kan aansluiten?
• GNL is misschien nog te klein.
• Uitbreiden nu al met Culemborg en Tiel erbij? Immers doen CTG nu al veel samen!

Na de fusie GNL behelst de nieuwe gemeente wel een gigantisch grondgebied (regel vooraf HOE 
de nieuwe gemeente daar mee om gaat). Behoud van het plattelandskarakter en de mooie natuur in 
de gemeente. Behoud kleine scholen in de kernen. Aandacht voor kleine winkeltjes in de 
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dorpskernen. Onderhoud begraafplaatsen en groenvoorziening verbeteren. Starterswoningen 
bouwen zodat de jeugd het dorp niet hoeft te verlaten. Meer doen voor de middelbare schooljeugd.

Elkaars kwaliteiten benutten, concentratie op plaatsen waar dat past. Bijvoorbeeld grote bedrijven 
op Hondsgemet en niet overal kleine plukjes. Schaalvergroting is onomkeerbaar zowel voor 
bedrijven als gemeente, kennis en know how op peil houden. Betere planning van de 
industrieterreinen en de bijbehorende verkeersstromen.

Aandacht voor de verkeersveiligheid in de dorpen. Infrastructuur gemeente, verkeersveiligheid 
inwoners.

Samenleving is individualistisch geworden en sociale samenhang is afhankelijk van de wil van de 
inwoners van het dorp. Aandacht voor het ouderenbeleid in verband met de toenemende vergrijzing 
van de samenleving. Initiatieven ontwikkelen om meer saamhorigheid te krijgen bij de dorpskernen.
Behoud van het verenigingsleven en de dorpshuizen die daarin een functie hebben.

Het is moeilijk lang vooruit te denken en te plannen omdat veel afhankelijk is van de politieke 
wisselingen elke 4 jaar.

Korte lijnen houden tussen gemeente en de inwoners. Gemeente moet meer naar de burger toe.
Betere info op de website. Graag informatie over de plannen in Haaften, inwoners kunnen hier niets
over vinden op de website.

thema Leefbaarheid

Schone omgeving, veel natuur. Meer duurzame energie, b.v. biovergisting.

Communicatie/tijdspad/ duidelijkheid. Het zijn allemaal dunbevolkte kernen,maar aanleg glasvezel 
voor internetverbinding is zeer wenselijk. Communicatie van gemeente naar burgers/dorpen zou 
veel beter kunnen. Bekendmakingen weer uitgebreid terug komen in de krant, is door de gemeente 
wegbezuinigd! Ouderen kunnen niet overweg met digitale site van de gemeente en de gemeentelijke
site is onduidelijk en niet gebruiksvriendelijk. En aangezien we veel ouderen hebben....
Hoe gaat het verder met de dijkverbetering? Meer info naar burgers toe!

GNL: 26 kernen iedereen heeft recht op aandacht en ontwikkeling in de kern. De angst is als we 
groter worden door fusie dat de kleine dorpen in het niets weg vallen. Rekening houden met het 
sociaal gebeuren in de gemeente Neerijnen, zoals de instandhouding van het verenigingsleven. 
Verenigingen als bv Oranjeverenigingen zijn belangrijk voor een dorp ook in contacten met 
jongeren. Ook voetbalverenigingen vervullen een sociale functie richting jongeren. Sport en 
verenigingen zijn meer dan sport alleen, is maatschappelijk werk.

Voorzieningen in elke kern op peil houden/ vergrijzing/ aantrekkelijk voor jongeren. Dorpshuizen 
per kern behouden. In stand houden wat er nu is in ieders eigen dorp. Kerk en school in stand 
houden. Luister naar de inwoners. Stel een basisniveau vast voor de kernen, niet in alle kernen kan 
het voorzieningenniveau top zijn. Prettig en rustig blijven wonen. Zichtbaarheid kleine kernen is 
belangrijk.

Sport, dorpshuizen (ruimte waar je dingen kunt organiseren en samen kunt komen), 
busverbindingen, dokter, behoud verenigingsleven (door vermindering regeldruk), meer samenhang
in de dorpen/verbindingen leggen, initiatieven nemen met elkaar, als dorp zaken zelf regelt wel 
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verwachting dat er een punt is bij gemeente waar je voor hulp en steun terecht komt. Mogelijkheden
om contact te krijgen met jongeren (bv jongerenwerker, vertrouwenspersoon voor jongeren, 
wijkagent). Persoonlijk contact in kernen om zaken voor elkaar te krijgen en dingen met elkaar te 
regelen. Eigenaarschap met elkaar en niet ieder voor zich (bv speeltuinbeheer).

Winkels, voorzieningen, ondernemers faciliteren om ondernemingen op te zetten d.m.v. een 
soepeler vergunningenbeleid. Verenigingen in het dorp stimuleren (teveel regels voor 
evenementen).

Beter met elkaar omgaan, behulpzaam zijn bij vergunningverlening m.b.t. vrijwilligers. Initiatieven 
vanuit de burgers stimuleren. Inwoners serieus nemen en naar de inwoners luisteren en dit 
laagdrempelig houden. Inspelen op behoeften van de inwoners. Het begint bij jezelf! Doe het zelf 
op een goede manier. Gemeente moet er ook eens mee ophouden om taken af te schuiven op de 
burgers b.v. thuishulp/zorg.

Kleinschalig bouwen. Aandacht voor de zorg (zorgwoningen in Varik). Zorg voor zorg (in elke kern 
bewaken). Woningbouw in Haaften op braakliggende percelen. Vermogende senioren die huis 
verkopen en nergens terecht kunnen. Bouwen voor starters. Er moeten betaalbare woningen voor de
jeugd komen want dan trekt de jeugd niet weg. Het stimuleren en openstaan voor import, want 
dorpsbewoners staan daar niet echt om te trappelen.

Verkeersveiligheid: fietspad langs de Steenweg en scheiden van de weg. Verkeersproblematiek bij 
de Coop oplossen, nu een levensgevaarlijke situatie! Waardenburg wordt steeds drukker en 
daardoor voor de inwoners steeds gevaarlijker om hun kinderen de Steenweg over te (laten) steken. 
Verkeersdruk is hoog, veel lawaai, zwaar verkeer via Marijkestraat en Boutensteinseweg (verbreden
en verzwaren) naar A2 leiden. Verkeersveiligheid (Tuil kinderen moeten provinciale weg 
oversteken). Doe eindelijk eens wat aan de rotonde te Hellouw, de gemeente moet meer druk 
uitoefenen op de provincie! Meer verkeersveiligheid dorpen, veilige infra en luisteren naar ideeën 
burgers.

Weer meer woninginbraken.

De gemeente moet openstaan voor nieuwe initiatieven in de dorpen zoals Bed & Breakfast, kleine 
winkeltjes aan huis. Beleid en regelgeving hierop aanpassen zodat de dorpen leefbaar blijven. Ook 
de verzorging aan huis van ouderen en gehandicapten mogelijk maken door aanpassing van de 
regels. Restaurant op Kerkewaard benutten, investeren in recreatie en toerisme met name horeca 
langs de dijk. Heel mooi gebied.

Een algemeen verzorgingstehuis voor ouderen, de Wittenberg heeft een christelijke inslag, dat vindt 
niet iedereen prettig.

Zorg voor een goede vervoersvoorziening / openbaar vervoer / buurtbus tussen de kernen en 
reserveer hiervoor budgetten. Het rijschema voor de buurtbus verbeteren. 

GNL: betrokken bestuurders binding met de kernen. Bij samenvoeging gemeenten moeten er vanuit
de gemeente steunpunten komen voor bijvoorbeeld ouderen; bij rijbewijs, paspoort.

Dorpsvisie Hellouw wordt niets mee gedaan. Kom eerder met antwoorden, nee is ook een 
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antwoord, communiceer duidelijk wat provinciaal beleid is (rotonde Hellouw) en waar de raad wel 
of geen invloed op heeft. Hoor ook de zwijgende 'meerder/ minderheid'.

Sinds de gemeentewerkers/ groenvoorziening is wegbezuinigd naar de AVRI is het onderhoud aan 
de wegen, groen e.d. veel slechter geworden. Straks na fusie nog slechter? 

thema Burgerparticipatie en Dienstverlening

Zorg voor ouderen die hulp nodig hebben. Huishoudelijke zorg, verpleegzorg, hulpmiddelen om te 
kunnen blijven functioneren. Niet meer hulp vragen/aanbieden dan nodig is. Dit is iets wat samen 
kan worden opgepakt, overheid en gemeenschap (mantelzorg). Bij de gemeente zitten te weinig 
deskundige medewerkers m.b.t. ouderenzorg. Buurtzorg is goed geregeld in Zaltbommel, 
voorbeeld! Voor de Wmo is in Neerijnen te weinig geld beschikbaar. Misschien kunnen de 
zorginstellingen zelf mensen gaan opleiden. Veiligheid is belangrijk.

Ik heb zorgen voor de zorg. Keukentafelgesprekken moeten blijven. Als mensen zorg nodig hebben,
wordt in kaart gebracht wat nodig is. Dit is belangrijk. De regie over de zorg is belangrijk. Het 
advies naar de raad is om nog beter te luisteren. Het keukentafelgesprek bij de inwoner is 
belangrijk, luisteren is nodig is. Niet standaard het aantal zorguren terugbrengen van zes naar twee 
uur. Wie regelt de zorg? Sociaal team (oa). Luisteren bij gesprekken is niet altijd het geval. Dat is 
een punt van aandacht. Er zijn verschillen met Geldermalsen. Gemeente krijgt de gelden. Eén 
aanspreekpunt is nodig. 

Mantelzorg, jonge vrouwen werken en hebben gezin. Mantelzorg is goed, er wordt veel aan gedaan.
Soms wordt het teveel en dan zijn de mantelzorgochtenden bijvoorbeeld best prettig. 

In Neerijnen kun je het als oudere heel druk hebben met alles wat wordt georganiseerd.

Veel is gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Marktwerking verknalt meer dan het goed doet.

Rare regeltjes en hoge eigen bijdragen waardoor bepaalde activiteiten niet meer worden gedaan (bv 
dagopvang Wittenberg).

Est dorpstafel is moeilijk mensen samen te brengen. In Varik en Heesselt eigenlijk de oude 
gemeente weer heroprichten door middel van een dorpstafel. Dorpstafel Haaften is er niet meer? Er 
is te weinig respect, iedereen doet zijn eigen ding. Mensen kunnen zich niet gehoord voelen. 

Burgerparticipatie: in Est wil 84 procent geen uitbreiding van kassen en het wordt er gewoon 
doorgeduwd. Burgerparticipatie kan bv ook zijn 1 x per jaar in elk dorp komen vertellen wat er 
afgelopen jaar gedaan is en vragen aan inwoners wat wilt u nog meer. Jaar erop verantwoording wat
is gedaan.

Met handicap is infrastructuur niet goed, je gaat niet aan de kant met je scootmobiel omdat je dan 
omvalt. Veel hobbels en bobbels en halve verlichting. Goede infrastructuur is ook nodig om mobiel 
te kunnen blijven.

De website is slecht, moeilijk iets op te vinden. Als je bijvoorbeeld een afspraak wilt plannen moet 
je allerlei gegevens invullen, die vervolgens nergens voor worden gebruikt. Dit is overigens niet 
alleen bij het maken van een afspraak en ook de zoekfunctie mag verbeterd. Hoop gedoe.  Als je op 

10



Inventarisatie inbreng inwoners burgeravonden Neerijnen 2016

de website kijkt bij "meer informatie" staat er gewoon niks.

Een krant wordt al snel bij het oud papier gegooid en ook zijn de teksten hierin vaak te lang. Er is 
behoefte aan een tijdige korte terugkoppeling (bijvoorbeeld wekelijks). De informatie is vaak ook te
ingewikkeld weergegeven en dus wordt gevraagd om korte begrijpelijke informatie.

Als je aan de gemeente een vraag stelt wordt je mail doorverwezen naar de AVRI. Vanuit de AVRI 
krijg je geen goed antwoord en in de beantwoording wordt een telefoonnummer genoemd waar je 
naar toe kunt bellen voor meer informatie. Goede dienstverlening is echter wel belangrijk, dus vraag
je vervolgens maar niets meer.

In hoeverre worden burgers betrokken bij het traject GNL? De raad zou de inwoners eerder kunnen 
informeren en dan niet alleen via de website. Op een actieve manier, burgers laten reageren en 
daarop een terugkoppeling verzorgen.

Dichtbij de mensen blijven door te luisteren. De inbreng van bewoners vergroten, dat is het idee. 
Laagdrempelige gesprekken met inwoners houden en hen vertrouwen geven is belangrijk. 

Participatie. Politieke partijen is iets van de toekomst. Partijbelangen spelen nogal eens een rol. 
Mijn ideaalbeeld is een politieke partij die altijd de meerderheid heeft. Na de verkiezingen geef je 
de drie zetels weg aan de partijen die er zitten. Vervolgens op de tribune. Burgers weten via de 
tribune niet waar ze aan toe zijn. Burgers moeten meer te vertellen krijgen. Richt een tribuneraad 
op. Een leuk idee, wellicht niet haalbaar. Worden er genoeg besluiten genomen? Door verschillende 
partijen zijn we nu al goed vertegenwoordigd. Ik wil niet dat mijn stem weggegeven wordt. 

Speelmogelijkheden jeugd.

thema Ondernemers en Identiteit

Identiteitsverlies dreigt bij herindeling, dit is een zorg van de inwoners.
Identiteit

• Behouden/versterken identiteit van de kernen in de nieuwe gemeente
Oplossingen/adviezen:
– Geen geld stoppen in identiteit nieuwe gemeenten in de vorm van logo ed.
– Inwoners richten zich vooral op eigen kern
– Nieuwe gemeente moet zich vooral richten op professionalisering van de dienstverlening
– Stoppen met duren onderzoeken. Fusie gewoon doen.

Aandacht voor jong en oud in Varik. Graag inspraak van inwoners bij het bouwen van huizen.
Inpassing wensen bewoners door de gemeente d.m.v. burgerparticipatie bij nieuwe projecten.

Ondernemen
• Trajecten bestemmingsplanwijzigingen en vergunningverlening duren erg lang

Oplossingen:
– snellere procedures
– informatieverstrekking duidelijker
– meer helpen, wat zijn de mogelijkheden? Denken in oplossingen.
– ontbreken deskundigheid bij medewerkers. Door schaalvergroting meer deskundigheid
– eenvormigheid beleid en uitvoering
– Geen dichtgetimmerde bestemmingsplannen maar kaders stellen
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– Toegankelijkheid informatie verbeteren

• Parkeerproblemen op Industrieterrein Waardenburg
Oplossingen:
– op eigen terrein parkeren. Verplicht stellen en handhaven.

Faciliteren bedrijven bijvoorbeeld door de aanleg van glasvezel.

Welke zaken kan de Gemeenschap van Neerijnen zelf oppakken? 

We hebben een nieuw bewustzijn nodig om de fundamentele dingen anders te regelen. Niet denken 
dat overheid of ziekenhuizen alles regelen. Je hebt een kring van helpers (buren, mantelzorgers) 
nodig. 

Zelf als inwoner actief op zoek gaan naar informatie over de voorgenomen fusie. De website 
invulling voornamelijk door de gemeente. Wel kan een klankbordfunctie in het leven worden 
geroepen door bijvoorbeeld een aantal straten te koppelen en/of what's app groepen te maken. Door 
de gemeente kan dan ook een korte email met informatie worden gezonden, waarin zich een link 
bevindt waarop geklikt kan worden voor "meer informatie". Communicatie over wat er allemaal is, 
is heel belangrijk. Ook kan met een forum gewerkt worden om informatie te achterhalen. Hoe staat 
de gemeente er in m.b.t. GNL  + zorg? Ook kun je ergens een computer neerzetten waarop ingelogd
kan worden, niet idereen heeft immers zelf een computer. Bedenk ook dat niet iedere inwoner er 
even goed mee overweg kan. Meer analoge informatie door gemeente voor mensen die geen 
internet hebben.

Burgers zoveel mogelijk laten participeren binnen projecten/activiteiten. De overheid moet dat wel 
faciliteren. Sommige burgers zijn goed in het simpel uitleggen van moeilijke zaken, doe een beroep 
op hen.

Meer om elkaar geven. Niet denken dat de overheid het regelt. Met elkaar aan de slag gaan. Elkaar 
opzoeken. Iedereen moet zelf hierop inzetten. Vertrouwen is nodig tussen mensen. Dat is te zien. 
Geen woorden maar daden. Doel is vertrouwen herwinnen. Het dorp zelf met elkaar het gesprek 
aangaan. Bv wat vinden we er nu in Est van dat woningbouwcorporatie steeds woningen verkoopt 
zodat er steeds minder huurwoningen komen.

Dorpstafel moet door gemeente worden gefaciliteerd en ambtenaren niet denken in 
onmogelijkheden maar denken hoe kan doel worden bereikt.

Gemeente moet naar de dorpen toekomen, zodat inwoners bijvoorbeeld rijbewijzen en paspoorten 
aan kunnen vragen en zij daarvoor niet helemaal naar het gemeentehuis toe hoeven te komen. Als 
mensen op burgeravonden niet komen, is dat een signaal naar de gemeente. 
Volksvertegenwoordiging moet beter. 

Er kunnen aanspreekpunten gezocht worden onder de inwoners voor de verkeersveiligheid in de 
dorpen. Transportbedrijven van buiten de gemeente verplichten om niet meer gebruik te maken van 
sluiproutes (omzeilen files). Verkeer rijdt te hard. Verkeersremmende maatregelen zijn soms voor 
fietsers gevaarlijk, bijvoorbeeld een kronkelweg. Rood fiets (voet)Pad voor de Wittenberg stopt in 
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een keer,. Dit is gevaarlijk en niet logisch; er moet een veilige oversteek komen. Fietspad achter 
school langs is goed.

Soepel naar ondernemers, bijvoorbeeld bij startende ondernemers, allerlei regels die het moeilijk 
maken, daarbij begeleiden. Maar de KvK kan dat ook, dus geen actie gemeente.

Ouderen ondersteunen, vrijwilligers om je heen organiseren. Geeft aan liever een bekende buurman 
te hebben die helpt dan iemand die vanuit gemeente komt helpen. Stichting Welzijn Neerijnen doet 
heel goed en veel werk in Ophemert maar in Est geheel onbekend. Daar nog werk aan de winkel.

Soepele regeling mantelzorgwoningen. Vanuit de kerk wordt zorg gegeven. Er wordt een hulpdienst
gestart. De gemeente geeft subsidie voor mantelzorg, maar dat weten wij niet. 

Activiteiten in dorpshuizen. Dorpshuizen moeten toegankelijk zijn, lage koffieprijs! Verenigingen 
en vrijwilligers werven en inzetten, netwerk opzetten. Deze kunnen ervoor zorgen dat de faciliteiten
behouden kunnen worden. Dit dan met subsidie en coördinatie van de gemeente. Belang van 
persoonlijk contact voor de burgers / bestrijding eenzaamheid. Begin bij jezelf, kijk vanuit je hart 
wat nodig is en geef het mee in de opvoeding en anders spreek je mensen er op aan. 

Vrijwilligerswerk? Dit komt vaak op ouderen aan die niet meer werken maar nog alles kunnen. 
Waardering voor vrijwilligers, bijvoorbeeld door een belastingvoordeel.

Bewoners kunnen zelf dingen doen, opruimen vuurwerk 1 januari, klein onderhoud begraafplaatsen.
BBQ, wandeling, fietstocht waarbij je met elkaar het gesprek aangaat.  Iedereen eerst zijn eigen 
straatje schoonhouden. 

Algemene opmerkingen:

De inwoners van Neerijnen leven en participeren graag binnen de eigen dorpskern. Ze zijn daar 
relatief tevreden over en wensen dat graag zo te behouden.

Ook de nieuwe gemeente dient straks te bestaan uit 26 kernen met allen hun eigen identiteit en 
dynamiek, met leefbaarheid bevorderende voorzieningen.

Mensen zijn tevreden in het dorp waar men woont! 

Focus bij schaalvergroting op het kleine, de dorpstafel. Wees dichtbij de mensen, luister, wees 
betrouwbaar in woorden en daden. Laat keukentafelgesprekken leidend zijn in de zorg. Zie om naar 
elkaar, met respect voor elkaars levensbeschouwing. 
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