Voorzitter,
Ik begin met een recente uitspraak van onze premier.
Over een Turkse Nederlander die in de camera zei: “lazer op”.
Rutte zei: “lazer zelf op. Ga zelf terug naar Turkije. Pleur op.”
De boodschap van onze premier was simpel.
Dat als je wordt uitgescholden je gewoon maar moet terugschelden.
Dat als je wordt geschopt je gewoon maar moet terugschoppen.
Dat als je wordt geslagen je gewoon maar moet terugslaan.
Voorzitter, in zo’n land wil ik niet leven.
En het biedt ook geen enkele oplossing voor de problemen waar we voor staan.
Want een groot probleem is het verdwijnend besef van eigen verantwoordelijkheid
voor het publieke, gezamenlijke deel van onze samenleving.
Het antwoord van Rutte is het wegduwen van de ander als je last van hem hebt.
Maar wat juist nodig is voorzitter, is dat elke Nederlander bereid is om zich in zekere
zin druk te maken over wat de ander doet.
Niet door die ander weg te duwen, maar door die ander aan te spreken.
Een deel van onze inwoners wil dat echter niet meer.
En een naar mijn indruk nog groter deel van onze inwoners durft dat niet meer.
Onder het mom van verdraagzaamheid en individuele vrijheid zijn velen van ons
onverschillig geraakt over het gedrag van de ander (zolang men er zelf maar geen
last van heeft).
Veel anderen hebben het idee gekregen dat je niets meer mag zeggen van een ander.
En diegenen die het lef hebben om wel nog ‘ns iemand aan te spreken, komen slechts
agressie tegen.
Dit zorgt er voor dat velen zich terugtrekken in eigen huis en kleine privéwereld.
En dat onze publieke ruimte een soort niemandsland is geworden.
Een jungle waar ieder doet wat hij zelf wil,
men elkaar niet aanspreekt op asociaal gedrag
en een kleine groep inwoners via het recht van de sterkste lijkt te winnen.
Met als gevolg een toename van hufterig, respectloos gedrag en kleine criminaliteit,
een structureel gebrek aan politieagenten (die er dan ook nooit genoeg zullen zijn),
en een onhaalbare doelstelling van vrijheid en veiligheid voor iedereen in onze
publieke ruimte.
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Ons CDA antwoord hierop is dat we wel durven te vertellen wat goed en wat niet
goed is voor onze gemeente.
Dat onze publieke ruimte veilig, heel en schoon moet zijn.
Dat we de kleine groep mensen die zich niets aantrekt van onze wetten en regels
keihard aanpakken.
Dat ieder een burgerplicht heeft om mee te bouwen aan onze gemeente (wat doe jij
ervoor om onze samenleving beter te maken?)
Dat we het belang van het collectief boven dat van het individu stellen.
Dat het nooit alleen ik is maar altijd wij.
Dat we het vieren van verbindende feesten zoals Sint Maarten, een Sinterklaasintocht
of Koningsdag actief willen ondersteunen.
Dat we het gebruik van onze dorpshuizen betaalbaar willen houden voor onze
inwoners.
Dat we onze mantelzorgers een steun in de rug geven.
Voorzitter, een tweede uitdaging waarvoor we staan is de te snelle opwarming van
de aarde.
Resulterend in een grote urgentie voor transitie naar duurzame energieopwekking.
Vorig jaar werd in Parijs door 200 landen een klimaatakkoord gesloten.
Een akkoord om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en de opwarming
van de aarde te beperken.
Begin deze week is dit akkoord bindend geworden.
Doorgaan op de ‘oude voet’ is dus echt een heilloos pad.
CDA Zaltbommel kiest daarom structureel voor duurzaamheid als leidend principe
voor de toekomstige economische groei van onze gemeente.
Deze ‘rentmeesterschapskeuze’ is de enige manier om te komen tot nieuwe
economische groei op de langere termijn.
We gaan deze keuze zwaar laten wegen bij toekomstige raadsbesluiten.
Voorzitter, onze samenleving en onze economie vraagt dus om veranderingen.
CDA Zaltbommel gelooft in de kracht van onze samenleving als motor voor die
veranderingen.
Denk alleen al aan de brede bereidheid onder onze inwoners om zich belangeloos in
te zetten voor anderen via vrijwilligerswerk, mantelzorg, spontane hulp bij
noodopvang van vluchtelingen etc.
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Hoe kunnen we dan die kracht in onze gemeentelijke samenleving meer verbinden
met en inzetten voor de besluiten die we in deze raad nemen?
Voorzitter, die kracht kunnen we ‘ontketenen’ door als raad, als College en als
ambtenaren leiderschap te tonen en door ons in de uitvoering van raadsbesluiten
dienend op te stellen.
Leiderschap voorzitter, draait dan om ‘Doing the right things’.
En dienend voorzitter, betekent raadsbesluiten zo concreet en zo dichtbij onze
inwoners te brengen als mogelijk.
Zo dichtbij dat inwoners daar werkelijk zelf aan kunnen bijdragen.
Maar zonder dat dit doorschiet in populisme,
waarbij een kleine groep mondige inwoners denkt te bepalen wat er gebeurt
en raad en College de oren daarnaar laten hangen.
Leiderschap, voorzitter, is om in de samenwerking met Maasdriel duidelijk te
durven maken dat uitbouw van die samenwerking niet ten koste van alles kan en
mag gaan.
Dat er daarom een zwembadvoorstel moet komen, waarbij Zaltbommel niet alles
eenzijdig inlevert.
Dienend is om een zwembadlocatie te kiezen die goed bereikbaar is voor alle
inwoners van de Bommelerwaard, Hedel bijvoorbeeld.
Leiderschap is om de Torentuin door te zetten met vrijwilligers die willen
samenwerken met de gemeente en om onze oren niet te laten hangen naar
vrijwilligers die koste wat kost hun zin willen doordrijven.
Dienend is om ook die inwoners rondom de Torentuin een stem te geven die
helemaal niet zo blij zijn met die ‘hard-line’ vrijwilligers.
Leiderschap, voorzitter, is om een pilot autovrije markt uit te voeren als katalysator
voor de broodnodige verandering in onze binnenstad, omdat we niet ziende blind
willen zijn in een snel veranderende online wereld.
Leiderschap is ook om constructief tegengas te durven bieden aan diegenen die
geloven in het sprookje dat gratis parkeren leidt tot meer klanten en meer omzet.
Leiderschap is om de kans te grijpen om onze zorg lokaal in te kopen en dat zo goed
te doen dat er niet tot nauwelijks klachten zijn.
Dienend is om deze succesvolle aanpak met zoveel mogelijk andere gemeenten te
delen.
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Een groot compliment hiervoor College!
Leiderschap, voorzitter, is om er voor te durven kiezen om een Sint-Maartensfeest te
subsidiëren, omdat dit een echte bijdrage levert aan onze gemeentelijke samenleving.
Leiderschap is om onze regels zo aan te passen dat onze inwoners en verenigingen
tegen fatsoenlijke tarieven gebruik kunnen maken van onze dorpshuizen, omdat
daar de broodnodige ontmoeting tussen onze inwoners plaatsvindt die bouwt aan
onderlinge verbondenheid.
Leiderschap is om de Tijningenplas te voorzien van een volwaardige
zwemvoorziening omdat er een algemeen belang is, ook al zijn de direct
omwonenden daar niet zo blij mee.
Leiderschap is om bij gronduitgifte van bv de Waluwe de projectontwikkelaars te
vertellen dat zij die gronden alleen kunnen kopen wanneer ze energieneutrale
woningen gaan realiseren.
Tot slot voorzitter, is leiderschap om het goede financiële perspectief dat onze
gemeente laat zien, in te zetten om de goede dingen voor onze gemeente te doen.
Zoiets goeds, voorzitter, als positieve spin-off van de recente zwembaddiscussie, is
de herinvoering van schoolzwemmen.
Voorzitter, dan nu twee vragen aan het College:
In de programmabegroting missen we de voortgang t.a.v. de verkeerssituatie
Steenweg-Krangstraat-Middelsteeg.
Middels een motie hebben we het College recent verzocht om die verkeerssituatie
uiterlijk 2017 te verbeteren.
College, kunnen we deze verbeteringen inderdaad voor eind 2017 verwachten?
Verder blijkt de stand aan gereserveerde inkomsten precariobelasting per eind 2015
4,5 miljoen euro.
College, wanneer is duidelijk of deze gelden wel of niet tot onze beschikking komen?
En kunnen deze gelden worden gereserveerd voor bouw van een nieuw zwembad?
Wellicht kunnen we dan een heel positief gesprek voeren met onze buurgemeente.
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Dan dienen we zometeen, in het kader van duurzaamheid, twee moties in.
Wij horen van diverse verenigingen en scholen dat zij graag bereid zijn om te
investeren in bv zonnepanelen maar dan vaak vast lopen in de financiering daarvan.
Dat vinden wij ongewenst.
Daarom een motie om deze financiering te vergemakkelijken.
En een tweede motie om vanaf 2018 bij grondverkoop energieneutraal bouwen op te
nemen als voorwaarde.
Tot slot drie vragen aan zowel raad als College.
Allereerst het Sint-Maartensfeest.
Recent kwam in het nieuws dat de organiserende stichting de eindjes nog maar
nauwelijks aan elkaar kan knopen.
College, bent u bereid om met deze stichting in overleg te treden om te helpen het
Sint-Maartensfeest te continueren en raad, steunt u dit verzoek?
Dan de toegankelijkheid van onze dorpshuizen.
College, bent u bereid om een voorstel uit te werken waardoor dorpshuizen in staat
worden gesteld en worden gestimuleerd om niet-commercieel gebruik van hun
ruimtes tegen aangepaste tarieven mogelijk te maken en raad, steunt u dit verzoek?
Tot slot voorzitter, de herinvoering van schoolzwemmen.
Onze begroting laat een structureel overschot zien van 180.000 euro per jaar.
En dat overschot loopt de komende jaren op.
Vrucht van jaren goed beleid.
CDA Zaltbommel vindt dat er daarom nu financiële ruimte is om goed leren
zwemmen weer voor elk kind in onze gemeente bereikbaar te maken.
In een waterrijk gebied als de Bommelerwaard is dit eigenlijk een ‘no-brainer’.
College, bent u bereid om samen met onze scholen een voorstel uit te werken voor de
herinvoering van schoolzwemmen waarbij mogelijk het structureel overschot wordt
ingezet en raad, steunt u dit verzoek?
Als daar een motie voor nodig is, dan horen we dat graag.
En last-but-not-least mobiele bereikbaarheid.
Graag deel ik met u de laatste ontwikkelingen:
-

in Nieuwaal komt in de loop van 2017 een nieuwe GSM-mast
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-

voor Nederhemert wordt op korte termijn een vergunningstraject gestart om ook
daar een nieuwe GSM-mast te plaatsen

-

en in Gameren, Poederoijen en Bruchem worden in de loop van 2017 de
bestaande masten onderhanden genomen waardoor mobiel bereik in en rond die
dorpen aanzienlijk moet verbeteren

Voorzitter, sinds 2011 knokt CDA Zaltbommel voor goed mobiel bereik.
Als KPN doet wat ze nu heeft beloofd, dan kan 2017 het jaar worden waarin er goed
mobiel bereik is in al onze dorpen.
Dat zou een geweldig resultaat zijn van 6 jaar inspanning.
Ons blijvend verzoek aan het College: bent u bereid om maximale medewerking te
verlenen aan de benodigde vergunningen voor plaatsing van de twee nieuwe masten
in Nieuwaal en Nederhemert?
Afsluitend voorzitter.
Het is het grote geloof in de kracht van onze samenleving en mijn overtuiging dat de
uitgangspunten van het CDA nog steeds inspireren tot ‘doing the right things’, dat ik
actief ben in de raad van Zaltbommel.
Met als doel niets meer of minder dan onze gemeente ten goede te veranderen.
Een gemeente waar onze kinderen zich veilig zullen voelen.
Waar ze zichzelf kunnen ontplooien tot rechtvaardige, liefdevolle mensen.
Mensen die geduldig en onvermoeibaar bouwen aan een sterke, veilige en duurzame
gemeente Zaltbommel.
Ik dank u wel.
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