
Algemene Beschouwingen Maasdriel – 7 november 2019 
 

 

“De Tijd heeft Vleugels, geen Teugels” 
 

 

Voorzitter, 

 

De gemeenteraad van Maasdriel behandelt vanavond de Programmabegroting 2020-2023 en 

mij valt de eer te beurt namens D66 Maasdriel voor de tweede maal onze Algemene 

Beschouwingen te presenteren. Voordat ik begin spreek ik mijn complimenten en dank uit 

aan wethouder Jan-Hein de Vreede en zijn financiële team voor de degelijke begroting, 

ondanks de te elfder ure bekendgemaakte gigantische tegenvaller, en de bereidwilligheid de 

afgelopen weken om de raad mee te nemen in de doorgronding ervan.  

 

Als volksvertegenwoordiger leer je in korte tijd heel veel mensen kennen. En de mensen leren 

jou kennen. Afgelopen zomer raakte ik in gesprek met iemand die ik sinds mijn actieve rol voor 

D66 in Maasdriel al wel vaker ontmoette. We spraken over onze woonplaats Hedel en het feit 

dat ik nog altijd niet in de natuur rondom de Hedelse Bovenwaard had gewandeld. Ineens 

kwam het er van. We ontmoetten elkaar aan het einde van de Gementweg en struinden langs 

rap stromend water en onverstoorbaar grazende koeien. We spraken over de toekomst, want 

die stemde haar somber. Het klimaat verandert ingrijpend, de manier we met dieren omgaan 

doet pijn, onze economie is gehoorzaam aan de waan van de dag. Enzovoorts. Haar gemoed 

greep me aan. Een fris, jong mens op het midden van haar levensweg maar gebukt gaand 

onder de staat van de wereld. Haar kan positieve verandering niet snel genoeg gaan. Ik voel 

dat ook. De tijd heeft immers vleugels, geen teugels.   

 

Voorzitter, dergelijke ontmoetingen blijven je bij. Ook als je thuiskomt en probeert met een 

beetje Netflixen de zinnen te verzetten. Persoonlijk ben ik liefhebber van science fiction en 

dan kom je met het aanbod goed aan je trekken. Een opmerkelijke constatering is dat heel 

veel filmmakers geïnspireerd zijn door hoe de mensheid ten onder gaat. En wat we dan 

verzinnen om toch te overleven. Maar of we nu ondergronds gaan of naar één van de manen 

van Jupiter vliegen, er is een gemeenschappelijke boodschap: de aarde draait gewoon door. 

Het is aan ons om te voorkomen dat science fiction verandert in science fact.  

 

Over hoe Maasdriel een steentje bijdroeg aan het inzetten van een verandering in denken en 

doen om het tij te keren maakt men over 50 jaar vermoedelijk geen speelfilm. En toch is er 

heel wat op te sommen dat wij hier allen, met elkaar, bereikt hebben in een jaar. Heel specifiek 

het proces rondom de plaatsing van drie windmolens op De Lage Rooijen. Groene verevening 

als onderdeel van het VAB-beleid. Maar ook meer bereidheid om samen naar oplossingen te 

zoeken. In ateliers over het onderwerp en discussies hier in de raad, bijvoorbeeld in de meest 

recente Commissie Ruimte over input voor de Regionale Energie Strategie. Het is zo jammer 

dat de AVRI de begroting voor 2020 binnenkort met hogere kosten opnieuw zal moeten 

vaststellen, want dat sneeuwt het goede nieuws onder: afval scheiden gaat juist heel erg 



goed! We morren en we knorren op Facebook en op Twitter maar ondertussen zitten onze 

bakken keurig afzonderlijk vol met plastic, blik, papier en GFT. We doen het goed, zelfs al 

beloont de realiteit ons daarvoor niet in de portemonnee. Onze vraag aan de wethouder en 

een voortdurend aandachtspunt bij de Maasdrielse bevolking is: wanneer mogen we een 

oplossing voor luiers en incontinentiemateriaal tegemoet zien?  

 

Teneinde voortdurend stimulans te geven aan groene en duurzame initiatieven, heeft D66 

Maasdriel een motie (1) voorbereid voor waterberging op terreinen van ondernemers. We 

hebben dit voorstel bij enkele ondernemersverenigingen getoetst en we mochten rekenen op 

enthousiaste reacties. De praktische voordelen zijn veelzijdig. Waterberging, waar Maasdriel 

echt een steuntje in de rug bij nodig heeft, maar ook mogelijkheden om water te gebruiken 

voor schoonmarkwerkzaamheden of om te blussen. In een reactie van een ondernemer lazen 

wij: “Die motie moet er komen.” Waarvan acte. We zetten de wethouder graag aan het werk 

om in contact te treden met het waterschap om mogelijkheden te toetsen of zij de regeling 

willen steunen en om te kijken of er ruimte is bij de gemeente om ondernemers financieel te 

steunen. De resultaten van de inventarisatie zien we graag tegemoet.  

 

De weg naar een gezonde, duurzame samenleving zijn we definitief ingeslagen en we zijn 

benieuwd of het College vanavond wil reageren op de volgende stelling: “In 2022 zijn alle 

gemeentelijke gebouwen energieneutraal.”  

 

* * * 

 

Voorzitter, sinds enige tijd gaat het alarm op mijn telefoon soms ongenadig vroeg. Dan sleep 

ik mijzelf uit bed en sta voor dag en dauw tussen de bananen, aardappels en champignons 

voor de verkeerslichten bij De Geerden om de A2 op te rijden. Niet zelden stapvoets, omdat 

we met zijn allen allemaal ergens heen moeten, in steeds grotere aantallen. Het is inmiddels 

duidelijk dat het weinig nut heeft om onze verkeerswethouder steeds opnieuw te bevragen 

naar oplossingen die al een tijdje in de pijplijn zitten. Korte termijn oplossingen zouden wel 

eens kapitaalvernietiging kunnen zijn als we de lange termijn in ogenschouw nemen. Dat is 

een frustrerende maar begrijpelijke conclusie. Toch heeft D66 Maasdriel vanuit een warme 

interesse voor oplossingen gekeken naar een welbekend knelpunt in de ontsluiting van de 

Bommelerwaard. We hebben voor de sluis bij Sint Andries een kans gezien die we in een 

motie (2) hebben gegoten, die hopelijk werk-met-werk kan maken en Maasdriel verlost van 

een opstopping. Er staat immers groot onderhoud gepland aan de sluis en de weg. Hoe mooi 

zou het zijn als we werkzaamheden combineren om de N322 beter te laten doorstromen? Wij 

opperen het onderzoeken van een oplossing in de vorm van een hoger gelegen brug. 

 

Wachtend bij de verkeerslichten zie ik Maasdrielenaren, inwoners van de Bommelerwaard, op 

weg naar hun baan. De ene helft van het gezin gaat de weg op, de andere helft brengt de 

kinderen naar school, en de volgende dag andersom. Het onderwijs heeft landelijk, regionaal 

en lokaal altijd de volle aandacht van D66, zeker ook in deze week die gemarkeerd is door 

stakingen. Wij wensen dat ieder kind in de gemeente een gezonde en eerlijke start heeft. 

Daarom hebben wij in 2019 opnieuw gehamerd op de goede voorwaarden daarvoor. We zijn 



blij met de positieve weerslag die we daarvan teruglezen in de Programmabegroting. Stappen 

zijn gezet om Vroeg- en Voorschoolse Educatie kwalitatief naar een hoger niveau te trekken. 

Onderwijsbeleid krijgt hopelijk een impuls door extra ambtelijke slagkracht op dit terrein 

samen met Zaltbommel in te vullen. Wij hopen van harte dat dit lukt! Het stemt ons positief 

dat wij in de Programmabegroting sowieso veel positieve punten lezen over de verdergaande 

samenwerking met Zaltbommel. Eén gemeente Bommelerwaard is er nog niet, maar een 

wezenlijk verschil met het verleden is er wel. We vliegen thema’s vaker gezamenlijk aan. Met 

één visie voor het gebied door de voordeur en, zolang Maasdriel nog steeds Maasdriel is, met 

de optie op maatwerk via de achterdeur. Graag vernemen we van het College een korte 

update over hoe de stip aan de horizon er uitziet en of de ster al een beetje wil fonkelen.  

 

Voorzitter, Maasdriel profileert zich als onderdeel van de Bommelerwaard nadrukkelijker op 

het gebied van recreatie en cultuur. We hebben ook zoveel moois te bieden. De beleving in 

het gebied rond De Zandmeren is deze zomer aanzienlijk verbeterd en met de voortdurende 

aandacht voor bijvoorbeeld de mottekasteel opgravingen staat Kerkdriel goed op de kaart als 

een baken in verleden en heden. Wij vragen aandacht voor een gezonde toekomst van de 

musea en musea-achtige instellingen in Maasdriel, zoals de welbekende parels als Kasteel 

Ammersoyen, het Driels en Hedels Museum en Fort Sint Andries, maar ook de instellingen die 

moeite hebben op eigen benen te staan in een vluchtiger verstrijkende, gevleugelde tijd.  

 

* * * 

 

Voorzitter, tenslotte, het afgelopen jaar hebben raad en College veel voor de kiezen gekregen. 

We hebben beleid vastgesteld voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Een mijlpaal en 

nuttige actualisatie van beleid dat er al was in Maasdriel. Het Bestemmingsplan Buitengebied 

is ook geactualiseerd en dat ging gepaard met de nodige strubbelingen. Daarover is in vorige 

raadsvergaderingen voldoende en met klare taal gesproken. D66 heeft de nodige lessen 

geleerd in al deze processen en die dwingen ons opnieuw te kijken naar onze partijslogan 

“Nieuw. Fris. Anders”. De afgelopen weken en maanden drukken ons met de neus op die 

belofte vol te houden de spreekwoordelijke witte raaf te blijven in deze zaal. De slogan blijft 

dus overeind, maar met een toevoeging: “Beter”. Het hoeft namelijk niet altijd anders, soms 

moet het gewoon beter. Daarom ben ik blij met de motie (3) die is ontstaan uit een ochtendje 

meekijken bij handhaving door de AVRI, samen met collega Robert Dekkers van CDA 

Maasdriel. In de motie vragen wij onderzoek te doen naar wat beter kan ten opzichte van 

huidige werkwijzen en de raad daarover te informeren met eventueel verbetervoorstellen. 

 

Deze motie is specifiek, voorzitter, maar de geest ervan geldt in brede zin voor ons allemaal.  

 

Dank u wel.  

 

 

 

Tom van Engelen 

Raadslid D66 Maasdriel 


