
 

Algemene beschouwingen  
D66 BOMMELERWAARD 
 
 
Met daadkracht naar duurzaam 
 
Voorzitter, 
 
Duurzaamheid is een breed begrip, maar het komt er in het kort op neer dat in een duurzame wereld 
mens (people), milieu (planet) en economie (profit) met elkaar in evenwicht zijn, zodat we de aarde 
niet uitputten. 
 
Als we dit nou als uitgangspunt nemen en kijken naar onze eigen gemeente; hoe doen we het dan? 
Qua financien gaat het wederom voorspoedig. Onze welgemeende complimenten aan het college 
hiervoor. 
Bij duurzame economie spreken we echter van groei, versterking van de concurrentiekracht en een 
toename van de werkgelegenheid. Dat , voorzitter, zet ons aan het denken  
 
D66 is vanaf het begin af aan , nogal duidelijk, voorstander geweest van de komst van het Leisure 
Dome.  Het zou een publiekstrekker kunnen gaan zijn die bijdraagt aan de levendigheid van onze 
gemeente en tevens een bijdrage levert aan de werkgelegenheid; ook voor de jeugd kan dit op 
meerdere vlakken echt iets toevoegen! Fijn te zien dat dit in de begroting is meegenomen. Toch 
maakt mijn fractie zich zorgen over het verloop van dit proces. Blijkbaar is er eind febr 2020 pas 
helderheid over de hoeveelheid ruimte die RWS mogelijk nodig heeft. 
Wij vragen ons af of de initiatiefnemer er nog wel zin in heeft.  Kan de wethouder aangeven of de 
plannen van de initiatiefnemer nog hetzelfde zijn en hoe het met de verdere plannen staat? 
 
Het Leisure Dome en de binnenstad zullen verschillende doelgroepen trekken; dit biedt kansen. 
Benut de kracht van de binnenstad en maak deze aantrekkelijk voor een bezoek voor of na het 
Leisure Dome.  Levendigheid ga je niet bevorderen met uitlaatgassen op een terrasje op een 
prachtige markt. Waarom lukt het gelijksoortige kernen zoals Rosmalen, Vianen en Culemborg  wel 
hun oude centrum autovrij te maken en blijft Zaltbommel vasthouden aan dat handjevol 
parkeerplaatsen op de markt. In de begroting staat een nieuw parkeerbeleid voor de binnenstad 
meermaals opgenomen. Het is dus belangrijk! Mooi. Het parkeerbeleid zou afgelopen donderdag 31-
10  besproken worden alleen betrof dit enkel nog maar de verzamelde uitgangspunten en wensen 
voor het nog te maken beleid .  
Kan de wethouder aangegeven of het versterken van de pleinfunctie en daarmee het vitaliseren 
van de binnenstad ook meegenomen wordt in het nieuwe parkeerbeleid? Dit zou D66 dan namelijk 
graag aan het al bestaande wensenlijstje willen toevoegen. 
 
Vanuit het Leisure Dome, en de binnenstad lopen we vervolgens verder naar de supermarkt. En dan 
rijst bij ons vanzelf de vraag waarom eigenlijk de supermarkt op zondag nog niet open is? 
 Kan de wethouder hier een antwoord op geven? 
 
Voorzitter, genoeg over de economie op dit moment. 
Als antwoord op mijn vraag  thuis aan een hip apparaatje van google wat sociale duurzaamheid nou 
werkelijk betekent gaf een automatische stem het volgende antwoord: 
 
Een samenleving die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheden van 
de toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in gevaar te brengen. 
 
D66 is blij dat we, samen met een aantal betrokken raadscollega’s, de handen in een hebben 
geslagen om de inclusie gemeente nadrukkelijker op de agenda te plaatsen.  
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 Het moge duidelijk zijn dat er in Zaltbommel voor de LHBTI gemeenschap een lange adem nodig is 
om inclusie voor hen te realiseren. 
De inclusie agenda betekent echter in ons geval meer dan aandacht voor de LHBTI. Als kind van een 
vader in een rolstoel weet ik inmiddels dat het helaas geen vanzelfsprekendheid is dat er altijd 
rekening wordt gehouden met de mindervalide onder ons. Het volwaardig mee kunnen doen van 
iedereen in de samenleving ongeacht afkomst, seksuele voorkeur,  of een beperking die je 
veroordeelt tot het zijn van een buitenbeentje, moet echter een vaststaand gegeven zijn.  Wij kijken 
dan ook uit naar het verdere verloop hiervan. 
 
Voorzitter, 
 
Ondanks dat ik mijn klimaatdrammer trui in mijn kast heb laten liggen zou D66, D66 niet zijn als we 
het niet óók over duurzaamheid in relatie tot het milieu zouden hebben.  
In 2020 leggen we met de regio een bod neer bij het Rijk wat we regionaal kunnen bijdragen aan de 
energietransitie. Het Gelders energie akkoord vraagt ons om de co2 uitstoot met 55% te gaan 
verminderen ; dit zou minimaal 17 windmolens betekenen.  
Wij zijn verheugd dat dit ons uitgangspunt is. Maar voorzitter, laten we wel eerlijk  en realistisch 
blijven. Als de Raad het al niet eens kan worden over het plaatsen van 3 windmolens en de provincie 
de besluitvorming hieromtrent moet overnemen, hoe gaat er dan ooit overeenstemming bereikt 
worden over ten minste 17 windmolens? Of heeft dit college nog andere 
opties op het oog om de doelstelling van 55% reductie te behalen? We horen het graag. 
 
Kunnen coalitie partijen aangeven hoe zij dit zien? 
 
D66 is trots  op haar progressieve identiteit. Die trui die in mijn kast ligt, met die term “drammer” 
komt natuurlijk ergens vandaan. 
Dat het nog te vroeg is om de elektrische deelauto voor de burgers op te nemen in onze gemeente, 
snappen wij, maar met enige terughoudendheid èn creativiteit kan ook Zaltbommel stappen blijven 
zetten op het gebied van duurzaamheid. 
Neem bijvoorbeeld papier. Van de reclamefolders die bij ons allen op de mat komen is slechts 
ongeveer 50% echt afkomstig van onze middenstand. En van al deze folders verdwijnt er per 
huishouden ongeveer 50 kg papier per jaar de papierbak in. 
D66 dient daarom een motie in om deze milieuonvriendelijke verspilling  tegen te gaan. Deze zal ik zo 
voorlezen. 
 
Kom ik aan mijn laatste punt, voorzitter, want duurzaamheid wordt ook wel eens gebruikt als het 
gaat over relaties en zonder hier intieme zaken te gaan delen; duurzame relaties zijn van belang, ook 
voor onze gemeente. De samenwerkingsrelaties binnen de Raad zelf maar ook die met onze 
buurgemeente Maasdriel reiken verder dan de verkiezingen. D66 is dan ook verheugd te lezen dat de 
samenwerking met Maasdriel op zo veel onderwerpen terugkomt in deze begroting. 
Ik wil mijn betoog eindigen om het belang van deze duurzame relatie aan het college mee te geven.  
 
Een duurzame relatie betekent  namelijk dat beide partners naar de toekomst kijken en niet alleen 
op de korte termijn. Hierbij zijn volharding, trouw en doorzettingsvermogen van groot belang. 
 
Dank u wel 
 
 
 
 


