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Voorzitter,
De gemeenteraad van Maasdriel behandelt vanavond de Programmabegroting 2021-2024 en
mij valt de eer te beurt namens D66 Maasdriel voor de derde maal onze Algemene
Beschouwingen te presenteren. Normaal zou ik mijn hoofd draaien richting het bankje met de
wethouders en de twinkelende ogen van Jan-Hein de Vreede ontmoeten. Als aanvoerder van
het financiële team van deze gemeente zou ik hem complimenten maken voor wederom
keurig werk. Dat doe ik vanavond ook, met de toevoeging dat D66 hem een goede gezondheid
wenst. Wethouder De Vreede, Jan-Hein, we zien je graag snel terug!
We leven in een bijzonder jaar. Historisch gezien durf ik de stelling aan dat men over vele jaren
op 2020 terugkijkt als een kantelpunt in de geschiedenis. Dat geldt voor onze gemeente, voor
het land waarin we leven en voor mij persoonlijk. Veel was dit jaar ongewoon, of …

vreemd aan de orde van de dag
… waarin ik voor deze Algemene Beschouwingen een thema heb gevonden. Want het is
vreemd om hier te staan en niet na te gloeien van een drukbezochte Paardenmarkt. Geen
vrolijke herinneringen aan de lach van mijn dochter in een attractie op de Drielse Kermis. De
Samenloop voor Hoop in Ammerzoden kon niet doorgaan. Er is geen Sinterklaasintocht om
naar uit te kijken en kerst vieren wij allen waarschijnlijk in kleinere kring dan normaal.
Voorzitter, stel dat het coronavirus niet had bestaan, waar hadden we het dan in 2020 met
name over gehad? Voor D66 staat vast dat “vrijheid” het grote thema was geweest. In zekere
zin is het dat alsnog geworden. Ik refereer aan 75 jaar bevrijding van ons land; het einde van
de Tweede Wereldoorlog, wat destijds eveneens een kantelpunt in de geschiedenis was. De
sporen van die periode staan gegrift in het collectieve geheugen van de Bommelerwaard.
Wellicht zijn de ingrijpende gebeurtenissen van dit jaar de meest symbolische manier om stil
te staan bij hoe groot een goed vrijheid is. Die van ons is beknopt geraakt door hele en halve
lockdowns, maar hoeveel medelijden moeten we met onszelf hebben als we nog steeds
spareribs en pizza’s kunnen laten thuisbezorgen? Onze buiken blijven goed gevuld. We vinden
entertainment op onze televisie. Muziek luisteren we op telefoons met draadloze oordopjes.
Maar wat 2020 ons echt heeft geleerd, is de waarde van een handdruk, een knuffel, een kus.
Onze geliefden niet kunnen zien en omhelzen. Warmte bieden in meer dan een woord. Met
name daar hebben we keihard gevoeld wat het is om vrijheid te verliezen.

D66 wil de bevrijding van onze zichtbare onderdrukker 75 jaar geleden blijvend herinneren.
Daartoe hebben we in het voorjaar een motie aangenomen om helden van de Prinses Irene
Brigade te eren door straatnamen naar hen te vernoemen in de Groene Akkers in Hedel. Bij
het onderzoek naar dat initiatief ontdekten we dat een belangrijk object al decennialang
zonder naam door het leven gaat. De brug over de Maas bij Hedel willen wij daarom graag
middels een motie vernoemen naar Kapitein Willem de Roos, eerste luitenant van de Prinses
Irene Brigade, over wie fraaie anekdotes te vertellen zijn. Wij achten het van waarde om dit
te doen, niet alleen voor de herinnering maar ook voor de symbolische kracht die ervan uit
gaat. Vrijheid is van ons, vorige generaties hebben ervoor gestreden, soms tot aan de dood.
Het is aan ons om vrijheid te bewaken … en door te geven aan de volgende generatie.
***
Voorzitter, in 2020 hebben we meer dan ooit tijd in en rondom ons huis doorgebracht. Het
doet ons beseffen wat de waarde van een huis, een thuis, is. Een plek om je veilig te voelen,
om te schuilen als het buiten letterlijk of figuurlijk guur is, een plaats waar je bezint en oplaadt.
De Bommelerwaard is ons thuis tussen Maas en Waal en het doet ons deugd te horen dat heel
veel mensen hun eigen omgeving meer dan ooit ontdekt hebben. We hebben veel om trots
op te zijn, van prachtige groene uiterwaarden en krachtige blauwe rivieren tot levendige
dorpskernen met groot aanbod van hardwerkende ondernemers. Het gevoel van eigenheid,
liefde voor de eigen unieke omgeving, willen wij ten faveure van cultuurhistorische identiteit
en versterking van de toeristische aantrekkingskracht, een impuls geven door ook de kleinste
gemeenschappen in Maasdriel te benoemen. D66 heeft een motie gemaakt om in
samenspraak met dorpsraden en historische verenigingen te kijken waar het plaatsen van
komborden bij buurtschappen waarde toevoegt, en dan tot plaatsing overgaan.
Een kanttekening bij het hebben van een thuis is de zorg die D66 bij eerdere gelegenheden
heeft uitgesproken over zij die hun huis niet altijd als veilig beschouwen, met name kinderen.
Waar het naar buiten gaan juist een onderbreking is van een situatie die knelt, die ongelukkig
maakt. Graag horen wij van de wethouder welke signalen zij ontvangen heeft over het welzijn
van jeugd die onder moeilijke (psychische) omstandigheden leven. Gaat het goed met hen?
In de Programmabegroting 2021-2024 lazen wij dat onderzoek gaat plaatsvinden naar de
mogelijkheid tot het heffen van leges voor de uitvoering van taken rondom VVE. Dit roept bij
D66 veel vragen op, maar met name of dit een extra eigen bijdrage van laagopgeleide ouders
inhoudt. Wij horen hier graag meer over van de wethouder. Ook de voortgang op het gebied
van laaggeletterdheid wil D66 onder de aandacht brengen. Het is en blijft een aandachtspunt
in onze gemeente. Wij horen graag hoe Maasdriel focust houdt op deze uitdaging, die vaak
gepaard gaat met een gevoel van schaamte, nu het estafettestokje van het project Gelderland
Geletterd is doorgegeven aan Zaltbommel.
***

Voorzitter, het thema van deze beschouwingen zien wij op een belangrijk front niet terug. Als
het om duurzaamheid gaat merken we dat het in Maasdriel niet altijd vreemd meer is om
prioriteit te geven aan deze uitdaging. We slaan de handen ineen om stappen te zetten
richting een schonere toekomst en een wereld die we kunnen doorgeven aan onze kinderen.
We hebben nog wel een lange weg te gaan. Het belangrijkste ingrediënt om succes te boeken
is samenwerking. De missie om op het gebied van energie te kantelen naar een betere
leefwijze, overstijgt de politiek. Op alle vlakken is het geven en nemen. Er is niet één
allesomvattende oplossing, we moeten uit meerdere vaatjes tappen om te komen tot een mix
van goede ideeën. Dat betekent windmolens, en zonnepanelen, maar juist ook aan de
voorkant stimuleren niet meer te gebruiken dan je nodig hebt. Duurzaamheid moet bij alles
wat we doen het eerste uitgangspunt zijn. Educatie over de kostbaarheid van natuurlijke
bronnen zoals water en efficiënte manieren om onszelf te voorzien van zuiver water, zijn van
groot belang zijn. Met die uitgangspunten presenteert D66 twee moties:
1. Een Afvalwaterakkoord om overlap tussen gemeente en Waterschap beter te regelen;
2. Watertappunten op schoolpleinen om jeugd bewust te maken van waarde van water.
***
Voorzitter, als ik het tenslotte over een andere boeg mag gooien, deel ik graag een persoonlijk
relaas. In 2020 ben ik gaan samenwonen met mijn vriendin. Een bijzondere vrouw die uit een
ander land komt en nu hier in Nederland, in Maasdriel, haar draai moet vinden. Voor haar is
er regelmatig iets ‘vreemd aan de orde van de dag’. De dienstverlening van Maasdriel maken
wij van dichtbij mee, zoals het inschrijven als inwoner van de gemeente. Dit is ontzettend fijn
en klantvriendelijk verlopen. Complimenten voor Publieke Zaken die vaak als voordeur en
uithangbord van onze gemeente een beetje als vanzelfsprekend wordt geaccepteerd.
Het was niet altijd even makkelijk om mijn geliefde uit te leggen waarover wij ons als politiek
soms druk maken. Een stel windmolens, sociaal domein, een nieuw onderkomen voor de
voetbalclub, ja, dat gaat wel. Maar de complexiteit van sommige andere dossiers die spelen
op de grens van objectiviteit en subjectiviteit, dat is toch andere koek. De raad heeft vorige
maand op dat vlak een kantelpunt bereikt. Unaniem. Voor een politiek gezond klimaat
moeten we scherp zijn en blijven op wat in het verleden niet goed is gegaan. In dat proces is
het belangrijk te letten op balans en te voorkomen dat de patiënt overlijdt aan de autopsie.
Maasdriel leeft volop en gooit het roer om. We schudden steeds meer negatief verleden af.
Rossum krijgt 120 woningen, de macabere camping in Kerkdriel verandert in een prachtig
Resort aan de Maas, het Sociaal Domein gaat op de schop en rondom VVE is de inhaalslag
eindelijk uit de startblokken. We brengen onze begraafplaatsen op orde. We werken aan een
duurzame, groenblauwe toekomst. We bewegen voorwaarts!
Dat stemt tevreden, voorzitter.
Dank u wel.

Tom van Engelen
Raadslid D66 Maasdriel

