
Om te beginnen een gebruikelijke dank aan het college en het  ambtelijk apparaat voor een leesbare 

NJN. 

Uw laatste raadsvergadering en dus ook laatste NJN. 

En lest best: een saldo van maar liefst € 2,66 miljoen. 

Daar ligt zeker een uitdaging. Want wat kun je allemaal doen voor € 2,66 miljoen? 

Dat geld is gedeeltelijk  echter al uitgegeven aan plannen  voor de Veerdam, de opknap van de Markt 

en  de invulling van het gebied waar de Dijk heeft gestaan. Maar dan blijft er nog genoeg over. 

Immers een positief saldo is een middel,geen doel op zich. 

In het collegeprogramma  Druten daagt uit, staat te lezen dat het college gaat voor prijs van de 

effectiefste. Zij vragen de WDW om door stageplekken de instroom van jonge mensen te stimuleren. 

Wij zien dat graag uitgebreid met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met een 

beperking , statushouders enz. 

Dan snijdt het mes aan twee kanten: Druten als effectiefste en als ondernemendste. Twee vliegen in 

een klap. 

De motie hierover treft u apart aan. 

Op het gebied van duurzaamheid wil onze gemeente weer de  landelijke afvalscheidingskampioen 

zijn. Dat woord verzin ik niet,staat letterlijk in het collegeprogramma. En op het gebied van 

duurzaamheid en energietransitie moeten  er nog wel de nodige stappen worden gezet. 

Over zwerfafval lees ik niets. En toch is dat naast hondenpoep de grootste ergernis van  de burger. 

Dagelijks zien we lege blikjes, verpakkingsafval, plastic. Als we de hoeveelheid zwerfafval willen 

verminderen, zullen we ons gedrag moeten veranderen. 

Maar hoe?  

1. Ieders gedrag is belangrijk :van beleidsmaker tot en met de inwoner in de straat 

2. Beloon positief gedrag 

3. Gedragsbeïnvloeding is een continu proces, niet iets eenmaligs 

4. Maak het mensen gemakkelijk om zwerfafval in te leveren 

In maart is er weer de traditionele schoonmaakdag. Wij dagen het college uit om dan met een plan te 

komen  voor  een nieuwe manier van zwerfafvalbestrijding. 

Voor suggesties kunt u bij SMW terecht. 

 

De  Afferdense en Deestste Waarden  gaan een toeristische trekpleister worden. 

Als je echter gebruik moet maken van een scootmobiel of rolstoel, kun je er niet in. Het risico dat er 

dan ook brommers toegang hebben is te groot. 



Het lijkt een beetje op het Drutens Bosje verhaal: er worden zaken vernield, dus halen we tafels en 

bankjes  maar weg. 

Wat SMW betreft de omgekeerde wereld. Wij vragen het college onderzoek te doen naar technische 

mogelijkheden om dit probleem op te lossen.  

 

Wandelend door Laakbos en op de dijk zie je dat er al weer volop resten van afgestoken  vuurwerk 

liggen. 

Voorzitter, wij kunnen weer aan de orde stellen dat het afsteken van vuurwerk nadelig is voor mens, 

dier en milieu. De ervaring van afgelopen jaren leert ons dat voorstellen voor beperkende 

maatregelen niet op steun van raad en college hoeven te rekenen. 

Traditie en vrijheid wegen zwaarder dan ernstig letsel, om maar te zwijgen van inzet van politie en 

andere hulpverleners. Het zij zo, hoewel we landelijk zien dat gemeenten steeds meer eigen beleid 

formuleren. 

 €2,6 miljoen in kas . Het lijkt heel veel. 

Maar de opdracht waar we als gemeente voor staan o.a. in het kader van energietransitie, de 

mogelijke schrapopgave van Westerhout-Zuid door de provincie, de afwikkeling van de herlocatie 

Tichelande  hebben zeker ook financiële consequenties. 

Daar moeten we nu al rekening mee  houden. 

 

 

 


