
Het collegeprogramma ‘Druten daagt uit’ staat vol superlatieven die getuigen van 
hoge ambities en uitdagingen.  

Ik wil een citaat in het bijzonder noemen: “Hoe de uitdagingen er precies uit gaan 
zien maken we later bekend.” 

Aangezien wij niet weten wanneer later is gaan we er vanuit dat dat nu wel eens zou 
kunnen zijn en wij zijn graag bereid een handje te helpen om de uitdagingen waar te 
maken. 

Met dank voor deze perspectiefnota willen wij de volgende uitdagingen aangaan: 

Uitdaging 1 De gezondste 

Bezoekers van de Afferdensche ,Drutensche en Deestsche waarden, dienen 
gelijkelijk toegang te kunnen krijgen ook als deze afhankelijk zijn van een rolstoel of 
scootmobiel. 

Crossers worden door de inmiddels opgeleide BOA’s en politie definitief uit dit 
geweerd. 

Uitdaging 2 De actiefste 

In de raad is draagvlak dat de dorpshuizen een gezonde exploitatie hebben. Wij 
willen daarom bepleiten dat bij het onderzoek naar een mogelijke bestuurlijke 
samenwerking en de vitaliteitsscan ook duurzaamheidsmaatregelen betrokken 
worden. Er zijn nog een aantal dorpshuizen die nog geen zonnepanelen hebben. Bij 
Puiflijk worden deze meegenomen bij de verbouw. Deest en Afferden hebben geen 
zonnepanelen en mogelijk is er in Horssen nog enige ruimte om verder te 
verduurzamen. 

Uitdaging 3 De duurzaamste 

• Het oplaten van ballonnen levert niet alleen vervuiling op. Ballonnen zijn ook 
verantwoordelijk voor sterfte onder vogels, vissen en zeezoogdieren. Een 
grote reeks van gemeenten, onlangs ook nog Beuningen, heeft inmiddels 
besloten tot een verbod op het oplaten van ballonnen. Druten als de 
duurzaamste dient zich hierbij natuurlijk aan te sluiten. Motie 

• Via luchtfotosignalering wordt kadastrale informatie verzameld. Dat kan 
gecombineerd worden met het in kaart brengen van gelegde zonnepanelen. 
Dat kan weer als basis dienen voor de uitwerking van de regeling dat men 
minder OZB gaat betalen bij het gebruik van zonnepanelen. Een melding kan 
dan voldoende zijn om de gegevens daarna actueel te houden. Kosten  3500 
euro p.j. Amendement 

Uitdaging 4 De aantrekkelijkste 



Het collegeprogramma maakt het (ook financieel) mogelijk om langer zelfstandig 
wonen mogelijk te maken. Maar het hoeft lang niet altijd geld te kosten, goede 
vastgelegde afspraken met ontwikkelaars van woningen kunnen dit ook binnen 
bereik brengen. Zo worden nu in Deest een zestal levensloopbestendige woningen 
gebouwd. Wij kennen meerdere inwoners uit Deest die zich hadden ingeschreven 
voor de koop van een dergelijke woning. Dit met het oog op het in Deest kunnen 
blijven wonen bij het klimmen der jaren. Geen van deze woningen is aan deze 
inwoners uit Deest toegewezen. Via een lotingssysteem zijn ze buiten de boot 
gevallen.  

Hier wreekt zich het feit dat de gemeente geen goede afspraak heeft gemaakt met 
de ontwikkelaar. Bij de uitgifte van dergelijke woningen zou een prioritering moeten 
worden gemaakt bij overtekening. 

1. Inwoners uit Deest 
2. Mensen die werkzaam zijn in Maas en Waal en van buiten de regio komen 
3. Inwoners vanuit de gemeente 
4. Overige belangstellenden 

Bij het bespreken van de woonvisie zien wij dit graag als een agendapunt op de 
agenda,evenals een inventarisatie van de vraag naar hofjeswoningen.  

Uitdaging 8 Uitwerking infrastructurele werken 

Het Trefpuntplein te Deest ligt er al vele jaren armetierig bij. Het plein heeft een 
100% uitstraling van een parkeerplaats terwijl het toch een echt dorpsplein zou 
moeten zijn waar men ook kan parkeren. Het behoeft een opknapbeurt waarbij alleen 
al enkele bomen al het karakter kunnen veranderen.  

Ook zou bezien moeten worden of het oorlogsmonument dat nu ook op de grond van 
de voormalige kerk staat op dit plein een plaats kan krijgen. Het oorlogsmonument 
zou op een dergelijk plein een meerwaarde kunnen zijn omdat daarbij historische 
monument van Deest een nieuwe gerespecteerde plaats krijgt en de jaarlijkse 
herdenkingen ook echt in het centrum van het dorp kunnen plaatsvinden. 

Daarbij zou zeker overwogen moeten worden het beeld van pater Heuft dat nu nog 
aan de gevel van de kerk hangt een plaatst te geven aan de gevel van het dorpshuis.  

Pater Heuft is in Deest en ook daarbuiten voor vele mensen een icoon die een plaats 
verdient in het dorpshart en dat is op het vernieuwde dorpsplein. En natuurlijk moet 
na de reconstructie het plein het Pater Heuftplein gaan heten. In november 2018 
deed collega raadslid Van den Hurk deze suggestie en die vonden wij toen al zeer 
waardevol. Of een dergelijke naam nu al dan niet religie gerelateerd is, is 
onbelangrijk. De inwoners van Deest zijn op veel gebieden pater Heuft veel dank 
verschuldigd of het nu gaat om rouw of trouw, of om de volksverheffing van de 
werkende jeugd, op alle gebieden stond hij voor de Deestenaren klaar gedurende 
zijn lange werkzame leven. Dat de ingrepen met bomen en oorlogsmonument 



parkeerplaatsen kosten realiseren wij ons natuurlijk ook. Er zijn in de directe 
omgeving, bijvoorbeeld de kerkzijde, voldoende mogelijkheden om een eventueel 
verlies te compenseren. 

Verhaal Tichellande 

Wat een voorbeeld van heen en weer geschuif behalve met de grond. 

Op 21 januari besluit de raad 200.000 euro beschikbaar te stellen. Dan beginnen de 
problemen,terwijl dat de oplossing zou zijn. 

De laatste afspraak was toch echt klip en klaar: 200.000 euro in totaal om de grond 
tot 1.10 m af te graven. 

Dat heeft wethouder Springveld hier in de raad van 22 mei gemeld. Er is een 
verwerker gevonden. 

Het college stemt op 28 mei in met de informatie,waarin de bijdrage van van Wanroy 
staat en in de besluitenlijst wordt gezegd dat de uitvoering na overleg met de 
bewoners opgepakt wordt. Een  ambtenaar kan eindelijk met de uitvoering aan de 
slag en gaat op 4 juni in gesprek met de werkgroep. Zij gaan akkoord met de optie 
1.10 meter boven het maaiveld. Iedereen blij. 

Vervolgens  amper 2 weken later mompelt wethouder Lepoutre dat er 18.000 euro 
bijgeplust moet worden. Waarom? 

Zowel inhoudelijk als procedureel rammelt dit aan alle kanten. 

Of de ene wethouder weet niet wat de ander doet, of de wethouder van financiën wil 
aan de raad meer geld vragen. Althans,dat begreep ik tijdens het RTG. 

Dit getuigt niet van de effectiefste,de actiefste noch de ondernemendste gemeente. 

Als dit college wel als de betrouwbaarste uit de bus wil komen,zal er nu snel en 
duidelijk met de raad en de werkgroep uitgekomen moeten worden. 

 

 

 

 

Uitdaging 9 Burgerschapsvorming 

Graag zien wij de kindergemeenteraad weer terugkeren in een nieuw jasje. 

Kinderen uit groep 8 mogen in groepjes projecten bedenken in hun eigen dorp en 
daarmee onder leiding van de burgemeester de discussie aan gaan om tot een 



besluit te komen. Ieder jaar is er een ander dorp aan de beurt te beginnen in 
Afferden, dus alfabetisch.  

Wij denken aan een budget van € 2.000 tot 3.000. 

 

Samenvattend stellen wij voor: 

1. Toegang tot de Afferdensche,Drutensche en Deestsche waarden ook onder 
Druten toegankelijk maken voor rolstoelen en schootmobielen. 

2. Daadwerkelijke aanpak van het crossen op de Afferdenscha en Deestsche 
waarden door inzet van BOA’s en politie. 

3. Bij het overleg met de dorpshuizen ook de duurzaamheidsmaatregelen te 
betrekken. 

4. Een verbod in te stellen op het oplaten van ballonnen. 
5. Verzamelen van informatie m.b.t.gelegde zonnepanelen 
6. Bij het bespreken van de woonvisie prioritering bij de toewijzing op de agenda 

te plaatsen. 
7. De parkeerplaats bij het dorpshuis in Deest ombouwen tot een dorpsplein 

waarbij de optie om het oorlogsmonument hier een plaats te geven serieus 
moet worden genomen. Ook de verplaatsing van het beeld van pater Heuft  
aan de gevel van het dorpshuis moet zeker overwogen worden. Bij de opening 
van het nieuwe dorpsplein de naam van het plein het Pater Heuftplein te 
noemen. 

8. De berg van Tichellande wordt conform de afspraak met de bewoners 
afgegraven. 

9. De kindergemeenteraad nieuw leven in te blazen. 

 

 


