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Voorzitter	Ingrid	Scheifes-Coenen:	

De	klus	zit	er	weer	op	…	
en	Gemeentebelang	gaat	door	
	
Ik	had	beloofd	tot	na	de	afgelopen	gemeenteraadsverkiezingen	het	
voorzitterschap	waar	te	nemen.	Nu	is	het	zover	en	is	het	tijd	voor	een	
afscheid.		
	

Kees	Dikker	en	Jos	Emmen	zaten	in	1982	in	de	
raad	voor	Sociaal	Appel	-	P'70	onder	de	
werknaam	Blok.	Op	16	september	werd	dat	
Gemeentebelang.	Met	Cisca	Vonk	als	
secretaris	van	de	partij,	werd	ik	de	eerste	
voorzitter.	Dat	heb	ik	toen	4	jaar	gedaan.	
	
In	1986	was	Kees	Dikker	weer	lijsttrekker.	Ik	
stond	op	plaats	twee.	We	haalden	weer	twee	
zetels.	Maar	we	slaagden	erin	met	Kern	75,	
VVD		en	de	PvdA	een	coalitie	te	vormen.	Kees	
had	als	directeur	van	de	Academie	voor	
Lichamelijke	Opvoeding	geen	tijd	voor	het	
wethouderschap.	Die	klus	moest	ik	op-
knappen.	Dat	werd	voor	Gemeentebelang	de	
kans	om	zijn	plannen	waar	te	maken.		
	
Zo	kwam	er	een	milieubeleidsplan,	de	nota	
"Geld	en	zorg"	verscheen	en	de	toegankelijk-
heid	voor	gehandicapten	kwam	op	gang.	Voor	

Gemeentebelang	en	voor	mij	was	dat	het	
begin	van	een	vruchtbare	periode	van	20	jaar	
wethouderschap.	
	
Toen	ik	weer	gewoon	burger	onder	de	burgers	
was,	werd	me	enkele	malen	gevraagd	om	het	
voorzitterschap	van	de	partij	waar	te	nemen.	
Natuurlijk	doe	je	dat	dan	telkens	weer.	Maar	
nu	is	het	over:	zo	is	dat	afgesproken!		
	
Een	nieuwe	vruchtbare	periode	voor	
Gemeentebelang		is	begonnen.	We	hebben	
duurzaamheid	op	de	kaart	gezet	en	nu	gaan	
we	dat	verankeren	in	het	beleid.	En	daarbij	is	
een	goede	wisselwerking	tussen	wethouder,	
fractie	en	bestuur	erg	belangrijk.		
	
Ik	wens	mijn	opvolger	veel	wijsheid	en	geduld,	
om	de	partij	op	koers	te	houden.		
Want	waar	je	woont,	moet	het	goed	zijn!	

	
Algemene	Ledenvergadering	verplaatst	naar	september	
	
Op	14	juni	zou	er	een	Algemene	Ledenvergadering	zijn,	maar	in	de	loop	van	de	afgelopen	maand	
verdwenen	er	in	steeds	meer	punten	van	de	agenda.	Het	bestuur	heeft	daarom	besloten	de	leden-
vergadering	naar	september	te	verplaatsen.	De	leden	krijgen	de	uitnodiging	hiervoor	per	e-mail.			
In	september	staan	in	ieder	geval	de	volgende	zaken	op	de	agenda:	
	

• de	beantwoording	van	vragen	over	het	coalitieprogramma	2018-2022	
• de	rekening	en	verantwoording	over	de	financiën	2017		
• de	hoogte	van	de	afdrachten	door	raadsleden	en	wethouder	per	1	april	2018	
• verkiezing	van	bestuursleden,		
• verkiezing	nieuwe	voorzitter	
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Fractievoorzitter	Johan	Manders:	

Nieuwe	fractie	en	nieuwe	coalitie	
	
Dank	zij	de	goede	prestaties	van	Gemeentebelang	tijdens	de	verkiezingen	zijn	we	weer	een	van	de	
partijen	in	de	coalitie.	Maar	er	is	wel	wat	veranderd.	Daarom	geven	we	informatie	over	de	
veranderingen	in	de	fractie,	in	de	coalitie	en	in	de	raadscommissies.	
	
Nieuwe	fractie	
	
Allereerst	onze	fractie:	nieuw	in	de	fractie	zijn	
Maud,	Ben	en	Peter.	Voor	hen	is	het	leer-
proces	begonnen	in	hun	nieuwe	rol.	Ze	
nemen	deel	aan	verschillende	informatieve	-
bijeenkomsten	en	voeren	overleg	binnen	de	
fractie	en	in	de	commissies.	
De	andere	coalitiepartijen	hebben	ook	
nieuwe	fractieleden:	Kern	75	heeft	er	drie	en	
het	CDA	eentje.	Alles	opgeteld	hebben	we	dus	
50%	nieuw	bloed	in	de	drie	fracties.	Dat	op	
zich	betekent	dat	we	naast	het	wennen	aan	
de	nieuwe	rol	die	je	hebt	als	raadslid,	ook	
moeten	wennen	aan	elkaars	fracties.	Gelukkig	
hebben	we	vrij	kort	na	de	verkiezingen	al	een	
keer	samengekomen	om	kennis	te	maken	en	
elkaar	te	leren	kennen.	We	hebben	daarbij	
gesproken	over	een	basale	zaken	als	hoe	te	
communiceren	en	hoe	elkaar	te	vinden	bij	de	
verschillende	agendapunten	van	de	raad.	
	
Nieuwe	coalitie	
	
Het	laatste	nieuwe	feit	is	natuurlijk	het	
coalitieakkoord.	In	een	extra	vergadering	
hebben	we	dit	met	elkaar	besproken	maar	
het	huidige	akkoord	geeft	een	nieuwe	richting	
aan,	bijvoorbeeld	meer	aandacht	voor	
duurzaamheid	en	een	duidelijkere	impuls	aan	
onderwerpen	als	zorg	en	veiligheid.	In	de	
raadsvergadering	waarin	het	coalitieakkoord	
is	besproken	zijn	de	oppositieparttijen	
helemaal	los	gegaan.	Ze	noemden	het:	het	
slechtste	plan	ooit,	onduidelijk,	niet	
onderbouwd	enz.	Wat	schets	echter	mijn	

verbazing:	een	van	de	eerste	voorstellen	qua	
motie	ging	over	aansluiten	bij	duurzaamheid	
in	Brabant.	En	dat	stond	in	het	coalitie-
programma!	In	mijn	verklaring	voor	wat	
betreft	het	coalitieakkoord	kon	ik	het	dan	ook	
niet	laten	om	de	punten	waarop	we	het	wel	
eens	zijn	op	te	sommen.	En	dat	zijn	er	meer	
dan	die	waar	ze	op	tegen	zijn.	En	toen	…	was	
het	stil!	
	
Versterking	raadscommissies	
	
Zowel	aan	het	einde	van	de	verkiezings-
campagne	als	kort	daarna	zijn	verschillende	
inwoners	aan	een	traject	begonnen	om	
Gemeentebelang	in	de	commissies	te	komen	
versterken.	Zo	is	Paul	van	Dongen	een	
inwerktraject	gestart	bij	de	commissie	
Samenleving	en	Armand	Cornielje	bij	de	
commissie	Middelen.	Na	afloop	van	dit	traject	
hebben	we	een	evaluatie	en	zullen	we	samen	
bespreken	of	actieve	deelname	in	de	
commissie	tot	de	mogelijkheden	behoort.	
Daarnaast	zijn	er	nog	een	aantal	inwoners	die	
vooraleerst	eens	komen	snuffelen	aan	
hetgeen	wij	met	elkaar	bespreken	en	regelen.	
Prachtig	toch	dat	er	zoveel	animo	voor	ons	en	
onze	partij	is!	
	
De	komende	maanden	zullen	wij	als	fractie,	
samen	met	de	commissieleden,	onze	
schouders	eronder	zetten	om	onze	
doelstellingen	van	Gemeentebelang	te	gaan	
bereiken.	En	dat	we	er	zin	in	hebben,	mag	
voor	zich	spreken.	

Johan	Manders	
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Wethouder	Ariane	Zwarts:	

Bedankt	allemaal!	GB	heeft	
het	geweldig	gedaan!	
	
Nu	alles	weer	“”normaal”	lijkt	te	zijn	na	de	
gemeenteraadsverkiezingen	in	maart	maak	ik	
toch	van	deze	gelegenheid	gebruik	om	te	zeggen	
dat	het	niet	zomaar	normaal	is.	Want	wat	was	het	
spannend!	
	
In	het	politieke	landschap	is	veel	veranderd.	
De	komst	van	D’66	is	een	feit	en	ook	het	forse	
zetelverlies	van	Kern’75	was	in	de	peilingen	
voorspeld.	Maar	wat	zou	Gemeentelang	gaan	
doen?	Zeker	omdat	we	de	vorige	keer	een	
flinke	sprong	van	3	naar	5	zetels	hadden	
behaald.	Was	dat	tijdelijk	of	konden	we	dat	
vasthouden?	En	dat	is	gebeurd,	onze	5	zetels	
zijn	ook	nu	weer	behaald.	Een	prachtige	
prestatie	waarbij	we	zelfs	Kern’75	genaderd	
zijn	tot	op	15	stemmen!	
	
Maar	dit	behaal	je	niet	zomaar.	Er	is	zo	hard	
gewerkt	door	iedereen	om	dit	mogelijk	te	
maken.	We	hadden	weer	een	fantastische	
aansprekende	campagne	waar	leden	
financieel	of	op	een	andere	wijze	
(bijvoorbeeld	onze	lijst	met	maar	liefst	50	
kandidaten!)	aan	hebben	bijgedragen,	waar	
gesjouwd	is	met	de	letters,	kaarten	en	
vouwkrant,	waar	tijd	in	is	gestoken	en	veel	
energie	om	het	te	bedenken	en	te	maken.	
Gemeentebelang	en	de	GB'ers	waren	positief	

aanwezig	en	dat	hebben	onze	inwoners	
gezien	en	gewaardeerd.	Maar	hoewel	
resultaten	uit	het	verleden	geen	garanties	
bieden	voor	de	toekomst	moeten	we	niet	
vergeten	dat	ook	de	vorige	fractie	en	
commissieleden	altijd	hard	gewerkt	hebben.	
	
De	keuzes	die	zijn	gemaakt	in	de	raad	om	
Gilze	en	Rijen	nog	beter	en	mooier	te	maken	
hebben	ook	bijgedragen	dat	Gemeentebelang	
een	partij	is	die	deze	5	zetels	verdiend	heeft.	
Daarom	wil	ik	iedereen	nogmaals	hartelijk	
bedanken	voor	alle	inzet	en	hulp	en	de	
nieuwe	fractie	en	commissieleden	veel	succes	
maar	ook	plezier	wensen	in	de	komende	4	
jaar.		

	
Commissie	Middelen:	

Bijna	een	miljoen	over	op	Jaarrekening	2017	
	
Nadat	de	eerste	commissie	Middelen	was	gecanceld	-	er	waren	nauwelijks	agendapunten	-	heeft	
onlangs	toch	de	eerste	vergadering	van	de	commissie	Middelen	plaatsgevonden.	
	
Centraal	in	die	vergadering,	net	als	elk	
voorjaar,	stonden	de	beleidsvoornemens	en	
jaarstukken	op	de	agenda's	van	de	verschil-
lende	gezamenlijke	regelingen.	Denk	hierbij	
aan	de	Omgevingsdienst,	de	Veiligheidsregio	
en	de	ABG-gemeenten.	Samen	met	Henk	Jan	
en	Kees	hebben	we	ons	voorbereid	op	dit	
overleg.	Spectaculair	was	en	is	het	niet	
geweest.	Dat	wordt	het	komende	weken	wel	

als	de	Jaarrekening	2017	op	de	agenda	komt	
te	staan	en	kort	daarna	de	Perspectiefnota.	
Belangrijk	nieuws	vanuit	de	jaarrekening	was	
er	zeker	te	melden:	We	houden	ruim	900.000	
Euro	over.	Mede	daardoor	blijven	we	een	
gezonde	gemeente	met	nog	steeds	veel	
plannen	en	ambities.	

Johan	Manders
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Raadslid	Peter	van	Seters:		

De	Butter:	een	onverwacht	mooi	resultaat!	
	
Waartoe	de	deelname	in	een	
gebruikersgroep	voor	het	behoud	
van	een	zwembad	al	niet	kan	
leiden.	In	eerste	instantie	was	ik	
vooral	boos,	want	als	je	al	40	jaar	
wekelijks	gebruikt	maakt	van	een	
zwembad,	ga	je	dat	bad	nu	een-
maal	een	beetje	als	iets	van	jezelf	
beschouwen.	Maar	zoals	het	in	
onze	gemeente	gebruikelijk	is,	ga	
je	ook	in	gesprek	met	elkaar	en	
kun	je	zo	tot	andere	inzichten	
komen.		
	
Wat	opviel	was	de	openheid	waarmee	de	
plaatselijke	politiek	het	gesprek	met	de	
actiegroep	aanging	op	basis	van	argumenten.	
In	open	gesprekken	probeer	je	van	elkaar	te	
horen	wat	de	standpunten	zijn	en	je	probeert	
elkaar	te	overtuigen.	Zo	werden	we	
meegenomen	langs	drie	recent	gebouwde	
zwembaden	en	we	zagen	daar	bijvoorbeeld	
dat	het	energiegebruik	enorm	kon	worden	
teruggebracht,	dat	er	moderne	materialen	
kunnen	worden	toegepast	en	dat	aan	de	toe-
gankelijkheid	voor	alle	doelgroepen	kan	
worden	gedacht.	En	dan	word	je	mee-
genomen	in	het	hele	proces	van	de	ont-
wikkeling	naar	een	nieuwe	sporthal	met	
zwembad	en	dan	raak	je	zo	enthousiast	dat	je	
jezelf	aanmeldt	bij	Gemeentebelang	en	zo	
nog	dichter	bij	de	besluitvorming	komt.		
	
Het	begon	met	een	strijd	waar	de	nieuwe	
accommodatie	moest	komen.	Het	gezond	
verstand	won	het.	De	plaats	werd	de	
Vliegende	vennen	vlak	bij	het	nieuwe	gebouw	
van	basisschool	De	Kring.	Vervolgens	kwam	
het	plannen	maken	en	aanbesteden.	En	dat	
moest	uiteraard	met	goedkeuring	van	de	
gemeenteraad.	Zo'n	proces	kost	veel	tijd.	
Intussen	was	ik	al	lid	van	de	raadscommissie	
en	bestuurslid	bij	Gemeentebelang	geworden.	
Het	bouwen	begon.	Er	werd	een	groot	

spandoek	geplaatst,	zodat	iedereen	kon	zien	
wat	we	voor	ogen	hadden.	Al	snel	werden	de	
eerste	contouren	zichtbaar,	want	er	werd	met	
heel	veel	mensen	keihard	gewekt.		
	
Tot	tweemaal	toe	mochten	we	de	voortgang	
van	de	bouw	bekijken	en	we	zagen	dat	het	
mooi	werd.	De	nieuwe	accommodatie	kreeg	
spontaan	een	naam:	De	Butter.	Dat	was	de	
naam	van	het	pad	dat	voor	het	gebouw	langs	
loopt.	Vroeger	ging	men	hier	met	paard	en	
wagen	langs,	nu	wandelend.		
	
Intussen	waren	we	alweer	vier	jaar	verder.	Na	
een	lange	verkiezingscampagne	en	een	voor	
Gemeentebelang	goede	verkiezingsuitslag		
was	ik	inmiddels	raadslid	geworden.		
	
Op	vrijdag	25	mei	mocht	ik	samen	met	heel	
veel	mensen	getuige	zijn	van	de	opening	van	
Den	Butter.	Ik	moet	eerlijk	bekennen	dat	het	
resultaat	mijn	stoutste	verwachtingen	heeft	
overtroffen.	Superlatieven	kom	je	te	kort:	wat	
een	mooie	sporthal!	En	wat	een	gezellig	
restaurant,	en	wat	een	mooi	zwembad!	En	
dat	ook	nog	op	zo'n	mooie	locatie.		
	
De	Butter	is	een	parel	voor	onze	gemeente.	Ik	
hoop,	met	heel	veel	andere	mensen,	hiervan	
nog	jaren	gebruik	te	kunnen	maken.		

													



Gemeentebelang Nieuwsbrief 2018-02, juni 2018 5 

	
	
Commissie	Samenleving:	

Extra	aandacht	voor	jeugdzorg!	
	
In	de	commissie	Samenleving	van	de	gemeenteraad	worden	de	onderwerpen	behandeld	die	te	
maken	hebben	met	onder	andere	zorg,	onderwijs	en	sport.	Sinds	enkele	jaren	is	de	gemeente	ook	
verantwoordelijk	voor	de	verstrekking	en	de	kwaliteit	van	de	Jeugdzorg.		
	
Als	een	kind	hulp	nodig	heeft,	stelt	de	
gemeente	vast	welke	hulp	nodig	is	en	
vervolgens	stelt	die	daarvoor	een	persoons-
gebonden	budget	(pgb)	ter	beschikking.	De	
aanbieders	van	de	jeugdhulp	bepalen	hoe	de	
hulp	geboden	gaat	worden.		
	
Omdat	onze	gemeente	Gilze	en	Rijen	te	klein	
is	om	de	jeugdzorg	zelf	in	te	kopen,	wordt	de	
aanbesteding	door	het	samenwerkings-
verband	Hart	van	Brabant	gedaan.	Dat	is	een	
samenwerking	van	de	gemeente	Dongen,	
Gilze	en	Rijen,	Goirle,	Heusden,	Hilvarenbeek,	
Loon	op	zand,	Oisterwijk,	Tilburg	en	Waalwijk.	
Dit	betekent	dat	er	veel	verschillende	zorg-
verleners	aan	het	werk	moeten	worden	gezet,	
met	de	bijbehorende	geldstromen.		
	
Deze	diversiteit	in	combinatie	met	de	centrale	
inkoop	maakt	het	lastig	om	echt	te	kunnen	
sturen	op	de	financiën.		

Gelukkig	lijkt	het	goed	te	gaan	met	de	
daadwerkelijke	zorgverlening	en	zitten	de	
knelpunten	vooral	achter	de	schermen.		
	
Als	lid	van	de	commissie	Samenleving	heb	ik	
verschillende	bijeenkomsten	bijgewoond	die	
waren	georganiseerd	door	Hart	van	Brabant.	
Zo	was	ik	van	de	week	op	een	bijeenkomst	
waar	vernieuwende	projecten	gepresenteerd	
werden.	Hier	was	de	jeugd	massaal	aanwezig	
en	veel	van	de	pitches	werden	dan	ook	
gepresenteerd	door	jongeren	die	met	
jeugdzorg	te	maken	hadden.	Daar	kun	je	als	
raadslid	veel	van	leren.	Te	zien	was	hoe	de	
focus	steeds	meer	is	komen	te	liggen	op	het	
samen	met	de	jeugd	beleid	maken.		
	
Als	commissielid	blijven	wij	letten	op	de	
kwaliteit	van	de	jeugdzorg	binnen	onze	
gemeente.	De	centrale	inkoop	moet	daaraan	
bijdragen	en	mag	geen	last	zijn	voor	de	
gemeente.		

Maud	en	Peter	
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Raadslid	Francesco	Beterams:	

De	man	met	de	efficiënte	hamer...	
	
De	burgemeester	schrikt	van	de	ram	op	de	tafel	...	De	griffier	zegt:	"Prima!"	Commissieleden	
komen	naar	me	toe	en	bedanken	me	voor	het	voorzitten	van	de	vergadering.	Het	zit	erop,	mijn	
eerste	voorzitterschap	in	de	commissie	Middelen.	
	
Op	donderdag	24	mei	2018	was	ik	voor	de	
eerste	keer	voorzitter	van	de	commissie	
Middelen.	Vier	jaar	lang	was	ik,	samen	met	
Pieter,	vast	lid	van	de	commissie	Ruimte.	Voor	
de	nieuwe	raadsperiode	had	ik	aan	de	fractie	
voorgesteld	om	commissievoorzitter	te	
worden.	Na	wat	geschuif	kwam	ik	vervolgens	
bij	Middelen	terecht	en	werd	benoemd	door	
de	raad.	Een	leuke	en	nieuwe	uitdaging,	
maar...	Een	werkoverleg	had	ik	al	wel	eens	
voorgezeten,	maar	dit	was	toch	wel	andere	
koek.	Het	gaat	om	politici,	die	zijn	over	het	al-
gemeen	goed	gebekt.	Dan	is	er	ook	nog	een	
publieke	tribune,	over	het	algemeen	niet	
helemaal	vol,	maar	dan	heb	je	ook	nog	de	
pers...	Voor	je	het	weet,	sta	je	in	de	krant.	Als	
voorbereiding	hebben	de	
commissievoorzitters	overlegd	met	de	griffier	
en	de	geldende	regelgeving	besproken.	We	
krijgen	nog	een	cursus.	Maar	dan	zijn	we	
alweer	enkele	vergaderingen	verder.	
	
Om	niet	helemaal	in	het	diepe	te	springen	
had	ik	Marieke,	oud-raadslid	maar	ook	oud-
commissievoorzitter,	gevraagd	om	mij	na	de	

vergadering	feedback	te	komen	geven.	"Geen	
probleem"	zei	ze,	"maar	zorg	dan	wel	dat	je	
binnen	een	uur	klaar	met	die	vergadering	
bent.	Jij	kan	dat	als	voorzitter	regelen!"	Van	
die	afspraak	is	weinig	terecht	gekomen.	Twee	
uur....	Maar	onze	commissievergadering	was	
wel	de	kortste	van	die	week!	Dus	toch	goed	
gedaan.	De	feedback	van	Marieke	houd	ik	in	
gedachten:	enkele	commissieleden	toch	iets	
korter	houden,	spreken	via	de	voorzitter	nog	
een	keer	uitleggen	en	het	college	voldoende	
ruimte	geven,	maar	ook	weer	niet	teveel.	En	
de	voorzittershamer?	Die	klap	is	de	volgende	
keer	iets	zachter,	zodat	de	burgemeester	niet	
nog	een	keer	van	zijn	denkbeeldige	stoel	valt.	
	
Op	18	juni	2018	is	de	volgende	
commissievergadering	waarin	ik	mag	
aantreden.	Voor	de	eerste	keer	was	ik	
tevreden,	de	volgende	keer	doen	we	het	weer	
net	wat	beter,	zodat	we	steeds	efficiënter	
kunnen	gaan	vergaderen...		
	
Hoewel	"politiek	en	efficiënt",	daar	moet	ik	
nog	eens	goed	over	gaan	nadenken.	:-)		
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Commissie	Ruimte:	

17.000	bomen	onder	de	loep	in	onze	gemeente	
	
Wat	betekent	een	boom	voor	u?	Geniet	u	van	bomen	in	uw	omgeving,	of	brengen	ze	overlast?	
Vaak	schuilt	er	een	dilemma	achter.	Die	vraag	kwam	bij	onze	bezoeken	aan	de	verschillende	
wijken	in	Rijen	aan	de	orde.		
	
Mensen	uit	de	Zaaren	
kwamen	ons	vertellen	dat	ze	
overlast	ondervonden:	
bomen	die	over	de	
schuttingen	heen	groeiden	
en	bomen	die	zoveel	plak-
overlast	gaven	dat	vier	of	vijf	
parkeerplaatsen	niet	gebruikt	
konden	worden.	In	Bree-
broek	was	er	sprake	van	
verzakkingen	die	ontstaan	
waren	door	de	bomen	langs	
de	weg.	Rond	de	De	Quay-
straat	gaf	men	aan	dat	er	
veel	worteldruk	in	de	wijk	
voorkwam	en	in	de	Van	
Slingelandthof	zag	men	dat	er	
wel	onderhoud	gedaan	werd,	
maar	veel	te	weinig	om	het	hofje	toonbaar	te	
houden.	En	dat	zijn	zomaar	een	paar	locaties	
die	we	in	de	bespreking	van	dinsdag	22	mei	
2018	in	de	Commissie	Ruimte	aan	de	orde	
hebben	gesteld.		
	
Wat	verscholen	in	twee	memo’s	op	de	lijst	
ingekomen	stukken,	maakten	B	en	W	duidelijk	
dat	ze	de	onderhoudsstaat	van	het	groen	in	
de	gemeente	een	belangrijk	onderwerp	
vinden.	In	het	plan	‘Zorg	voor	onze	bomen’	
geeft	de	gemeente	inzicht	hoe	het	bomenplan	
eruit	gaat	zien.		
	
Eerst	gaat	men	inventariseren	–	een	
nulmeting	houden	–	om	alle	risico’s	in	kaart	te	
krijgen.	Halverwege	juni	2018	begint	men	de	
nulmeting	en	in	het	najaar	hoopt	de	
gemeente	de	resultaten	te	hebben.	In	2019	
wordt	begonnen	met	de	‘structurele	
inspectie’.			
	
Burgers	geven	soms	tegenstrijdige	signalen	af.	
Wat	voor	de	een	prachtig	natuurschoon	is,	
wordt	door	de	ander	ervaren	als	vervelende	
overlast.	Bomen	zijn	vaak	onderwerp	voor	
een	programma	als	de	Rijdende	Rechter.	En	

de	Nationale	ombudsman	heeft	zelfs	een	
bomenwijzer	uitgebracht.		
	
Aan	de	vruchten	kent	men	de	boom	
	
In	‘Dit	gaan	we	doen!’	het	partijprogramma	
2018-2022	van	Gemeentebelang	staat:	
	
‘In	onze	gemeente	staan	veel	bomen:	fraai,	maar	ook	
van	belang	voor	de	kwaliteit	van	de	lucht	die	je	inademt	
en	voor	de	verkoeling	van	de	gebouwde	omgeving	op	
hete	dagen.	Om	te	bepalen	hoe	het	met	onze	
bomenstand	gesteld	is	en	of	we	echt	mogen	spreken	van	
een	groene	gemeente	willen	we	graag	en	0-meting	van	
onze	bomenstand	uitvoeren,	zodat	we	daarop	
herplanting,	onderhoud	en	kapbeleid	af	kunnen	
stemmen.	Ons	doel	is	het	behouden	van	een	mooie	en	
groene	gemeente.’	
	
Voor	de	coalitie	was	het	dus	‘boter	bij	de	vis’,	
oftewel:	wat	doen	we	zelf	om	CO2	om	te	
zetten	in	zuurstof?		
We	hopen	dat	burgers	en	gemeente	met	
elkaar	in	gesprek	gaan	om	die	klimaat-
neutrale	samenleving	vorm	te	geven.	Wij	
blijven	bomen	waarderen	en	zijn	er	zuinig	op,	
maar	we	willen	ook	de	dillema’s	gezamenlijk	
oplossen.	

Ben	Beljaars	
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Raadslid	Maud	van	der	Meer:	

Kersvers	raadslid	…	
	
Na	een	koude	verkiezingscampagne,	een	spannende	uitslag	en	de	vorming	van	de	coalitie	is	het	
echt	begonnen:	ik	mag	aan	de	slag	als	gemeenteraadslid	voor	Gemeentebelang.	
	
Ik	schijn	wel	op	te	vallen	als	jong	raadslid.	Om	
de	haverklap	krijg	ik	van	allerlei	grijze	duiven	
van	andere	partijen	te	horen	dat	ik	me	goed	
moet	voorbereiden	en	ze	willen	weten	of	ik	
van	Johan	en	Peter	te	horen	krijg	wat	ik	mag	
of	moet	zeggen.	Alsof	ik	zelf	niet	kan	lezen,	
denken	en	praten	…	
	
In	de	eerste	‘echte’	raadsvergadering	werd	
het	coalitieprogramma	gepresenteerd.	Wat	
volgde	was	een	uitgebreid	lesje	‘feedback	
ontvangen’	van	de	oppositie	aan	de	coalitie.	
Hoe	interessant	het	ook	was	om	te	zien	hoe	
de	verschillende	fracties	zich	presenteren	en	
moeten	wennen	aan	de	nieuwe	samenstelling	
in	de	raad,	naast	het	politieke	theater	is	
vooral	de	inhoud	van	belang.		
	

Om	basiskennis	op	te	doen	over	de	werkwijze	
van	de	gemeente	en	het	ambtelijk	apparaat	
van	de	ABG-gemeenten	zijn	er	voor	alle	raads-	
en	commissieleden	informatieavonden	
georganiseerd.	De	spoedcursus	begon	rustig	
met	het	onderwerp	‘papierloos	vergaderen’,	
maar	ging	tijdens	een	avond	in	Baarle-Nassau	
meteen	de	diepte	in	met	het	onderwerp	
gemeentelijke	financiën.	De	andere	avonden	
behandelden	achtereenvolgens	de	
omgevingsdienst	en	veiligheidsregio,	het	
sociaal	domein	en	het	fysieke	domein.		
	
Na	al	deze	avonden	ben	ik	heel	wat	wijzer	
geworden,	maar	ben	ik	er	ook	al	achter	dat	er	
in	de	gemeentepolitiek	een	oneindige	stroom	
van	informatie	te	vinden	is.	Genoeg	te	doen	
de	komende	4	jaar	dus!	
	

	
Joost Scheifes: 

Want waar je woont,  
moeten ook de teksten goed zijn! 
	
Vanaf	1972	woon	ik	in	Rijen	en	sindsdien	ben	ik	actief	in	de	lokale	politiek.	Eerst	
in	P'70,	daarna	in	Gemeentebelang.	En	ik	deed	voor	de	politiek	wat	ik	het	beste	
kon:	interviewen,	teksten	maken,	teksten	herschrijven,	teksten	redigeren.		
	
Dit	betekent	dat	er	elk	jaar	een	twintigtal	artikelen	
naar	het	weekblad	Gilze	en	Rijen	werden	
verzonden:	op	papier,	per	fax,	op	floppy's	en	later	
via	internet.	Elke	vier	jaar	kwamen	er	teksten	voor	
folders,	brochures	en	een	verkiezingskrant.	Twee	
tot	vier	keer	per	jaar	verscheen	er	een	nieuws-
brief.	En	dan	moest	er	om	de	vier	jaar	ook	nog	een	
partijprogramma	worden	gemaakt,	al	dan	niet	met	
een	verkorte	editie.	Soms	nog	een	coalitie-
programma,	algemene	beschouwingen	of	een	
nota.	En	o	ja,	ook	de	slogan	"Want	waar	je	woont,	
moet	het	goed	zijn!"	komt	uit	mijn	koker.	
Vijfenveertig	jaar	tekst:	allemaal	vrijwilligerswerk	
voor	de	partij.		
	

Ruzie	is	er	al	die	jaren	gelukkig	weinig	gemaakt.	
Gemeentebelang	was	een	eenheid.	Bestuur,	
fractie	en	wethouder	werkten	nauw	samen.	Je	
vertrouwde	elkaar	en	je	kon	op	elkaar	rekenen.	
Dat	is	nog	zo,	maar	je	moet	vertrekken	als	je	merkt	
dat	er	een	andere	wind	gaat	waaien.	En	zo	kun	je	
een	opvolger	de	ruimte	geven	iets	nieuws	op	te	
bouwen	in	een	andere	partijstructuur	met	nieuwe	
media.		
Dit	was	mijn	laatste	nieuwsbrief.	Met	mijn	andere	
GB-activiteiten	voor	weekblad	en	website	stop	ik	
in	week	38,	op	mijn	verjaardag.		
	
Mijn	wens	is	dat	waar	je	woont,	ook	de	teksten	
goed	zijn	en	goed	blijven.	

 


