
Duurzame dorpen

Annet IJff, Buurmalsen

Geldermalsen moet duurzamer. 
Het is een opgave voor burgers, be-
drijven en overheid. De  gemeente 
kan stimuleren en het voorbeeld ge-
ven. Dorpshuizen en sportkantines 
zijn vaak wat ouder. Er is veel te be-
sparen aan energie. En  dus in de 
beheerskosten. Er zijn ook moge-
lijkheden in schoolgebouwen, ge-
meentelijke  gebouwen en eventuele 
nieuwbouw. Straatverlichting kan 
met led-lampen. Elders zie ik dor-
pen die tienduizenden euro’s per 
jaar verdienen aan windenergie of  
collectieve zonnedaken. Hiervan 
worden onder meer dorpsplannen 
gefinancierd. Lokale coöperaties, 
zoals hier 11 Duurzaam, zijn hierin 
belangrijk. Winst kan deels in het 
dorp blijven.

Samen leven en wonen in Geldermalsen
De PvdA heeft haar 

verkiezingsprogramma 

niet alleen geschreven. Er is met een groot aantal betrokken burgers en 

organisaties overleg gevoerd. Op deze pagina leest u de mening over 

belangrijke PvdA-onderwerpen van een aantal van onze kandi-

daat-raadsleden en van enkele betrokken burgers. Die meningen kunt u 

uiteraard terugvinden in het verkiezingsprogramma. 
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Samen werken

Hanneke Brosky, Meteren

De PvdA is al jaren mijn partij. Ik 
voel me thuis bij mensen die opko-
men voor de zwakkeren. Toen ik in 
de gemeenteraad zat heb ik mij 
sterk ingezet om de sociale voorzie-
ningen op peil te houden. Niet al-
leen voor mijn dorp Meteren, maar 
voor de gehele gemeente Gelder-
malsen. Op 1 januari 2015 veran-
dert er veel. Dan worden gemeenten 
verantwoordelijk voor werk voor 
jonge mensen met een beperking 
(WAJONG) en mensen die nu in de 
sociale werkvoorziening zitten 
(WSW). Ambtenaren en bestuurders 
zullen geschoold moeten worden 
om deze moeilijke taken te kunnen 
uitvoeren. Mijn partij zal deze ver-
anderingen sociaal uitvoeren. Dat 
hoort bij de PvdA.

Levendig Centrum 

Jeanette Koch, Geldermalsen

Sinds twee jaar woon ik in het 
Centrum van Geldermalsen en ik 
zie dat de winkels het moeilijk heb-
ben en dat er te weinig te beleven is. 
We moeten nodig iets doen!
Gelukkig zijn er ideeën genoeg: 

Winkels open op zondag? Gratis 
parkeren ? Een theehuis of andere 
horeca in het Lingepark? Elk plan 
heeft natuurlijk zijn voor en tegens. 
Laten we daarom snel met alle be-
trokkenen om tafel  gaan. Voor een 
visie op de lange termijn en voor 
snelle acties op de korte.
Want we zijn volgens mij allemaal 

voor een gezellig Centrum met een 
ruim aanbod van winkels,  cultuur 
en ontspanning.

Levensvatbaar Lander

Pieter van Eeuwijk, Gedermalsen

Ik ben in dienst bij Lander en ge-
detacheerd bij een sportcentrum in 
Leerdam. Het is afwisselend werk 
en belangrijk voor de maatschappij.
Bij Lander ben ik zo’n 6 jaar lid 

van de ondernemingsraad en de cli-
entenraad. Ik ben lid van de WMO-
raad van Geldermalsen die advi-
seert over sociale onderwerpen. Ik 
laat mijn stem horen. Ik kom op 
voor de belangen van alle medewer-
kers/cliënten van Lander. De ko-
mende tijd is dat belangrijk. Het 
gaat nu over Meedoen en Zelfred-
zaamheid. Ook voor de medewer-
kers/cliënten van Lander. Is er in de 
toekomst nog werk voor de mede-
werkers en cliënten van lander? Ik 
weet dat de PvdA voor hen opkomt.

Leefbaar dorp
Gijs van Denderen, Beesd. 

In het dorp Beesd is mede door de 
PvdA veel mogelijk gemaakt. Soms 
door de gemeente, soms door inwo-
ners of ondernemers en soms door 
een mooie samenwerking. Het Klok-
huis is gerealiseerd. Er vinden 
steeds meer activiteiten plaats; het 
wordt een echt  ontmoetingspunt. 
Zeker met de school en de biblio-
theek samen. 
De oude Brandweerkazerne wordt 

nu verhuurd aan de Spullenmakerij, 
inmiddels een begrip in  Beesd. 
Er is een jongerenplek langs de 

Linge aan de Veerweg. De Eeterij, 
een initiatief van Awari, Tho-
mashuis en de Notenboom, zorgt er 
voor dat verstandelijk gehandicap-
ten in ons dorp weer meedoen.

Sociale gemeente

Rene van der Horst, Geldermalsen

De gemeente krijgt van het Rijk 
nieuwe taken op het gebied van 
zorg, welzijn, jeugd en werkeloos-
heid. Daar zit een forse bezuiniging 
op. De gemeente moet de mens cen-
traal stellen. Er wordt een beroep 
gedaan op eigen kracht, mantelzor-
gers en dorpen. Ouderen moeten  
bijvoorbeeld in staat worden ge-
steld zo lang mogelijk thuis te blij-
ven wonen. De bureaucratie moet 
minder. Wij moeten durven vertrou-
wen op professionals in plaats van 
op procedures. Gemeente en bedrij-
ven moeten zorgen voor goede ar-
beidsparticipatie, zonder betaald 
werk te vervangen door vrijwilli-
gerswerk. De gemeente moet bij-
voorbeeld meer met Lander gaan 
werken.

Eerlijke begroting

Wim Hompe, wethouder Financi-
en, Nijmegen

In het verleden is de gemeente te 
optimistisch geweest met het wo-
ningbouwproject de Plantage. Er 
zou een forse winst komen. Dan was 
er geld voor investeringen, bijvoor-
beeld in een tweede  Lingebrug. De 
winst was al in de begroting ver-
werkt. Maar de woningbouw viel 
tegen. De verwachte inkomsten  
kwamen niet. Er ontstond een groot 
‘gat in de begroting’. Dan moet je 
bezuinigen. En dat heb ik,  als wet-
houder van buiten, gedaan. Er is be-
zuinigd, er zijn ambtenaren afge-
vloeid en de lasten zijn verhoogd. 
Ondanks alles zijn de voorzienin-

gen op peil gebleven. En is er zelfs 
geïnvesteerd in zorg, leefbaarheid 
en welzijn.

Kunst en cultuur

Martine Eerelman-Hanselman, 
Geldermalsen

Geldermalsen heeft al een behoor-
lijk rijk cultureel leven. Met Cultu-
reel Café, Lingefilm, Kunstfort, bi-
bliotheken, een historische kring, 
veel musici. Ik ben voor een be-
knopte, inspirerende cultuurvisie 
voor Geldermalsen. Om wat er nu is 
te koesteren en samen te laten wer-
ken. En om nieuwe initiatieven te 
ontplooien. De cultuurdeelname 
van ouderen en van kinderen tussen 
4 en 12 jaar moet extra worden be-
vorderd. Ouderen zijn soms minder 
mobiel. Zij moeten in hun directe 
omgeving van kunst en cultuur 
kunnen genieten. Kinderen zijn op 
deze leeftijd ontvankelijk voor 
kunst en cultuur en via onderwijs 
goed bereikbaar.
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