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Afdelingsnieuws
Verkiezingen
Woensdag 21 maart 2018, het lijkt ver
weg. De dag waarop Deo Volente de
eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen zullen plaatsvinden. Binnen onze
afdeling wordt toch al hard gewerkt aan
de voorbereidingen daarvoor. Jacob
Schouten en Jacob van der Tang hebben
een eerste versie van het verkiezingsprogramma op papier staan. Het campagneteam denkt na over de verkiezingscampagne. De uitdaging voor hen
is om met beperkte middelen toch de
SGP zo goed mogelijk zichtbaar maken
in de verkiezingstijd. In het najaar zullen
we vrijmoedig een beroep op u doen
om hieraan financieel uw steentje bij te
dragen. Tenslotte is er een commissie
uit het bestuur actief die Rhenense SGPers heeft benaderd en gesprekken met
hen heeft gevoerd over de vraag wat zij
mogelijk zouden kunnen of willen gaan
betekenen voor de fractie. De uitdaging
is daarnaast om een lijst samen te stellen die recht doet aan de samenstelling
van Rhenen: de kernen en de kerken.
Wilt u de voortgang van
het fractiewerk in uw gebed opdragen?
Najaarsactiviteiten
Zoals de planning er nu
uitziet hopen we dit najaar
twee bijeenkomsten te
beleggen. DV 12 oktober
zal er een korte ledenvergadering zijn waarin de
kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen
ter
consultatie wordt voorgelegd, het verkiezingsprogramma aan de orde zal
komen en een bestuursverkiezing zal
plaatsvinden. DV 23 november hopen
we samen met de jongerenorganisatie
SGP een openbare avond te organiseren rond het thema ”Voltooid leven”.

Met als sprekers: Diederik van Dijk (Eerste Kamer) en dhr. Huisman (huisarts in
Opheusden). Daarnaast zullen de jongeren (Mark van Opijnen en Frans Hazeleger) een bijdrage leveren en zal iemand
vanuit de praktijk ervaringen delen.
Onderscheidingen
Op de dag voor Koningsdag kregen twee
Rhenense SGP-ers een onderscheiding:
Rudy Bor en dhr. J.M. Visser. Beiden werden lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Rudy is meer dan twintig jaar secretaris geweest van onze afdeling, is actief
in de provinciale afdeling Utrecht, verzette veel werk rond de campagnes en
was een enthousiast ledenwerver, om
maar enkele dingen te noemen. Dhr.
Visser kreeg de onderscheiding vooral
voor zijn vele werkzaamheden als lid
van en ambtsdrager in de Gereformeerde Gemeente in Nederland, maar was
daarnaast ook een aantal jaren lid van
de gemeenteraad voor de SGP in onze
gemeente. Een mooi moment om ze
samen even op de foto te zetten!

@SGPrhenen

Overdenking
Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij
(Joh. 14:1)
Hier stelt Christus Zich Gode gelijk en
eist dezelfde eer die God toekomt,
daar Hij wil dat wij in Hem zullen
geloven, gelijk wij geloven in God.
Hij wil hiermee het volgende zeggen:
U hebt gehoord dat u op God zult
vertrouwen, maar Ik wil u ook tonen
hoe u Hem recht vinden zult. Opdat
u niet, onder Zijn naam, u een andere
afgod maakt, naar uw eigen mening.
Wilt u in God geloven, zo gelooft in Mij!
Wilt u uw geloof en uw vertrouwen
recht stellen, dat ze niet vals zijn, zo
stelt ze op Mij! Want in Mij is en woont
al de volheid der Godheid lichamelijk. Die Mij ziet, ziet de Vader; die Mij
hoort, hoort de Vader. Daarom, wilt
u Hem zeker vinden, zo grijp Hem
aan in Mij en door Mij. Wanneer u Mij
hebt, dan hebt u waarlijk ook Hem.
Wie nu deze persoon, Christus, voorbijgaat, vindt zeker nimmer de ware
God en doet niets meer dan dat hij
zich jammerlijk bedriegt.
(Maarten Luther)

Bestuur
Het bestuur bestaat momenteel uit Anton van Hattum, Wim Hulsman (voorzitter), Gert van Nifterik (penningmeester),
Arie van der Staaij (tweede voorzitter)
en Bert Veenhof. Daarnaast hebben we
Johan Verkuijl bereid gevonden om het

bestuur bij praktische zaken, met name
op het gebied van het secretariaat, te
ondersteunen. Daar zijn we erg blij
mee. U mist in de opsomming Laurens
van der Tang jr. Deze heeft het bestuur
recent verlaten vanwege een nieuwe
baan en andere verplichtingen. We zeggen hem graag hartelijk dank voor zijn
bijdrage in de achterliggende jaren die
met name lagen in het beheren van de
sociale mediakanalen en de website.
Vakantietijd
De vakantie staat weer de deur. Een welkome periode van ontspanning voor de
(steun)fractie en vele andere SGP-ers!
Een gezegende tijd toegewenst!
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Fractienieuws
De politieke gemoederen blijven in
beweging. Zorg voor kwetsbaren,
hoofdpijndossiers en ruimte voor het
Woord. Een kijkje in de raadszaal.
Vragen? Neem gerust contact op met
de fractieleden!
Parkeerperikelen Ouwehands Dierenpark
In jullie vorige fractienieuws eindigden
jullie met de parkeerproblemen van
Ouwehands Dierenpark. Is er al meer
bekend?
Er is inmiddels een oplossing gevonden
voor de komende twee jaar door
het Delmterrein (tussen Elst en
Rhenen) ter beschikking te stellen.
Daar is ruimte gemaakt voor 1400
parkeerplaatsen en de bezoekers
zullen dan met pendelbussen naar
de dierentuin worden gebracht.
Nog niet bekend is hoe de route
van de pendelbussen gaat lopen,
door het centrum van Rhenen,
door Elst, of over de Autoweg.
Dat wordt nog onderzocht. Al is
het fijn dat er nu voorlopig een
oplossing is voor het parkeerprobleem, toch blijven we het allemaal niet chic vinden. Ouwehand
had zelf in een oplossing kunnen
voorzien op grond van een in 2012
gesloten overeenkomst tussen
Utrechts Landschap, de provincie
Utrecht en de gemeente Rhenen.
En nu wordt de gemeente Rhenen
ermee belast.
Toekomst uitvoering
participatiewet
Wat aan de hand met het sociaal werkbedrijf IW4? Kun je dat wat toelichten?
Vanaf 1 januari 2015 is de participatiewet ingevoerd. Hierdoor heeft
gemeente Rhenen de verantwoordelijkheid gekregen voor de re-integratie
van mensen met een lichamelijke en/
of verstandelijke beperking waardoor
ze moeilijk zelfstandig kunnen werken,
maar met noodzakelijke ondersteuning
wel. Veel van deze mensen kunnen aan
het werk bij IW4, een sociaal werkbedrijf
dat onder verantwoordelijkheid van de
gemeenten Veenendaal, Rhenen en
Renswoude valt.
De instroom bij het sociaal werkbedrijf vond eerder via de overheid plaats
2

middels de wet sociale werkvoorziening.
Door de participatiewet van 2015 is
nieuwe instroom nu gestopt. Daarnaast
zijn de regels gewijzigd. Hierdoor kunnen
mensen die eerder wel bij IW4 in konden
stromen, dat nu niet meer. Daarmee
loopt IW4 langzaam maar zeker leeg en
dat gaat grote financiële consequenties
geven, ook voor onze gemeente.
Inmiddels is gezocht naar oplossingen.
Daaruit zijn 3 varianten gekomen: Niets
doen, IW4 opschalen zodat het een
volledig zelfstandig bedrijf wordt of een

tussenoplossing waarbij IW4 alleen het
uitvoerend werk doet en al het organisatorisch administratieve werk door de
sociale dienst van de gemeente Veenendaal wordt gedaan.
Onze fractie heeft ingestemd met een
voorlopig voorstel voor de zelfstandige variant. Voordelen zijn: Duidelijkheid en structuur (belangrijk voor deze
mensen!), niet afhankelijk van meerder
organisaties en borging van de huidige

kennis van IW4. Na de zomervakantie
komt nog de uitslag van een verdiepend
onderzoek naar de varianten, afhankelijk waarvan we onze definitieve keuze
maken.
Zorgen over faillissement VVA’71
Ik heb iets gelezen over het faillissement
van VVA ’71 en betrokkenheid van de
gemeente daarbij. Wat is daar eigenlijk
aan de hand?
VVA ’71 is de voetbalvereniging uit Achterberg die ruim anderhalf jaar geleden failliet is gegaan en waarvan het faillissement nog niet is afgerond. Over
de gang van zaken is veel onduidelijkheid, zoals: Is de gemeente
Rhenen verantwoord omgegaan
met gemeenschapsgeld, en: wie
is eigenaar van de tribune. Juist
die onduidelijkheden geven ons
zorgen over eventuele aansprakelijkheid van de gemeente. De
curator probeert al geruime tijd
met de gemeente in gesprek te
komen om zo tot een schikking
te komen. Echter, uit de faillissementsverslagen, die openbaar zijn,
blijkt dat de gemeente hier niet
op in wil gaan. Wij willen openheid van zaken over deze kwestie
en hebben daarom schriftelijke
vragen gesteld. Waarom gaat de
gemeente niet in op de uitnodigingen van de curator? Moet het
uitlopen op een rechtszaak? Zijn
er dan risico’s dat er beslag gelegd
gaat worden op de bankrekening van
de gemeente? Wat gaat zo’n procedure
kosten? Onze zorg is namelijk dat dit een
hoofdpijndossier gaat worden dat straks
op het bordje komt van het nieuwe
college in 2018. We hebben nog geen
antwoord gehad.
Jaarrekening 2016, voorjaarsrapportage
2017 en de perspectiefnota 2018-2021
Tijdens de laatste raadsvergadering voor

Voor al uw velux zonwering/raamdecoratie en velux dakramen

www.dakraamstunt.nl
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de vakantie zijn er belangrijke financiële
documenten aan de orde geweest, namelijk de jaarrekening 2016, de voorjaarsrapportage 2017 en de perspectiefnota
2018-2021. Zijn daar nog bijzonderheden
over te melden?
Met de jaarrekening kijken we terug op
het jaar 2016. In dat jaar was er een overschot van EUR 1,2 miljoen. Een mooi
financieel resultaat en als fractie hebben
we ingestemd met de jaarrekening. Wel
hebben we gezegd dat 2016 niet een
jaar is waarop we als SGP-fractie positief terug kunnen kijken. Er zijn besluiten
genomen die ons pijn doen en waar we
veel moeite mee hebben. Denk aan de
kwestie rond de zondagsopenstelling
van de winkels.
De voorjaarsrapportage gaat over de
financiën en de realisatie van doelstellingen in het lopende jaar, een soort
tussenbalans dus. Er waren geen grote
verschillen met de begroting. Bij de
behandeling van de voorjaarsrapportage zijn we ingegaan op het feit dat er
in onze gemeente best veel (16% van
de ondervraagde mensen van allerlei
leeftijden) eenzaamheid wordt ervaren.
Best heftig. De gemeente zal dat samen
met de inwoners van Rhenen moeten
oplossen. Het mooie hierbij is dat de
gemeente met een schuin oog naar
de kerken kijkt. Daar zien ze dat de
ouderen redelijk goed in beeld zijn en
ook aandacht krijgen.
Bij de perspectiefnota (zeg maar de
begroting) gaat het onder andere om
het verdelen van het overschot uit 2016.
Wij hebben voorstellen gedaan voor het
reserveren van een bedrag voor een

ongelijkvloerse kruising bij de Achterbergsestraatweg en de N233. Daarnaast
wilden we graag een bedrag reserveren
voor de aanleg van een trottoir aan één
kant van de Cuneraweg tussen de Friesesteeg en Schoneveld. Hier ontbreekt
namelijk een stuk trottoir terwijl hier
wel veel schoolkinderen lopen. Verder
wilden we graag dat de burgers weer
een presentje krijgen bij geboorte en
huwelijk, iets wat in het verleden gebruikelijk was, maar later is wegbezuinigd.
Ook een voorstel was om een lening te
geven aan inwoners die hun huis willen
verduurzamen en tenslotte wilden we
ook een potje reserveren voor nieuwe
ontwikkelingen voor het volgende
college. Al onze voorstellen werden in
de raad overgenomen. Daarnaast was
er een voorstel van de CU en RB om
in te stemmen met de aanvraag van
de scouting om een bijdrage voor een
noodzakelijke verbouwing. Dit hebben
wij gesteund.
Mooi al die toekomstplannen, maar kon
je daarbij het Woord ook nog kwijt?
Ja, dat hebben we wel geprobeerd.
We hebben bij de behandeling van de
perspectiefnota gewezen op het voorrecht van het vertrouwen op de Heere
naar aanleiding van Jeremia 17 vers 7
en 8, waarin onder meer staat: Gezegend daarentegen is de man die op de
HEERE vertrouwt en wiens vertrouwen
de HEERE is! Dan is het goed om plannen
te maken en verantwoordelijkheid te
nemen, maar er mag ook onbezorgdheid
in zijn voor wie op de Heere vertrouwt.
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aba helpt u op
eigen benen staan

Bent u ondernemer of gaat u starten?
Bel voor een gratis kennismakingsgesprek!

Tank & Scheur
T&S Exploitatie, Tank en Scheur, exploiteert onbemande tankstations.
Bij deze tankstations kunt u 6 dagen per week 24 uur per dag terecht met
heel aantrekkelijke kortingen.
Indien u voor minimaal 20 liter bij ons tankt en uw gegevens achterlaat in
onze brievenbus, maakt u kans op 10 x 50,00 cash per twee maanden.
Dit wordt uitgereikt met een hapje en drankje.
Tevens kunt u ons vinden via onze facebookpagina Tank & Scheur.

Utrechtsestraatweg 149b
3911 TS Rhenen
info@aba-belastingadvies.nl
www.aba-belastingadvies.nl

0318 50 5900
06 3611 6362
Tank & Scheur • Remmerden 2, Rhenen
Tank & Scheur • Deventerweg 80a, Laren (GLD)
T: 0317 612821 • F: 0317 616073 • E: info@tankenscheur.nl • zondag gesloten

SGP-jongeren
LOGISCHE ONVREDE
“Ik voel me totaal niet vertegenwoordigd in de politiek, ze doen toch wat ze
zelf willen.”
Groeiende onvrede blijft de maatschappij bezighouden. Moeizame
coalitieonderhandelingen, loze verkiezingsbeloftes en elkaar uitsluitende partijen zorgen voor een gebrek
aan vertrouwen in de politiek.
Dat het ‘motorblok’ in Den Haag niet
praat over hoe het Nederland vergaat, maar wel over de exacte invulling van een vluchtelingendeal met
een onbetrouwbare dictatuur, pleit
sterk tegen hen. Juist in deze tijd vol
van onvrede en wantrouwen moet
men zich sterk maken voor de bevolking van ons eigen land. Opkomen
voor ouderen, omzien naar elkaar,
investeren in veiligheid.
Maar ook daarin rijdt de overheid
een scheve schaats. Waarom gaat
een partij als D66 wel naar een moskee, maar zetten ze zich fel af tegen alles wat christelijk is? Waarom
mogen politiemensen wel een iftar
(nachtmaaltijd tijdens de ramadan)
organiseren, maar niet met zwarte
piet op de foto? Waarom wel nieuwe
verschillen omarmen, maar goede
(vaak christelijke) tradities zonder
goede motivatie afdanken als ‘ouderwets’? Deze niet uit te leggen verschillen werken het in de hand dat
de overheid en de politiek niet meer
te vertrouwen zijn. Hiermee worden
de poten onder de stoel van de neutraliteit afgezaagd.
De overheid hoort neutraal te zijn,
is het algemeen geldende gedachtegoed. Tegelijk zijn de grenzen van
die neutraliteit allang overschreden. Er is geen eenduidige moraal
meer, want iedereen heeft zijn eigen
waarheid. En daarin lijkt men soms
bereid om christelijke tradities in te
ruilen voor islamitische of andere.
Daarom is het nog een voorrecht dat
er christelijke partijen zijn die oproepen tot een terugkeer naar de enige
Waarheid: Gods Woord. Alleen daarin is vrede en rust te vinden.
Informatie SGP-jongeren Vallei & Rijn
www.sgpjv.nl | info@sgpjv.nl
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Agenda

Bestuur SGP-Afdeling Rhenen| Achterberg | Elst (Utr.)
Wim Hulsman (vz.)

Contact met het bestuur:

Arie van der Staaij (plv. vz. en profilering)

Tel. 06 – 53 63 81 31 (Wim Hulsman)

Donderdag 12 oktober 2017:

Gert van Nifterik (penn.)

Email: rhenen@sgp.nl

Ledenvergadering met daarin bestuurs-

Anton van Hattum (betrokkenheid)

Bankrekening: NL60 RABO 0307 9645 66

Bert Veenhof

Redactiecommissie:

verkiezing en bespreking van de kieslijst en het verkiezingsprogramma.

Wim Hulsman, Jan Pieter van Ree

Gemeenteraadsfractie

Donderdag 23 november 2017:

Redactieadres: jpvanree@cf-support.nl

Openbare avond i.s.m. SGP-Jongeren.

Gert van Laar (fractievoorzitter)

Gert Hovestad (kern Elst)

Thema: Voltooid leven. Sprekers: Die-

Tel. (0317) 61 36 37

Tel. (0318) 47 01 17

derik van Dijk (Eerste Kamer), dhr. Huis-

gertvanlaar@hotmail.com

g.hovestad@rhenen.nl

financiën en bestuurszaken

samenlevingszaken

man (huisarts in Opheusden). Daar-

Peter de Rooij (kern Rhenen)

Piet van Leeuwen (kern Achterberg)

Tel. (0317) 61 61 58

Tel. (0317) 61 54 86

pderooij@solcon.nl

piet.van.leeuwen@rhenen.nl

veiligheid, volkshuisvesting, milieu

ruimtelijke ordening en openbare ruimte

naast bijdrage van de SGP-Jongeren
(Mark van Opijnen en Frans Hazeleger)
en iemand die een ervaringsverhaal
deelt. Locatie en tijd volgen nog.
Fractie- of raadsvergadering bijwonen?
Zie www.rhenen.sgp.nl

Fractievolgers: Karel van Vlastuin; Jacob Schouten

Cuneraweg 173a - 3911 RH Achterberg - Tel. 0317-61 53 53
info@korpershoek.eu - www.korpershoek.eu

Verkoop en reparatie,
Witgoed (ook inbouw),
Telecom, Hifi,
Klein huishoudelijke apparatuur,
Onderdelen,
Fotoapparatuur, enz.
Openingstijden:
Ma. - Di. - Do. 08.30 - 12.30 en 13.30 - 18.00 uur | Woe. 08.30 - 12.30 uur
Vrij. 08.30 - 12.30 en 13.30 - 21.00 uur | Za. 08.30 - 16.30 uur

g
i
l
l
e
z
e
g
m
o
K
buurten in
Achterberg!

SCHONE

VELDSE

ZATERDAG
19AUGUSTUS 2017

www.schoneveldsedag.nl
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