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Afdelingsnieuws
Gedreven en deskundig
Een goede voorbereiding is het halve
werk. Dat geldt ook voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. In
het najaar 2016 is gestart met open gesprekken met de huidige fractieleden en
fractievolgers.
In de periode voor de zomervakantie is
door een commissie -en in het bijzonder
bestuurslid Arie van der Staaij sr.- veel
tijd gestoken in het vinden van kandidaten voor de kieslijst. Het bestuur zocht
naar een goede verdeling over kernen
en kerkgenootschappen plus een stuk
gedrevenheid en deskundigheid. Gelukkig zijn we er in geslaagd een lijst met
(jonge) mannen samen te stellen, die
hebben toegezegd klaar te zullen staan
voor de SGP als de uitslag van de verkiezingen en coalitieonderhandelingen
daartoe roept.
De eerste tien stellen wij u graag voor:
Fractievoorzitter Gert van Laar staat
weer op nummer 1, hij werd in de voorjaarsvergadering als lijsttrekker
aangewezen. De fractieleden
Peter de Rooij en Gert Hovestad
staan op 2 en 3. Fractielid Piet
van Leeuwen heeft aangegeven
wegens persoonlijke omstandigheden geen verkiesbare plaats
op de lijst te willen hebben. Op
de lijst volgt op nummer 4 Marco
Mulder, hij is al actief betrokken
bij de verkiezingscampagnes.
Fractie-assistent van de SGP in de
Provinciale Staten van Utrecht, Bertrick
van den Dikkenberg is nummer 5. Het
bestuur heeft gestreefd naar een stuk
verjonging, dat blijkt ook uit de kandidaten op 6 en 7: Bart van der Tang en Jaco
van de Broek. Floris Krijgsman staat op
8. Johan Verkuijl –ondersteuner van het
bestuur en lid van de SGP-jongeren in
de regio- krijgt plek 9. Fractievolger Karel
van Vlastuin stopt met die rol, maar staat

wel op nummer 10. Ook de andere fractievolger Jacob Schouten stopt, hij komt
verderop op de lijst.
Bijbels, Betrouwbaar en Betrokken.
Een andere grote klus die de achterliggende maanden is geklaard, is het
opstellen van een bondig en gedegen
verkiezingsprogramma. Oud-fractielid
Jacob Schouten en Jacob van der Tang
hebben deze taak met veel energie op
zich genomen. Op de ledenvergadering
van 12 oktober jl. is het plan gepresenteerd. Motto is opnieuw: Bijbels, Betrouwbaar en Betrokken.
Fris
Daarnaast heeft het campagneteam een
gedetailleerd campagneplan opgesteld
met frisse ideeën om de SGP goed te
presenteren. En campagnevoeren kost
geld. Binnenkort zullen wij een vrijmoedig beroep op u doen om de campagnekas op het gewenste niveau te krijgen.

@SGPrhenen

Overdenking
Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden:
Die in Mij gelooft, de werken die Ik doe,
zal hij ook doen, en zal meerder doen,
dan deze (Joh. 14:12).
Wat zijn het voor werken die de christenen van God hebben, waarmee
zij alles doen en die ook nog voortduren en dagelijks moeten gebeuren,
zolang de wereld zal bestaan? Vooreerst hebben zij het Evangelie uit te
dragen waardoor zij mensen van de
slechte weg afbrengen en waardoor
zij alle mensen in allerlei standen
kunnen onderrichten hoe zij christelijk en zalig leven zullen. Daarnaast
hebben christenen ook het gebed,
waardoor zij al wat zij van God
begeren, ontvangen voor zich en
anderen, ook in de tijdelijke dingen.
Daarom kunnen christenen voordelig
en nuttig zijn voor een stad. Wat is
een burgemeester als er geen christenen zijn om voor hem te bidden? Hij
wordt geholpen door een verborgen
bijstand, waarvan hij niets ziet of
weet, namelijk Gods Woord en het
gebed van de christenen. Dat zijn de
twee zuilen die de hele stad dragen.
Daarom is het zaak voor ons te blijven
bidden en werken zo lang wij kunnen,
al ontvangen wij geen dank daarvoor.
(Maarten Luther)

stuur voorzitten. Wim is wel bestuurslid
gebleven.
Bestuur
Voorzitter Wim Hulsman heeft eerder
dit jaar aangegeven zijn functie als voorzitter te willen overdragen, omdat werk
en gezin onvoldoende ruimte laten om
het voorzitterschap goed vorm te geven,
zeker nu de verkiezingen en coalitiebesprekingen naderen. Op de ledenvergadering van 12 oktober jl. is in zijn plaats
Maarten Eerland gekozen. Hij zal het be-

Zegen
Een goede voorbereiding is het halve
werk. Maar bij de SGP mag het daar niet
bij blijven. We hebben ons werk te doen,
maar zonder de zegen van de Heere kan
en zal het geen dagenraad hebben. De
Heere geve veel gebed voor de partij, de
kandidaten op de kieslijst, de lijsttrekker
en alle anderen die een rol spelen.
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Fractienieuws
De politiek blijft een boeiend speelveld. Van discussies over infrastructurele oplossingen met bedragen
waar als burger je het hoofd van gaat
duizelen tot een discussie over het al
dan niet hijsen van een vlag. Een kijkje
in de raadszaal. Vragen? Neem gerust
contact op met een fractielid.
Regenboogvlag
In de Rhenens Betuwsche Courant werd
18 oktober jl. aandacht besteed aan
jullie houding ten aanzien van de regenboogvlag. Wat is daar precies mee aan
de hand?
Het COC (een belangenbehartiger
van lesbische, homoseksuele, biseksuele,
interseksuele mensen
en
transgenders)
verzoekt jaarlijks aan
elke gemeente om
op 11 oktober bij het
gemeentehuis de zogenaamde regenboogvlag
te hijsen. Daarmee wil
men aandacht vragen
voor deze kwetsbare
groep
medeburgers.
De gemeente Rhenen
hijst deze regenboogvlag ook daadwerkelijk.
Wij zijn hier als SGP
niet gelukkig mee en
hebben daarom een motie ingediend
met als doel het hijsen van deze vlag
te voorkomen. Wij hebben dat positief gedaan in een voorstel voor het
opstellen van een vlagprotocol voor onze
gemeente, waarin bepaald zou worden
dat eigenlijk alleen de gemeentevlag, de
provincievlag en de Nederlandse vlag
thuishoren op een overheidsgebouw
met als argument dat dit de vlaggen zijn
die samenbindend werken. Immers al
onze aardigheden, eigenaardigheden,
overtuigingen en meningen mogen er
zijn onder deze vlaggen en doen dus
recht aan iedere burger. Het hijsen van
andere vlaggen op allerlei willekeurig
verzoek geeft altijd tegenstrijdige in
plaats van samenbindende gevoelens.
Wij hebben daarbij ook aangegeven (a)
dat de regenboog voor christenen (een
grote groep inwoners van de gemeente
Rhenen) een geheel andere betekenis
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heeft, namelijk het teken van het verbond
dat God met de hele aarde sloot na de
zondvloed, en dat het geven van deze
inhoud aan de regenboog meer mensen
zal kwetsen dan zal steunen, (b) dat het
hijsen van deze vlag op gespannen voet
staat met het gelijkheidsbeginsel uit de
Grondwet, omdat het juist de verschillen
benadrukt in plaats van de gelijkheid,
(c) dat het hijsen van de regenboogvlag
een opmaat is naar een willekeur aan
vlaggen die straks bij het gemeentehuis
kunnen worden gehesen, waarbij het
erg subjectieve keuzes gaan worden ten
aanzien van welke vlaggen wel en welke
niet.

De burgemeester was het met ons eens
dat acceptatie van deze mensen niet
door dit soort acties diende te gebeuren
maar door een dialoog. Ook gaf de
burgemeester toe dat COC een machtsspelletje speelt door gemeenten onder
druk te zetten om de regenboogvlag
te hijsen. Desondanks nam het college
van Burgemeester en Wethouders onze
motie niet over en ook de gemeenteraad
verwierp
deze met overgrote
meerderheid. Naar
onze mening kiest
men
daardoor
bewust om niet
samenbindend
bezig te zijn. Dat
hadden wij anders
verwacht van het
college en de raad.

Even een strikvraag tussendoor: De
stichting Schreeuw om Leven organiseert op zaterdag 9 december a.s. de
bekende Mars voor het leven. Zij hebben
daarbij ook een Levensvlag laten maken
en zullen gemeenten etc. verzoeken
deze op de overheidsgebouwen te laten
wapperen op 9 december. Wat vinden
jullie daarvan?
Wij zijn eigenlijk wel benieuwd hoe onze
gemeente met een dergelijk verzoek om
zou gaan. Gezien het huidige gekozen
standpunt hebben ze wel heel veel uit
te leggen als ze -als dat verzoek komtzouden besluiten om op 9 december
de Levensvlag niet hijsen. Wij gaan het
zien.
Begroting 2018-2021
Hoe gaat het met de ﬁnanciën in onze
gemeente? Gaan we dit jaar uitkomen
en hebben we een sluitende begroting
voor de komende jaren? Wat zijn de
aandachtspunten?
Het lijkt erop dat we 2017 met een positief saldo zullen afsluiten. Daarnaast
worden er ook voor de komende jaren
geen tekorten verwacht. Een aandachtspunt voor ons is nog wel de gemeentelijke lasten voor onze inwoners (onroerendzaakbelasting etc.). Daarmee zitten
we net iets boven het landelijk gemiddelde en eigenlijk willen we daar onder
komen. Of dat gaat lukken is de vraag.
Er is namelijk een verhoging voorzien in
2020 van 10% die zijn oorzaak vindt in
de extra kosten die er dan in verband
met de riolering dienen te worden
gemaakt. Het vervelende daarvan is
dat met zo’n aangekondigde verhoging de huidige coalitie zich houdt aan
haar bestuursakkoord (gemeentelasten
mogen alleen stijgen met inﬂatie) maar
de volgende coalitie (na de verkiezingen

volgend jaar) opzadelt met een door
te voeren verhoging. Dat regeren over
coalities heen vinden wij niet charmant
of liever gezegd een vorm van onbehoorlijk bestuur. De coalitiepartijen
hebben hier echter geen moeite mee.
Zijn er nog andere bijzonderheden te
noemen naar aanleiding van de begroting?
Wel een paar. Er zullen volgend jaar
verdere maatregelen worden genomen
ter beperking van wateroverlast in onze
gemeente. Ook worden her en der
wegen opgeknapt, o.a. de Ribeslaan, de
binnenstad van Rhenen, de Achterbergsestraatweg , de Ericalaan, de Beukenlaan, de Franseweg in Elst en het Paardenveld. En niet onvermeld mag blijven
dat onze Cuneratoren uit de steigers is
en er weer erg mooi bij staat.
Rijnbrug en kruispunt Achterberg
Mooi al die werkzaamheden aan straten.
Maar hoe staat met de Rijnbrug en het
kruispunt bij Achterberg?
Daar is het laatste woord nog niet over
gezegd. Zoals bekend is de bestaande
constructie van de Rijnbrug afgekeurd
voor het maken van een TidalFlow
(twee banen + een wisselstrook). Om
die mogelijk te maken moet er een
nieuwe stalen constructie komen op
de bestaande betonnen pijlers en
tevens dienen enkele pijlers te worden
gerestaureerd. Een kostenplaatje van
€ 57 miljoen. Daarnaast dient er ook
een regelinstallatie te komen voor de
wisselstrook die jaarlijks behoorlijk geld
kost. Dat maakt dat er nu een voorkeur

geproefd wordt voor een Rijnbrug met
vier banen. Dat vereist wel weer aanpassing van de afspraken tussen betrokken
provincies en gemeenten. Als fractie
hebben wij geen probleem met vier
banen, mits de Cuneraweg maar twee
rijstroken blijft houden. En verder heeft
het onze voorkeur dat er nu vooral gas
gegeven wordt met dit project.
Op dierendag was er in de dierentuin
een bijeenkomst over het kruispunt bij
Achterberg. Er wordt nog gesteggeld
over gelijkvloers en ongelijkvloers. Wel
lijkt het erop dat er in ieder geval een
fietstunnel komt. Daarnaast is er in de
laatste raadsvergadering unaniem een
motie aangenomen om als gemeente
zelfstandig en voor eigen rekening een
onderzoek te laten uitvoeren naar een
ongelijkvloers kruispunt voor snelverkeer. Op dit moment zijn er wel reeds
tijdelijke maatregelen genomen voor de
verkeersveiligheid (maximum snelheid
60 km en smileys). Verdere voorstellen,
zowel voor de Rijnbrug als het kruispunt,
zullen nog dit jaar besproken worden in
de provinciale commissie en de besluitvorming staat gepland voor het 1e
kwartaal 2018. Dus deze onderwerpen
zullen ook bij de komende verkiezingen
best aandacht gaan krijgen.
Wilt u de ontwikkelingen volgen, dan
kunt de volgende website raadplegen:
www.provincie-utrecht.nl/
onderwerpen/alle-onderwerpen/
n233rondweg-rhenen-rijnbrug.
Ook staat er op de lokale SGP website
een filmpje over de Rijnbrug.

J.VAN OMMEREN & ZN. B.V.
HOUT & BOUWMATERIALEN

op ondernemers
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Accountant / Adviseur
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pensioen advies
overname advies

RIJKSSTRAATWEG 89
3921 AC ELST
TEL.:0318-471320
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personeels advies

SGP-jongeren
MARS VOOR HET LEVEN!
Ieder jaar vinden er in Nederland ruim
30.000 abortussen plaats. Ter illustratie, dat zijn 120 kinderen per werkdag
en een basisschool per week. Iedere
abortus is een volwaardig mensenleven dat wordt beëindigd. Elke abortus
gaat in tegen Gods geboden. Daarom
verdient ieder ongeboren leven bescherming!
Op D.V. 9 december 2017 wordt de
Mars voor het Leven georganiseerd.
Samen met vele anderen willen we het
ongeboren leven een stem geven. Om
samen te laten zien dat abortus niet de
normaalste zaak van het leven is en dat
ook nooit zal worden!
Op deze bijeenkomst zullen diverse
sprekers een bijdrage leveren, onder
wie Kees van der Staaij. Ook zal er in
stilte een route door Den Haag worden
gelopen. Wij willen iedereen oproepen
om hierbij aanwezig te zijn!
Vanuit Veenendaal wordt er busvervoer georganiseerd zodat zoveel mogelijk mensen mee kunnen lopen met
de Mars voor het Leven. De bussen rijden vanaf Veenendaal in één keer naar
het Malieveld, waar de bijeenkomst
zal plaatsvinden. Als er genoeg deelnemers zijn uit Rhenen, zal er ook een
bus vanuit Rhenen vertrekken. Dit zal
dan ongeveer een week van tevoren
bekend worden gemaakt.
Praktische informatie
Vertrek om 10.00 vanaf de Adventkerk,
Vijftien Morgen 51, Veenendaal | De
Mars begint om 12.00 en is ongeveer
om 14.30 afgelopen | Deelname is gratis, wel is er een collecte voor de onkosten | Aanmelden voor 1 december!
Aanmelden voor het busvervoer via
onze website: www.sgpjv.nl/marsvoor-het-leven of via de mail:
marsvoorleven2017@gmail.com. Als u
zich via de mail aanmeldt, dan graag
vermelden:
Voor- en achternaam | woonplaats |
mobiele nummer | emailadres | aantal personen inclusief uzelf.
Voor vragen kunt u mailen naar
marsvoorleven2017@gmail.com.
We kijken uit naar u komst, om zo
samen het ongeboren leven een stem
te geven!
Informatie SGP-jongeren Vallei & Rijn

Barneveld
Rhenen

0342 - 400 625
0317 - 615 686

vlkadviseurs.nl

www.sgpjv.nl | info@sgpjv.nl
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Bestuur SGP-Afdeling Rhenen | Achterberg | Elst (Utr.)

Agenda

Maarten Eerland (vz.)

Vrijdagavond 10 november 2017:

Arie van der Staaij (secr.)

Contact met het bestuur:

Debatavond SGP-Jongeren. Thema: Mo-

Gert van Nifterik (penn.)

Tel. 06 – 53 63 81 31 (Wim Hulsman)

biliteit in de toekomst. Sprekers: Remco

Wim Hulsman

Email: rhenen@sgp.nl

Dijkstra (VVD), Rob Jetten (D66), Pieter

Anton van Hattum

Bankrekening: NL60 RABO 0307 9645 66

Meijers (SGP-jongeren). Locatie: Het

Bert Veenhof

Redactiecommissie:

Perron, Spoorlaan 11-13 Veenendaal.

Wim Hulsman, Jan Pieter van Ree

Aanvang: 19:45 uur.

Gemeenteraadsfractie

Donderdagavond 23 november 2017:

Gert van Laar (fractievoorzitter)

Gert Hovestad (kern Elst)

Tel. (0317) 61 36 37

Tel. (0318) 47 01 17

Thema: Voltooid leven. Sprekers: Die-

gertvanlaar@hotmail.com

g.hovestad@rhenen.nl

derik van Dijk (EK-SGP), dhr. Huisman

ﬁnanciën en bestuurszaken

samenlevingszaken

(huisarts in Opheusden), Mark van

Peter de Rooij (kern Rhenen)

Piet van Leeuwen (kern Achterberg)

Opijnen (student en vz. Commissie Zorg

Tel. (0317) 61 61 58

Tel. (0317) 61 54 86

SGP-jongeren). Met bijdragen van Frans

pderooij@solcon.nl

piet.van.leeuwen@rhenen.nl

Hazeleger en Gert van Laar. Locatie: Ge-

veiligheid, volkshuisvesting, milieu

ruimtelijke ordening en openbare ruimte

meentehuis, Nieuwe Veenendaalseweg

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

75 Rhenen. Aanvang: 19:30 uur.
Fractievolgers: Karel van Vlastuin; Jacob Schouten

Fractie- of raadsvergadering bijwonen?
Zie www.rhenen.sgp.nl

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.

WELKOM

bij het Voorzieningencentrum
met parkeren voor de deur
Beleidsteam Leefbaarheid Achterberg
met “Voorzieningencentrum Nieuw Schoneveld”

● COOP Duijzer Achterberg

sociaal & vitaal
ACHTERBERG
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● Rabobank geldautomaat
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

● BloemRijk (De Wildernis)
● Kapsalon & haarwerken ’t Toppunt
● Huisartsenpraktijk “De Grebbe”
● Fysio- & Oefentherapie
● Apotheek Deys (uitgiftepunt)
● Verloskundigenpraktijk
“De Heuvelrug”
● Trombosedienst
● Saltro bloedprikpost

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.

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

● Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
● Tandartsenpraktijk
“Nieuw Schoneveld”
● Visspecialist Jos Geerts
● Frites & Snacks Proef Tijd!
(Maarten Klop)

gewoon vriendelijk . . . . . service natuurlijk!
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