
Nieuwsbrief Lokaal Alternatief, December 2011 

 
Voor u ligt de nieuwsbrief van december 2011 waarin bijdrages verwerkt zijn van onze nieuwe Voorzitter Wim Möller, Fractielid 

Harry Keultjes, Wethouder Sjef van Groningen, Fractie- & bestuurslid Piet Dijkstra, het nieuwe Bestuurslid John de Groot, en 

Secretaris Martien van Diek.  

 

Voorzitter Jan Hendriks doet een stap terug. 

Op 23 juni 2011 gaf voorzitter Jan Hendriks op de algemene ledenvergadering aan, na vooraf overleg met het bestuur, dat hij 

afscheid wil nemen als voorzitter van het bestuur van Lokaal Alternatief. Tijdens de bestuursvergadering van 29 juni 2011 heeft 

hij zijn taak overgedragen aan Wim Möller, tot dat moment vicevoorzitter binnen het bestuur. 

 

Jan Hendriks kan binnen de politiek terugkijken op een enorme staat van dienst. Na de periode van actief lid te zijn geweest in 

de 1
e
 kamer werd hem gevraagd op de lijst te komen staan voor Gemeente Belangen en daar heeft hij jarenlang de scepter 

gezwaaid in de functie als voorzitter. Jan was mede de grote animator bij de succesvol verlopen samensmelting tussen de 

partijen lijst Groessen en Gemeente Belangen en hanteerde tot het moment van afscheid met verve de voorzittershamer binnen 

de grootste partij van Duiven, Lokaal Alternatief. Zijn drukke privéomstandigheden waren mede aanleiding dat hij niet langer 

gebonden kon en wilde zijn om een functie binnen het partijbestuur te bekleden. Zo kwam er een einde aan het functioneren 

van onze regulateur Jan Hendriks. Het is een cliché om te zeggen dat Jan Hendriks met zijn expertise een gemis zal zijn voor de 

partij, maar ik weet als geen ander dat als de nood aan de man is, hij altijd een luisterend oor voor ons zal hebben. 

 

Jan, nogmaals, via deze nieuwsbrief, namens ons allemaal bedankt voor je grote inzet. We wensen jou, je vrouw Marie-Thérèse 

en familie alle goeds toe. Blijf gezond en geniet nog lang van het leven. 

Wim Möller, voorzitter bestuur 

 

 

Motie herbouw voor gedupeerde bewoners buitengebied t.g.v. doortrekking A15. 

 Wij zijn tot deze motie gekomen omdat de ervaring die we bij de Betuweroute hebben opgedaan niet nogmaals mag 

voorkomen. Daar werd de buitengebiedbewoners die weg moesten niet de mogelijkheid geboden om in het buitengebied terug 

te bouwen. 

 

De bewoners die nu moeten wijken voor de A15 willen we met deze motie de mogelijkheid geven om wel in het buitengebied te 

kunnen blijven wonen. Vaak wonen deze burgers hun leven lang in het ruime buitengebied met het specifieke sociale leven 

waarbij verhuizen naar een plek met minder leefruimte erg moeilijk en emotioneel kan worden. 

Bij het blijven wonen voor de gedupeerden in het buitengebied is ook de mogelijkheid meegenomen van functieverandering van 

agrarische bebouwing, waarbij woningen in bestaande agrarische gebouwen of nieuwbouw op het erf tot de mogelijkheden 

moet kunnen behoren. 

Er is geen echte verstening van het buitengebied aan de orde omdat het veelal gaat om vervanging van bestaande woningen en 

niet iedereen zal willen herbouwen in het buitengebied. Dit zal bij de actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied 

meegenomen moeten worden. 

Onderdeel van deze motie is ook het verzoek aan het college de mogelijkheden na te gaan en de gedupeerde bewoners hierover 

actief te informeren. Zo gauw het tracé bekend is, als het doorgaat, zal er ook duidelijkheid zijn wie hiervan gebruik kunnen 

maken. 

Harry Keultjes, Fractielid    

 

Ingezonden E-mail naar Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Milieu. 

Geacht Kamerlid, 

Graag vragen wij dringend uw aandacht voor het volgende: 

 

Dat de A15 doorgetrokken zal worden staat min of meer vast, echter de wijze waarop de A15 gaat worden ingepast in ons mooie 

landschap staat nog niet vast. U, als lid van de Vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu, heeft een grote invloed op de 

toekomstige ligging van het door te trekken deel van de A15.  

 

Op welke wijze de verbinding over of onder het Pannerdenskanaal tot stand zal worden gebracht is van eminent belang voor de 

leefbaarheid van de bewoners in onze mooie Liemers. Met name de kerkdorpen Groessen en Loo van onze gemeente Duiven 

zullen het, na de Betuweroute, weer zwaar te verduren krijgen. 

Lees verder op volgende pagina 

 

 

 

 

 



De keuze voor een brug (doortrekking Noord), met fijnstofproblematiek, geluidsoverlast, horizonvervuiling en deels doorsnijden 

van het natuurgebied De Rijnstrangen, houdt tevens in dat de A15 een woonwijk in het dorp Groessen op een onacceptabele 

afstand van ca. 20 meter zal “schampen”.  

Een brug is dan ook absoluut onaanvaardbaar en onbespreekbaar.  

 

Een tunnel (doortrekking Zuid) is daarom de enige aanvaardbare oplossing, waarbij fijnstof, geluidsoverlast, horizonvervuiling en 

de belasting op het natuurgebied De Rijnstrangen veel minder zullen zijn en waarbij het dorp Groessen aanzienlijk minder wordt 

belast. Dit neemt niet weg dat er altijd gedupeerden zullen zijn.  

 

Wij willen u erop wijzen dat er destijds bij de aanleg van de Betuweroute met gegronde redenen is gekozen voor een tunnel 

onder het Pannerdenskanaal, waardoor het aan de bevolking absoluut niet uit te leggen is dat er een brug op de bestaande 

tunnel zou komen te liggen. Dit is zó tegenstrijdig! 

 

LOKAAL ALTERNATIEF, de lokale politieke partij in de gemeente Duiven, verzoekt u nogmaals kritisch te kijken naar de belangen 

en de leefbaarheid in ons gebied, waarbij het budget niet leidend mag zijn.  

Wij vertrouwen op uw inlevingsvermogen, begrip en gezond verstand en hopen van harte dat dit mag leiden tot een resultaat 

waarbij de leefbaarheid van de bevolking van de Liemers voorop staat.  

 

LOKAAL ALTERNATIEF Gemeente Duiven  

 

Motie samenwerking gemeenten.  

“De raad van de gemeente Duiven in vergadering bijeen op 14 november 2011….” 

 

Zo begint altijd een motie. De notie die we hier bespreken heeft Lokaal Alternatief onlangs ingediend en gaat om helderheid. Ik 

wil het graag even toelichten. 

 

Lokaal Alternatief is géén voorstander van samengaan van de Liemerse gemeenten door middel van een fusie, maar we zijn wel 

een groot voorstander van ‘samenwerken is SAMEN BETER’.  

 

Wat bedoelen we hiermee? 

 

Gezien de nieuwe, soms, wettelijke ontwikkelingen zal het steeds moeilijker worden om per gemeente alle zaken zelf op te 

kunnen lossen, of het nu om volksgezondheid en welzijn gaat of over milieuzaken, ICT of inkoop etc. Dan kun je als autonome  

gemeente niet meer voldoen aan de gestelde eisen. Door samen te werken, wat al op veel gebieden gebeurt, kun je wel aan die 

normen/eisen voldoen. Je staat samen sterker en daardoor blijf je als autonome gemeente dichter bij je eigen burgers. 

 

Een voorbeeld van samenwerken en SAMEN BETER is bijvoorbeeld het initiatief vanuit diverse groeperingen om de Liemers 

beter op de kaart te krijgen; dit heeft geleid tot de slogan ‘De Liemers, Helemaal Goed’.   

 

Verder heeft samenwerking ook tot doel om te komen tot kwaliteitsverbetering voor onze burgers en kostenbeheersing; dit zal 

echter per onderdeel verschillend zijn. 

Bij ICT zullen de kosten eerst toenemen om bijvoorbeeld te zorgen dat iedere gemeente dezelfde software en formulieren gaat 

gebruiken. Voor de toekomst betekent het een groot voordeel omdat je niet meer per gemeente het wiel uit hoeft te vinden. Op 

inkoopgebied heeft de samenwerking trouwens al een positief resultaat geboekt! 

 

Ik hoop u hiermee duidelijkheid hebben kunnen bieden waarom Lokaal Alternatief SAMENWERKING is SAMEN BETER zo 

belangrijk vindt. 

Piet Dijkstra, Fractie- & Bestuurslid 

 

 

Mag ik me even voorstellen.  

Mijn naam is John de Groot en woon sinds 1994 in Duiven. Getrouwd en vader van 3 kinderen. Ik werk voor een groot 

commercieel bedrijf en heb daar meerdere functies gehad.  Op dit moment ben ik voor Achmea bezig met het verbeteren van 

hun dienstverlening op ICT gebied.  

 

Voor de zomer is mij gevraagd of ik er wat voor voelde om bestuurslid te worden. Ik was daardoor aangenaam verrast. Een 

nieuwe uitdaging, die ik als leergierig persoon met beide handen heb aangegrepen. Vanuit deze rol kan ik wat terug doen voor 

mijn omgeving waar ik onderdeel van uitmaak. Een unieke omgeving met een eigen gezicht, waarvan ik het belangrijk vind dat 

die behouden blijft. Dat we een goed leefmilieu hebben voor nu en voor de toekomst. Een veilige omgeving, waar aandacht is 

voor elkaar! Daar zal ik me volledig voor inzetten.  

John de Groot, Bestuurslid 

 

 



Een mooie baan. 

Nog nagenietend van een prachtige” Loose avond “op een grijze zondagochtend maar eens in de pen klimmen. De deadline voor 

de nieuwsbrief nadert en enkele mensen in het bestuur worden een beetje zenuwachtig.  “Sjef denk je er nog aan, we willen 

graag een bijdrage hoe je het afgelopen anderhalf jaar hebt ervaren.” Een drukke week achter me, met zoals ik al schreef een 

fantastische pronkzitting in Loo tot besluit”. 

 

In die laatste regel zitten ook twee kenmerken van mijn wethouderschap, druk en heel leuk. De dag heeft te weinig uren zeker 

afgelopen weken. Soms gepland soms onverwacht vragen veel zaken aandacht. 

Zo was er afgelopen week het besluit van Rijnstate over sluiting SEH. Boos is een milde omschrijving van wat je op dat moment 

voelt. Alweer gepasseerd en niet geïnformeerd dat was toch anders afgesproken. Je staat als wethouder volksgezondheid in 

deze zaak, al klinkt dat vreemd, aan de zijlijn. Je hebt er formeel niets over te zeggen. Onze inwoners zien dat anders en 

verwachten actie. Dat deden we dan ook samen met de andere Liemerse wethouders. 

 

De samenwerking in de Liemers staat prominent in de belangstelling. Ook dat was voor Lokaal Alternatief een belangrijk 

verkiezingsthema. Samen sterk hoog het vaandel geldt ook voor de Liemerse gemeenten. Als het even ergens wat minder gaat 

helpen we elkaar. Als er wat te vieren valt zijn we er ook. 

Zo’n mooi moment vorige week was de presentatie van het regiomarketingplan, logo en slogan voor de Liemers. 

 Samen met ondernemers, onderwijs en overheid, de gemeenten, presenteerden we “de Liemers helemaal goed” U gaat daar 

nog veel van horen. Kortom het gaat goed met die samenwerking, vier mooie Liemerse gemeenten die samen werken aan een 

gelukkige regio. 

 

 Gelukkige regio, maar hoe zit het dan met de A15 wethouder daar moet je toch niet zo gelukkig van worden? Zeker niet als het 

tracé dichtbij Groessen wordt gekozen en er met te weinig middelen voor een brug wordt gekozen in plaats van een tunnel. Ik 

ben daar eerlijk over dat voelt niet goed. De tijd en inzet geïnvesteerd door betrokken burgers om constructief mee te denken in 

dit proces wordt niet beloond. Het vertrouwen tussen de burger en de overheid is ondanks inspraak nieuwe stijl in dit proces er 

niet beter op geworden. 

 

De relatie gemeente inwoner zie ik daarom voor mij als een belangrijke opdracht. Ik ben dan ook heel gelukkig met mooie 

projecten waarbij inwoners het initiatief nemen en de gemeente faciliteert. Dorpsraad Groessen met een uitgewerkt plan voor 

recreatieplaatsen. Het project Wijk in beweging in Duiven Zuid Oost waar in korte tijd een aantal mooie projecten worden 

opgestart zoals een klussendienst met vrijwilligers. Ook kleinere initiatieven zoals het paasvuur in Loo georganiseerd door de 

dorpsraad die zorgen voor betrokkenheid bij en met elkaar. Vernieuwing en nieuwe aanleg van speeltuinen gebeurt nu al geheel 

door de buurt waarbij de gemeente ondersteunt. Betrokken wijkraden in Duiven West en Droo Zuid en vele buurtverenigingen. 

Het is zowel voor de gemeente als de inwoners wennen aan deze nieuwe benadering. De inwoner zal meer eigen 

verantwoordelijkheid moeten nemen en de gemeente zal meer gebruik gaan maken van de expertise in de samenleving. En die 

expertise en bereidheid is er, zowel bij de individuele inwoner als in de grote diversiteit van prachtige verenigingen in Duiven, 

Loo en Groessen. Vele vrijwilligers die in en buiten verenigingen actief zijn dragen bij aan welzijn. Dat moeten we koesteren en 

ondersteunen. 

 

 

De komende tijd staat een aantal belangrijke zaken op mijn agenda; een nieuw positief jeugdbeleid, accommodatie- en 

subsidiebeleid en samen met Mikado vorm geven aan Welzijn nieuwe stijl. 

 

Ik heb er zin in, Sjef van Groningen, Wethouder 

 

 

Deelname aan de curling wedstrijden in Duiven. 

Een combinatieteam van Bestuur, Fractie & Wethouder doet mee aan de curlingwedstrijden op de ijsbaan in Duiven. met deze 

wedstrijden slaan we de spijker tweemaal op de kop,  

• L.A. ondersteunt de goede doelen benoemd door Stichting Winterevenementen Duiven. 

• Fractie, Wethouder & Bestuur sluiten het jaar af met een gezamenlijke activiteit. 

 

Lees verder op volgende pagina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Enquête Lokaal Alternatief. 

Bijgevoegd vindt u een enquêteformulier waarvoor wij enige minuten van u vrije tijd vragen. Bestuur & Fractie wil graag "Horen 

en Zien" hoe de leden staan tegenover het tot nu toe gevoerde partijbeleid, en waar volgens onze leden verbetermogelijkheden 

liggen. 

 

Slagroomtaart voor Pakkende slogan Carnaval 2012. 

De wagenbouwers zijn op zoek naar een pakkende slogan voor de carnavalswagen waarmee we weer mee zullen rijden in de 

Carnavalsoptochten in Groessen en Loo.  De meest pakkende slogan belonen we met een slagroomtaart. 

Tot 05-01-'12 kunt u uw inzending inleveren bij, 

 

Adressen voor Inlevering Enquête en Slogan Prijsvraag. 

Harrie Keultjes, Dorpstraat 39A  Groessen Theo Janssen, Pastoorstraat 32 Loo 

Clemens Koning, Helhoek 17 Groessen Martien van Diek, Meidoornlaan 40 Duiven 

 


