
De nieuwe Duivense burgemeester Rik de Lange maakt een kennismakingstournee om 
de raadsleden en de gemeente beter te leren kennen. Op zaterdag 15 februari kwam hij 
langs bij Harry Keultjes. 
 
Klokslag 10 uur stond de burgemeester aan de deur. Na de koffie zijn wij op de fiets, 
wind pal op kop, richting Loo gereden.  
Boven aan de dijk hebben we ons in gedachten een beeld gevormd van hoe de brug van 
de A15 over het Pannerdensch kanaal de Liemers binnen zal komen – voor zover wij dat 
nu weten. Daarna zijn we langs het tracé gegaan tot in de Helhoek. Onderweg heb ik 
aangewezen welke woningen en bedrijven zeker moeten verdwijnen, terwijl er voor 
andere bewoners nog geen zekerheid is. Een overzicht: 
 

 
 

 Bij kinderdagverblijf Pepeloentje, een bedrijf dat door de A15 zeker moet 
verdwijnen, hebben we een rondleiding gehad, waarbij heel duidelijk is geworden 
dat dit unieke groene kinderdagverblijf niet zomaar verplaatst kan worden naar 
een woonwijk of bijvoorbeeld een leeg schoolgebouw. Voor dit kinderdagverblijf 
zal in het buitengebied een geschikte plek gevonden moeten worden. 

 Het volgende ‘knelpunt’ is Huize Rijswijk. Dit monumentale pand kan misschien 
behouden blijven, maar waarschijnlijk niet meer als woonhuis. 

 We fietsten door richting Helhoek. In die wijk krijgen ze het best zwaar te 
verduren: de Groessche Weide wordt compleet doorsneden. 

Wij hebben na onze fietstocht geconcludeerd dat er nog veel te doen is om een 
maximale inpassing te krijgen met een minimale overlast. 
Terug aan de Dorpstraat heb ik de burgemeester overgedragen aan De Deurdreiers, die 
met hem een bezoek hebben gebracht aan de diverse locaties van de wagenbouwers 
voor de carnavalsoptocht. 
 
Wij hebben een paar leerzame uurtjes gehad. De burgemeester had zich zeker verdiept 
in de materie, maar na een bezoek aan het gebied is de beleving en het inlevingsgevoel 
toch anders. Het was nuttig dat hij hier in zijn vrije tijd de tijd voor heeft genomen. 


