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Voorzitter  
De fractie van Lokaal Alternatief heeft n.a.v. uitspraken van de commissaris van de Koning 
afgelopen donderdag 16 oktober in deze raadzaal,  een vervelend gevoel overgehouden. We 
zijn door diverse uitspraken diep geraakt en ontstemd . 
Onze fractie  heeft daarom de behoefte haar gevoelens te delen met uw raad en daarmee 
met de inwoners in onze gemeente. 
Een bezoek van de CdK aan Duiven zou naar onze mening een wederzijdse uitwisseling van 
visie, standpunten en een open dialoog moeten zijn tussen gast en gastheer; provincie en 
gemeente: over relevante beleidsthema’s.  
Het werd meer een ‘de les lezen’, verantwoordelijkheden afschuiven en het had er alle schijn 
van dat in Arnhem besloten wordt over de bestuurlijke en gemeentelijke samenwerking in 
de Liemers. 
Wij willen derhalve dan ook nog graag even ingaan op de door de raad en de CdK 
aangedragen en besproken onderwerpen. 
Door onze raad is de doortrekking van de A15 geagendeerd als onderwerp van gesprek. Een 
onderwerp dat voor een groot aantal van onze inwoners een enorme impact heeft op 
individueel woongenot en een nachtmerrie voor velen is.   
De provincie is initiatiefnemer geweest en heeft samen met de Stadsregio, door een fors 
lobby- traject in Den Haag,  de minister er toe kunnen overhalen in te stemmen met de 
doortrekking, als nieuwe rondweg om Arnhem en ontlasting van de N325, de Pleijroute.  Dit 
werd bereikt onder bijzondere voorwaarden; de regio, lees Provincie en Stadsregio,  betalen 
voor een deel mee en het budget en een ander deel van de kosten wordt gegenereerd door 
tolheffing. Het gesloten convenant en later de bestuursafspraak is hier zeer duidelijk over.  
De CdK merkt ter zake van de knelpunten die zich nu voordoen op,  dat om te komen tot een 
goede inpassing en een fatsoenlijke zakelijke afhandeling van de in hun belang ernstige 
geschade aanwonenden,  dat “ het nu wel een keer genoeg is”. Het komt vreemd over dat in 
de inbreng van CdK,  waarin hij met enige trots de economische ontwikkeling van de regio en 
het zetten van de handtekening samen met de toenmalige voorzitter van de Stadsregio Jaap 
Modder memoreert, meteen de verantwoordelijkheid voor die verantwoorde inpassing 
wordt weggeschoven richting de minister.  
Let wel……… een minister die nooit tot doortrekking zou hebben besloten zonder de 
Gelderse lobby. 
Het door de CvK voorgestelde ‘Salomonsoordeel’, om het probleem in de Helhoek maar op 
te lossen door de door de minister toegezegde verdiepte ligging om de dorpskern Groessen 
voor een deel te offeren is voor ons onacceptabel !! De zorg over hun woongenot en de eis 
voor een verlengde tunnel van de bewoners uit De Helhoek is terecht en zou opgelost 
moeten worden zonder een sigaar uit eigen doos.  Dit zou namelijk een zelfde oplossing zijn 
als het betalen van de door de provincie gewenste fietsverbinding tussen Liemers en 
Lingewaard over de aan te leggen brug uit de 55 miljoen inpassingsgelden van Duiven, 
Lingewaard en Zevenaar. Eveneens een sigaar uit eigen doos. 
Commissaris, Provincie,  u kunt zich niet onttrekken aan de verantwoordelijkheid voor de 
nette inpassing en belangen van de bewoners op en aan het tracé als u als belangrijkste 
initiatiefnemer die dit proces heeft geïnitieerd. 
Lokaal Alternatief is zeer bezorgd over de afstandelijke houding die in onze ogen de CdK 
aannam, een miskenning van  de ellende die wordt gevoeld bij bewoners langs het gehele 
tracé en de  positieve grondhouding van Duiven in dit dossier.  



 
De door de CdK opgevoerde agendapunten hadden slechts een leit motiv,   gij zult 
herindelen, niet goedschiks dan maar kwaadschiks. Kunt u het allemaal nog wel? Ik maak mij 
zorgen over u, bent u wel een goede buur?  Voorzitter..  dit is ons inziens  ongepast, een 
diskwalificatie van ons ambtelijk apparaat. De wijze waarop de raad werd bevraagd en werd 
‘neergezet’ over de decentralisaties doet onrecht aan de enorme inspanning die geleverd is 
in de vorige en deze raadsperiode door ambtelijke organisatie, college en de raad.  
Besluiteloosheid, daardoor vertraging vanuit Den Haag en de efficiëntie korting maken de  
transitie van het sociale domein voor de gemeenten tot een nagenoeg bovenmenselijke 
inspanning. De goede samenwerking in de Liemers binnen de regio Arnhem met de daarbij 
verdeelde taken, Westervoort Jeugddomein, Zevenaar participatie en Duiven WMO AWBZ, 
Rijnwaarden communicatie,  laat zien dat er effectieve en efficiënte  samenwerking is in de 
Liemers. Daar droeg en draagt Duiven méér dan gemiddeld aan bij. 
Capabele ambtenaren leveren prima werk. De raden doen al wat mogelijk is de juiste 
besluiten te nemen in het belang van veelal  kwetsbare en radeloze inwoners. 
En ja we zijn het onmiddellijk met de CdK eens dat er volgend jaar wel eens iets niet goed zal 
gaan, maar dat gebeurde  in het verleden ook, ook op het domein jeugdzorg waar de 
provincie haar verantwoordelijkheid heeft en had.  
Het is jammer dat we met een zo’n vervelend gevoel moeten terugkijken op dit bezoek, 
maar we vinden dat we het niet onbesproken kunnen laten. 
Piet Dijkstra 
Lokaal Alternatief. 
 


