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BESTUUR
Al enkele weken mogen we zien dat de besmettingscijfers van het
COVD-19 virus dalen. Dit geeft ons als bestuur ook de ruimte om
weer fysieke bijeenkomsten te plannen. We mogen Gods goedheid hierin wel opmerken.
BENOEMING LIJSTTREKKER BART VAN DER TANG
Door de COVID-19 pandemie hebben we tot onze teleurstelling onze
ledenvergadering van 6 april jongstleden moeten annuleren. De leden die zich hadden aangemeld voor deze ledenvergadering is de
vraag voorgelegd of men akkoord ging met de voordracht van Bart
van der Tang als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen
2022 D.V. Het bestuur is na, geen bezwaren ontvangen te hebben
van de leden die zich aangemeld hadden voor deze ledenvergadering, overgegaan tot benoeming van Bart van der Tang als lijsttrekker.
Het bestuur van de SGP in Rhenen is blij met de benoeming van
Bart van der Tang als de nieuwe lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De huidige fractievoorzitter Gert van Laar
heeft het bestuur laten weten na zeven jaar als fractievoorzitter een
stap terug te willen doen in D.V.2022. Verderop in deze ‘Rhenen in
Beeld’ vindt u een interview met Gert van Laar (lijsttrekker 2014 en
2018) en Bart van der Tang (lijsttrekker vanaf 04-2021).
CAMPAGNETEAM GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Op enthousiaste wijze is onder leiding van onze campagneleider Jan
Bosch het campagneteam voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022
van start gegaan. Op allerlei wijze, bijvoorbeeld via de diverse mediakanalen, hopen we de inwoners van Rhenen te informeren over de
inhoud van het verkiezingsprogramma van SGP Rhenen. Momenteel
wordt aan het campagneplan de laatste hand gelegd. Heeft u leuke
ideeën of wilt u graag meedenken over het campagnevoeren? Laat
het gerust weten via j.bosch@rhenen.nl. Als bijlage bij deze ‘Rhenen
in Beeld’ vindt u het verzoek om een financiële bijdrage voor de gemeenteraadsverkiezingen. Wij zouden het erg op prijs stellen als u
het werk van ons campagneteam met een financiële bijdrage wil ondersteunen!
Via de email bent u erover geïnformeerd dat het bestuur enthousiaste en betrokken inwoners van de gemeente Rhenen zoekt die de SGP
beginselen onderschrijven en een plek willen innemen op kieslijst of
fractievolger willen worden. Wij nodig u van harte uit, mocht u interesse hebben, u zo spoedig mogelijk te wenden tot onze secretaris
dhr. A.K. van der Staaij via 06-50858235 / rhenen@sgp.nl .
LEDENVERGADERING 18 NOVEMBER
Op D.V. 18 november 2021 hopen we onze jaarlijkse ledenvergadering te houden. We weten niet hoe de toekomst eruit ziet, maar het
leek ons verstandig om toch deze belangrijke ledenvergadering te
plannen. Het hoopt een interessante ledenvergadering te worden
waarin onder andere de kieslijst, het verkiezingsprogramma en de
verkiezingsprogramma van de gemeenteraadsverkiezingen op de
agenda staan. Ons Tweede Kamerlid Kees van der Staaij hoopt ook
aanwezig te zijn en hoopt ons mee te nemen in belangrijke thema’s
en onderwerpen die in de Tweede Kamer spelen.
Dominee de Deugd, predikant van de Hersteld
Hervormde Gemeente te Elst, hoopt deze avond
met ons te besluiten. Allen hartelijk welkom!
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FRACTIE IN BEELD

MEDITATIE
die Mij eren, zal Ik eren.
(1 Samuël 2:30)
Inzonderheid is het tot eere Gods, als men zich
in alles aan de wille Gods onderwerpt, in kruis en
lijden. Dit is een allerbijzonderste wijsheid zulke
bittere wegen met Zijn volk houdt, die zoo hard
voor ’t vleesch zijn, armoede, smaad, schande,
verachting, smart, benauwdheden naar ziel of lichaam, ziekte en pijnen, en droevige lotgevallen,
verlies van lieve vrienden, als in alle dezen de ziel
die zoo veel indrukken omdraagt van Gods hoogheid en regeering, dat zij ervoor schrikt, om ook
maar ’t allerminst tegen den Heere te twisten; en
zegt met David: ik ben verstomd, en ik zal mijnen
mond niet opendoen, want Gij hebt het gedaan.
Nu mijn ziele zwijgt Gode, want van Hem is mijn
verwachting. Hij is de Heere, Hij doet wat goed
is in Zijne oogen. Omdat God het zoo waardig is
veramg hij niets meer ondergaan, dan dat God
veranderen zou, neen hij zegt: De Heere zal over
mij brengen dat Hij over mij bescheiden heeft,
Zijn raad zal bestaan, daarn ben ik blijde mede;
nutter ging dit gansche rond, als een letter van
dat raadsbesluit te gronde. Hij doet naar Zijnen
wille met het heir des hemels en met alle inwoners der aarde: en zou ik dan God Zijn vrijheid
over mij betwisten! Dat zij verre. En o wat smart
het hem, dat hij met die zonden zoo te worstelen
heeft, dat zijn hart menigmaal tegen de hooge
weg Gods zich aankant. O! hoe gevoelt hij hartbuigende genade, om God in alles de eere te geven.
Dit is tot eere Gods. Een christen onder bitter
kruis en armoede of ziekte, denkt wel eens, dat
hij tot eere Gods niet kan leven: en niemand
meer dan hij; al de deugden en plichten die een
ander buiten enge banden betracht, al zijn ze
goed, verheerlijken God zooveel niet als de rechte onderwerping onder ’t kruis, God verheerlijken
dat is God eeren; zijn ziele in benauwde tijden,
aan de hooge wille Gods te onderwerpen.
Joh. Groenwegen, Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheid- als intree- en
andere predikatien over verscheidene keurige stoffen des Ouden en Nieuwen Testaments, Utrecht:
S.W. Verploeg, p. 210.

WOONVISIE RHENEN
GEACTUALISEERD
Afgelopen maand heeft de gemeenteraad de geactualiseerde
woonvisie voor Rhenen vastgesteld. Met de woonvisie vertellen
we de inwoners waar de gemeente
naar toe wil groeien de komende
jaren.
Tijdens de commissie- en gemeenteraadsvergaderingen heeft onze
fractie, naast een aantal mooie ontwikkelingen, een aantal punten van
zorg gedeeld over deze actualisatie.
Het voorstel was om het percentage van het aantal sociale huurwoningen te verhogen van 25% naar
30%. Hiervoor hebben wij een
amendement ingediend om de huidige percentage van 25% te handhaven en dit is aangenomen. Als
fractie vinden wij deze ambitie, na
2 jaar, voor sociale huurwoningen
te hoog. Op dit moment is van deze
doelstelling slechts nog maar 20%
behaald. Tegelijk heeft onze fractie
een oproep gedaan aan de portefeuillehouder om nu echt aandacht
te geven aan jonge gezinnen. Want
voor middenhuur- en/of goedkope
koopwoningen is nog niets gerealiseerd. Onze fractie heeft om die
reden samen met D66 een motie
ingediend met een oproep om voor
het einde van dit jaar de gemeenteraad te laten weten hoe dit op korte
termijn opgepakt gaat worden.
Ook blijkt dat tot op heden nog
steeds een tekort is van 50 woonplekken voor 24-uurs zorg voor
ouderen. Deze ouderen moeten nu
verhuizen naar andere gemeenten
en verliezen daarmee hun veilige/
vertrouwde omgeving en hun sociaal netwerk. Onze fractie wil dit
zoveel mogelijk zien te voorkomen.
Een motie van de VVD/PvdA hebben wij ook gesteund met de oproep om voor het einde van dit jaar
een terugkoppeling te geven over

mogelijke bouwgronden voor deze
24-uurs zorg.
Een motie van de SGP fractie over
actualisering starterslening is overgenomen door de wethouder. De
gemeente had namelijk de huidige
verouderende voorwaarden nog
niet aangepast. De maximale NHGgrens is inmiddels gestegen naar
€ 325.000,- . Hiermee komen meer
woningen in aanmerking voor een
starterslening en wordt bevorderd
dat jonge gezinnen zich kunnen vestigen in de gemeente Rhenen.
Als fractie hebben we nog een tweetal moties ingediend over de sterke
toename van woonachtige arbeidsmigranten in Rhenen en de snelheid
van afwikkeling voor bouwplannen. De gemeente stelt regionaal
een aanpak voor arbeidsmigranten
op. Een alternatief voor een vergunningstelsel werd daardoor nu
niet ondersteund. Voor de
versnelde afwikkeling van
bouwplannen ontstaan knelpunten over de hoeveelheid
aanvragen in relatie tot interne capaciteit/bezetting. Onze
fractie zal tijdens de komende perspectiefnota daarop
terugkomen om vertragingen
te voorkomen.
PERSPECTIEF
De financiën van de onze
gemeente zijn redelijk goed.
2020 hebben we positief af
kunnen sluiten. Dat is zeker
een compliment waard naar
college en ambtenaren. 2021
streven we ook naar een positieve afsluiting. Dit komt
mede door extra budget die
we van het Rijk hebben ontvangen t.b.v. jeugdzorg. Voor
nu kijken we alweer naar het
perspectief voor 2022. Wat
vinden wij belangrijk. We
moeten keuzes maken. Want
we kunnen niet alles doen

wat we willen. Het college heeft
keuzes gemaakt maar daar willen
we als SGP graag aan toevoegen:
• Uitvoering Plan van Aanpak Mantelzorgondersteuning
• Leefbaarheidsplan Elst dat gedragen wordt door de hele dorpse
gemeenschap
• Zorgen dat bouwplannen in onze
gemeente geen vertraging oplopen door gebrek aan ambtelijke
capaciteit.
TOEKOMSTVISIE 2035
De fractie vraagt u om actief deel te
nemen aan de participatie van de
visie op Rhenen. Met een duidelijke visie die breed gedragen wordt
door u als inwoner kan de gemeenteraad en het college de komende
periode hun beleid en besluiten op
nemen.
Op www.rhenen.nl/rhenen2035
kunt u zien hoe u mee kan doen.

Wij denken
niet in cijfers
maar in
loyaliteit

Jaap van Lienden
Adviseur

FINANCIEEL | BELASTINGEN | PERSONEEL
vlkadviseurs.nl

Rhenen | Barneveld
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WETHOUDER IN BEELD

JONGEREN EN AMBASSADEURS

WERKEN VANUIT BEDOELING
Ik vind het altijd plezierig om zelf langs te koWat is dat nu precies? Als gemeentelijke orgamen om te zien wat de bedoeling is. Zodat we
nisatie willen we het goede doen, (gezamenlijhet samen voor elkaar te krijgen. Wat we ook
ke)waarden creëren, en u als inwoner of orgasamen doen is de visie op Rhenen. Hoe zou
nisatie beter helpen. Bij het werken vanuit de
Rhenen er volgens u uit moeten zien? Doe
bedoeling staat u als inwoner of organisatie
mee met de inspraak en meedenkrondes.
centraal. Voorbeeld? U wilt graag een uitbreiJuist als SGP er.
ding van uw woning. U dient een aanvraag
PETER DE ROOIJ
in met een tekening en
dan kan het zijn dat u
op enig moment hoort
dat wat u wilt niet kan,
Voor al uw velux zonwering/raamdecoratie en velux dakramen
omdat bijv. het bestemmingsplan het niet toestaat, of dat welstand
het niet passend in de
● Verduisterende
● Rolgordijnen
● Rolluiken
● Plissé gordijnen
● Accessoires
rolgordijnen
omgeving vond. Meest● Buitenzonweringen
● Jaloezieën
● Dakramen
al wordt dan door de
● Insectenhorren
● Energie Comfort gordijnen
● Lichtkoepels
organisatie gekeken of
het met wat aanpasA. van Ingen en Zn Elsterstraatweg 32 3922 GG Elst 0318-471248
singen wel mogelijk is.
Dat vergt wat tijd en
gesprekken, maar vaak
komen we er wel uit.
Werken vanuit de bedoeling betekend niet
automatisch dat zaken
altijd mogelijk zijn. Er is
hogere regelgeving die
echt geen ruimte laten.
In dat geval is een duidelijk nee-het-kan-niet
ook een antwoord. Maar
als organisatie zullen we
altijd proberen een oplossing te zoeken. Wat u
niet mag vergeten is dat
ik ook graag met u meedenk, dus als het ergens
toch niet lukt, maak gerust een afspraak. Dat
kan bij u, dat kan bij mij.

SPREEKBEURT EN BIJEENKOMST
In deze Rhenen in Beeld schenk ik
allereerst heel graag aandacht aan
Hugo van der Tang. Hij is misschien

wel onze jongste ‘ambassadeur’.
Donderdagochtend 10 juni hield
Hugo zijn spreekbeurt over de

www.dakraamstunt.nl

i. ict-beheer. Hupra.nl

cloud. wifi. ict-beheer.

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
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SGP, in groep 6b, voor zijn klasge
noten. Zelf was ik in hoedanigheid
van bestuurslid aanwezig om naar
de spreekbeurt te luisteren en om
foto’s te maken voor een stukje over
de spreekbeurt voor op de website.
Hugo ging in zijn spreekbeurt onder
meer in op het ontstaan van de SGP,
de mensen die de SGP vertegenwoordigen en de SGPJ. Dat deed hij
met veel enthousiasme en op zo’n
manier dat zijn klasgenoten een en
al oor waren voor wat hij te vertellen
had. De SGP kon zich geen betere
spreker wensen!
Verder vond op donderdagavond
6 mei een digitale bijeenkomst met
enkele ambassadeurs plaats. Deze
bijeenkomst ging over de functie
van ambassadeurs en de uitbouw
van het netwerk. Ambassadeurs zijn
idealiter de oren en ogen van de
SGP. Zien zij problemen in hun wijk,
dan melden ze die in de eerste plaats
bij de gemeente. Schiet de gemeente
tekort, dan kunnen ambassadeurs
dat aangeven bij de wethouder of
een van de (steun)fractieleden of
bestuursleden. Die kunnen op hun
beurt kijken of het probleem als
nog kan worden opgepakt. Er zijn
ook kwesties waar de SGP makkelijk
mee kan scoren. In dat geval hoeven
ambassadeurs niet eerst naar de
gemeente toe te stappen. De SGP
gaat serieus aan de slag met input van
ambassadeurs. Voor zover mogelijk,
volgt een terugkoppeling. Vanuit het
bestuur wordt gedacht aan verdere
uitbouw van het netwerk. Dat gaat
op termijn door het campagneteam
gedaan worden.
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INTERVIEW
GERT VAN LAAR EN
BART VAN DER TANG
In de rubriek “Interview” neemt Jacob interviews af bij personen die
betrokken zijn bij de SGP en Rhenen.
Dit keer Gert van Laar (voormalig lijsttrekker) en Bart van der Tang
(lijsttrekker gemeenteraadsverkiezing 2022).

Gert
Kun jij vertellen wat jij als lijsttrekker van SGP
Rhenen de afgelopen jaren gedaan hebt?
Je bent als adviseur betrokken bij de campagne
en het verkiezingsprogramma. Je brengt bezoeken aan de kernen en bij ondernemers. Daarnaast mag je als lijsttrekker meedoen aan de
verkiezingsdebatten. Ik ben lijsttrekker geweest
bij de verkiezingen van 2014 en 2018. Na de
verkiezingen heeft de fractie vertrouwen in mij
gesteld en ben ik verkozen tot fractievoorzitter.
Beide keren kwamen we als grootste partij uit
de verkiezingen. Dit brengt verantwoordelijkheden met zich mee omdat jij dan als eerste aan
zet ben om een coalitie te vormen.
Wat is belangrijk als je lijsttrekker bent van
SGP Rhenen?
Dat je een goede verbinder bent. Er doen veel
partijen mee in Rhenen met de verkiezingen.
Blijf met iedereen in gesprek voor en na de verkiezingen. In de debatten mag je best hard zijn
naar elkaar, maar de persoonlijke contacten
moeten goed zijn. Blijf ook in verbinding met de
achterban. Wanneer het goed is geven zij jou
vertrouwen. Beschaam dat vertrouwen niet.
Hoe kijk je terug op de afgelopen jaren waarin jij onze lijsttrekker geweest bent? Wat zijn
voor jouw hoogtepunten en dieptepunten?
Debatten waren altijd mooi maar intensief.
Mooi waren de vele vrijwilligers die zich in hebben gezet tijdens de verkiezingen. De verkiezingen van 2014 waren spannend. We eindigden
als grootste partij met 4 zetels. Dat voelde goed.
Wanneer je dit niet om kunt zetten in deelname in een coalitie voelt als een dieptepunt. 2018
miste we de vierde zetel op +/- 10 stemmen. Dat
is dan gewoon balen.
Wat zou je Bart willen meegeven?
Bereid je voor op de mogelijke coalitie onderhandelingen. Spreek met elkaar vanuit de inhoud aan en blijf constructief. Dit wordt altijd
gewaardeerd en dan is men geneigd om met je
samen te werken. Wordt nooit fel of hard naar
de persoon! Spreek geen verkiezingsbeloften uit
die je niet waar kunt maken.
Als laatste en belangrijkste: Bid en werk. We
gaan vaak hard aan het werk, we hebben veel
plannen, maar vergeet vooral niet een zegen te
vragen van de Heere. Hij regeert! In dit werk kun
je nooit genoeg je hoofd buigen!
Bart
Kun jij kort toelichten waarom jij je kandidaat
gesteld hebt als lijsttrekker SGP Rhenen, waarna je benoemd bent?
Door het bestuur van onze afdeling is aan alle
huidige fractieleden gevraagd of men zich be-
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schikbaar wilde stellen voor het lijsttrekkerschap. Ik ben pas een paar jaar actief als fractievolger en had daarom ook niet de ambitie om
lijsttrekker te worden. Het leek me echter wel
goed om me in ieder geval beschikbaar te stellen mocht dat nodig zijn en tot mijn verrassing
was de uitkomst van de benoemingsprocedure
dat het bestuur mij vroeg om lijsttrekker te worden.
Hoe ziet de komende tijd voor jou eruit als
lijsttrekker van SGP Rhenen?
Druk! De komende tijd zijn we bezig met het opstellen van een verkiezingsprogramma, de kandidatenlijst en het opstarten van de campagne.
Als lijstrekker ben je bij al die zaken betrokken.
Ook probeer ik zoveel mogelijk op pad te gaan
in onze gemeente en te spreken met inwoners,
organisaties en bedrijven. Gelukkig krijg ik daarbij hulp van heel veel vrijwilligers.
Welke speerpunten wil jij graag terug laten
komen in de campagne?
Aandacht voor normen en waarden, een betaalbare en betrouwbare overheid, een nuchtere
kijk op duurzaamheidsvragen, betaalbare huizen voor onze gezinnen en aandacht voor de
cultuurhistorie van onze prachtige gemeente.
Samenvattend, waarom is het belangrijk om
de aanstaande gemeenteraadsverkiezing onze
stem uit te brengen op de SGP Rhenen?
In de eerste plaats omdat wij proberen vanuit
de Bijbel een bijdrage te leveren aan het besturen van onze prachtige gemeente. In de tweede
plaats ook omdat we dat op een nuchtere en
zakelijke manier doen, mét aandacht voor de
belangen van onze achterban.

Specialist in keukenadvies aan huis

“Uw nieuwe keuken begint thuis”
rvgkeukens.nl | 0488 - 764 036

7

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

AGENDA

Maarten Eerland (voorzitter)

Contact met het bestuur:

Arie van der Staaij sr. (secretaris)

Tel. (06) 50 85 82 35 (Arie van der Staaij)

Gert van Nifterik (penningmeester)

Email: rhenen@sgp.nl

Ledenvergadering SGP afdeling Rhenen

Florus Krijgsman, Bert Veenhof,

Bankrekening: NL60 RABO 0307 9645 66

Jacob van der Tang

Redactiecommissie:
Florus Krijgsman, Rijk Prosman,

Sprekers:

Gemeenteraadsfractie

Jacob van der Tang

Gert van Laar (fractievoorz., kern Rhenen)
Tel. (06) 23 79 65 26 - g.van.laar@rhenen.nl
ﬁnanciën en bestuurszaken

Redactieadres: rhenen.in.beeld@gmail.com
Foto’s: Hannah Everse
Peter de Rooij (wethouder)

Gert Hovestad (kern Elst)

Tel. (06) 40 79 95 96

Tel. (06) 37 18 04 57 g.hovestad@rhenen.nl

Wethouder Ruimtelijke Ordening,

samenlevingszaken

Openbare Werken & Milieu

Marco Mulder (kern Achterberg)

Fractievolgers:

Tel. (06) 23 01 15 85

Bart van der Tang (fractiesecr.)

m.mulder@rhenen.nl

ruimtelijke ordening en economie

peter.de.rooij@rhenen.nl

Boudewijn Boon en Jan Bosch

18 november 2021

dhr. Kees van der Staaij (Tweede
Kamerlid), Jan Bosch (campagneleider
gemeenteraadsverkiezingen
2022),
Bart van der Tang (lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen 2022)
Locatie:

kerkgebouw gereformeerde gemeente
te Rhenen, Achterbergsestraatweg 59a
te Rhenen.
Inloop 19.15 uur. Start 19.30 uur.

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

WELKOM

bij het voorzieningencentrum
met parkeren voor de deur

sociaal & vitaal
ACHTERBERG

”
choneveld
“Nieuw S

n!

in ’t groe

● COOP Duijzer met POST.NL pakketpunt
● BloemRijk (via ingang COOP)
● Pinautomaat geldmaat
● Kapsalon & haarwerken ’t Toppunt
● Huisartsenpraktijk “De Grebbe”
KOZIJNEN
REMMERDEN 19F

MAATWERK
3911 TZ RHENEN

DEUREN
(0317) 61 27 34

de-grebbe.nl

● Fysio- & Oefentherapie
● Apotheek Deys (uitgiftepunt)
● Verloskundigenpraktijk
“De Heuvelrug”
● Trombosedienst

Verkoop en reparatie op het
gebied van:
Wassen, drogen, koelen, vriezen
en alle soorten inbouwapparatuur.
Service staat bij ons hoog in het vaandel.
Graag ontmoeten wij u voor een verdere
kennismaking en een langdurige relatie!

● Saltro bloedprikpost
● Tandartsenpraktijk
“Nieuw Schoneveld”
● Zeevishandel Jeroen Heinen,
Spakenburg
● Frites & Snacks Proef Tijd!
(Maarten Klop)

Openingstijden:
Ma. – Di. – Do. 8.30 tot 12.30 en 13.30 tot 18.00
Wo. 8.30 tot 12.30
Vrij. 8.30 tot 12.30 en 13.30 tot 20.00
Za. 8.30 tot 16.30
Cuneraweg 173a | 3911 RH Achterberg (Rhenen) | Nederland
T +31(0) 317 615 353 | W korpershoek.eu | E info@korpershoek.eu

Beleidsteam Leefbaarheid Achterberg (BLA)

Kom gezellig bij ons buurten

