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BESTUUR

MEDITATIE

Het jaar 2020 stond voor velen in het teken van het COVID-19
virus. Onder onze leden zijn er die het tijdige met het eeuwige
hebben moeten verwisselen door het COVID-19 virus. Dat de
God aller vertroosting de nabestaanden zou mogen vertroosten
in alle druk.
Door de hierboven genoemde omstandigheden hebben we tot
onze teleurstelling onze bezinningsbijeenkomst van 16 maart
2021 moeten annuleren.

Het is zekerlijk gepast om tot
God te zeggen: Ik heb Uw straf verdragen, ik zal
niet meer overtreden. Hetgeen ik niet zie, leer Gij
mij; heb ik
onrecht gewrocht, ik zal het niet
meer doen.
(Job 34:31-32)

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 2021
Op D.V. 17 maart zullen de Tweede Kamerverkiezingen gehouden
worden. Om veilig stemmen voor de risicogroepen voor het COVID-19 virus mogelijk te maken, zal er ook de mogelijkheid geboden worden om op D.V. 15 en 16 maart te stemmen. Gemeente
Rhenen richt hiervoor een stembureau in op Het Huis van de Gemeente, Dorpshuis Achterberg en Het Bestegoed in Elst.
Ons advies is om alle berichtgeving hieromtrent goed in de gaten
te houden. Ook is het mogelijk om per volmacht te stemmen. Een
kiezer mag maximaal voor drie andere kiezers een volmacht uitbrengen. Daarnaast krijgen alle kiezer die 70 jaar of ouder zijn, een
stempluspas waarmee ze in het stemlokaal kunnen stemmen of
per brief kunnen stemmen. De stembrief kan van 10 maart t/m 16
maart ingeleverd worden.
Het bestuur van de afdeling Rhenen wil u oproepen om uw stem
uit te brengen en ook anderen in uw omgeving op te roepen om
te gaan stemmen. Waarom moet u uw stem laten horen? Met een
geopende Bijbel wil de SGP in de Tweede Kamer, met het motto ‘in
vertrouwen’, staan voor al het menselijk leven, met een dienstbare
houding en door recht te doen aan alle mensen. Juist in deze tijd
is het zo noodzakelijk dat er een partij is, die heen wijst naar Gods
Woord en Gods geboden. U laat uw stem toch niet verloren gaan
bij de aanstaande verkiezingen? U kunt op de hoogte blijven via
www.sgp.nl/studio
LEDENVERGADERING 6 APRIL 2021
Op D.V. 6 april 2021 hopen we onze jaarlijkse ledenvergadering
te houden. De uitnodiging vindt u als bijlage bij deze ‘Rhenen in
Beeld’. U kunt zich opgeven via rhenen@sgp.nl of door te bellen
naar onze secretaris dhr. A.K. van der Staaij tel.: 06-50858235 /
0317- 616010 voor 31 maart. Het hoopt een interessante ledenvergadering te worden met als hoogtepunten de voordracht van
dhr. B. van der Tang als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 en een bijdrage van ons Tweede Kamerlid Kees van
der Staaij. Allen hartelijk welkom!
Gert van Laar heeft aangegeven na de verkiezingen
graag een stap terug te willen doen, in de
toekomst zal hij in een beperktere rol actief
blijven voor de SGP Rhenen.
Als bestuur van onze afdeling zijn we
Gert dankbaar voor zijn grote inzet voor
de SGP Rhenen.
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‘Deze wereld is een wereld vol moeite: ‘De mens,
van een vrouw geboren, is kort van dagen en zat
van onrust.’ ‘Wij bewonen lemen huizen, en onze
grondslag is in het stof. Wij worden verbrijzeld
voor de motten’ (Job 4:19). Deze wereld wordt
weleens ‘een tranendal’ genoemd. Beproevingen
komen in ieder huis voor; Gods kinderen worden
niet uitgezonderd; het is noodzakelijk dat u veel
verzocht wordt. ‘Acht het voor grote vreugde,
mijn geliefden, wanneer gij in velerlei verzoeking
valt; wetende, dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt.’ Als dit nu zo is, van hoe groot
belang is het dan dat u en ik daarop voorbereid
zijn. De donkerste onweerswolk bedekt de hemel
slechts voor een ogenblik. ‘Het is zekerlijk gepast
om tot God te zeggen: Ik heb Uw straf verdragen,
ik zal niet meer overtreden. Hetgeen ik niet zie,
leer Gij mij; heb ik onrecht gewrocht, ik zal het
niet meer doen.
Naar aanleiding van deze woorden wens ik u het
rechte gebruik dat wij van de verdrukking behoren te maken aan te tonen, alsook de gepastheid
om aan God de redenen te vragen voor de verdrukking.
Het eerste nut der verdrukking is onderwerping.
Het tweede gebruik der verdrukking is het nederig vragen naar Gods bedoeling. Er is een derde
gebruik der verdrukking, en wel het verlaten van
de zonde: ‘Ik zal niet meer overtreden. Heb ik
onrecht gewrocht, ik zal het niet meer doen.’ De
gepastheid om aan God de oorzaken van de verdrukking te vragen. Het is gepast, omdat God het
is Die met u handelt. Het is gepast, omdat God
met de verdrukking wat te zeggen heeft. Het is
gepast omdat God kan verwoesten.
Robert Murray MacCheyne,
De Ark der behoudenis; 37 predikaties.
Uit het Engels vertaald door M. Krijgsman.
(Houten 1992), p. 64-67, verkort.

FRACTIE IN BEELD
VERGROTEN BEWUSTWORDING
KOSTEN JEUGDZORG
Tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2021-2024 hebben we als fractie de vraag gesteld,
waarom de gemeente zoveel moeite
heeft met het onder controle krijgen
van de kosten van de jeugdzorg. Het
blijft een zoektocht om te komen tot
structurele oplossingen. De uitgaven
voor de taken binnen de jeugdzorg
liggen tot op heden hoger dan de
inkomsten. Deze negatieve spiraal
wordt versterkt door de gevolgen van
de coronamaatregelen.
Onze fractie is ervan overtuigd dat
meer kostenbewustzijn bij de gebruikers van jeugdzorg mogelijk kan
bijdragen aan het onder controle
krijgen van de kosten bij jeugdzorg.
Hiervoor heeft de SGP een motie
ingediend met de oproep aan het
college om te verkennen hoe dit kostenbewustzijn vergroot kan worden.
Deze motie is met meerderheid van
stemmen aangenomen!
Inmiddels heeft het college dit opgepakt en vanaf januari wordt dit naar
betreffende ouders en/of jeugdigen
gecommuniceerd. Als fractie zijn we
benieuwd naar de resultaten van
deze maatregel.
ALGEMENE PLAATSELIJKE
VERORDENING (APV)
Begin februari hebben we tijdens
de raadsvergadering gedebatteerd
over de APV. Besloten werd om enkele wijzigingen door te voeren, zoals
een verbod op lachgas en de handhaving van drugshandel op straat.
Belangrijke onderwerpen waarover
geen discussie was. De SGP wilde in
de APV graag een verbod opnemen
op aanstootgevende reclames in de
openbare ruimte. Veel klachten bereikten ons over dit soort reclames in
bushokjes.
Vanuit onze principiële standpunten
is dit al verwerpelijk, maar we hebben ook veel praktische bezwaren,

denk aan jeugdzorg, waarden en
normen enz. Onbegrijpelijk en teleurstellend dat de meerderheid van de
raad tegen stemde! Alleen CU en CDA
stemden in met ons amendement.

afwachten of dit voorstel daadwerkelijk binnen het vastgesteld budget
gerealiseerd kan worden.
Aanvullende wensen van andere
politieke partijen (zoals een tribune,
podiumfunctie en een zwembad van
25 m¹ met extra banen), zijn voor ons
niet wenselijk. Volgens de marktverkenning wordt hierdoor het risico
alleen maar groter dat er tóch meer
budget nodig is. Dat is voor ons onbespreekbaar! Het heeft onze voorkeur
om met minder budget een MFC met
een doelgroepenbad te realiseren,
dan met een maximaal te besteden
budget allerlei individuele wensen te
realiseren.
Als fractie hebben we ook aangegeven het belangrijk te vinden dat
duurzaamheid en innovatieve gebruiksmogelijkheden wel onderdeel
moeten uitmaken van dit nieuw te
bouwen “Gastland”.

ZWEMBAD ’T GASTLAND
Komt er nu wel of geen nieuw zwembad? Die vraag was tot eind vorig jaar
nog steeds niet beantwoord. En past
een zwembad eigenlijk wel binnen
het budget? Uit een onderzoek onder
marktpartijen blijkt dat het mogelijk
zou moeten zijn om een nieuw multifunctioneel centrum (MFC) ‘’Gastland”
te bouwen mét zwembad, binnen het
vastgestelde budget.
Vanaf het begintraject hebben wij als
fractie vastgehouden aan een nieuw
MFC zónder zwembad. Naar onze
mening zijn de investeringen van de
diverse varianten met een zwembad
onverantwoord voor de totale financiële begroting van Rhenen en indirect dus voor onze inwoners.
Als fractie zijn we zeer kritisch, maar hebben uiteindelijk ingestemd omdat uit de
marktverkenning blijkt dat
het mogelijk is om met een
kleine extra investering een
nieuw MFC te realiseren mét
een zwembad. Het is echter
geen 25 m¹ zwembad, maar
een doelgroepenbad. Wij denken hiermee recht te kunnen
doen aan de wensen van onze
eigen inwoners en waardoor
schoolzwemmen, particulier
zwemles, recreatief zwemmen
Jaap van Lienden
Adviseur
en doelgroep zwemmen (ouderen) gewaarborgd blijven in
Rhenen.
Overige
(sport)verenigingen
kunnen wat onze fractie betreft eventueel uitwijken naar
grotere zwembaden in o.a.
Veenendaal. Nu de keuze gemaakt is, kan naar onze meFINANCIEEL | BELASTINGEN | PERSONEEL
ning het traject van aanbesteden gestart worden. Nu maar
vlkadviseurs.nl
Rhenen | Barneveld

Wij denken
niet in cijfers
maar in
loyaliteit

3

WETHOUDER IN BEELD

JONGEREN EN AMBASSADEURS

dan wat de Provincie liet zien op de provinciSNEEUW
ale wegen.
Het is u niet ontgaan verwacht ik. Sneeuw.
Wat mij betreft een groot compliment voor
Overdadig veel. Hopelijk heeft u ondanks de
onze medewerkers die ook in dit geval dag
mogelijke overlast wel kunnen genieten! Het
en nacht voor ons en u klaar stonden om
is prachtig!
zeer gemotiveerd dit werk te doen. Ook in het
En inderdaad was er overlast. Slecht begaanweekeinde. En dat mag ook wel eens gezegd
bare wegen en fietspaden door sneeuwheuworden!
vels, gladheid en meer van dat soort zaken.
PETER DE ROOIJ
Onze medewerkers van
de buitendienst waren
druk in de weer om dit
in goede banen te leiVoor al uw velux zonwering/raamdecoratie en velux dakramen
den. Vanwege de grote
hoeveelheid sneeuw is
de strooiploeg vanaf zaterdagavond 6 februari
● Verduisterende
● Rolgordijnen
● Rolluiken
● Plissé gordijnen
● Accessoires
rolgordijnen
21.00 uur 36 uur onaf● Buitenzonweringen
● Jaloezieën
● Dakramen
gebroken in touw ge● Insectenhorren
● Energie Comfort gordijnen
● Lichtkoepels
weest om de wegen en
fietspaden in onze geA. van Ingen en Zn Elsterstraatweg 32 3922 GG Elst 0318-471248
meente schoon te krijgen en te houden. Niet
zonder problemen want
ook zij kwamen vast te
zitten op onder andere
de Grebbedijk en ook de
Grebbeberg was lastig
te berijden vanwege de
gladheid, sterker nog,
men kwam er niet omhoog.
Over diverse wegen
moest wel drie keer
heen en weer geschoven en gepekeld worden
om de sneeuwduinen
enigszins weg te krijgen.
Maar het resultaat was
er naar.
En, met enige gepaste
trots kan gezegd worden, nogal wat beter

De avondklok is een omstreden
maatregel waarvan velen wellicht
niet hadden gedacht dat we deze
nog terug zouden zien. De laatste

keer dat in Nederland een avondklok werd ingezet was tijdens
de Tweede Wereldoorlog, toen
Nederland onderdrukt werd door

de Duitsers. Het is nu echter weer
oorlog en we hebben één vijand die
we moeten verslaan, het Covid-19
virus. Het afgelopen jaar werd
voor een groot gedeelte bepaald
door een aantal verschillende en in
meer of mindere mate impactvolle
maatregelen, afgekondigd door de
Nederlandse regering met maar
één doel, de verspreiding van het
coronavirus tegen gaan.

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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Hoewel de avondklok enigszins
effectief lijkt te zijn, valt de mate
waarin de besmettingen minder
worden nog erg tegen volgens
minister van Justitie Ferd Grapperhaus. Dit roept de vraag op of het
wel waard is om deze ingrijpende
maatregel te handhaven.
We konden afgelopen weken zien
dat de avondklok een maatregel is
die veel emoties losmaakt. Dit was
bijvoorbeeld zichtbaar in de rellen
die ontstonden in diverse plaatsen
in Nederland. Terwijl de vrijheid al
door een pakket van maatregelen
werd beperkt, leek de invoering
van de avondklok de druppel te zijn
voor veel mensen die het gevoel
hadden dat nu ook het laatste
beetje vrijheid werd afgepakt. Dit
moet des te meer reden zijn voor
de overheid om de voordelen van
de avondklok nog eens goed af te
wegen tegen de nadelen ervan.
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Arie
Hoe ben jij in aanraking met de SGP gekomen?

INTERVIEW
ARIE EN KEES VAN DER STAAIJ
Vanaf dit jaar heeft de Rhenen in Beeld een nieuwe rubriek: ‘Interview’.
Voor deze rubriek interviewt Jacob personen die bij de SGP en Rhenen
betrokken zijn. Dit keer: Arie en zijn zoon Kees van der Staaij.

Reeds vanaf mijn jeugd voelde ik mij vanuit
onze beginselen aangetrokken tot de SGP.
Ik was reeds in mijn jeugd politiek geïnteresseerd. De SGP leek en lijkt mij dé partij die vanuit Gods Woord een boodschap had en heeft
voor maatschappelijke vraagstukken en de inrichting van ons staatsbestel.
Hoe ben je bij de SGP betrokken geweest?
In mijn jeugd door deelname aan de jeugdgemeenteraad , de fractie SGP in mij geboorteplaats Vlaardingen en vervolgens reeds in mijn
jonge jaren als bestuurslid van de kiesvereniging. Jarenlang heb ik ook inleidingen verzorgd
voor plaatselijke kiesverenigingen. Als secretaris van het bestuur van het studiecentrum SGP
(Guido de Bres) ben ik vele jaren betrokken geweest bij de oprichting en realisering van het
studiecentrum.
Ook thans mag ik de functie van secretaris van
het bestuur van de SGP Rhenen vervullen.
Waarom is de SGP van toegevoegde waarde?
Gods Woord geeft ons aan op welke wijze maatschappelijke vraagstukken aan de orde moeten
komen. De SGP heeft dit duidelijk samengevat
in haar beginselprogramma en heeft daardoor
een toegevoegde waarde voor het besturen
van gemeente en voor de landspolitiek. In verkiezingsprogramma’s wordt dit concreet nader
uitgewerkt. De SGP is een beginselpartij die
enerzijds terugroept tot het naleven van Gods
geboden en anderzijds ook voor maatschappelijke vraagstukken een boodschap heeft.

van de SGP-jongeren. Zij traden juist in die tijd
met nieuw elan naar buiten. Dat was voor mij
heel wervend. In 1998 ben ik als 29-jarige in de
Tweede Kamer gekomen, toen de SGP op zoek
was naar een verjonging van de fractie.
In hoeverre volg je de Rhenense politiek nog?
Op afstand volg ik nog wel het een en ander,
vooral via familieleden. Ik waardeer het ook
dat de SGP in Rhenen bereid en in staat is ook
bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen
door aan het college deel te nemen.
Wat zou jij onze lezers voor de landelijke verkiezingen willen meegeven?
Laat geen stem onnodig verloren gaan! Bij elke
verkiezingen gebeurt het nog wel eens dat
mensen na aﬂoop zeiden: “ach ja, helemaal
vergeten, ik had kunnen stemmen” Het is echt
zo dat iedere stem telt en het verschil kan maken tussen een zetel meer of een zetel minder.
Juist de afgelopen periode hebben we geregeld
gezien in de Tweede Kamer dat belangrijke
besluiten, zoals over de orgaandonatie, soms
op één stem hingen. Het doet er dus echt toe.
Laat het Bijbelse geluid in de politiek versterkt
worden, is mijn oproep!

Specialist in keukenadvies aan huis

Kees
Hoe is jouw betrokkenheid met de SGP ontstaan?
Het zal uit het verhaal van mijn vader duidelijk
zijn dat de liefde voor de SGP mij met de paplepel is ingegoten. In mijn studententijd heb ik
mij grondig verdiept in politieke filosofie en het
christelijk denken over de staat. Dit versterkte
en verdiepte mij keus voor de SGP: politiek bij
een open Bijbel. Later heb ik als student ook
vrijwilligerswerk gedaan voor de SGP en was
ik enthousiast deelnemer aan de activiteiten
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“Uw nieuwe keuken begint thuis”
rvgkeukens.nl | 0488 - 764 036
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Bestuur SGP-Afdeling Rhenen | Achterberg | Elst (Utr.)
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

Florus Krijgsman, Bert Veenhof,

Bankrekening: NL60 RABO 0307 9645 66

Jacob van der Tang

Redactiecommissie:
Florus Krijgsman, Rijk Prosman,

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

peter.de.rooij@rhenen.nl

Marco Mulder (kern Achterberg)

Fractievolgers:

Tel. (06) 23 01 15 85

Bart van der Tang (fractiesecr.)

m.mulder@rhenen.nl

ruimtelijke ordening en economie

Boudewijn Boon en Jan Bosch

AGENDA
6 april 2021
Ledenvergadering SGP afdeling Rhenen
Sprekers: dhr. B van der Tang (voordracht
lijsttrekker verkiezingen 2022) en Tweede Kamerlid C.G. van der Staaij
Locatie: kerkgebouw Oud gereformeerde gemeente te Achterberg, Boslandweg 150 te Achterberg,
Inloop 19.15 uur. Start 19.30 uur.
18 november 2021
Ledenvergadering SGP afdeling Rhenen
Doel: consultatie leden SGP afdeling
Rhenen over de kieslijst gemeenteraadsverkiezingen 2022
Locatie: volgt
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

