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Van de voorzitter 
Lammert Vinke  
 
Woensdag 16 maart jl. werden de  
gemeenteraadsverkiezingen van 2022  
gehouden. Algemeen Belang is opnieuw  
de grootste partij in de gemeente  
Elburg geworden.  Als eerste een woord  
van dank aan de kiezers.  
 
Daarnaast ook dank aan allen die aan de campagne een bijdrage leverden.  
Algemeen Belang was tijdens de verkiezingscampagne goed zichtbaar in onze 
gemeente. Wij wensen vanaf deze plaats Agaath de Weerd, Lennart Oosterloo, 
Erik Land, Liesbeth ten Have, Henk Wessel en René Roozeboom 
(burgerraadslid) veel wijsheid, sterkte en ook succes.  
 

Nepnieuws 

Nepnieuws (of fakenews) is een 
actueel thema. Maar komt dit ook in 
onze gemeente voor? Vlak na de 
verkiezingen werd ik geattendeerd 
op een artikel in de lokale media, 
zoals onderstaand weergegeven. 
 

Er lijkt de suggestie te worden 
gewekt, dat onze gemeente niet 
schoon is door de afbeelding met de 
tekst ‘Hoe schoon is jouw 
gemeente?’ in combinatie met de 
titel ervan: ‘Vooral bekeuringen in 
Putten, Tiel en Elburg voor dumpen 
afval’.  

 
 
Uit onderzoek zou blijken, dat er gemiddeld veel meer bekeuringen worden 
uitgedeeld in de gemeenten Elburg, Putten en Tiel. Betekent dit, dat er echt meer 
zwerfafval in onze gemeente is? Of betekent dit, dat een BOA meer bekeurt? Een 
aantal jaren geleden constateerde Algemeen Belang dat er ook significant meer 
parkeerboetes werden uitgedeeld in onze gemeente. Is hier mogelijk een parallel 
te trekken? Ik ben benieuwd wat hier precies de oorzaak van is…  
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Het artikel waar ik over schrijf: 

 
 

Zomervakantie 
De zomervakantie staat weer voor de deur. 
Ook begint een nieuwe periode waarin Algemeen Belang onze gemeente samen 
met drie andere partijen gaat besturen. Als het aan Algemeen belang ligt: op een 
stabiele, principiële en zakelijke basis.  
 
In Spreuken 3 vers 5 staat:  
 

‘Vertrouw op de HEERE met heel je hart, 
en steun op je eigen inzicht niet’. 

 
Een oproep aan ons allen om in alles op Hem te vertrouwen. Onze keuzes 
mogen we aan Hem voorleggen, zodat we ook rust mogen vinden in en na die 
gemaakte keuzes. Dit geldt voor de komende bestuursperiode, maar zal ook voor 
ons hele leven van toepassing moeten zijn. 
 
Ik wens u en jullie allen, mede namens het bestuur, een fijne vakantie toe. 
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Van de fractievoorzitter 
Agaath de Weerd 
 
 
Alle kiezers die op onze partij  
Algemeen Belang hebben gestemd:  
Bedankt! 
 
In de eerste plaats voor het 
vertrouwen wat jullie ons geven. 
Het feit dat zoveel mensen op ons 
hebben gestemd. Zo bijzonder. 
Vooral na de verkiezingen hoor je 
van diverse mensen: ‘Ja hoor, ook ik 
heb op jullie gestemd’. Vaak heel 
verrassend. Niet alleen onze trouwe 
leden, maar ook veel nieuwe kiezers 
waaronder een groot aantal jongeren 
hebben echt bewust voor  

Algemeen Belang hebben gekozen. 
Nogmaals, dank hiervoor.   
 
Als fractie willen we de leden meer 
betrekken bij onze activiteiten. Niet 
iedereen zal geïnteresseerd zijn in 
alle onderwerpen, maar het is 
handig om hierin zelf een keuze te 
maken. Om aangehaakt te blijven 
hebben we de volgende 
mogelijkheden: 

  

1. Het ledenblad Algemeen Belang(rijk) 
Met het ledenblad wat nu voor je ligt, informeren we elkaar over de actualiteiten 
en wat er zoal leeft binnen de partij. Ook uw en jouw bijdrage zijn welkom. Evert 
Sneller zorgt steeds weer voor een qua Nederlands tekstueel goed resultaat. Dank 
Evert.  
 

2. De collectieve app 
Inmiddels hebben we een appgroep waarbij fractieleden, leden en kiezers van 
Algemeen Belang zich hebben aangesloten. De app is alleen informatief. Denk 
hierbij aan het melden van de fractievergaderingen en de bijbehorende agenda. 
Ook specifieke avonden of sessies voor de leden of belangstellenden, worden 
hierop gemeld.  
 

Wilt u worden toegevoegd aan 

onze WhatsApp-groep? 
Neem dan even contact met ons op 
of scan deze QR-code  
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3. Aanhaken bij een specifiek dossier 

Liesbeth is bezig met het organiseren van specifieke themasessies. Dank 
Liesbeth.  Denk aan onderwerpen als:  

• Jeugdzorg. De kosten nemen toe. Hoe gaan we hiermee om?  

• Vergrijzing van de samenleving. Is de zorg voor onze oudere in de 
toekomst ook in onze gemeente nog wel gegarandeerd? 

• Criminaliteit onder de jeugd; iedereen kan wel voorbeelden noemen, 
maar wat kunnen we ermee en wat doen we eraan?   

• Grote zorgen bij onze agrariërs. René Rozeboom, Albert Nagelhout en 
Henk Magré informeren ons regelmatig. Belangrijk om René nu ook in 
de fractie te hebben! Top René.  

• Wonen en woningbouw. Wat kunnen we verwachten en waarop mogen 
we rekenen.  

• …..  
 

En zo zijn er nog wel meer onderwerpen te noemen.  
 
 
We realiseren ons, dat er vooral 
onder de leden en kiezers veel 
expertise is waarvan we gebruik 
willen maken. Soms blijven er ook 
onderwerpen liggen waarvoor je 
juist aandacht zou willen vragen. 
Doe dat ook! Gelukkig is er een 
aantal leden die ons al prima weten 
te vinden. Top! Ben je 
geïnteresseerd in één van of alle 
bovengenoemde mogelijkheden, laat 
het ons weten. Een telefoontje of 
mailtje is voldoende. 

  

 
Als fractie bouwen we nu aan een 
financiële basis voor de komende 
periode zodat we tijdens de 
volgende verkiezingen weer volop in 
actie kunnen komen. Ook de 
contributie van de leden draagt 
hieraan bij. Mocht je ons (financieel) 
willen steunen: de penningmeester 
heet je van harte welkom. Achter in 
dit blad staat hoe u lid kunt worden, 
mocht u dit nog niet zijn. 

 

Samen Algemeen Belang 
De fractieleden vaak zichtbaar, de leden als extra ondersteuning, de betrokken 
kiezers waarmee we ons verbonden weten. Samen aan de slag in en voor onze 
mooie gemeente. Samen zijn we Algemeen Belang! 
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Dank! 
Henk Wessel 
Algemeen Belang is opnieuw als grootste politieke partij van Elburg uit de bus 
gekomen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. 
 
Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken voor zijn of haar inzet en bijdrage aan 
dit enorme succes. Bestuur, fractie, verkiezingscommissie, vrijwilligers, leden, 
kiezers, jullie hebben allemaal bijgedragen aan deze prachtige uitslag. Opnieuw 4 
raadszetels en ook opnieuw de grootste partij! 
 
Het aantal raadszetels door jaren heen:  
 
1974-1978     1 zetel 
1978-2002     3 zetels 
2002-2026     4 zetels 
 
En de grootste partij in de gemeenteraad van: 
 
2002-2006 
2006-2010 
2010-2014 
2022-2026 
 
Maar bovenal dank aan God dat wij met 4 raadsleden  
en een wethouder ons ook de komende raadsperiode  
mogen inzetten voor de inwoners van onze  
prachtige gemeente Elburg. 
 
U kunt ook de komende periode op ons rekenen. 
Immers Algemeen Belang staat voor een stabiele,  
principiële en zakelijke koers.  
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Analyse van de verkiezingen 
Lennart Oosterloo 
 
 
 
 
Zodra het stof van de verkiezingsavond was neergedaald bleek dat Algemeen 
Belang als grootste partij van Elburg uit de gemeenteraadsverkiezingen kwam. 
Bovendien blijven we stabiel op 4 zetels staan.  
 
 

Zetelverdeling 2022-2026 
t.o.v. 2018-2022. Totaal 19 zetels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Over deze uitslag is veel te zeggen. 
Echter, we beperken ons hier tot de 
betekenis die de uitslag heeft voor 
Algemeen Belang. Want wat ging er 
goed? En wat kan er beter? Dit 
hebben we geëvalueerd. We zijn 
tevreden met de zichtbaarheid van 
de partij: de folders zagen er prima 
uit, de borden ook en deze werden 
tijdig verspreid en er hingen AB-
vlaggen in alle kernen. Ook de 
lijsttrekker deed het goed tijdens de 
debatten en de kandidaat-raadsleden 
waren zichtbaar in de gemeente en 
deelden presentjes uit. De 
kandidaten zijn druk geweest met 
het afleggen van werkbezoeken en 
zorgden voor de daarbij behorende 
persberichten. 

   

 

Maar er kunnen ook zaken beter: heel praktisch willen we de volgende keer ook 
investeren in banners, te plaatsen op de daartoe aangewezen rotondes. En verder 
willen we de debatten met het publiek professioneler aanpakken en meer digitaal 
tewerk gaan. Verder hebben we – zoals gezegd - in verkiezingstijd veel tijd aan 
persberichten na afloop van de werkbezoeken besteed. Deze werkbezoeken 
leggen we overigens ook af buiten verkiezingstijd.  
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De conclusie is wel, dat we nog meer aandacht moeten besteden aan het doen 
uitgaan van persberichten tijdens de hele raadsperiode. Bij (bijna) alle 
werkbezoeken past wel een kort persberichtje. Dit moeten we echt vaker gaan 
doen. 
 

Terug naar de uitslag 
Cijfermatig is er veel te zeggen. Onderstaande afbeelding geeft een mooie 
weergave van de uitslag van de stemming voor Algemeen Belang.  

 

Procentueel ziet het er als volgt uit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er is nog meer informatie beschikbaar: een overzicht van de uitslag per 
stembureau en ook een overzicht van de uitslag per kandidaat. De 
geïnteresseerde lezer kan dit terugvinden op de site van de gemeente Elburg: 
www.elburg.nl/Elburg_kiest/Content/Uitslagen_verkiezingen.  
 

  

http://www.elburg.nl/Elburg_kiest/Content/Uitslagen_verkiezingen
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Stemmen per kern 
Elburg en Oostendorp: 2018 = 17,7%  2022 = 16,0% 
‘t Harde:   2018 = 17,8%  2022 = 19,5% 
Doornspijk:   2018 = 24,3%  2022 = 29,7% 
Hoge Enk:   2018 = 28,2%  2022 = 31,4%  
Totaal:   2018 = 19,4% 2022 = 19,9% 
 

In drie van de vijf kernen zien we groei: ’t Harde, Doornspijk en de Hoge Enk 
scoren beter dan in 2018. Echter in Elburg en Oostendorp (die we vanwege de 
gewijzigde indeling van de stembureaus samenvoegen) loopt Algemeen Belang 
terug. Per stembureau ziet dit er zo uit: ‘Gemeentehuis’ (-2,3%), ‘t Huiken (-2,8)’ 
en ‘De Wimpel (-2,4%)’. 
 
Hier is dus voor ons werk aan de winkel. Meer investeren in zichtbaarheid en 
aanwezigheid in deze kernen. En wat de andere kernen betreft: doorgaan met wat 
we deden… 
 
Dit succes willen en moeten we vasthouden. Natuurlijk is er nog meer te zeggen 
over de uitslag. Misschien kunnen we hierop tijdens onze eerstvolgende 
ledenvergadering verder ingaan.    
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Een baken voor de toekomst! 
Agaath de Weerd 
 
‘Resultaten uit het verleden, bieden geen garanties voor 
de toekomst’. Wat hebben we dat in de afgelopen 
periode op diverse fronten ondervonden.  
In de eerste plaats tijdens de verkiezingen. Diverse 

scenario’s hebben we besproken. Het meest voor de hand liggende was, hoe 
verder als we één zetel verliezen? Wat betekent dit voor de fractie en de te 
verdelen dossiers. Verder dan één zetel wilden we niet denken, maar… een optie 
was het zeker. Uiteraard hebben we heel voorzichtig wel nagedacht over een 
mogelijke groei. Die optie was snel ingevuld.  
 
Toen kwamen de verkiezingen. Tot dan toe was iedereen redelijk relaxt. Met een 
prachtig team waaraan ook diverse leden actief hebben bijgedragen, hebben we 
gedaan wat mogelijk was. Totdat de verkiezingsavond kwam. De nervositeit nam 
toe vanuit een ‘Wat als..?’   
 
Wat bijzonder om te zien hoe een groot aantal leden op de avond zelf aanwezig 
was om ons als fractieleden te steunen…behalve ikzelf. Daar zat ik met COVID 
op de bank het nieuws via de LOE, de diverse apps en filmpjes te volgen. Omdat 
de koorts door mijn lichaam gierde en ik toch het eind van de avond wilde halen, 
heb ik op voorhand vast een wijntje ingeschonken. Wat een ontlading toen de 
uitslag bekend werd…  
 
Wat voelden we ons klein! Inderdaad, we hebben geen enkele garantie of 
zekerheid. Wat hebben we met elkaar ervaren hoe we ‘zeker moesten doen wat 
onze hand vond om te doen’, maar we hebben Gods Zegen in het resultaat echt 
gevoeld. Het is bijzonder om dit samen te mogen ervaren als een anker op dat 
moment, maar ook als een baken voor de toekomst.  
 
Vervolgens de onderhandelingen in. Ook dat was een spannende periode. 
Duidelijk was, dat de verkiezingsuitslag anders was dan de vorige keren. Daar 
konden we als partijen niet omheen. Het resultaat is inmiddels bekend. Een 
aantal pittige, maar ook inhoudelijk goede gesprekken zijn hieraan voorafgegaan. 
Als Algemeen Belang hebben we vertrouwen in de huidige samenstelling van de 
totale raad en wij zullen vanuit onze vaste kernwaarden onze inzet blijven tonen.  
 
Door stabiel, principieel en zakelijk te opereren. 
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Gemeentefinanciën  
Lennart Oosterloo 
 
Misschien is gemeentefinanciën niet 
het meest aansprekende thema in 
een editie van Algemeen 
Belang(rijk). Toch valt deze keer er 
bijzonder veel over te zeggen.  
Op het moment dat ik deze bijdrage 
schrijf, de tweede helft van juni, 
bereiden we als fractie de kadernota 
voor. Zo’n kadernota is een eerste 
doorkijkje in de begroting van de 
gemeente voor de komende vier 
jaar.  

En misschien heeft u het ook wel 
gelezen: ‘Elburg bereidt zich voor 
op financieel zwaar weer’. Het 
college geeft een 
‘winstwaarschuwing’ af, mogelijk 
gaan in 2026 de gemeentelijke 
belastingen omhoog en moet er 
worden bezuinigd. Er is dus 
voldoende reden om toch een paar 
woorden aan de financiële 
huishouding van onze gemeente te 
wijden.  

 
 

Hoe komt de gemeente eigenlijk aan geld? 
De begroting van de gemeente lijkt veel op uw huishoudboekje. Alleen de 
bedragen zijn groter. Ongeveer 70% van het geld dat de gemeente krijgt komt 
van de rijksoverheid. Van dit geld heeft de rijksoverheid voor een groot deel al 
bepaald waaraan de gemeente het moet uitgeven. Bijvoorbeeld: 
bijstandsuitkeringen en jeugdzorg. De andere 30% komt uit eigen inkomsten, 
zoals de OZB en toeristenbelasting.  
Het grootste deel van het geld van de gemeente wordt verkregen van de 
rijksoverheid. En daar knelt de schoen. Want Elburg krijgt de komende jaren fors 
minder geld van het rijk. Dat heeft vooral te maken met een andere manier 
waarop de rijksoverheid het geld over de Nederlandse gemeenten verdeelt.  
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Deze nieuwe methode is nadelig voor Elburg, maar ook voor andere (kleinere) 
gemeenten in onze regio. Gemeenten protesteren al langer tegen de nieuwe 
manier van verdelen, maar voorlopig houdt Den Haag vast aan de nieuwe 
verdeelsystematiek. Dit, en nog een andere korting vanuit het rijk, betekent voor 
onze gemeente in 2026 voor een gat in de begroting van bijna 1,1 miljoen euro.  

 

We staan dus voor een uitdaging! 
En zoals u weet, is een gezonde financiële situatie van de gemeente voor 
Algemeen Belang een belangrijk uitgangspunt. We hanteren het principe dat er 
niet meer geld mag worden uitgegeven dan er binnenkomt. Dat klinkt logisch, 
maar dat betekent dat er keuzes gemaakt zullen moeten worden. De gemeente 
Elburg heeft relatief lage plaatselijke belastingen en dit moet vooral zo blijven.  
 
Maar er zullen dus de komende jaren weloverwogen keuzes gemaakt moeten 
worden. Omdat we de donkere wolk van 2026 nu al op ons af zien komen, 
kunnen we ons hierop voorbereiden. De komende periode zult u wellicht horen 
over bezuinigingen. Want daar komen we, zoals het nu lijkt, niet onderuit. 
Wellicht is zelfs een extra verhoging van de gemeentelijke belastingen niet te 
voorkomen. Toch blijven we ons ervoor inspannen de gemeentelijke lasten in 
Elburg beheersbaar en zo laag mogelijk te houden. 

 
 
  



 
16 

Welbevinden agrarische ondernemers 
René Rozeboom 
 
Op 9 mei jl. ben ik beëdigd als burgerraadslid voor Algemeen Belang.  
De komende periode hoop ik voornamelijk mijn aandacht te richten op het 
buitengebied en de daar wonende en werkende agrariërs en vooral te luisteren 
naar de wensen van de inwoners zodat iedereen een stem heeft.  
Omdat ik melkveehouder ben en werkzaam als relatiebeheerder bij een 
administratiekantoor binnen de gemeente Elburg kom ik met veel mensen in 
contact. 
  
De afgelopen weken zijn drukke weken geweest met op 22 juni jl. het 
boerenprotest in Stroe. Het is bijzonder om te zien wat voor impact een plan 
vanuit de landelijke overheid heeft op -in dit geval-  de boerengezinnen. De 
achterliggende tijd hebben we als fractie gekeken naar wat dit voor gevolgen kan 
hebben voor de agrariërs binnen onze gemeente voor zover wij dit kunnen 
overzien.  
 

Hierin proberen we open te staan voor de zorgen die 
er leven en de problemen die er zijn. Als gemeente 
hebben we dan wel geen directe invloed op het 
landelijk beleid, maar het kan wel enorme gevolgen 
hebben voor onze gemeente. Dit levert een aantal 
belangrijke vragen op, zoals: 
 

• Is er nog toekomst voor agrarische 
ondernemers binnen onze gemeente?  

• Wat houdt dit in voor ons landelijk gebied en de 
leefbaarheid van onze gemeente? 

• Wat doet dit met het geestelijk welbevinden van 
de boerengezinnen? 
 

Hierover hebben we schriftelijke  
vragen gesteld aan het college.  
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Wat we wel kunnen doen. 
De landelijke overheid legt de uitvoering voorlopig neer bij de provincies. 
Hierdoor is het belangrijk dat we als gemeente onze zorgen en aandachtspunten 
via bestaande contacten overbrengen aan de provincie. Wij zetten ons hiervoor 
in. 
 
Hierop komt de komende tijd vast wel een vervolg! 
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Bestuursakkoord 
Henk Wessel 
 
Zoals u en jullie wel bekend zal zijn, hebben 4 partijen uit de op 16 maart jl. 
gekozen gemeenteraad samen een zogenaamd bestuursakkoord gesloten. 
Deze 4 partijen zijn Algemeen Belang, ChristenUnie, Liberaal Elburgs Verbond 
(LEV) en CDA. 
 
Voor de geïnteresseerden, in ons land geven op meerdere manieren na de 
verkiezingen de politieke partijen hun samenwerking vorm. Tot voor kort kenden 
we eigenlijk alleen het 'coalitieakkoord', meestal een lijvig boekwerk waarin vrij 
gedetailleerd werd beschreven wat de coalitiepartijen de komende jaren wilden 
bereiken. Nadeel was, dat de partijen die geen bijdragen aan dit coalitieakkoord 
leverden weinig van hun ambities gerealiseerd zagen voor de komende 4 jaar.  
Voordeel was, dat zo'n coalitieakkoord als een soort spoorboekje fungeerde en er 
dus heel veel gerealiseerd werd van de aspiraties die in de 
verkiezingsprogramma's van de deelnemers in de coalitie waren opgesomd. 
 
Er is ook een ander uiterste, nl. raadsakkoorden, eenzelfde spoorboekje, maar 
dan met onderwerpen waar de hele raad het over eens is: soms gedetailleerd, 
soms op hoofdlijnen, en Nederland zou Nederland niet zijn wanneer ook hierin 
weer allerlei tussenvormen bestaan, soms met prachtige benamingen. Maar 
hierover voor nu genoeg. 
 
Samenvattend, hoe breder een akkoord is, hoe meer het beleid op hoofdlijnen 
wordt geformuleerd en dus kan minder in detail worden getreden.  
Als voorbeeld noem ik, dat je gemakkelijker samen met je partner een cadeau 
kunt uitzoeken voor je ouders dan dat je eerst moet overleggen met broers, 
zussen, neven en nichten. Een bereikte overeenstemming in een grote groep leidt 
meestal tot niet meer dan een waardebon en minder snel tot een concreet cadeau. 
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De laatste jaren komen er steeds meer politieke partijen bij, deze versplintering 
kan gemakkelijk tot strijd en verdeeldheid leiden. Dus is het de moeite waard om 
te proberen samen afspraken te maken met de hele raad. Dit kan met zo'n 
raadsakkoord maar het kan ook wanneer een coalitie een bestuursakkoord op 
hoofdlijnen sluit en daarin aangeeft dat voor diverse onderwerpen de gehele raad 
betrokken wordt en met elkaar de voor- en nadelen worden afgewogen, waarna 
de raad uiteindelijk besluit, al dan niet bij meerderheid van stemmen. 
 
In Elburg is daarom gekozen voor een bestuursakkoord op hoofdlijnen, met 
ambities die in overleg met de raad verder uitgewerkt worden. In het kader van 
de dualisering zijn er natuurlijk ook veel onderwerpen die niet in de raad hoeven 
te worden besproken, omdat het college bevoegd is. Gelukkig zijn dat de meeste 
dagelijkse zaken. 
 
Toch nog een voorbeeld ter verduidelijking. Vader en moeder regelen bijna alle 
dagelijkse zaken in het gezin, maar soms moet erbij grote besluiten de hele familie 
betrokken worden. U begrijpt het al, vader en moeder zijn eigenlijk het college en 
de hele familie staat voor de gemeenteraad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Samen met Willem Krooneman (CU), 
Bertus Jeensma (LEV) en Lyda Sneevliet 
(CDA) mag ik ook de komende 4 jaar weer 
in ‘de keuken’ van de gemeente Elburg aan 
het werk. 

 

Tot slot 
Algemeen Belang is opnieuw de grootste politieke partij van de gemeente Elburg 
geworden en daar ben ik super trots op. Beste Algemeen Belangvrienden, 
hartelijk dank voor jullie vertrouwen! 
Samen met Agaath, Liesbeth, Lennart en Erik zullen wij ook de komende periode 
onze stabiele, principiële en zakelijke visie uitdragen in het besturen van de 
gemeente Elburg. 
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Un blukkien umme 
Ruud Wijnne 
 
Zoals bekend woonden wij als gezin eertijds in de binnenstad van Elburg. Toen 
was het aantal auto’s in onze straat te tellen en was het er ook niet zo druk als dat 
het nu is. Er heerste een bedrijvige rust in de stad. Je kon veilig over de straat 
lopen. 
 
’s Avonds zo tegen 21.00 uur liepen mijn ouders een ‘rondje stad’, vaak ingeluid 
door mijn moeder met de vraag: ‘Eibert goan wie nog ‘un blukkien umme’. 
Omdat we een groot gezin vormden werden daar dan vaak zaken besproken die 
voor onze oortjes niet geschikt waren. Daarnaast was het voor beiden een 
moment om even uit het drukke gezinsleven te stappen. Even aandacht voor 
elkaar, de gebeurtenissen van de afgelopen dag bespreken en aandacht besteden 
aan wat er de volgende dag stond te gebeuren. 
 
O ja, ze deden dat zonder agenda, 
zonder echte bespreekpunten. Het 
woord ‘kuieren’ komt daar het 
dichtste bij. Al keuvelend over 
alledaagse zaken de dag afsluiten. Er 
ontstonden zo ook plannetjes, met 
de bromfiets op vakantie 
bijvoorbeeld, of veranderingen in 
het huis. 
 

Tegenwoordig noemen ze dat ook 
wel een brainstormsessie. Met z’n 
allen in een conferentieoord. 
Termen die daarbij horen zijn dan: 
kalibreren, op elkaar afstemmen, 
finetunen. Termen waarvan pa en 
ma nog nooit van hadden gehoord. 
Natuurlijk hoort dit nu bij deze tijd, 
maar toch…

  



 
21 

Ga eens wat vaker! 
Hilda en ik beginnen de dag altijd met het dagboekje ‘Een handvol koren’, en 
daarna gaan we ‘un blukkien umme’. Praten we over wat eenieder van ons 
vandaag gaat doen. 
 
Hilda bijvoorbeeld: Activiteiten voor de Zonnebloem, vertrouwenspersoon 
binnen onze kerkelijke gemeente en ik over bezoeken als ouderling, 
bestuurswerkzaamheden voor Deo Cantemus, bromfietsclub, etc. 
 
Ik kan jullie verzekeren dat ‘un blukkien umme’ ons goed doet. Je blijft in 
gesprek met wat je bezighoudt. En dat raad ik nu ook onze gemeenteraadsleden 
aan: ‘Ga eens vaker ‘un blukkien umme.’ Nee, geen agenda meenemen, maar 
luisteren naar wat de ander te zeggen heeft.  
De omgeving van het gemeentehuis biedt genoeg ruimte en gelegenheid en je 
kunt de gespreksstof zelf indelen. Voor de raadsvergadering of erna… 
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Zo is het begonnen 
Henk van Deutekom 

 
Bij toeval vond ik de notulen van de oprichtingsvergadering van Algemeen 
Belang terug. Het blijkt dus dat het gezegde ‘Wie wat bewaart die heeft wat’, 
klopt. 
 
De aanstichter van het hele Algemeen Belang-gebeuren was mijn goede vriend 
Maarten Seybel, die zoals zo vaak, met nieuwe ideeën kwam en mij dan vroeg: 
‘Wat denk je ervan, zullen we het doen?’ Samen met Freek van der Heide zijn we 
gestart. Het waren de beginjaren ‘7O. De tijd van acties. De Boerenpartij liep iets 
minder en je bent jong en je wilt wat… 
 
Op 19 februari 1974 kwamen 11 personen bij mij thuis om serieus te praten over 
een nieuwe partij. Van deze 11 mensen leven er nu nog 3: Maarten Seybel, mijn 
broer Aleid en ondergetekende. 
 

Algemeen Belang werd geboren 
Alles was nog gericht op de oude gemeente Elburg. De raadsverkiezingen werden 
in juni 1974 gehouden en de samenvoeging van Elburg - Doornspijk was dus nog 
niet definitief. 
 
De belangrijkste punten van ons waren (toen al!) de realisering van een nieuwe 
begraafplaats met aula, een zwembad, een gemeenschapshuis en de verkoop van 
woningwetwoningen. Recreatie en werkgelegenheid waren eveneens belangrijke 
speerpunten. 
 
De christelijke identiteit van Algemeen  
Belang werd niet in de naam opgenomen.  
We waren en zijn van mening dat dit in  
de praktijk tot uitdrukking moet komen. 
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 Bron: Elburger Courant 
14 juni 1974 

 

 

 

 

 

 

 

Een nieuwe partij 
De Elburger Courant dook er volop in: weer een nieuwe partij! Wat willen ze 
toch? Grote stukken in de krant tot de raadsverkiezingen van 26 juni 1974. Want 
de samenvoeging van beide gemeentes ging door. 
 
Een lijst voor de verkiezingen moest volgens ons duidelijk aangeven dat alle 
kernen belangrijk waren. Contacten hadden we al, relaties werden ingezet om 
goede mensen te vinden en zo gingen we de strijd aan. Ondergetekende moest de 
kar eerst maar eens trekken, voor Doornspijk werd E. Rens ingezet en voor 't 
Harde J. Smit. 
 
Bij alle vraaggesprekken en fora was de eerste vraag ‘Jullie zijn toch een op- of 
afsplitsing van de SGP?’ Nee dus. Natuurlijk zaten bij ons sympathisanten van 
die partij, maar ik denk dat de meesten hun wortels hadden in de CHU 
(Christelijk-Historische Unie, naderhand opgegaan in het CDA): gezagsgetrouw 
en degelijk. 
 
De spanning omtrent onze eerste verkiezingsdeelname was uiteraard groot. Freek 
van der Heide en Herman Hartgers reden met de geluidswagen rond, ballonnen 
werden opgeblazen en iedereen deed wat mogelijk was. Borden werden overal 
neergezet. 
 
In de volgende editie van Algemeen Belangrijk zal ik de uitslag met u delen.  
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Column: Geluid 
Evert Sneller 

 
Een beroep als oorarts of verkoper 
van gehoortoestellen heeft 
toekomst. Het aantal gemankeerde 
oren neemt alleen maar toe. Het 
Erasmus MC heeft onderzocht dat 
van de jongeren 13 % beginnende 
gehoorschade heeft. Reeds 
verknallen we onze ogen door 
urenlang te turen op beeldschermen. 
Nu dreigen onze oren ook te 
sneuvelen. Van de 40-plussers 
hebben 1,2 miljoen mensen 
gehoorverlies. 

Al jaren worden bakken 
trommelvliesverwoestende herrie 
over ons uitgestort. Nooit zijn we 
zonder. De vroege vogels met hun 
prille zang moeten het al snel in de 
ochtend afleggen tegen de op gang 
komende machines, apparaten en 
auto’s met klapperende ladingen en 
naar de dag vordert neemt het aantal 
decibellen toe als gevolg van gezaag, 
geronk, gebonk, gesis, geplof, 
geknetter en geheister. 
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Met het woord geluid zijn onlosmakelijk verbonden geluidhinder en 
geluidoverlast. Het is toch onbegrijpelijk dat de loeiharde herrie van disco’s en 
festivals met meer dan 100 decibel velen als muziek in de oren klinkt. 
 
Dit doet me denken aan mijn werkzame tijd op het gemeentehuis. Hoe het er nu 
aan toe gaat weet ik niet, maar 30 à 40 jaar geleden vuurden de raadsleden ter 
gelegenheid van de behandeling van de jaarbegroting tal van vragen richting het 
college af. Die vragen moesten door ambtenaren van een concept-antwoord 
worden voorzien. Eén van de vragen die ik ooit moest beantwoorden was van 
een fractie die begaan was met het lot van vele Doornspijkers die tot diep in de 
nacht hoorndol werden van de harde muziek van Lowlands aan de overkant van 
het Veluwemeer.  
 
Al eerder waren vele oplossingen 
het geluid te minderen aangedragen 
– maar niets hielp. Totdat ik in een 
opwelling besloot, het college te 
adviseren, in overleg met het KNMI 
te zorgen voor een zeer krachtige 
zuidwestenwind. De herrie waaide 
dan vanzelf weg, de wijde wereld 
van de polder in. Mijn suggestie kon 
de goedkeuring van de bestuurders 
niet wegdragen. 

En bij het ingaan van een nieuwe 
jaarkring verandert het stukje ‘vrede 
op aarde’, dat nog van kerst is 
overgebleven, in een heus 
oorlogsgebied als gevolg van het 
knallen van carbidbussen, rotjes, 
raketten en brulkousen en bij het 
ontkurken van de champagne 
verdwijnt de geest ook nog eens uit 
de fles.  

 
 

Herrie hier, herrie daar 
Stiltegebieden zijn niet meer stil. Geluid dringt ook daarbinnen. 
Timberjacks ontbomen agressief brullend hele bospercelen. Professioneel diesel 
slurpende hout versnipperaars vieren iedere dag hun snipperdag. 
Ook de steeds groter wordende tractoren met mega hoeveelheden pk’s en 
mammoetbanden weten ook wel met de stilte raad. Voeg daarbij de vele motoren 
met het geluid als van een opstijgende raket, brommers met afgezaagde uitlaat, 
scooters al even opgefokt als hun berijders, quads en auto’s met ‘pops en bangs’, 
in de uitlaat aangebracht om keiharde knallen te maken, bladblazers, 
motormaaiers en grasmaaiers. En inmiddels komen de eerste klachten los over 
laagfrequent gebrom van warmtepompen. 
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Degenen die nog op de geluidsrem kunnen trappen, wetgevers en 
wethandhavers, zijn Oost-Indisch doof voor petities en noodkreten uit de 
samenleving, dus groen licht voor de Formule-1-races in Zandvoorts duinen. 
Herrie hier, herrie daar. Herrie overal. 
 

Stilte 
Gelukkig is er ook nog iets dat herrie overstijgt. Stilte! 
Stilte is ook een geluid en prettig om te horen. 
 
De Vlaamse priester-dichter Guido Gezelle dichtte: 
‘Min de stilte in uw wezen, zoek de stilte die bezielt, 
Zij die alle stilte vrezen, hebben nooit hun hart gelezen, 
Hebben nooit geknield.’ 
 
 
Ik wens de lezers een aangename vakantie toe. 
Mijd het lawaai. 
Min de stilte. 
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Column: Werken aan de toekomst 
Gertwin Visscher 
 
Alweer een tijdje ben ik uit de raad 
en mag ik de lokale politiek van een 
afstand volgen. Wat fantastisch dat 
Algemeen Belang bij de kiezer nog 
altijd zeer wordt gewaardeerd en zo 
overweldigend uit de 
gemeenteraadsverkiezingen is 
gekomen. Dit sluit aan bij een 
landelijke trend waar de kiezer nog 
vertrouwen heeft in de lokale 
partijen, maar toch moet dat laatste 
iedere keer wel weer worden 
waargemaakt. Maar voor nu, hulde 
aan iedereen die heeft bijgedragen 
aan dit resultaat!  

Voor het schrijven van een column 
voor dit ledenblad ga ik altijd naar 
mijn binnenkamer. Zo werd ik dit 
keer geraakt door een lied van Stef 
Bos. Een sfeervol en gevoelig lied 
waarin hij Mozes als het ware terug 
laat blikken op zijn leven. Vlak voor 
het beloofde land, mag Mozes het 
wel zien, maar helaas niet 
binnengaan. Mooi omschreven met 
de woorden: "Dit is het eindpunt, de 
reis is voorbij. Daar aan de 
overkant, ligt het beloofde land. En 
het is onbereikbaar dichtbij.’ 

 
Ik denk dat het door de oorlog in Oekraïne komt en ook door alle andere 
ingrijpende gebeurtenissen om ons heen, dat mijn gemoedstoestand wat somber 
was en waardoor dit nummer mij raakte.  
 
Mozes, de staatsman pur sang, die het verval van het volk met lede ogen moet 
aanzien. Je moet dit lied maar eens beluisteren. Ik hoorde hierin ook opvallend 
veel overeenkomsten met onze tijd. Het volk Israël heeft na de uittocht alles 
gekregen wat nodig was. Maar terwijl er manna uit de hemel komt, danst het volk 
rond een gouden kalf.  
 

‘Veel mensen zijn ontevreden en weten veelal niet 
waarom’, zingt Stef verder in dit lied. Mozes heeft 
zijn ziel en zaligheid in zijn werk gelegd en wat 
was hij graag met dit volk het beloofde land 
binnen gegaan, maar helaas. Hij blikt terug op zijn 
werk en moet het stokje overdragen aan zijn 
opvolger. Hij maakt voor dit volk in opdracht van 
God nog wel een lied, waarin hij de nieuwe 
generatie op het hart bindt om de Heere te blijven 
dienen. Alleen daarop rust Zijn zegen!  
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Heel herkenbaar, denk ik, voor ons. Ook wij kunnen onze tijd maar moeilijk 
duiden. Wat is er toch in vredesnaam gaande. En er zijn ook nu in onze tijd tal 
van onheilsprofeten, met het hart op de tong en ook wij zien in ons land enorm 
veel ontevredenheid. Onze overheid heeft er de handen vol aan en het lukt niet 
om tot een gedeelde langere termijnvisie te komen. Het ontbreekt hiervoor aan 
gedeelde christelijke normen en waarden en daardoor aan slagkracht. Zo stel ik 
mij dat ook voor in de tijd van Mozes. Er was een generatie die niet meer 
geloofde in het beloofde land en alles wat noodzakelijk is om daar te komen én 
een (nieuwe) generatie die hiervoor wel wilde gaan. Het resulteerde erin dat de 
oudere generatie het beloofde land ook niet bereikt, maar de nieuwe generatie 
wel.  
 
Deze geschiedenis geeft voldoende stof tot nadenken. Als aan de overkant het 
beloofde land ligt, dan wil dat ook zeggen dat er toekomstperspectief is. Om te 
werken aan de toekomst van onze prachtige gemeente is het nodig dat jong en 
oud hierover een gedeelde visie hebben en hierin samen optrekken. Ik heb 
begrepen dat het bestuursakkoord ‘Alleen samen zijn wij Elburg’ van de nieuwe 
coalitie dit ook beoogt. Dus een mooi instrument om hiermee aan de slag te 
gaan.  
 
Ik wens onze wethouder en de raadsleden heel veel succes en wijsheid toe en ook 
een hele goede samenwerking met de overige partijen in de raad. 
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1-8-‘74: Twee gemeenten voor immer samen (5) 
Evert Sneller 
 
Voor de 5e keer probeer ik in deze kolommen aandacht te besteden aan een 
onderwerp dat de gemoederen van de inwoners van Elburg en Doornspijk 
voorheen beroerde. 1 augustus 2024 bestaat de gemeente Elburg in haar huidige 
omvang 50 jaar. Tot eind 2024 hoop ik – dus in 6 afleveringen – in te gaan op de 
verwikkelingen die er in Doornspijk en Elburg in de jaren 1959 tot 1974 plaats 
hadden. En de ‘strijd’ die hiermee gepaard ging. 
 
Ik hoop ook de komende tijd 
onderzoek te doen in het 
streekarchief en ook mensen die in 
Oosterwolde wonen te raadplegen. 
Doornspijk ging niet zonder slag of 
stoot gemeente Elburg heten, maar 
ook in Oosterwolde liepen de 
spanningen hoog op. 50% van de 
bevolking had geen probleem om 
voortaan tot de gemeente 
Oldebroek te behoren, maar de 
andere 50 % wilde persé gemeente 
Elburg worden enkel en alleen 
omdat Doornspijk dat ook werd. 
Deze 50 % voelde zich 
‘Doornspijker’.  

 
In deze aflevering geef ik enkele 
meningen door die ruim 60 jaar 
geleden in het openbaar werden 
geuit. De raad van Doornspijk vond 
in 1960 dat ‘van een ‘dwingende 
evidentie’ tot gemeentelijke 
herindeling, ja zelfs tot opheffing 
van de gemeente Doornspijk 
absoluut geen sprake is’, zo lees ik in 
een 20 pagina’s tellend manifest aan 
Gedeputeerde Staten.  
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Bijzonder vind ik, dat de kenner van de historie van 
Doornspijk en Elburg, de Elburger mr. dr. G. 
Westerink, het helemaal eens was met de raad van 
Doornspijk. Hij schrijft op enig moment aan de 
gemeentesecretaris van Doornspijk dat ‘de raad van 
Doornspijk genoeg flinke leden telt om krachtig te 
protesteren, maar daarbij is het een must dat zij de geschiedenis van Doornspijk 
kennen.’ Westerink meent, dat dit het vertrekpunt van protesteren moet zijn. 
Maar er waren in de Doornspijker raad weinig mensen die ook maar iets met 
geschiedenis hadden. 
 
De raad voelde zich evenwel zeer vereerd met de woorden van zo’n geleerde en 
nog wel een Elburger, maar kwam niet verder dan dat op voorstel van een lid van 
de fractie van de Anti-Revolutionaire Partij de raad unaniem besloot de helft van 
de presentiegelden, die de raadsleden ontvingen, over te maken naar het 
opgerichte comité ‘Doornspijk zelfstandig’. 
 
De raad van Elburg dacht indertijd echt anders. Deze besloot Gedeputeerde 
Staten te adviseren: 

a. De polder Oosterwolde moet Elburg worden. Over het dorp zelf wordt 
met geen woord gerept; 

b. De gemeente moet een hogere uitkering uit het gemeentefonds krijgen: 
‘We kunnen ons anders niet redden’. Dat was koren op de molen van de 
Doornspijkers; 

c. Doornspijk helemaal opdelen: dorp en buitengebied moet gemeente 
Nunspeet worden; 

d. Oostendorp en ’t Harde, inclusief het Oldebroeker deel ervan, moet bij 
Elburg (nieuw) komen. Geen wonder dat de vlam bij de Doornspijkers 
in de pan slaat.  

 
Daar komt nog bij dat de provincie Gelderland constateerde, dat Elburg slechts 
een ‘instulping’ is in het gebied van de gemeente Doornspijk. 
 
 
 
 
 
 



 
31 

Op 23 mei 1960 wonen de minister van Binnenlandse Zaken (mr. E.H. 
Toxopeus, VVD) en twee Gelderse gedeputeerden (mr. Eling Visser en dr. Van 
Eck) een gezamenlijke buitengewone vergadering van de raden van Doornspijk 
en Elburg in het raadhuis van Doornspijk bij. 
Over Doornspijk en de Doornspijkers laten zij zich als volgt uit. 
 
De minister: ‘Een Doornspijker is au-fond geen vechtjas, doch gaat tot actie over 
wanneer hij denkt dat bepaalde essentiële dingen in het gedrang komen’. 
De gedeputeerden: ‘Het is nooit de bedoeling van Gedeputeerde Staten om 
Doornspijkers het odium van achterlijkheid op te leggen’. 
Over Elburg en Elburgers hebben ze het niet. 
 
De eindconclusie van het besprokene in de overigens rustig verlopen vergadering 
trekt de minister: ‘Om het gebied van Doornspijk en Elburg te gaan herindelen is 
Salomo’s wijsheid beslist noodzakelijk.’ 
 
En dat zal blijken…  
 
 
(wordt vervolgd) 
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Uitgelezen? Aan de slag! 
Erik Land 
 
Het politieke jaar zit erop. Persoonlijk kijk ik terug op een druk, maar enorm 
geslaagd politiek jaar. We hebben een goede campagne gevoerd voor de 
verkiezingen en het resultaat mag er zijn: Opnieuw de grootste van Elburg. 
 
Wanneer u dit leest hebben we de laatste vergadering van het seizoen achter de 
rug. Nu is het tijd om uit te rusten en te ontspannen. Genieten van de zon en 
even niet druk zijn met ‘bestuursakkoorden’ en ‘BOB-modellen’. Tijd om tot rust 
te komen en bijvoorbeeld een puzzeltje te maken. 
 
Vandaar ook dat mijn bijdrage aan Algemeen Belangrijk dit keer een puzzel is. 
Daar bent u vast aan toe na het lezen van bijna 6000 woorden die in deze editie 
van ons boekje staan. 
 
Een woordzoeker met woorden over het afgelopen jaar. Om het lastig te maken: 
niet alle zoekwoorden komen erin terug. Slechts 37 van onderstaande woorden 
staan in deze puzzel. De overgebleven letters vormen een woord. Weet u de 
oplossing? 
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o Agaath 
o Algemeen Belang 
o Beeldvorming 
o Bestuur 
o Bestuursakkoord 
o BOB-model 
o Boeren 
o Brandbrief 
o Burgemeester 
o Burgerraadslid 
o Buurtvereniging 
o Citymanager 
o Commissie 
o Commissie-vergaderingen 
o Doornspĳk 
o Elburg 

o Energiearmoede 
o Erik 
o Fietspaden 
o Financiën 
o Fractievergadering 
o Gemeenteraad 
o Henk 
o Hoge Enk 
o Inflatie 
o Jeugdraad 
o Jeugdzorg 
o Kadernota 
o Laaggeletterdheid 
o Leefbaarheid 
o Lennart 
o Liesbeth 

 

 
 
 
 
 
 

o Logo 
o Melktap 
o Muziekverenigingen 
o Nieuwbouw 
o Oekraïne 
o Ondernemers 
o Oordeelsvorming 
o Oostendorp 
o Overlast 
o Oversteekbaarheid 
o Principieel 
o Projectleider 
o Raadsleden 
o Raadsvragen 
o Samen 

o Stabiel 
o Stikstof 
o Taart 
o ’t Harde 
o Uitslagenavond 
o Verkiezingen 
o Verkiezings-programma 
o Voetbalverenigingen 
o Wethouder 
o Wethouder 
o Winkelcentrum 
o Zakelĳk 
o Zebrapad 
o Zondagsopenstelling 
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Lid worden 
Samen de koers bepalen 
 
De politiek raakt ons allemaal! Daarom is Algemeen Belang al vanaf 1974 
actief in de gemeenteraad van Elburg. Ons motto is ‘stabiel, principieel en 
zakelijk’ en wij richten ons op het welzijn van de gehele gemeente! 
 
In de loop der jaren zijn wij uitgegroeid tot één van de grootste politieke 
vereniging in de gemeente. We hebben vier zetels in de gemeenteraad en 
maken als sinds 1978 deel uit van het college van burgemeester en 
wethouders van Elburg. 
 
Graag willen we nog meer plaatsgenoten aan ons binden. Wilt u mee 
denken over het beleid in onze gemeente en/of ons gewoon (financieel) 
steunen in wat we doen? Word dan lid van Algemeen Belang. Voor de 
kosten hoeft u het niet te laten, want deze zijn niet hoog. 
 
Verder is het mogelijk uw bedrijf in ons blad te promoten. Ook daarmee 
zou u onze vereniging een hart onder de riem steken. 
 
Een telefoontje naar één van onze mensen is voldoende, maar u kunt ons 
ook een email sturen: lvinke@hotmail.com. 
 
Hartelijke groet, 
Bestuur en fractie Algemeen Belang 
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