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Van de voorzitter

Lammert Vinke

Voor u ligt de nieuwe uitgave van Algemeen Belang(rijk) met opnieuw
uiteenlopende bijdragen van de fractie, de wethouder en onze leden.
Ik wil mijn bijdrage graag starten met een uitnodiging aan u allen
voor onze jaarlijkse ledenvergadering. Het is goed dat wij elkaar als
leden jaarlijks ontmoeten. Dit stelt u in de gelegenheid vragen te stellen aan de fractie en de wethouder. Daarnaast lichten zij toe wat de
kernthema’s waren van het afgelopen jaar.
Bĳlagen
In de brief die bij deze Algemeen Belang(rijk) is gevoegd treft u over
het vorenstaande meer informatie aan. Ook gaat de contributiefactuur hierbij.
Bovendien krijgt ieder AB-lid een extra exemplaar van ons ledenblad
om die door te geven aan iemand waarvan je weet of denkt te weten
dat deze persoon op Algemeen Belang stemt. Daardoor willen we zo
mogelijk nieuwe leden voor Algemeen Belang werven. In ieder geval
meer bekendheid geven aan ons ledenblad Algemeen Belang(rijk).
Digitalisering
Digitalisering raakt ons allemaal, zo ook onze gemeente. Covid-19 versnelde deze digitalisering ook nog eens. Velen van ons zijn gewend
geraakt aan digitale vergaderingen, digitaal bankieren en het online
aanvragen van verschillende vergunningen.
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Digitalisering kent veel voordelen, maar ook verschillende nadelen.
Veel burgers verwachten ook dat onze gemeente deze digitale processen ondersteunt, maar hoe zorgen we ervoor dat ook de ouderen in
onze gemeente de nodige kennis en vaardigheden worden aangereikt?
Andere vragen zijn:
- hoe beheerst onze gemeente de kosten van de digitalisering?
- hoe afhankelijk zijn wij als gemeente van de digitale infrastructuur?
- wat gebeurt er wanneer deze diensten niet meer beschikbaar zijn?
Actuele vragen die niet uit de weg kunnen worden gegaan.
Kerst
Wij kijken uit naar Kerst, het feest waarop wij gedenken dat de Heere
Jezus is geboren. De engel Gabriel zei tegen Maria: ‘Hij zal groot zijn
en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere,
zal Hem de troon van Zijn vader David geven en Hij zal over het huis
van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal
geen einde komen.’
Ik wens u een gezegend kerstfeest toe, waarop wij mogen vieren dat
aan Zijn Koninkrijk geen einde komt!
Namens het bestuur,
Lammert Vinke, voorzitter

Het bestuur en de fractie van
Algemeen Belang Elburg
wenst u

Gezegende Kerstdagen
en een
voorspoedig nieuwjaar!
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Kerstmeditatie
Hĳ Kwam - Hĳ komt - Komt u ook?

Evert Sneller
Er zijn mensen die de gewoonte hebben om in de weken van Advent
net te doen alsof de Heere Jezus nog geboren moet worden en omstreeks de kerstdagen hebben zij het over het Kindeke Jezus bij wiens
kribbe je dan op die dagen neerknielt.
Hĳ kwam!
Er wordt helemaal aan voorbijgegaan, dat Hij gekomen ís. Meer dan
20 eeuwen geleden. Het kerstevangelie uit Lukas 2 vertelt ons helder
en duidelijk: ‘En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren Zoon,
wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen
geen plaats was in de herberg’.
En de herders in de velden van Efratha hoorden de engel het blijde
evangelie verkondigen: ‘Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u
grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden
voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus,
de Heere. En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in
doeken gewikkeld en liggend in de kribbe.’

God legde Zijn eniggeboren Zoon in de armen van een zwakke vrouw.
Christus werd de mensen in alles gelijk, maar zonder zonde.
Hij kwam. Komt u ook?
Wat kunnen wij Hem dan aanbieden? Wierook, goud of mirre heeft Hij
niet nodig. Hij wil dat we ons volledig overgeven aan Hem. Alleen als
een verloren zondaar tot Hem komen: ‘Moede kom ik, arm en naakt,
tot de God Die zalig maakt.’ We kunnen niet anders tot Hem komen
dan als een zondaar.
Het verrassende evangelie is nu juist, dat de Heiland juist díe mensen
uitnodigt om tot Hem te komen. Uitgeputte mensen, die onder lasten
gebukt gaan. Onder de zondelast. En we kunnen Hem niets anders
aanbieden dan een onrein hart. Maar we mogen komen.
Jezus kwam ‘om zalig te maken op aard’. Heeft voor ons Zijn rijkdom ontzegd en werd op stro en in doeken gelegd. Heerlijk kerstfeest!
Christus kwam voor ons, arme en verloren zondaren. Kom tot Hem!
Ja, komt u? Immers, wie tot Hem komt zal niet worden weggestuurd.
‘Tot de kleinen zal Hĳ spreken,
even weerloos als een Lam.
Het geknakte riet niet breken.’
Zo kwam Hij. Als het Lam Gods. Als Redder. Als Helper. Als Heiland.
Maar Hij komt opnieuw. Aan het eind der tijden. Maar dan als Rechter.
‘Nog eens zal Hĳ verschĳnen, als Rechter van ’t heelal,
Die het hoofd van al de Zĳnen dan kronen zal.
Wĳ bidden: Heer, sta op en kom in heerlĳkheid!
Op U staat onze hoop, U, die onze Herder zĳt!’
Ik wens u een zegenrijk kerstfeest.
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Van de fractievoorzitter

Agaath de Weerd

Vrijdag 2 september jl. zijn we als totale raad in een informele setting gestart met het nieuwe vergaderseizoen. Het was goed om elkaar
weer te zien en te spreken. Ook als fractie van Algemeen Belang hebben we een oﬃciële startbijeenkomst gehad waarin we nog een keer
kritisch hebben gekeken naar onze taken en verantwoordelijkheden:
wie doet wat!
Ter informatie
Liesbeth en Erik behandelen de maatschappelijke onderwerpen (MO).
•
•
•
•
•
•

Lennart en ondergetekende de ruimtelijke thema’s (RO).
René denkt in alle thema’s mee en speciﬁek als het gaat om de
agrarische onderwerpen, de ontwikkelingen in het buitengebied en het
verenigingsleven.
Lennart neemt de ﬁnanciële onderwerpen voor zijn rekening
Liesbeth organiseert de werkbezoeken.
Erik is verantwoordelijk voor onze PR, website en sociale media

Ik vind het geweldig om te zien, dat er een team staat dat hun
verantwoordelijkheden kent en deze niet uit de weg gaat en ook met
veel enthousiasme inmiddels aan de slag is gegaan.

Informatiesessies
Naast de gebruikelijke commissievergaderingen heeft er een aantal
informatiesessies plaats gehad, met thema’s als:
de problematiek van de agrariërs;
-

de uitwerking van de motie huisvesting Arbeidsmigranten;
de duurzaamheid;
de informatiebeveiliging, en
de eerste aanzet voor de omgevingsvisie Beschermd Stadsgezicht/Vesting.

Ook voor de komende weken staan opnieuw sessies gepland.

Naast het werk in de raad zijn we ook een team dat in ‘lief en leed’
naast elkaar staat. Er zijn veel dingen waarvoor we dankbaar mogen
zijn. We zijn blij dat de knieoperatie van Aartje (voor zover nu te overzien) is geslaagd en hopen dat ze snel weer verder kan.
Er was ook sprake van verdriet en zorgen. We denken met name aan
Liesbeth en haar familie. We wensen hen van harte Gods nabijheid toe
in de verwerking van wat is gepasseerd.
Voor december staan weer volle commissie- en raadsagenda’s op
het vergaderrooster. Over tal van bepalende onderwerpen moet een
besluit worden genomen. We waarderen het wanneer er leden zijn die
actief meedenken. Het gaat ons allemaal aan!
U bent ook van harte welkom tijdens
onze fractievergaderingen.
We informeren je graag wanneer welk
onderwerp op de agenda komt. Een
berichtje in de Algemeen Belang-app
of een telefoontje naar één van de
fractieleden is voldoende.
Mede namens de andere fractieleden,
graag tot ziens!
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Luther en het collegeprogramma
De raadsverkiezingen van 16 maart 2022 liggen al weer geruime tijd
achter ons. Er is veel gebeurd in de wereld, in Nederland en ook in
onze gemeente.
Grote gebeurtenissen, zoals de oorlog in Oekraïne, atoomdreiging,
de wereldwijde Covid-pandemie en in eigen land worden boeren in
hun voortbestaan bedreigd vanwege stikstof, en wat te denken van
die gezinnen waarvoor het steeds moeilijker wordt om de energienota
te betalen.Wellicht kunt u zelf dit lijstje nog aanvullen met uw eigen
zorgen en onrust.
Het is, denk ik, heel goed om samen te letten op deze ‘tekenen der
tijden’ maar we moeten en mogen niet bij de pakken gaan neerzitten.
Maar vooruit blijven kijken en denken.
De reformator Maarten Luther heeft eens gezegd: ‘Zelfs al wist ik dat
morgen de wereld zou vergaan, dan zou ik vandaag toch een appelboom planten’. Met andere woorden: samen zijn we verantwoordelijk
om als goede rentmeesters te zorgen voor deze wereld en voor elkaar
en wij roepen elkaar op in geloof en vertrouwen uit te zien naar die
nieuwe aarde waarop geen enkele crisis meer zal zijn.
Maar voor nu geldt nog steeds: ‘De handen uit de mouwen’ en ‘de hand
aan de ploeg’.

Collegeprogramma
In het collegeprogramma voor 2022-2026 hebben we in hoofdlijnen
onze plannen voor de komende 4 jaar opgeschreven en die kunt u
vinden op onze website.
In deze bijdrage zal ik een paar belangrijke actiepunten noemen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

versnellen van de woningbouw
realiseren van een multifunctionele accommodatie in Doornspijk
plaatsen van zonnepanelen op daken en vooralsnog geen zonneparken
bevorderen van het creëren van extra overnachtingsmogelijkheden voor
het toerisme
verbeteren van toegankelijkheid en inclusiviteit, zodat iedereen kan en mag
meedoen
zorgen voor goed onderwijs; na het Techlab zou een Zorglab een bijdrage
kunnen leveren aan voldoende medewerkers in de zorg
mogelijk maken van lage belastingen voor afval, riool en ozb
zorgen voor voldoende bedrijventerreinen
werken aan veilig oversteken op provinciale wegen
bevorderen van het ﬁetsen
plaatsen van camera’s op vandalisme gevoelige locaties
werken met ‘ﬂitsvergunningen’ voor kleine en eenvoudige bouwaanvragen
(meer) werken vanuit het ‘ja, mits’-principe dan vanuit het gangbare ‘nee,
tenzij’.

Met de woorden van Luther in gedachten, samen met andere partijen
blijven werken aan een nog mooiere gemeente Elburg, maar dan wel
met inachtneming van een stabiele, principiële en zakelijke koers.

Van de wethouder

Henk Wessel

13

‘Een winkelcentrum in het Gelderse ‘t Harde is zondagnacht uitgebrand. Niemand is gewond geraakt, meldt de brandweer. Mogelijk is
de brand aangestoken. De brand in het centrum ontstond rond 01.30
uur. In het complex waren een kapsalon en drie winkels gevestigd.
Tegen de ochtend had de brandweer de brand onder controle, maar
toen was het pand al nagenoeg uitgebrand. Omdat de brand van
‘buiten naar binnen’ woedde, heeft de brandweer het vermoeden dat
de brand is aangestoken. De politie doet onderzoek naar de oorzaak.’
Bovenstaand nieuwsbericht werd op 22 oktober 2007 op nu.nl
gedeeld. En nu, ruim 15 jaar later, is de afronding van
winkelcentrum ‘t Harde in zicht gekomen. Zoals op de foto te zien,
staat het geraamte van het nieuwe gedeelte van het winkelcentrum
er. En het begint nu echt op een dorpscentrum te lijken. Deze laatste
bouwfase bestaat uit een commerciële benedenverdieping en achttien appartementen. De hele invulling van de commerciële benedenverdieping is nog niet bekend. Wel weten we dat, naast de zendingsorganisatie Global Rise, waarvan onze oud-burgemeester Frans de
Lange directeur is, een restaurant/lunchroom en de bibliotheek hier
gevestigd worden. Persoonlijk kijk ik uit naar de verplaatsing van de
bibliotheek naar dit dorpscentrum.
Ik verwacht dat onze kinderen er straks nog makkelijker binnenlopen dan nu op de huidige locatie het geval is. Maar ook andere
bedrijvigheid in het centrum van ’t Harde is natuurlijk van harte
welkom. Ook is er ruimte voor startende ondernemers op de voor
commerciële doeleinden beschikbare begane grond.

Als fractie van Algemeen Belang zijn we er blij mee dat jonge
bedrijven op deze manier een kans krijgen om te starten met
ondernemen binnen onze gemeente. Op die manier dragen we bij aan
het ondernemersklimaat in Elburg en komt er (nog) meer reuring in
het winkelcentrum van ’t Harde.
Centrumplein
Ook het centrumplein krijgt na de afronding van de laatste bouwfase
een facelift. Het huidige plein heeft een wat saaie uitstraling. Daarom
had het dorpscomité al een initiatief genomen tot het plaatsen van
een kunstwerk. Verder heeft de gemeenteraad budget beschikbaar
gesteld ter investering in het verbeteren van de sfeer, de gezelligheid
en de ontmoetingsfunctie van het centrumplein.
We hebben er allemaal lang op moeten wachten. Maar over een
aantal maanden beschikt ’t Harde weer over een levendig winkelcentrum, waar iedereen voor de dagelijkse boodschappen en een stukje
gezelligheid terecht kan. Daarmee zetten we ’t Harde op de kaart!

Winkelcentrum ‘t Harde: De laatste loodjes

Lennart Oosterloo
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Ontmoetingsplek ‘Het Honingsveld Oostendorp’

Hennie Hop
Op zaterdagmiddag 3 september jl. is onze nieuwe ontmoetingsplek in
Oostendorp oﬃcieel geopend door wethouder Henk Wessel.
Deze middag stond vooral in het teken van het presenteren van alle
verenigingen die Oostendorp rijk is.
De slagwerkgroep van ‘Excelsior’ opende de middag met een muzikale
rondgang.Om 16.00 uur opende de wethouder het ontmoetingsplein
en werd de naam onthuld: ‘Het Honingsveld’. Daarna was er een gezellig samenzijn dat mede te danken was aan de grote belangstelling.
Onder het genot van een hapje en drankje konden we luisteren naar
verschillende optredens en interviews betreﬀende het Oostendorps
verenigingsleven.
Sinds kort heeft Oostendorp er ook een vereniging bij, een jeu de
boules club. Zij draagt de naam ‘De Bijenkorf’ en iedere dinsdag wordt
er door 20 personen fanatiek gespeeld op de nieuwe baan.
‘Het Honingsveld’ is inmiddels al een echte ontmoetingsplek geworden voor samenzijn, gezelligheid en saamhorigheid.Fijn, dat we
als inwoners van Oostendorp mochten participeren in het plan van
de gemeente om in Oostendorp een ontmoetingsplek te creëren met
een toepasselijke Oostendorper naam ‘Het Honingsveld’.
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Koninklĳk OBK bestaat 100 jaar!

Erik Land

‘Laat ze het op ‘t Harde maar niet lezen’, een trouw CMK-lid die
schrijft over OBK. Toch kan ik er niet omheen: Onze ‘concollega’s’
van Mannenkoor OBK uit Elburg bestaan 100 jaar en dat is alle
reden voor een feestje.
Afgelopen maand werd het 100-jarig bestaan gevierd tijdens
een concert in de Grote Kerk. Van burgemeester Rozendaal mocht het koor oﬃcieel het predikaat ‘Koninklijk’ ontvangen. OBK
staat onder leiding van Peter Eilander. Namens ons van harte
gefeliciteerd! Het klonk prachtig! Op naar de volgende 100 jaar!

Het verenigingsleven in de gemeente Elburg bruist! Wat
Algemeen Belang betreft blijft dit nog jaren zo. Als raad
proberen we waar kan dit te ondersteunen. Zo hebben we vorig
jaar bijvoorbeeld de rioolheﬃngen voor de schaatsverenigingen
(in jaren zonder ijs) kwijtgescholden.
Enneh... Om deze reclame voor
OBK wat te compenseren.
De koorlega’s van 5 kilometer
verderop bestaan komend jaar 60 jaar!

19

Verslavingszorg

Liesbeth ten Have
Moedige moeders vechten tegen drugsgebruik bij jongeren!
Het zal je maar gebeuren….Je kind raakt verslaafd aan alcohol
en/of drugs. Dit overkwam de 2 moeders die onlangs hun ingrijpende ervaringen hebben gedeeld op een avond met een preventiewerker van Tactus Verslavingszorg.
Wat een heftige en emotionele verhalen. Wanneer je er zelf niet
mee te maken hebt (gehad) is het nauwelijks voor te stellen wat
een verslaving van een kind met de ouders, maar ook met het
hele gezin doet. Eén van de moeders zei letterlijk: ‘Wanneer een
gezinslid verslaafd is, is het hele gezin verslaafd’.

De laatste tijd is het, vooral in het weekend, regelmatig onrustig
op verschillende plekken in onze gemeente. Het gaat daarbij om
groepen jongeren die onder invloed van vooral drugs overlast
veroorzaken. Het is verbazingwekkend hoe makkelijk jongeren
denken over het gebruik van drugs en hoe weinig moeite het de
jongeren kost om aan die drugs te komen. Ontwikkelingen waar
we ons als Algemeen Belang echt veel zorgen over maken.
Genoemde moeders willen met hun ervaringen andere ouders
helpen. Ze zijn een lotgenotengroep gestart en hebben zich onder
de naam ‘Moedige Moeders Elburg’ aangesloten bij een landelijk
netwerk (www.moedigemoeders.nl).
Zij komen iedere maand bij elkaar om elkaar te ondersteunen,
ervaringen met hulpverlening te delen en meer te leren over de
verschillende drugs die er zijn en welke gevolgen het gebruik
daarvan kan hebben.
Contact opnemen met de ‘Moedige Moeders Elburg’ kan via
kvanorden@kpnmail.nl of kijk voor het volgen van een naastentraining (oudergroep) op
www.tactus.nl/hulpaanbod/naastentraining

““Een verslaafd kind in je gezin is
heftig maar je staat er dan
voor!“
niet alleen voor!
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Kerstfeest 1962

Ruud Wijnne

Houen Jongens!
Voor mij ligt het boekje ‘Houen jongens’ van
K. Norel. Een boekje dat door velen van de
ouderen onder ons wel gelezen zal zijn.
Ik blader er een beetje door en het maakt me
een beetje melancholisch.
In gedachten loop ik als klein jochie, samen met mijn grotere
broers, op de Tweede Kerstdag weer naar de Christelijke Gereformeerde Kerk in Elburg. Het kerstfeest van de zondagsschool
werd gevierd.
Wij, als kinderen voorin de kerk, de ouders achterin de kerk.
Altijd weer een beetje spannend. Kende je de tekst goed die je
moest opzeggen?
‘En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in
het veld, en hielden de nachtwacht over hunne kudde’ (Lukas 2:8).

Houdende in het veld
Wat woorden als ‘landstreek’ en ‘houdende in het veld’ of
‘nachtwacht’, precies betekenden - ik was toen 9 jaar -, wist
ik niet, maar wel dat ze bij kerstfeest hoorden. Papa en mama
waren trots: hun kinderen hadden de teksten goed geleerd en
konden die zonder haperen opzeggen.
En dan natuurlijk aan het einde van de dienst,
de tafel met boeken met je naam erin en een
sinaasappel. De sinaasappel gauw lozen en
dan wegduiken in je boek.
Nu weet ik dat emotie, melancholie, zomaar kunnen blijven
hangen en een geloofsbeleving naar de achtergrond kunnen duwen, maar toch…… verlang ik wel eens terug naar die tijd.
Kerstfeest als echt een geloofsfeest in een samenleving waar
christelijke waarden een onderdeel van je geloof vormden, naast
het heerlijke evangelie van ‘Heden is uw Zaligmaker geboren.’
Kerstfeest anno nu is zo anders geworden: ‘Boek vooral je kerstdiner op tijd’. ‘Zijn alle ingrediënten voor de maaltijd al binnen?’
‘Wie nodigen we uit?’ De sfeer is ook hier belangrijk, maar o zo
anders als toen, in die Christelijke Gereformeerde Kerk in Elburg.
Rug tegen de planken
Terug naar het boekje ‘Houen jongens’, waarin op Colijnsplaat
ongeveer 40 mensen, met hun rug tegen de planken tussen de
steunberen, de vloed van 1953 wisten te keren. Dit ‘Houen jongens’ wens ik onze samenleving ook toe bij het vieren van Kerst:
‘En allen, die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun
gezegd werd van de herders.’
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Korfbalvereniging Elburg
gaat goede tĳd tegemoed

Gertwin Visscher
De redactie vroeg mij om mijn column deze keer te wijden aan
mijn nieuwe rol als clubvoorzitter van de korfbalvereniging Elburg (KV Elburg).
Van deze gelegenheid maak ik natuurlijk graag gebruik om
daarmee ook de korfbalvereniging te promoten en misschien
daarmee wel nieuwe (jeugd)leden te werven.
‘Wat heb ik gehoord’, zeggen ze in Elburg dan tegen je? ‘Ben jij
voorzitter geworden bij de korfbalvereniging?’ Een enkeling is
verrast. Aan de ene kant begrijp ik deze verbazing, omdat mijn
‘roots’ natuurlijk bij het voetbal liggen. Aan de andere kant merk
je bij zo’n vraag ook dat sommigen bij het korfbal nog een beeld
hebben van de vorige eeuw. Maar net als bij alle andere sporten heeft ook de korfbalsport een enorme ontwikkeling doorgemaakt en is een attractieve sport geworden met Fun & Fast, Create space & try to score, Dynamic, Atletic skills, Intense en Lots of
goals, zoals dat in het sportjargon dan wordt gezegd.
Door mijn jongste dochter ben ik tien jaar geleden betrokken
geraakt bij KV Elburg en sindsdien volg ik met veel plezier haar
prestaties en die van haar team. Ook mijn zoon heeft hier nog
een tijdje gespeeld. Ik heb deze club inmiddels leren kennen als
een hechte en enthousiaste vereniging. Na mijn afscheid van de
raad werd ik gevraagd om mij bezig te gaan houden met sponsorzaken als voorzitter van de sponsorcommissie.
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“Ik ben diep onder de indruk
van de enorme inzet van iedereen!”

Door de covid-19 pandemie waren de activiteiten van deze commissie een beetje in het slop geraakt en er moest weer nieuw
leven ingeblazen worden. Ik heb hiermee ingestemd, omdat
er natuurlijk vrijwilligers nodig zijn om het verenigingsleven
gaande te houden. Voor de zomervakantie kwam het clubvoorzitterschap op mijn pad. Het bleek lastig om deze rol in te vullen,
maar gelet op mijn ervaring en interesse voelde ik mij verantwoordelijk en ik had er ook energie voor.
Ik ben diep onder de indruk van de enorme inzet van iedereen.
We zien bij KV Elburg dat ook de jeugd volop deelneemt aan het
hierbij komende vrijwilligerswerk en zich inzet als coach/trainer, scheidsrechter, in het beheer en onderhoud en/of ’s zaterdags
meedraait in de kantine. Zoals het gezegde luidt: ‘jong geleerd is
oud gedaan’.
Ook tal van ouderen blijven actief voor de vereniging, ja sommigen zetten zich in zelfs tot op zeer hoge leeftijd. Deze korfbalvereniging is een ﬁjne plek waar jong en oud elkaar ontmoeten.
Ik kan het iedere ouder aanbevelen om je zoon en/of dochter zo
vroeg mogelijk kennis te laten maken met de korfbalsport. Hiervoor zijn pupillen bij ons al welkom vanaf 4 jaar om bij de kangoeroes spelenderwijs te leren ballen. Eenmaal vertrouwd met
de korfbal gaan ze bij KV Elburg een leuke en sportieve tijd beleven. Het is prachtig om te zien wanneer teams uitgroeien tot
hechte vriendengroepen en dan is het toch wel heel tof als je zo’n
ﬁjne jeugdtijd hebt gehad.

Ik word blij als een jeugdteam samen lol heeft en op zaterdagmorgen op de parkeerplaats al warm draait voor de wedstrijd
met de kabouterdans. En dat ben ik ook met ouders die bij de
wedstrijden van hun kinderen met ingehouden adem de sportverrichtingen volgen; zo spannend en in afwachting hoe het gaat
uitpakken.
Er is ook teleurstelling als bijvoorbeeld een pupillenteam met
meer dan 20 doelpunten verschil verliest, maar dan ben ik trots
als onze jonge coaches ervoor zorgen dat die kinderen desondanks de moed niet verliezen en na aﬂoop toch samen plezier
maken. Dat is wat sport zo mooi en bijzonder maakt, samen de
successen vieren en de teleurstellingen delen.
KV Elburg bruist van de (nieuwe) initiatieven en ik kijk er echt
van op hoe creatief leden zijn en wat er in het belang van de club
allemaal wordt georganiseerd.
In mijn werkzame tijd als raadslid heb ik altijd betoogd, dat verenigingen en ook kerkenwerk het cement zijn in onze maatschappij, omdat dit zorgt voor vitaliteit en veerkracht voor de gehele
samenleving.
Door de gemeente Elburg wordt hierin door middel van subsidies geïnvesteerd, waardoor de voorzieningen op peil en de contributie voor iedereen betaalbaar kan blijven. Daarom vind ik
het mooi, dat ik op deze manier mijn steentje hieraan kan bijdragen. En ook voor mij geldt, dat ik er veel gezelligheid en leuke
ontmoetingen voor terugkrijg.
Dus… wie eens kennis wil
maken met de korfbalsport,
wees welkom! Voor meer informatie
verwijs ik naar onze website
www.kvelburg.nl
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Beert van Loo aan het woord

Evert Sneller

Op een zonnige middag begin september treﬀen we elkaar in de
keuken van de woning van Beert van Loo aan de Grevensweg 22,
waar hij met zijn vrouw Jantje al meerdere jaren woont.
Het gaat goed met hem: ‘Ik ben lekker bezig. Vaak aardappelen
en uien sorteren in de Flevopolder bij een boer waar ik in het verleden 5 jaar gewerkt heb.’ Verder vraagt de hervormde gemeente
Doornspijk zijn aandacht. Hij is al 8 jaar lid van de kerkenraad.
Op mijn vraag hoe hij terugkijkt op zijn raadslidmaatschap,
steekt hij meteen van wal. ‘Ik ben 5 á 6 jaar nestor van de raad
geweest. ’t Was voor mij een goede en leerzame tijd. Heel goed
samengewerkt met mijn fractiegenoten en ook de andere leden
van de raad. Maar zonder mij redden ze het ook wel; het is goed
op enig moment plaats te maken voor jongeren.
Delegeren van taken vond ik het mooiste (!). Als je het raadswerk
serieus neemt, dan zit de gemeentepolitiek je 6 á 7 dagen in gedachten.Als ik kijk naar de huidige raad moet ik zeggen dat de
aanwezige kennis er niet minder op geworden is. En over het
college maak ik me helemaal geen zorgen: Henk zit er immers in’.

Verder is hij goed te spreken over Algemeen Belang als politieke
groepering. ‘AB-ers tref je overal aan. Kijk naar onze groslijst: er
staan mensen op die participeren in de kerk, de school, de sport,
de cultuur, werkzaam zijn in de agrarische sector en/of ondernemer zijn. Zij allen weten wat er speelt in hun vakgebied. Ik zou
deze mensen het cement van de politieke samenleving willen
noemen.
Zorgen? ‘Ja, over de secularisatie en ook over de zondagsrust. En
het orthodoxe segment in de raad neemt af. En ook een beetje bij
Algemeen Belang’. En Beert zou Beert niet zijn als hij het niet zou
hebben over de agrarische sector. ‘Als het hierover gaat dan voel
ik elke dag pijn. Heel simpel gezegd: Als de boeren verdwijnen
kun je ook de Wageningen University opdoeken. Dan valt er niets
meer te vertellen.
Met stelligheid: ‘De schepping is circulair.’
Voorbeeld: Kijk eens naar de heide op de zandverstuiving. Die is
er niet meer. Alleen maar onkruid en gras.Jaren graasden daar
30 tot 40 schapen en de heide bleef heide. Sinds Het Geldersch
Landschap de hekken en afrasteringen heeft weggehaald – en
dus de schapen uit het oer-landschap verdwenen – heeft de heide plaats gemaakt voor grassen. Jammer, jammer. Het was een
totale miskleun.’ ‘We kunnen de natuur niet ‘maken’, maar de beleidsmakers moeten inzien, dat de natuur zich altijd weer herstelt.’ Pijn heb ik er nu al van, dat ook de boeren in Doornspijk en
Elburg niet gespaard zullen worden door de overheidsmaatregelen inzake stikstof en ik weet al niet meer’.
Tenslotte wil Beert het bestuur en de fractie dringend op het hart
binden, dat Algemeen Belang de tot op heden gevolgde koers
moet vasthouden en niet moet afwijken van onze al jaren gehanteerde spreuk ‘Algemeen Belang: Stabiel, Zakelijk én Principieel’.
Vooral ook dat laatste. Hoe moeilijk dat ook is of kan worden.
‘Houd moed, houd stand!’, aldus Beert van Loo.
29

Subsidieregeling verenigingen

René Rozeboom

Brandbrief!
Afgelopen voorjaar kreeg onze fractie een brandbrief van de
muziekverenigingen in de gemeente Elburg.
Hierin deelden zij hun zorgen over hun huidige ﬁnanciële situatie. In reactie hierop zijn er door onze fractie vragen gesteld
aan het college en hebben wij verzocht om deze brandbrief dit
najaar te betrekken bij de herijking van het subsidiebeleid t.a.v.
de verenigingen.
Wij dragen als partij het verenigingsleven in onze gemeente een
warm hart toe, of het nu gaat om sport of muziek of zang; alle
verenigingen in onze gemeente dragen bij aan het oplossen van
maatschappelijke vraagstukken en het versterken van de plaatselijke gemeenschap. Het zijn vrijwel alleen vrijwilligers die een
bestuurlijke en/of andere taken vervullen in hun vrije tijd.
Voor deze inzet hebben wij een enorme waardering.

Subsidie is nodig
De verenigingen houden jaarlijks diverse acties in de vorm van collectes en verkopingen
van producten. Mede daardoor worden de
contributies betaalbaar gehouden voor zoveel
mogelijk gezinnen. Op dit moment hebben ook
de verenigingen te maken met sterk stijgende
kosten en de naweeën van de coronacrisis die
het moeilijk maken om de begroting sluitend te
krijgen.
Daarom zullen we ons inzetten voor een functionele en toegankelijke subsidieregeling, één
die de belangen van het verenigingsleven dient
en waarmee de plaatselijke gemeenschap is
gebaat.
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Zo is het begonnen (2)

Henk van Deutekom

‘Bij toeval vond ik de notulen van de oprichtingsvergadering
van Algemeen Belang terug’, zo schreef ik afgelopen zomer in
dit ledenblad. Ik had het over het begin van onze partij en de
eerste deelname aan de raadsverkiezingen van 1974. Hoe ging
het verder?
De spanning rond de uitslag van de verkiezingen was toen extreem groot. Lukt het of lukt het niet. Zelfs op televisie was het
verkiezingsbord van Algemeen Belang te zien geweest.
Ik weet niet meer of de zetel die Algemeen Belang toegewezen
kreeg een restzetel was of een volledig gehaalde zetel. Maar voorlopig was het gelukt!
De vier jaren die er toen aankwamen zijn tropenjaren voor onze
partij geweest. Alles moest nog uitgevonden worden. Zoals: ‘Hoe
kom je bij de kiezers over?’ en ‘Hoe doe je wat je beloofd hebt?’
Vergaderen deden we bij de leden thuis en bij toerbeurt. Discussies werden er gevoerd op het scherpst van de snede. Allerlei
argumenten vlogen dan door de kamer. Maar het waren schitterende bijeenkomsten.
Punten die in die eerste periode aan de orde waren:
1.
De verkoop van Veluwe Strandbad,
2.
De bouw van een overdekt zwembad,
3.
Het aanleggen van een nieuwe begraafplaats bij Elburg.

De wethouders werden gekozen door en uit de raad en zij hadden bij de onderwerpen die op de raadsagenda stonden gewoon
stemrecht. Dat is nu anders.
Algemeen Belang kreeg meteen al 2 stemmen voor een wethouderszetel. Gelukkig te weinig. Het was er op dat moment de tijd
nog niet voor.
De verkiezingsstrijd voorafgaande aan de raadsverkiezingen
van 1978 was pittig. Volgens sommigen was Algemeen Belang een
‘één persoons kruideniertje’. Het zou wel niks worden, maar…..
onze leden gooiden alles in de strijd: ballonnen, parachutisten,
kleurwedstrijden…Je kon het zo gek niet bedenken.
Ondergetekende zou wel eens moeten laten zien waar Algemeen Belang voor stond: dat wás en dat ís nog steeds stabiel,
principieel en zakelijk.
Freek van der Heide werd als tweede op de lijst van Algemeen
Belang gekozen, Teunis Buurkes als derde. Onze verwachting en
hoop waren, dat we onze enige zetel iets zouden kunnen versterken, maar op zo’n uitslag hadden we in de verste verte niet
gerekend!
Op het gemeentehuis kwamen de uitslagen binnen: bij elk
stembureau méér stemmen dan de vorige keer. Het was al snel
duidelijk dat de tweede raadszetel voor Algemeen Belang er zat
aan te komen en Freek werd al gefeliciteerd.
Teunis belde mijn vrouw Willy: ‘Weet ie ook hoe het geet?’
‘Ik zol disse koante mar opkomm’, zei Willy tegen Teunis, ‘want
ie kunt wel es in de raod zittn’. ‘Nèh toch!’, riep hij. Maar het was
wel waor.
Een grootse uitslag. We waren in feeststemming.
Herman Hartgers gaf in een dankgebed onze Schepper alle eer
en liet daarbij zien dat het niet zonder de hulp van onze Vader in
de hemel gaat.
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1 augustus 1974:
Twee gemeenten voor altĳd samen (6)

Evert Sneller

Het was mijn bedoeling opnieuw een stukje tekst te schrijven
over de herindelingsplannen voor de Noord West Veluwe (periode
1959-1974), toegespitst op de samenvoeging van de gemeenten
Doornspijk en Elburg.
Maar ik stop met mijn schrijverij over dit onderwerp in Algemeen Belang(rijk). Ik werk ook aan een uitgebreid verhaal over
de gang van zaken in de genoemde jaren in samenwerking met
de Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop.
Wellicht verschijnt t.z.t. een uitgave van deze vereniging over dit
onderwerp. Ik vind het lastig om op ‘twee fronten’ aandacht aan
die interessante periode te besteden.
Vandaar mijn besluit.
Evert Sneller

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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Volgt u ons al?

