Beesd, 22 november 2018
Geachte politieke partijen binnen West Betuwe,
De verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad hebben inmiddels plaatsgevonden. De uitslag is
bekend. Wij willen u feliciteren met Uw nieuwe vertegenwoordiging in de raad. Het is nu aan u om te
komen tot een beleidsprogramma, coalitie en College van B&W, hopelijk met een breed draagvlak in
de raad. Het informeren, onderhandelen en formeren kan beginnen.
Als Beesd voor elkaar kijken wij met een gevoel van dankbaarheid en trots terug op de ontmoeting
met u van 4 oktober jl. Beesd in gesprek met alle politieke partijen. Een ieder van u was aanwezig, de
opkomst was indrukwekkend groot en de sfeer was er een van samen. U kent het verslag. Het
belangrijkste thema van die avond was de behoefte aan woningbouw. Er is u gevraagd om in de
komende bestuursperiode de weg vrij te maken voor bouwen in Beesd .
Nu u gekozen bent doen wij dat beroep opnieuw op u. Wij beseffen dat wij hiermee niet de enige
zijn. In meerdere dorpen is de behoefte aan uitbreiding geuit. Toch willen wij met deze brief nog
eens een goed woordje doen voor bouwen in Beesd. Binnen de gemeente Geldermalsen heeft Beesd
meer dan een decennium in de schaduw gestaan van de complexe grondexploitatie van
Geldermalsen en Meteren, mede daardoor is Beesd er bij de invulling van het bouwprogramma van
de afgelopen jaren met lege handen van afgekomen en is er ten opzichte van anderen een
achterstand ontstaan.
Met de vorming van de gemeente West Betuwe met 26 dorpen en een inwonersaantal van grofweg
50.000 zullen de verhoudingen veranderen en meer in balans kunnen komen.
Geldermalsen/Meteren is nog wel de grootste, maar met 15.000 versus 35.000 inwoners qua
zwaarte niet meer de doorslaggevend bepalende.
Het door u vast te stellen beleidsprogramma zal natuurlijk veel meer aandachtsvelden kennen dan
alleen woningbouw. Toch blijken uit bevolking en media grote aandacht voor woningbouw en er is in
Beesd draagvlak voor uitbreiding. Wij vragen U daarom bestaande programma’s en contingenten
waar enigszins mogelijk te herprioriteren en bij nieuwe aanvullende contingenten in ieder geval de
achterstand voor Beesd in te lopen en vervolgens voor een meer evenredige verdeling tussen de
dorpen te kiezen.
Tenslotte hebben wij sinds 4 oktober niet stilgezeten, wij hebben ons georganiseerd en zijn er klaar
voor zodra u de weg voor woningbouw heeft vrijgemaakt. Veel succes met de invulling van de
nieuwe rollen in de raad en op naar 1 januari 2019.
Namens Beesd voor elkaar,
Joanne Bredero

