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Transcript Gemeentebezoek Zutphen

Op 7 juni bezocht commissaris van de koning, Clemens Cornielje, de gemeente Lingewaard.
Het college ontvangt de commissaris in kasteel De Kinkel in Bemmel.
Het is mooi weer.
Nou, klokslag 12 uur.

Daar is de burgemeester.
Ik heb dit altijd al een keer willen doen. Zo op het bordes de Commissaris ontvangen. Van
harte welkom.
Ik ben hier nog nooit geweest, nog nooit binnen geweest. Het ziet er prachtig uit.
Het bezoek begint, zoals gebruikelijk, met een besloten bijeenkomst waarin verschillende
bestuurlijke en maatschappelijke onderwerpen worden besproken.
Lingewaard telt ruim 46.000 inwoners, verdeeld over 7 kernen. Het is de meest oostelijk
gelegen gemeente in de Betuwe en grenst aan de Waal en het Pannerdens Kanaal. Een
belangrijke economische pijler is tuinbouwgebied Bergerden. Het is een van de locaties die
door de Nederlandse overheid is aangewezen voor de grootschalige ontwikkeling van
glastuinbouw. Hier gebied is 355 ha groot. Tussen Huissen en Bemmel ligt een uitgebreid
industriegebied.
Op de splitsing waar de Rijn overgaat in Waal en Pannerdens kanaal staat Fort Pannerden,
tegenwoordig een bezoekerscentrum. Kasteel Doornenburg dankt haar bekendheid voor
een deel aan Ridder Floris. Hier werden in de jaren ’60 de opnamen gemaakt voor de
gelijknamige televisieserie.
Goedendag.
Welkom, welkom.
Na het overleg met het college gaat het gezelschap naar het ontmoetingscentrum in
Doornenburg.
Welkom. Fantastisch dat jullie er allemaal zijn. Fijn dat iedereen de tijd heeft genomen om
onze Commissaris te ontvangen.
De commissaris gaat hier in gesprek met inwoners en vertegenwoordigers van
maatschappelijke organisaties over onderwerpen als verkeer; woningbouw, sportclubs en
dorpshuizen.
He, tot volgende week!
Het laatste onderdeel van het gemeentebezoek bestaat uit een bijzondere
raadsvergadering. Deze vindt plaats in het dorpshuis in Angeren. Tijdens deze vergadering
komen zaken aan de orde die zowel door de gemeente als door de commissaris zijn
ingebracht.
Ik kijk even naar de Raad, er zitten veel nieuwe raadsleden in. Dit is de tweede
raadsvergadering voor hen.
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De Commissaris heeft vanmiddag de kleine kernen bezocht en ook gezien dat er maar
weinig mensen zijn die zich echt Lingewaarder voelen. Maar ze voelen zich verbonden met
hun eigen kern. We zien dat als winst omdat daar veel te vinden is en veel te halen is.
De ervaring die we volgens mij als raad hebben met de Gemeenschappelijke Regeling is dat
we behoorlijk onder druk staan van de grotere steden om ons heen.
Wat ik nu terughoor van u allen, u bent zeer betrokken, en ziet ook de positieve maar ook de
negatieve kanten van de Gemeenschappelijke Regeling. Aan de ene kant is het een lokale
taak die je bij de gemeente moet uitvoeren. Aan de andere kant wordt het op een hoger
niveau uitgevoerd en dan moet je een wethouder ook de ruimte geven om ook op dat
hogere niveau zaken te doen.
Lingewaard kent een hele hechte gemeenschap die elkaar helpt, die elkaar weet te vinden.
Die samen van alles organiseert. Als je nou zegt: wat is de kracht van Lingewaard, dan is
dat die gemeenschapszin.
Een gemeente waar inwoners zelf bezig zijn om hun leefomgeving fijn te maken, prettig en
naar elkaar omkijken…. Je kunt niet beter hebben als gemeentebestuur en als
burgemeester.
Next Garden, het oude Bergerden, wil juist door innovatie en door voorop te lopen op het
gebied van duurzaamheid zich neerzetten als een gebied waar tuinders zitten die jong,
enthousiast en vooral ondernemend zijn. Daar zie je prachtige innovatieve zaken. Zoals die
zonnepanelen die drijven in een waterbassin. Dat is uniek en een heel mooi voorbeeld van
hun innovatieve ideeën.

