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Jaarverslag van Kernachtig Druten 2018 

Op 1 januari 1978 is Dorpslijst Druten opgericht. Bij de statutenwijziging op 5 april 2016 is de naam 

Vereniging Dorpslijst Druten overgegaan in Vereniging Kernachtig Druten, kortweg K8D. 

Inleiding           

 Het 40-jarig bestaan is ongemerkt aan ons voorbijgegaan. Een oprichter van het eerste uur is nog 

steeds lid van onze partij.          

 Als, inmiddels grootste, lokale politieke partij heeft K8D een belangrijke stem in het gemeentelijk 

beleid. Naast andere activiteiten is 2018 vooral het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. 

 Het bestuur van Kernachtig Druten geeft u puntsgewijs een jaarverslag over 2018. Aan bod 

komen achtereenvolgens het bestuur, missie en visie, de activiteiten, leden, financiën, achterbanverga-

deringen en tot besluit enkele kentallen van K8D.      

 Mocht u een nadere toelichting willen en/of opmerkingen hebben dan horen we dat graag van u. 

Bestuur            

 Het bestuur bestond op 31/12/2018 uit: Ron Seegers (voorzitter), Linda Kwakernaak (secretaris), 

Cor van Kraaij (penningmeester), Willem Koster (algemeen lid) en Sebastiaan van Beem (algemeen lid). 

Het bestuur geeft invulling aan de statuten en het huishoudelijke reglement (inmiddels in concept 

beschikbaar). Door het beleggen van achterbanvergaderingen geeft het bestuur invulling aan de missie 

en visie van K8D. Het bestuur stimuleert de betrokkenheid van de achterban door achterbanraadpleging, 

het houden van lezingen over actuele onderwerpen en het organiseren van maatschappelijke 

activiteiten.            

 Het bestuur is 3 maal bijeen geweest. De gespreksonderwerpen zijn de voorbereiding van de 

achterbanvergaderingen, lief en leed in K8D en wat verder ter tafel komt. 

Missie en visie (bron: website Kernachtig Druten, datum 31 januari 2019)    

 Missie: Kernachtig Druten wil zich inzetten voor een veilige, duurzame en kansrijke 

leefomgeving. We willen een hoge kwaliteit van gemeentelijke voorzieningen als zorg, onderwijs, 

winkelaanbod, zwembad, dorpshuizen en bibliotheek. Belangrijk is een goed ondernemersklimaat en een 

sterk verenigingsleven om de verbinding in de gemeenschap te bevorderen. Dit alles met oog voor de 

mooie plattelands-omgeving waarin we wonen, leven en werken.    

 Visie: De maatschappij verandert voortdurend. Tevens moeten gemeenten steeds meer 

overheidstaken uitvoeren. Dit vraagt om een reactie. Om kwaliteit te kunnen bieden, zien we een 

samengaan met de andere gemeenten in het Land van Maas en Waal als noodzakelijk. Daarnaast is de 

afstand tussen mensen groter geworden. In onze geïndividualiseerde omgeving stijgt de behoefte naar 

omzien en aandacht voor elkaar. De lokale gemeenschap moet hierin een belangrijke rol kunnen spelen. 

Wij willen de voorzieningen in de gemeente die niet langer voldoen of ontoereikend zijn, aanpakken en 

verbeteren. 

Activiteiten           

 - Gemeenteraadsverkiezingen        

 K8D heeft gekozen voor de slogan Samen Verder (zorg voor elkaar in Maas en Waal). Er zijn 
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commissies ingesteld voor kieslijst, programma en campagne. Met een fruittoer, campagne in de wijken, 

persoonlijke kaarten, publicaties in kranten is het K8D-programma onder de aandacht gebracht. 

- Maas en Waalse schoonmaakdag, op 17 maart met 15 leden.   

 Voorgaande jaren werd de Scharenburg tot aan de Maas en Waalweg schoongemaakt. Dit jaar is 

gekozen voor een route door het dorp Druten i.v.m. gemeenteraadsverkiezingen. Ontvangst en 

dankwoord door wethouder André Springveld met koffie en taart in het gemeentehuis. 

- Wandel4daagse begeleiding rolstoelers Kasteelhof,  op 8 juni met 15 deelnemers.  

 Deze K8D-activiteit is reeds voor de 10e keer gehouden. Het initiatief lag bij Carin, die de 

organisatie de eerste jaren voor haar rekening nam. Inmiddels organiseert Claudia deze activiteit. 

Mirella, de activiteitenbegeleidster van de Kasteelhof, verzorgt de aanmeldingen van de bewoners en de 

koffie met gebak na de intocht. Claudia verzorgt de communicatie met de vrijwilligers. Vrijwilligers 

duwen de rolstoelers op de 3 kilometerroute. De bewoners zijn zeer enthousiast en zij hebben mooie 

gesprekken met de vrijwilligers. Halverwege de route is er een korte pauze met fruit en drinken. De 

bewoners krijgen vele leuke reacties en aandacht door de avond4daagse-speaker in de Hogestraat. De 

inhuldiging is traditiegetrouw door de burgemeester, die zelf ook vaak heeft mee geduwd. Dit jaar was 

de burgemeester echter verhinderd en is de inhuldiging gedaan door 2 wethouders: Sjef van Elk en 

Michel Lepoutre. 

- Fietsen langs dossiers, op 6 oktober met 16 leden.      

 Bezochte locaties: Druten (Hogestraat, Markt, Stevenspad, Veerstraat, Waalbandijk, Tichellande, 

Gelenberg, Bieskamp, Vlakkers), Afferden (Klapstraat) en Horssen (De Rijdt, Dorpshuis).  

 Vooral de achtergrondinformatie over de dossiers maakt deze tocht interessant. Iedereen heeft 

het als inspirerend ervaren. Dus voor herhaling vatbaar. Het weer was uitzonderlijk goed. We hadden 

een mooie samenstelling met 1 wethouder, 4 raadsleden, 2 burgerleden, 7 achterbanleden en 2 

bestuursleden. Ria en Helma van het Dorpshuis hebben laten zien dat Horssen de moeite waard is. Ons 

bezoek voelde feestelijk aan. Het zou een Horssens motto kunnen zijn: “Niet klagen en niet anderen de 

schuld geven maar zelf de handen uit de mouwen steken. Samen kun je zoveel meer.” Puntje van 

aandacht en dus geleerd voor een volgende keer: als groep bijeen blijven. Nu zijn we de wethouder 

onderweg kwijtgeraakt. 

Leden             

 Per 31/12/2018 zijn er 49 leden, waarvan 34 betalende leden. 

Financiën            

 De Vereniging is financieel gezond. De verkiezingsuitgaven zijn begroot en K8D heeft daar 

volgens afspraak aan bijgedragen. Het lidmaatschapsgeld is van €20.- naar €25.- per jaar gegaan. 

Achterbanvergaderingen         

 Er waren 4 achterbanvergaderingen. Afgewisseld in het centrum van Druten (De Gouden Leeuw) 

en in Druten-Zuid (De Doorkijk). Deze vergaderingen werden gemiddeld door 22 leden bezocht. 
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Hieronder volgt een toelichting op de gehouden achterbanvergaderingen en de besproken 

onderwerpen. 

- 16 januari. Bezocht door 29 leden in De Doorkijk.      

 Onderwerpen zijn kieslijst, programma en campagne. Opvolgend is er op 20 februari 2018 de 

kick off van de verkiezingscampagne.  

- 17 april. Bezocht door 25 leden in De Gouden Leeuw.      

 Terugblik op gemeenteraadsverkiezingen. 730 stemmen meer dan 2014. Met 5 zetels in de raad 

de grootste partij. Plannen om achterbanvergadering aantrekkelijk te hebben en te houden voor de 

leden. In verband met de gestegen vaste  kosten en de bijdrage aan de verkiezingen, heeft de achterban 

een verhoging met 5 euro goedgekeurd. Daarmee is het jaarlijkse lidmaatschapsgeld van €20 naar €25 

gegaan. 

- 5 juni. Bezocht door 15 leden in De Doorkijk.        

 K8D is geslaagd in het realiseren van een coalitie en het coalitieprogramma. De nieuwe coalitie 

wordt gevormd door Kernachtig Druten, Dorpslijst Afferden, Dorpslijst Deest, Dorpslijst Horssen, 

Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid. De beoogde wethouders zijn Michel Lepoutre, namens Kernachtig Druten, 

Sjef van Elk en André Springveld namens de Dorpslijsten. De kascommissie (Claudia en Jolanda) is 

vastgesteld. In het najaar wordt fietsen langs dossiers georganiseerd (Gerdiny, Bart, Maarten, Willem). 

Uitbreiding bestuur met Sebastiaan van Beem, de voordracht door het Bestuur is bekrachtigd op 5 juni. 

- 3 oktober. Bezocht door 19 leden in De Doorkijk.      

 De kascontrole is uitgevoerd, de kas wordt goed beheerd. Bij de ambtelijke samenwerking tussen 

Druten en Wijchen zijn verloop en verzuim van personeel een zorgpunt. Begroting en collegeprogramma 

“Druten daagt uit” zijn toegelicht. Voorstel van de reconstructie van de Scharenburg is uitgelegd. 

Kentallen van Kernachtig Druten        

 Per 31 december 2018 kent onze vereniging:       

  5 gemeenteraadsleden         

  1 wethouder          

  2 burgerleden          

  5 bestuursleden          

  1 vaste notulist achterbanvergadering        

  49 leden. 

 

 


