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Jaarverslag van Kernachtig Druten 2019 

Dorpslijst Druten is op 1 januari 1978 opgericht. Op 5 april 2016 vond de naamverandering van 

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

Inleiding           

 Als grootste en lokale politieke partij heeft K8D een belangrijke stem in het gemeentelijk beleid. 

In 2019 wordt mede door K8D invulling gegeven aan coalitieprogramma.    

 Het bestuur van Kernachtig Druten verzorgt puntsgewijs dit jaarverslag over 2019. Aan bod 

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

deringen en tot besluit worden enkele kentallen van K8D gegeven.     

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

Bestuur            

 Het bestuur bestond op 31/12/2019 uit: Ron Seegers (voorzitter), Willem Koster (secretaris a.i.), 

Cor van Kraaij (penningmeester) en Sebastiaan van Beem (algemeen lid). Het bestuur geeft invulling aan 

de statuten en het huishoudelijke reglement (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 2 maal bijeen geweest. Het belangrijkste is de inhoudelijk bespreking van de 

achterbanvergaderingen, met name de keuze van de onderwerpen en het uitnodiging van ter zake 

kundige sprekers. Er zijn 2 achterbanvergaderingen voor en 2 na de zomervakantie gepland. 

 In juni heeft Linda kwakernaak haar bestuursfunctie neergelegd. Haar functie als secretaris is a.i. 

overgenomen door Willem Koster. 

Missie en visie (zie ook: website Kernachtig Druten, datum 3 januari 2020)    

 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. 

De kernwaarden zijn: 

• Leefbaarheid 
• Duurzaamheid 
• Veiligheid 
• Goed ondernemersklimaat 
• Betrouwbaarheid 
• Voorzieningen 
• Financiële situatie gemeente transparant en gezond 
• Verbinding 
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 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            

- Maas en Waalse schoonmaakdag, op 16 maart met 7 leden.     

De route ging van Raadhuisstraat, Javaplein, Scharenburg naar de op- en afritten van de Maas en 

Waalweg. Het was slecht weer. Wij bedanken Twan v.d. Hurk voor het verzorgen van de koffie. We 

hebben 13 vuilniszakken met zwerfvuil verzameld. Helaas was er geen afsluitend kopje koffie op het 

gemeentehuis en geen aandacht door de gemeente. 

- Avond4daagse begeleiding rolstoelers Kasteelhof,  op 7 juni. De voorbereiding was uitstekend, 

zo waren er voldoende vrijwilligers beschikbaar. Maar helaas werd deze jaarlijkse activiteit afgelast door 

de weersvoorspelling, er was slecht weer op komst.  

- Fietsen langs dossiers, op 5 oktober met 13 leden en ex interim-wethouder Willy Brink. 

Bezochte locaties: Druten (Hogestraat, Markt, Stevenspad, Veerstraat, Ru Paré, Veerstraat, Waalbandijk, 

Veerstraat, Kloosterlaan, Heersweg, Kerkstraat, Bieskamp, Vlakkers), Hemelrijk, Druten-West, De Bogerd 

en Tichellande,  Vooral de achtergrondinformatie over de dossiers maakt deze tocht interessant. 

Het inspireert de deelnemers tot het stellen van vragen en het krijgen van een goed beeld van de 

dossiers. Dus ook in 2020 op het programma. Het weer was goed. We hadden een mooie samenstelling 

met 1 wethouder, 1 voormalig a.i. wethouder, 5 raadsleden, helaas geen burgerleden, 3 achterbanleden 

en 4 bestuursleden. Niels Gijsbers van De Bogerd heeft ons rondgeleid en zijn toekomstvisie op De 

Bogerd vertelt. Puntje van aandacht en dus geleerd voor een volgende keer: de aankondiging van deze 

fietstocht moet beter, waarschijnlijk zijn er daardoor maar weinig achterbanleden meegefietst.  

Leden             

 Per 31/12/2019 zijn er 49 leden, waarvan 35 betalende leden. 

Financiën           

  De Vereniging is financieel gezond. Het lidmaatschapsgeld is €25.- per jaar. De 

kascontrole is in 2019 niet uitgevoerd. Deze is nu gepland in het voorjaar van 2020. 

Achterbanvergaderingen            

 De verslagen van de achterbanvergadering worden geschreven door onze vaste notulist mw. 

Willie Eikhout. Ook in 2019 wordt Willie alom gecomplimenteerd voor de duidelijke verslaglegging van 

de achterbanvergaderingen. Willie beheerst stenografie, dit blijkt eens te meer een goede basis te zijn 

voor het maken van de notulen. 



3 
 

Er waren 3 achterbanvergaderingen in 2019. Deze vergaderingen werden gemiddeld door 16 

leden bezocht. Hieronder volgt een toelichting op de gehouden achterbanvergaderingen en de 

besproken onderwerpen. 

19 maart 2019 in D’n Optie 

Aanwezig waren 19 leden.  

Gastsprekers zijn Liesbeth Bruisten van Annette Mode en Geert Vonk van Bakkerij Vonk. Zij geven ons 

hun visie om het centrum van Druten aantrekkelijk te maken. Het is een moeizaam proces om 

Hogestraat en Markt “schwung” te geven. Een centrummanager kan helpen om de neuzen van de 

ondernemers dezelfde kant op te krijgen. Een public relations campagne lanceren voor het centrum en 

de Veerdam is een van de mogelijkheden daartoe. 

De raadsleden van K8D geven informatie over de openbare ruimte, woningbouw, het Drutens Bosje, 

de Kaliwaal, glasvezel en berg vervuilde grond op de Tichellande. 

 

11 juni 2019 in De Doorkijk 

Aanwezig waren 15 leden.     

Michel werkt parttime. Zijn herstel vordert gestaag. Na de zomervakantie is Michel weer fulltime aan de 

slag. De a.i. functie van Willy Brink zit er dan op. 

De raadsleden geven informatie over de installatie en de termijn van de interim burgemeester. Verder 

komt het thema energie en duurzaamheid aan bod. De gemeente Druten zet in op zonneparken. De 

voorjaarsnota, de voorstellen voor de nieuwe sporthal en het centrumplan (aanpak Markt en parkeren) 

worden besproken.  

Feedback is gegeven op het concept huishoudelijk reglement. De opmerkingen worden verwerkt en het 

reglement wordt in een volgende achterbanvergadering opnieuw aangeboden. 

 

8 oktober 2019 in De Gouden Leeuw 

Aanwezig waren 14 leden.      

Terugblik op de activiteit Fietsen langs de Dossiers. Er is veel informatie verzameld, waar de fractie mee 

aan de slag gaat. 

De raadsleden geven informatie over de opening van de Afferdense en Deestse Waarden, de Kaliwaal, 

duurzaamheid, de financiën en de begroting voor 2020. De berg van de Tichellande is inmiddels verlaagd 

tot acceptabel niveau voor de aanwonenden. Er wordt een toelichting gegeven op de werkorganisatie 

Druten en Wijchen. 
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In de rondvraag is aandacht voor schuldhulpverlening. Gevraagd wordt naar een profielschets van de 

nieuwe burgemeester. De termijn van de a.i. burgemeester loopt tot eind 2020, er is (nog) geen 

profielschets nodig. Er zijn zorgen over de veiligheid in Druten, dit is een mogelijk onderwerp om verder 

uit te diepen op een achterbanvergadering in 2020. Afgesloten werd met de ontsluiting van Druten-

West. De ontsluiting is ook besproken tijdens de fietstocht langs de dossiers en ligt bij de fractie. 

 

9 december 2019 

- 9 december, deze achterbanvergadering is verplaatst naar 21 januari 2020. 

Kentallen van Kernachtig Druten        

 Per 31 december 2019 kent onze vereniging:       

  5 gemeenteraadsleden         

  1 wethouder          

  2 burgerleden          

  4 bestuursleden          

  1 vaste notulist achterbanvergadering        

  49 leden 

 

 


