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Jaarverslag van Kernachtig Druten (K8D) 2021 

Inleiding           

 De eerste helft van 2021 heeft het K8D-bestuur geen fysieke activiteiten ontplooid door de 

coronapandemie. Pas in de tweede helft hebben we achterbanbijeenkomsten georganiseerd met in 

achtneming van de geldende coronamaatregelen. De gebruikte zalen in de Doorkijk en in de Bogerd zijn 

geschikte ruimtes gebleken voor onze bijeenkomsten. Het bestuur van Kernachtig Druten geeft in dit 

jaarverslag een terugblik op 2021. Aan bod komen achtereenvolgens Kernachtig Druten (K8D), het 

bestuur, missie en visie, de activiteiten, leden, financiën, achterbanbijeenkomsten, nieuwsbrieven, het 

huishoudelijk reglement en tot besluit worden enkele data van K8D gegeven.           

Wilt u een nadere toelichting of hebt u een opmerking dan horen we dat graag van u. 

 

Kernachtig Druten (K8D)         

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

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

statuten (vernieuwd in 2016), een huishoudelijk reglement en een privacy statement. 

 

Bestuur            

 Het bestuur bestaat op 31/12/2021 uit: Ron Seegers (voorzitter), Willem Koster (secretaris),    

Cor van Kraaij (penningmeester) en Sebastiaan van Beem (algemeen lid). In achterbanvergaderingen 

geeft het bestuur invulling aan de missie en visie van K8D. Het bestuur stimuleert de betrokkenheid van 

de achterban door achterbanbijeenkomsten en het organiseren van maatschappelijke activiteiten.  

Het bestuur is niet fysiek bijeen geweest. Er is digitaal vergaderd met TEAMS op 4 feb 2021. 

De achterbanbijeenkomsten zijn digitaal voorbereid. 2021 staat vooral in het teken van de voorbereiding 

van de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. De belangrijkste activiteiten hierbij zijn het 

samenstellen van de kieslijst, het opstellen van het verkiezingsprogramma en de -campagne. De K8D-

fractieleden en enkele achterbanleden geven hieraan vorm en inhoud.  

 

Missie en visie (bron: website Kernachtig Druten, datum 7 januari 2022)      

KERNACHTIGE AANPAK VOOR AFFERDEN – DEEST – DRUTEN – HORSSEN – PUIFLIJK 

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. 
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De kernwaarden zijn: 

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

 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 

samenwerking 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           

 De vaste activiteiten, de Maas en Waalse schoonmaak-dag in maart en de Avond4daagse 

begeleiding rolstoelers Kasteelhof in juni, zijn i.v.m. corona niet doorgegaan. 

Fietsen langs dossiers is op zaterdag 9 oktober wel gehouden. Gestart om 9.00 uur en eind ca. 12.15 uur. 

10 Deelnemers (raadsleden, bestuur en achterbanleden).  

De toren van de Ewaldenkerk is beklommen. De geschiedenis werd verteld door Stan v.d. Hurk 

De nieuwbouw op het terrein van de voormalige school De Dijk entree de Portier is toegelicht door Ton. 

Ontvangst met koffie en appelflappen bij DIO’30, door voorzitter Hans Berendsen en secretaris Gert-Jan 

Diebels. Het ledenbestand is 880. Besproken zijn parkeren, capaciteit van de velden, een toegangsweg 

langs Drutens Bosje, ontwikkeling samen met sportcomplex De Gelenberg (sporthal en zwembad), 

kunstgrasveld samen met Pax Christie. Met de voetbalverenigingen van de andere kernen van Druten 

wordt een toekomstvisie opgesteld. Ton is benoemd tot contactpersoon van K8D met DIO’30. 

Het te bouwen Sportcomplex De Gelenberg, met sporthal en zwembad, is toegelicht door Gerard. 

De ver- en nieuwbouwplannen van Dorpshuis De Lier in Puiflijk zijn toegelicht door Ton en Gerard.  

De bouwplannen van Het Hemelrijk zijn toegelicht door Ton. Gemist wordt een woonvisie in Druten. 

De conclusie van de fietstocht langs de dossiers is dat er veel onderwerpen te bespreken zijn in Druten. 

Het voorstel is om 2 maal per jaar een tocht langs dossiers te houden. 
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Leden             

 In 2021 hebben we 50 leden waarvan 11 leden het lidmaatschapsgeld hebben betaald. Dorpslijst 

Deest heeft zich aangesloten bij K8D. K8D is nu ook stevig vertegenwoordigd in Deest.  

 

Financiën           

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

kascontrole is in februari 2021 uitgevoerd.  

 

Achterbanbijeenkomsten            

 In de 2de helft van 2021 zijn er fysieke achterbanbijeenkomsten gehouden.  

De verslagen worden geschreven door onze vaste notulist mw. Willie Eikhout. Willie wordt alom 

gecomplimenteerd voor de duidelijke verslaglegging van de achterbanbijeenkomsten.  

8 september 2021 De Doorkijk 

Aanwezig zijn 13 leden, waaronder 2 nieuwe leden.  

Deze achterbanvergadering heeft een informeel karakter, er is vooraf geen agenda opgesteld. Door 

corona-maatregelen was fysiek vergaderen gedurende 1 jaar niet mogelijk. Fractievoorzitter, raadsleden 

en wethouder bespreken de belangrijke onderwerpen.  

Gerard: de fusie met de gemeente Wijchen is weliswaar niet doorgegaan, de werkorganisatie Druten-

Wijchen blijft wel bestaan. Het partijprogramma van 100 punten wordt gerealiseerd. De organisatie 

rondom de gemeenteraadsverkiezing in maart 2022 is toegelicht. Het kernteam is gevormd o.l.v. Gerard 

Worm.  

Kees licht het onderwerp duurzaamheid toe. De doelstelling voor de energietransitie wordt gehaald met 

zonneparken.  

Claudia zet zich in om eigen inwoners voorrang te geven bij betaalbare huur- en koopwoningen.  

Wethouder Willy Brink bespreekt de geplande accommodatie voor zwembad en sporthal op de 

Gelenberg, waarvan de bouw start in 2022. Willy kondigt bouwplannen van 1300 woningen aan in de 

komende jaren. Verder zijn er plannen voor vernieuwing van dorpshuis De Lier in Puiflijk. 

Tot slot geeft Gerard een impressie van het bezoek aan de Oude Toren en molen in Afferden en aan de 

kerken in Horssen tijdens de fietstocht van de gemeenteraad.   

27 oktober 2021 in De Doorkijk 

Aanwezig zijn 13 leden, waaronder nieuwe leden uit Afferden en Deest. 
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Er wordt verslag uitgebracht over de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 

2022. De achterban is unaniem met de verkiezing van Gerard Worm tot lijsttrekker. Het streven van de 

kieslijstcommissie is om een lijst met 50 personen samen te stellen, begonnen wordt met het opstellen 

van een top-10. Ton is met de programmacommissie gestart met het schrijven van het 

verkiezingsprogramma. De nadruk ligt op een leesbaar programma met een paar grote thema’s en zo’n 

15 speerpunten. Het is de bedoeling dat het concept programma op de volgende achterbanbijeenkomst 

nader wordt toegelicht. Gerard merkt op dat het campagneteam ook volop gebruik gaat maken van 

social media.  

Wethouder Willy Brink licht de financiële situatie van de gemeente Druten toe. Een belangrijke 

kostenpost is van het Rijk naar de gemeente geschoven: Jeugdzorg. Er is een sluitende begroting 

aangeboden aan de gemeenteraad. De OZB wordt wel iets hoger.  

Gerard blikt terug op de fietstocht langs de dossiers die op 9 oktober is gehouden en geeft het belang 

aan de persoonlijke contacten die ter plaatse ontstaan.  

Tenslotte worden enkele onderwerpen kort behandeld: het afgelasten van Leste Mert, de vuilstort in de 

Kaliwaal, de griffier van de gemeente Druten en de camperplaatsen op de Veerdam.  

18 december 2021 in De Bogerd 

Aanwezig zijn 25 leden, waaronder nieuwe leden uit Deest van voormalig Dorpslijst Deest. 

Deze achterbanbijeenkomst staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen op 16 

maart 2022. De opkomst laat zien dat K8D ook voor jongeren een interessante politieke partij is.  

Het nieuwe logo van K8D is gelanceerd. Zo wordt nog meer de nadruk gelegd op de aandacht die K8D heeft 

voor alle kernen van de gemeente Druten. 

Door Stan v/d Hurkzijn foto’s gemaakt voor de verkiezingscampagne en de kieslijst. 

Er is unaniem ingestemd met de kandidaten op de top-10 kieslijst. En voor de volgende coalitie is een 

volmondig ja gegeven aan het doorgaan van Willy Brink als wethouder voor K8D. 

In kleine groepjes is het concept verkiezingsprogramma besproken. De respons is meegegeven aan de 

programmacommissie onder leiding van Ton en wordt verwerkt in het definitieve programma. 

Tot besluit van deze lange bijeenkomst is er de rondvraag, o.a. over lidmaatschap en burgemeester. 

Enkele leden van de voormalige Ouderenpartij hebben hun K8D-lidmaatschap opgezegd. Na de 

gemeenteraadsverkiezingen gaat Druten op zoek naar een burgemeester. De huidige interim-

burgemeester blijft zolang in functie.  

 

Nieuwsbrieven           

 om het contact met de achterban in stand te houden zijn er nieuwsbrieven verstuurd in februari 
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en in mei. Wethouder en raadsleden geven een actueel beeld van de hun bezigheden, hieronder is een 

korte samenvatting van de onderwerpen.        

 Nieuwsbrief, februari 2021: fractie en bestuur zijn begonnen met de voorbereidingen voor de 

gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.        

 Claudia: voorrang aan Drutense inwoners bij toewijzing sociale huurwoningen; fietspad langs 

Kerkstraat (ter hoogte van voormalig abattoir VION) is gerealiseerd.     

 Ton: verkiezingsprogramma in de steigers zetten. Buitenplaats Van Heemstraweg in Afferden. 

Bouwplannen tussen Van Heemstraweg en Heuvel in Druten.      

 Karin: bij de betreffende wethouder erop aandringen dat de schade wordt verhaald op de daders 

die de Spin in Druten-Zuid hebben vernield; aandacht voor alternatieve middelen onkruidbestrijding; 

aandacht voor de Wijkhelden van de DAR om zwerfvuil op te ruimen.     

 Kees: in 2020 is de zonnevisie vastgesteld en in november 2020 is de motie ‘Laat de zon maar 

schijnen’ aangenomen. Dit leidt tot een totaal van ca. 80 ha. aan zonneparken op water en land.  

 Gerard: geeft aan dat er weliswaar een woningbouwambitie is in Druten maar constateert dat 

een te trage uitrol is van echte bouwplannen. Het college van B&W is opgeroepen om een beslisnota 

voor te leggen over de bouwactiviteiten voor de komende 2-5 jaar. Onderdeel hiervan is de 

zelfbewoningsplicht.           

 Wethouder Willy Brink: is nu 1 jaar wethouder. De kennismaking is vooral digitaal en dat geeft 

een vreemd gevoel. Voelt zich gesteund door een ‘super constructieve en keihard werkende K8D-fractie. 

 Nieuwsbrief, mei 2021: Het lijkt erop dat na de zomervakantie er een echte achterbanbijeen-

komst gehouden kan worden. Nu vindt het contact nog plaats d.m.v. een nieuwsbrief  

 Gerard: aankondiging van het campagneteam voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 

2022. ’De sterke achterban is altijd de basis geweest voor het succes van K8D’. Door het ontbreken van 

fysiek contact is er momenteel geen optimale communicatie met de achterban.    

 Claudia: schetst het beeld hoe het is om windmolens in je achtertuin te hebben na haar bezoek 

aan de A15 windmolens van Echteld. Geluid van en uitzicht op steeds hoger wordende windmolens 

vormen een steeds groter wordend probleem voor aanwonenden.     

 Ton: er is woning schaarste. De Gemeente heeft geen woonvisie. Zonder visie is het lastig om de 

ingediende bouwplannen te beoordelen en het leidt ook nog eens tot onnodige werkdruk bij de 

ambtenaren en gemeenteraad.          

 Kees: Druten is waarschijnlijk al energieneutraal met zonneparken in 2025 i.p.v. 2040. Toch 

wordt door de RES-regio gevraagd om de mogelijkheid van energieopwekking door windmolens te 

onderzoeken. K8D heeft een amendement ingediend tegen windmolens in Druten. De gemeenteraad 

heeft dit voorstel aangenomen.          

 Karin: de mobiliteitsvisie is in 2020 aan de orde geweest nu volgt het mobiliteitsplan. K8D vraagt 

speciale aandacht voor de fietser in dit plan.        

 Wethouder Willy Brink: is bezig met het opstellen van de balans. Wat heeft de coalitie met 

daarin K8D bereikt? Is trots en merkt op dat K8D tot in de haarvaten van de Drutense gemeenschap zit. 

Met haar verkiezingsprogramma is K8D dus belangrijk voor het te voeren gemeentelijk beleid. 
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Het Huishoudelijk Reglement van K8D        `

 De actualiteit van het HH-reglement (versie van 6 januari 2020) is gecontroleerd. In 2022 zijn 3 

bestuursleden aftredend en herkiesbaar. 

 

Kentallen van Kernachtig Druten         

 Per 31 december 2021 kent onze vereniging:       

  5 gemeenteraadsleden         

  1 wethouder          

  2 burgerleden          

  4 bestuursleden          

  1 vaste notulist achterbanvergadering        

  50 leden, waarvan 11 betalende leden 

 

Druten, 31 januari 2022. 


