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2 0 2 1  J A A R V E R S L A G

Het eerste kwartaal staat vrijwel volledig in het teken van de 

 gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. Het K8D-bestuur

heeft weer fysieke activiteiten kunnen ontplooien vooral door

het organiseren van achterbanbijeenkomsten. De

achterbanbijeenkomsten worden goed bezocht. Het ledenaantal

is verder gegroeid. Naast de gebruikte zalen in de Doorkijk en

in de Bogerd is het Trefpunt in Deest een zeer geschikte ruimte

gebleken voor onze bijeenkomsten. Het bestuur van Kernachtig

Druten geeft in dit jaarverslag een terugblik op 2022. 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.

A C T I V I T E I T E N

 We kennen een paar vaste jaaractiviteiten, 

Aan de Maas en Waalse schoonmaak-dag in maart is in

2022 niet door K8D meegedaan. De Avond4daagse

begeleiding rolstoelers Kasteelhof is op 10 juni geweest.

Dit jaar hebben we er wel aan mee kunnen doen. De

organisatie lag bij Claudia Barten. Met 7 rolstoelers

hebben we op vrijdag meegedaan. Een pauzeplaats was

ingericht door Nolda Lepoutre. Dank voor de aardbeien en

het drinken. De medaille uitreiking aan de rolstoelers

werd gedaan door de burgemeester Corry van Rhee-Oud

Ammerveld. Het was heerlijk wandelweer en er was een

flink onthaal in de Hogestraat en bij de Gouden Leeuw.

Onder het genot van een drankje en gebak hebben we nog

even nagepraat in de Kasteelhof. We hebben ervan

genoten! Volgend jaar weer!

In 2022 was gepland om 2 maal Fietsen langs dossiers te

organiseren. Het is niet doorgegaan en doorgeschoven

naar 2023. 

 

K E R N A C H T I G
D R U T E N  ( K 8 D )
                                                                                                                       

KERNACHTIG DRUTEN is een lokale

politieke partij in de gemeente Druten in

het hart van het land van Maas en Waal.

Opgericht in 1978 als Dorpslijst Druten.

In 2016 is de naam gewijzigd. We zijn een

partij met een breed georiënteerde

achterban die diep geworteld is in de

gemeenschap en gaan voor een

verfrissende solide aanpak. De Vereniging

heeft statuten (vernieuwd in 2016), een

huishoudelijk reglement en een privacy

statement.

Bestuur                                                                                                                                                                                     

Het bestuur bestaat sinds 31 december

2022 uit: Ron Seegers (voorzitter), Willem

Koster (secretaris), Sebastiaan van Beem 

 (penningmeester) en Cynthia Keijser-

Giroldi (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 weer fysiek

bijeen geweest. De bestuursvergaderingen

staan vooral in het teken van de

voorbereiding van de

achterbanbijeenkomsten. 



A C H T E R B A N B I J E E N K O M S T E N

De verslagen worden geschreven door onze vaste notulist mw.

Willie Eikhout. Willie wordt alom gecomplimenteerd voor de

duidelijke verslaglegging van de achterbanbijeenkomsten. 

In dit jaarverslag zijn deze achterbanverslagen samengevat tot

de kernpunten. 

15 februari 2022 in Het Trefpunt te Deest met 29 leden

 Ondanks Corona en enkele afmeldingen door Corona hebben

we gemeend om toch een achterbanbijeenkomst te houden.

Het is ook de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in

maart. Tijdens de bijeenkomst hebben we ons aan de Corona-

maatregelen gehouden. 

In het bestuur zijn Ron Seegers, Cor van Kraaij en Willem

Koster aftredend en herkiesbaar. Cor stelt zich niet

herkiesbaar, de overdracht van het penningmeesterschap vindt

later dit jaar plaats en is aan Sebastiaan van Beem. Cynthia

Keijser-Giroldi heeft zich aangemeld als kandidaat bestuurslid.

Het bestuur meldt verder dat de kascontrole is uitgevoerd, er

zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd. Punt van zorg is

het lage aantal betalende leden, in 2021 zijn dat er 11. Enkele

andere onderwerpen komen nog aan de orde zoals het

inplannen van 2 maal “Fietsen langs de dossiers” in

jaarprogramma van K8D en een paar gevaarlijke

verkeerssituaties in de gemeente Druten.

De meeste aandacht is er voor de aftrap van de

gemeenteraadsverkiezingen, die op 16 maart plaatvinden. De

verkiezingscampagne wordt gepresenteerd door Gydo van der

Zwaluw en het verkiezingsprogramma wordt toegelicht door

Ton Wijnen. Mark Grim heeft de offline campagne, dit is het

plaatsen van sandwichborden en het verspreiden van flyers en

promotiemateriaal, uitgewerkt. Er moeten zo ca. 8.000

huishoudens worden bereikt. Kees Arts informeert over de

online campagne op Facebook en Instagram. Er komen promo’s

van K8D in de Maas&Waler. En er wordt deelgenomen aan het

gemeentelijk verkiezingsdebat.

L E D E N  
                                                                                                                                                                                                            

In 2022 hebben we 50 leden waarvan 44

leden het lidmaatschapsgeld hebben

betaald Er is stevig ingezet om het

lidmaatschapsgeld te betalen. In 2021

waren er slechts 11 betalende leden.

F I N A N C I Ë N
Het lidmaatschapsgeld is in 2022 voor de

laatste keer € 25.- per jaar. Er is geen

kascontrole in 2022 uitgevoerd. 

Het lidmaatschapsgeld is m.i.v. 2023

verhoogd naar € 27,50 per jaar



A C H T E R B A N B I J E E N K O M S T E N

6 april 2022 in De Bogerd te Druten met 22 leden

  We hebben op onze achterbanbijeenkomsten steeds een

goede opkomst, dat is heel prettig en we kunnen gelukkig ook

nieuwe leden verwelkomen. 

Het Bestuur is versterkt met Cynthia Keijser-Giroldi. Cor van

Kraaij is bedankt voor zijn rol als penningmeester, hij heeft

uitstekend op de kas gepast. Sebastiaan van Beem neemt de rol

van penningmeester op zich. Het lidmaatschap van K8D is te

vrijblijvend, slechts weinig leden betalen de jaarlijkse

contributie. Er worden betaalverzoeken uitgestuurd. 

Er is weinig animo voor de activiteit “Fietsen langs de

dossiers”. 

Uitslag verkiezingen, terugblik door Gerard Worm, 6

raadsleden. K8D is van 5 naar 6 zetels gegaan en blijft de

grootste partij in de gemeente Druten. De raadsleden zijn

Gerard Worm Kees Arts, Ton Wijnen, Claudia Barten, Gydo van

der Zwaluw en Michel Lepoutre. Michel is met

voorkeurstemmen in de raad gekomen. Het

fractievoorzitterschap is van Gerard Worm naar Kees Arts

gegaan. Afscheid wordt genomen van Karin Pen, de afgelopen 8

jaar was zij burgerraadslid en raadslid.

Er is terug gekeken op de gemeenteraadsverkiezingen van 16

maart. Gerard Worm meldt dat de verkiezingen een groot

succes zijn voor K8D. K8D is verjongd en verbreed. Er is meer

dan voorheen gebruik gemaakt van social media. Als enige

partij zijn we langs alle 8.000 deuren gegaan voor het

persoonlijk contact met de kiezers. In de komende jaren is de

doelstelling van K8D om zich zoveel mogelijk te laten zien in de

kerndorpen van Druten. De in de corona-tijd gestarte

nieuwbrief wordt daartoe verder opgetuigd. Verder wordt

iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de

verkiezingscampagne van harte bedankt. 

Informatie van het college van B&W. Willy Brink meldt dat het

bouwen van het nieuwe zwembad/sporthal op schema ligt. De

opvang van gevluchte Oekraïners heeft vrijwel alle aandacht op

het gemeentehuis. Als opvanglocatie wordt gedacht aan een

cruiseschip bij de Veerdam. De coalitieonderhandelingen

vinden inmiddels plaats. De formateurs zijn Gerard Worm en

Kees Arts. 

K E N G E T A L L E N

6 gemeenteraadsleden         

1 wethouder

2 burgerleden

4 bestuursleden

1 vaste notulist ledenvergaderingen 

50 leden!

44 betalende leden

 Per 31 december 2022 kent onze

vereniging:

                                                                                                         

  

                                                                                                                                                                                                            



A C H T E R B A N B I J E E N K O M S T E N

8 november 2022 in De Doorkijk in Druten-Zuid met 22 leden

 

Ook op deze bijeenkomst verwelkomen wij nieuwe leden. 

In de nieuwe coalitie is Willy Brink wethouder namens K8D. Hij heeft

o.a. woningbouw in zijn portefeuille. Een woonvisie is in ontwikkeling.

Er staan een groot aantal bouwplannen in de startblokken,  zoals De

Hooiwal, De Portier, Het Erf in Druten. In de kernen wordt volop

gebouwd, Puiflijk met het Hemelrijk en er zijn nieuwbouwplannen in

ontwikkeling in Deest, Afferden, Horssen en Puiflijk. De nieuwe

sporthal/zwembad op de Gelenberg wordt naar verwachting begin 2024

opgeleverd. 

Gerard Worm is voorzitter van de vertrouwenscommissie om

uiteindelijk de voordracht van de nieuwe burgemeester van Druten aan

de Commissaris van de Koning te doen. Naar verwachting kan de

nieuwe burgemeester op 30 maart 2023 worden beëdigd. 

Michel Lepoutre licht de situatie omtrent de Werkorganisatie Druten-

Wijchen toe. De ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Druten

en Wijchen wordt voortgezet. De werkorganisatie heeft inmiddels zo

veel taken, waardoor de ambtelijke capaciteit moet worden uitgebreid.

Verder komt er een controlemechanisme en er wordt een

klanttevredenheidsonderzoek ingesteld.

De ambtelijke organisatie is nog steeds behoorlijk belast met de

vluchtelingenproblematiek. De opvang van Oekraïners op het

cruiseschip wordt waarschijnlijk met een jaar verlengd.

Fractievoorzitter Kees Arts bespreekt de onderwerpen van de

aanstaande raadsvergadering. De gemeentebegroting wordt behandeld,

met K8D voorstellen voor OZB, armoedebeleid en SCP-kantine. Kees

doet een oproep aan onze achterban voor 2 burgerleden. Burgerleden

horen bij de fractie en in de rondetafelgesprekken bereiden zij de het

overleg met de gemeenteraad voor.

V E R V O L G
Ons achterbanlid van Syrische oorsprong,

Sako Serkisyan, vertelt in een persoonlijk

verhaal zijn ervaringen. Hij is 8 jaar

geleden gevlucht van Syrië naar

Nederland. Hij woont en werkt nu in de

gemeente Druten. Zijn ervaring met het

gemeentelijke vluchtelingenbeleid is

echter bepaald niet verheffend. Er is geen

stimulans om een baan te vinden. De

noodzakelijke inburgeringscursus is

verkort van 2 jaar tot een half jaar. Zijn

advies aan de gemeente Druten om vooral

de inburgeringscursus en het dossier

vluchtelingenwerk eens goed te

bestuderen. Willy Brink meldt dat er

inmiddels extra geld beschikbaar is voor

begeleiding. En Gerard Worm gaat vanuit

de fractie aandacht besteden aan het

vluchtelingenbeleid van de gemeente.

 In de rondvraag wordt aandacht besteed

aan de vragen over “fietsen langs de

dossier”, de Nieuwsbrief van K8D, de

afsluiting van de Kaliwaal en de profilering

van Maas&Waal bij de provincie.



K E R N A C H T I G  D R U T E N
F R A C T I E
Direct na de gemeenteraadsverkiezingen is de nieuwe fractie

van Kernachtig Druten van start gegaan! 

Kees Arts; fractievoorzitter, financiën, duurzaamheid,

veiligheid, evenementen.

Gerard Worm; vertrouwenscommissie (proces benoeming

nieuwe burgemeester), ondernemen, recreatie & toerisme,

duurzaamheid.

Claudia Barten; sociaal domein, volksgezondheid, onderwijs,

werk & inkomen. 

Michel Lepoutre; personeel en organisatie (WDW), financiën,

woningbouw, vergunningen.

Ton Wijnen; woningbouw & ruimtelijke ontwikkeling, sport,

welzijn, werkgeverscommissie. 

Gydo van der Zwaluw; plaatsvervangend fractievoorzitter,

openbare ruimte, infrastructuur (verkeer en vervoer),

mobiliteit. 

Op dit moment hebben we 2 burgerleden die de raadsleden

ondersteunen en ook woordvoerder zijn tijdens de

‘rondetafelgesprekken’ van de gemeenteraad. De huidige

burgerleden zijn:

Stan van de Logt; economische zaken, financiën, personeel en

organisatie (WDW) 

Bart Arts; woningbouw & ruimtelijke ontwikkeling,

vergunningverlening, monumenten

W E T H O U D E R
 Willy Brink: “We hebben een nieuw

college!! En ik ben zeer vereerd dat ik van

zowel K8D als van de gemeenteraad het

vertrouwen heb gekregen om (weer) als

wethouder 4 jaar aan de slag te gaan. Het

waren stevige onderhandelingen maar

tegelijkertijd heeft K8D een stevig pakket

met wensen en ambities het

collegeprogramma binnen geharkt. Dat is

mooi en een compliment aan ons team van

onderhandelaars. Maar nu aan de slag en

de schouders eronder! 

Daarbij hebben we ook de belangrijkste

portefeuille binnen gesleept:

Locoburgemeester, Financiën, Bouwen,

Wonen en monumenten. Bovendien een

bepalende rol in het bestuur van onze

werkorganisatie. Belangrijk want onze

ambtelijke organisatie moet nu echt wel

eens op vlieghoogte gaan komen. Ik ben

nu ongeveer een maand op weg met deze

nieuwe portefeuille. Ook voor mij weer

even een periode van veel nieuwe

informatie, veel leren en vooral ook mijn

eigen lijnen uitzetten. ”



NIEUWSBRIEVEN

2022

In 2022 zijn er 3 nieuwsbrieven uitgekomen. Het

initiatief ligt bij Gydo van der Zwaluw en Ron Seegers

Nieuwsbrief van juli 2022:

 In het jaarverslag is van de uitgebreide nieuwsbrief

alleen de reactie opgenomen van onze wethouder en

de samenstelling van de K8D-fractie met de

ondersteuning door de burgerleden

Nieuwsbrief november 2022

Deze nieuwbrief vestigt de aandacht op de komende

Raadsvergadering waarin de begroting van 2023, het

Integraal WDW plan, de Planning 2023 en een

Steunfonds aan de orde komen.

De achterbanbijeenkomsten zijn in 2023 gepland op

31/1, 30/5, 11/9 en 24/10 gepland. De fietstocht zal

op 1 april worden gehouden.

Nieuwsbrief december 2022

Aangekondigd worden de agendapunten voor

raadsvergadering van 15 december. Besproken

worden de Najaarsnota, de Groene Metropool Regio

en het plan voor een nieuwe Basisschool in Deest. Het

aantal burgerleden wordt per 2023 uitgebreid met 2.

Daarmee komt het aantal burgerleden voor K8D uit op

4 burgerleden.

Het Huishoudelijk Reglement van K8D                                                 

De actualiteit van het HH-reglement (versie van 6

januari 2020) is gecontroleerd. In 2023 zijn er geen

bestuursleden aftredend en herkiesbaar.

D R U T E N ,  1 8  J A N U A R I  2 0 2 3


