Jaarverslag van Kernachtig Druten (K8D) 2020
Inleiding
In het eerste kwartaal van 2020 wordt alles anders door de komst van de Corona pandemie.
Geplande activiteiten gaan niet door of worden anders georganiseerd. Voor K8D betekende dit dat de
achterbanvergaderingen tot nader order zijn afgezegd. Eén van de belangrijkste onderwerpen voor de
achterban is de voorgenomen bestuurlijke fusie tussen Druten en Wijchen. Het bestuur van Kernachtig
Druten licht puntsgewijs dit jaarverslag over 2020 toe. Aan bod komen achtereenvolgens het bestuur,
missie en visie, de activiteiten, leden, financiën, achterbanvergaderingen, nieuwsbrieven en tot besluit
worden enkele data van K8D gegeven.
Mocht u een nadere toelichting willen en/of opmerkingen hebben dan horen we dat graag van u.
Bestuur
Het bestuur bestaat op 31/12/2020 uit: Ron Seegers (voorzitter), Willem Koster (secretaris),
Cor van Kraaij (penningmeester) en Sebastiaan van Beem (algemeen lid). Het bestuur geeft invulling aan
de statuten en het huishoudelijke reglement. In 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 fysiek bijeen geweest. Er is 1 bestuursvergadering in het gemeentehuis van
Druten samen met fractievoorzitter Gerard Worm om de achterbanvergadering van 15 september voor
te bereiden.
Missie en visie (zie ook: website Kernachtig Druten, datum 5 januari 2021)

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.
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
De vaste activiteiten zijn gepland, maar ze zijn niet doorgegaan:
- Maas en Waalse schoonmaakdag, was gepland op 21 maart.
- Avond4daagse begeleiding rolstoelers Kasteelhof was in juni gepland.
- Fietsen langs dossiers was gepland op zaterdag 10 oktober.
Leden
In 2020 hebben 19 leden het lidmaatschapsgeld betaald.
Financiën
De Vereniging is financieel gezond. Het lidmaatschapsgeld is € 25.- per jaar. De geplande
kascontrole is in 2020 niet uitgevoerd. Bijzonderheid in de uitgaven is een post Fusie Druten-Wijchen van
€ 694,50.
Achterbanvergaderingen
De achterbanvergadering van 9 december 2019 is door geschoven naar 21 januari 2020.
In 2020 zijn achterbanvergaderingen gepland op 16 maart, 9 juni, 7 oktober en 2 december.
De verslagen van de achterbanvergadering worden geschreven door onze vaste notulist mw. Willie
Eikhout. Ook in 2020 wordt Willie alom gecomplimenteerd voor de duidelijke verslaglegging van de
achterbanvergaderingen.

21 januari 2020 in De Gouden Leeuw
Aanwezig zijn 20 leden.
Het huishoudelijk reglement en privacy statement K8D zijn goedgekeurd
Michel Lepoutre kondigt zijn afscheid aan als wethouder. Zijn beoogd opvolger is Willy Brink.
De ambtelijke fusie met Wijchen loopt redelijk goed. Er is intensief contact met de raadsleden uit
Wijchen. Ook met Kernachtig Wijchen is er een goed contact. Verdere samenwerking met Wijchen door
het starten van onderzoek om tot een bestuurlijke fusie tussen Druten en Wijchen te komen.
Verder kwamen er een groot aantal onderwerpen aan bod. In volgende achterbanvergaderingen kunnen
deze onderwerpen nader worden behandeld. Zo zijn Kaliwaal, cameratoezicht (op Markt en Gelenberg
gerealiseerd), duurzaamheid (energietransitie, zonnepanelen), gemeentelijke financiën (voor- en
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najaarsnota, begroting), vuurwerk, ophalen oud papier, statushouders, toerisme, woonvisie, veiligheid
(rol van de boa’s) ditmaal slecht kort aangestipt.
De volgende achterbanvergaderingen zijn op 16 maart, 9 juni, 7 oktober en 2 december gepland.
I.v.m. Coronamaatregelen gaan de geplande achterbanvergaderingen niet door. De situatie is in de
zomer zodanig gunstig dat er is besloten om een achterbanvergadering te houden op 15 september in
D’n Bogerd.

15 september 2020 in D’n Bogerd
Aanwezig zijn 15 leden.
We nemen verlaat afscheid van Michel Lepoutre als wethouder en heten Willy Brink van harte welkom als
zijn opvolger. Onze voorzitter heeft lovende woorden uitgesproken aan Michel voor zijn rol als wethouder
en zijn betekenis voor K8D.
Willy Brink geeft een toelichting op de nieuwbouwplannen op De Gelenberg. Er komt een sporthal en
zwembad. Er is goed naar alle betrokken partijen geluisterd en gehandeld. Het project is naar verwachting
af in september 2023.
Fractievoorzitter Gerard Worm geeft een toelichting op het gemeentelijke fusieproces Druten-Wijchen.
Het voorstel is om een vragenlijst te verspreiden onder de kiesgerechtigden. Aan de hand van enkele
stellingen proberen de aanwezigen zich een voorstelling te geven van de fusiegemeente.
In de rondvraag wordt aanvullende informatie gegeven omtrent de bouwplannen op het voormalig terrein
van De Dijk en de rol die Klok Bouw hierin speelt. Verder wordt aangeven dat er informatie over het
fusieproces Druten-Wijchen naar de inwoners gaat.
Nieuwsbrieven
De nieuwsbrieven over het fusieproces zijn, namens fractie, burgerleden, bestuur en de
wethouder van K8D, verzorgd door Gerard Worm. De eerste nieuwsbrief verschijnt op 15/3, de volgende
op 19/3, in de nieuwsbrief van 25/3 wordt ook aandacht besteed aan het afscheid van Michel Lepoutre
als wethouder, in de nieuwsbrief van 3/5 wordt Willy Brink geïnstalleerd als wethouder en 1ste loco
burgemeester. In de nieuwsbrief van 12/5 komt de focus in het fusieproces op “Wat betekent het voor
onze burgers”, en tenslotte in de nieuwbrief van 7/6 komt de opdracht tot draagvlakonderzoek van de
fusie, takenlijst van B&W, “afscheidscadeau” aan Ger van Hout met 17 ha. zonnepanelen op de
Uivermeertjes, de nieuwsbrief van 15/7 besteedt aandacht aan techniek onderwijs in de regio.
Op 11/11 verschijnt het persbericht dat er geen bestuurlijke fusie Druten en Wijchen komt.
Het bestuur van Kernachtig Druten besluit dit bijzondere jaar met een nieuwsbrief met daarin bijdrages
van de raadsleden en wethouder.
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Kernachtig Druten
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.
Kentallen van Kernachtig Druten
Per 31 december 2020 kent onze vereniging:
5 gemeenteraadsleden
1 wethouder
1 burgerlid
4 bestuursleden
1 vaste notulist achterbanvergadering
43 leden, waarvan 19 betalende leden
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