Highlights 2017
Dames en heren,
Fijn dat u hier vanavond bent gekomen in het Huis van de Gemeente. In dit huis
‘wonen’, behalve de gemeente, ook de bibliotheek, het Regionaal Historisch
Centrum, openbaar onderwijs, politie en sinds september Stichting Binding.
Welkom Egbert en jouw collega’s!
Wie van u is hier voor het eerst?
En wie zijn nieuwe inwoners? Wist u dat Wijk volgens de vakantiewebsite
Zoover de meest idyllische plaats van Nederland is?
Over idyllisch gesproken, gisteren hebben we fantastische, typisch Hollandse
taferelen gezien. De combinatie zon, noordoostenwind en een ondergelopen
haventerrein en uiterwaarden maakte dat veel mensen een ommetje maakten en
genoten van hun eigen stadje aan de Lek. Er is ook een woord voor.
Hoogwatertoerisme… Alleen een koek & zopie ontbrak nog…
Het jaar 2018 is inmiddels 8 dagen oud. Vanuit openbare orde en veiligheid was
het een rustige jaarwisseling. De politie en onze brandweermensen uit Cothen,
Langbroek en Wijk waren niet al te druk. Toch wil ik hen ook tijdens deze
gelegenheid bedanken voor hun paraatheid en aanwezigheid op cruciale
momenten!
En nu verwacht u natuurlijk een eindstand van de vuurwerkschade aan
prullenbakken, verkeersborden en ander straatmeubilair? De ludieke actie van
wethouder Beheer Hans Marchal om vandalisme tegen te gaan is niet alleen in
Langbroek, Cothen en Wijk, maar in heel Nederland gehoord… Later meer…
De kracht van een samenleving zit in de betrokkenheid van inwoners bij elkaar
en bij hun omgeving. Dit zie je terug in het aantal vrijwilligers. Ik prijs mij
gelukkig met de vele vrijwilligers die actief zijn op scholen, bij verenigingen en
stichtingen, bij evenementen of als mantelzorger. Graag een blijk van
waardering voor hen!
Enkele extraatjes in 2017: een unieke samenwerking tussen de protestantse,
hervormde en katholieke kerken over 500 jaar Reformatie; een expositie in
kasteel Duurstede met werk van de in Wijk geboren schilder Dirk van Baburen
en de theaterproductie Licht en Donker die bezoekers leidde langs bijzondere
plekken in de stad aan de hand van een Wijks liefdesverhaal uit 1963.
Er komt in 2018 nog meer cultuur: Het monumentale stadhuis aan de Markt
wordt verbouwd om in 2019 museum Dorestad onder te brengen. En stonden we
eerder stil bij Bonifatius die in Dorestad in 716 voet aan wal zette, in juni is de
première van de film Redbad die gaat over de slag bij Dorestad. Dit was een
heftige strijd tussen de Franken en de Vikingen, omstreeks het jaar 690.

Nu ziet u waarom wethouder Wil Kosterman en centrummanager Rutger van
Stappershoef veel aandacht geven aan de historie van de stad: ‘kleine stad, grote
geschiedenis.’ En met een mooie toekomst, een groep van 50 inwoners en
ondernemers denkt mee over een herinrichting van de Markt. Overigens zijn er
momenteel veel projecten waarbij inwoners een belangrijke rol spelen, zoals de
Zandweg en het verkeers- en vervoersplan.
Burgerpeiling
In 2017 heeft de gemeente een burgerpeiling gehouden om te meten hoe de
dienstverlening er voor staat. Hieraan is massaal meegewerkt door onze
inwoners. Gelukkig gaan er veel zaken goed, zoals op het gebied van zorg en
welzijn, en worden de persoonlijke contacten met onze medewerkers als positief
ervaren. Verbeteringen zijn nodig voor de telefonische bereikbaarheid en de
helderheid van communicatie. En daarnaast voor het onderhoud van de openbare
ruimte. Hiervoor is inmiddels meer budget vrijgemaakt.
Deze burgerpeiling zal vaker worden gehouden om de verbeteringen te volgen.
Ook bij het onderzoek voor het project Toekomstblik waren veel inwoners
betrokken, ruim 1200 personen deden mee. Een overtuigende uitkomst was dat
onze gemeente wordt gezien als een woongemeente waar alle generaties zich
thuis voelen, die groot genoeg is om klein te blijven en vooral ook, gericht is op
zelfbewust samenwerken.
Ambtelijke fusie met gemeente Houten is van de baan
Eerder dit jaar is besloten om af te zien van een ambtelijke fusie met Houten. De
te verwachten kostenvoordelen wogen niet op tegen de complexiteit en risico’s
van een ambtelijke fusie. Deze uitkomst was voor velen, zeker ook voor mijzelf,
teleurstellend.
De aanleiding voor de samenwerking met Houten is er nog steeds, namelijk het
verminderen van de kwetsbaarheid van onze organisatie en het verder versterken
van de kwaliteit. Inmiddels heeft de gemeenteraad hiervoor in de begroting van
2018 budget vrijgemaakt en is het de laatste tijd gelukt om verschillende
vacatures in te vullen.
Natuurlijk blijven we samenwerken. Er bestaan andere, minder complexe
vormen van gemeentelijke samenwerking. Sinds 1 januari maken wij deel uit
van U10, een netwerk van 12 Utrechtse gemeenten die samenwerken op het
gebied van wonen, economie en mobiliteit. Onze buurgemeenten Houten,
Bunnik en Utrechtse Heuvelrug zijn hier ook bij aangesloten.
Woningbouw
Dames en heren,
Het gaat na enkele moeilijke jaren weer beter in ons land en in onze gemeente.

De werkgelegenheid is gestegen, net als de winkelbestedingen en het
vertrouwen van veel mensen. Ook het huishoudboekje van de gemeente is
gezond. De aantrekkende economie heeft als keerzijde dat het lastiger wordt om
passende en betaalbare woningen te vinden. Tegelijkertijd wonen er steeds
minder mensen per woning. Om het inwonertal gelijk te houden willen we 1000
extra woningen bouwen. Dit hebben we nodig om scholen, winkels, horeca,
sport- en andere voorzieningen in stand te houden. Deze boodschap hebben we
bij de provincie Utrecht duidelijk gemaakt, ook tijdens een werkbezoek van
Provinciale Statenleden aan Wijk bij Duurstede. Onze inbreidingslocaties in
Wijk, Cothen en Langbroek zijn bijna op, en daarom willen we in De Geer 3
graag uitbreiden.
In februari 2017 was de officiële opening van brede school Het Anker. Ik
herinner mij nog de stralende kindergezichten, dan kan school toch heel leuk
zijn!
Voortvarend is gestart met de modernisering van buurtwinkelcentrum De
Horden. En gesprekken over invulling van het gebied in en rond
buurtwinkelcentrum De Heul lijken te versnellen met de komst van een nieuwe
vastgoedeigenaar. In 2018 worden voorbereidingen getroffen voor verplaatsing
van de milieustraat en de gemeentewerf.
Sportvoorzieningen
Afgelopen weekend was ik in Cothen en Langbroek bij SVF en SVL. Wat
hebben we daar toch mooie sportvoorzieningen. En ze worden zorgzaam
beheerd door besturen bestaande uit vrijwilligers. Sinds 1 januari geldt dat ook
voor Stichting Wijksport, die daarmee op afstand van de gemeente is komen te
staan. Er is een nieuw bestuur gestart dat het vertrouwen geniet van de
sportverenigingen. Veel mensen hebben hier de afgelopen jaren hard aan
gewerkt. Wie van u heeft daar een rol ingespeeld….? Namens het
gemeentebestuur wil ik jullie hiervoor hartelijk bedanken en ik wens Connie Eli
en haar nieuwe bestuur een sportieve toekomst!
Ontwikkelingen in college
Eerder dit jaar heeft Jan Burger vanwege ziekte afscheid moeten nemen van zijn
wethouderschap. Jan heeft gedurende 11 jaren veel betekend in onze gemeente.
Met zijn vertrek verloren we niet alleen een gedreven en sociaal bewogen
bestuurder, maar ook een fijne collega. We hebben in maart uitgebreid van Jan
en Kirsten afscheid genomen. Jeroen Brouwer is inmiddels als opvolger al goed
ingewerkt in het mooie wethoudersambt.

Vooruitblik 2018
Dames en heren,
Over ruim 2 maanden kunt u stemmen. Er is een referendum over de wet op de
inlichtingendiensten, in de volksmond ook wel de “aftapwet” genoemd.
En er zijn gemeenteraadsverkiezingen… Ik hoop net als tijdens eerdere
verkiezingen op een hoge opkomst van de kiezers in Cothen, Wijk en
Langbroek! Het aantal partijen dat mee doet is gelijk aan het huidige aantal,
namelijk acht.
Graag een speciaal woordje voor de kandidaat-raadsleden. Als je dagelijks het
nieuws volgt, lijkt het soms alsof nepnieuws de norm wordt, alsof het algemeen
belang ondergeschikt raakt aan persoonlijke deelbelangen en waar het adagium
“iedereen is gelijk” doorslaat in het “digitaal afbranden van iedereen die
verantwoordelijkheid neemt”. Als raadslid neem je ook je
verantwoordelijkheid. Daarvoor is wijsheid nodig, en soms moed. En gelukkig
is het vaak ook leuk om raadslid te zijn, weet ik uit eigen ervaring. Fantastisch
dat jullie je hiervoor beschikbaar stellen! Hou tijdens de campagne een beetje
rekening met elkaar en met de ‘tone of voice’. Dat hoort ook bij
verantwoordelijkheid… Ik wens jullie veel succes!
Intermezzo met wethouder Marchal. De oogst van de opbrengst voor
jongerenvoorzieningen.
Tot slot wil ik u allen namens het gemeentebestuur en onze medewerkers een
heel mooi en gelukkig 2018 wensen.
Zo dadelijk heffen we het glas, nu eerst onze stadsdichter Andre van Zwieten.

Wijk bij Duurstede, 8 januari 2018
Tjapko Poppens

