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Extra coronageld voor alle 
Burense dorpshuizen
Alle dorpshuizen in de ge-
meente Buren krijgen binnen-
kort ruim 5000 euro overge-
maakt van de gemeente. Dit als 
compensatie voor de geleden 
schade in de coronatijd.

Eric Wijnacker
Maurik

Wethouder Niko Wiendels: „Om-
dat we nu extra geld van de Rijks-
overheid hebben gekregen, krijgen 
alle dorpshuizen nu deze tege-
moetkoming. Zij spelen een be-
langrijke rol in ons cultuuraanbod. 

Veel culturele verenigingen maken 
gebruik van deze dorpshuizen.”

Uit de extra rijksbijdrage van 
ruim 100.000 euro ontvangen ook 
culturele verenigingen en stichtin-
gen uit de gemeente Buren een fi-
nanciële bijdrage. Met dit geld wil 
de overheid de schade compense-
ren die zij vorig jaar hebben geleden 
door de coronamaatregelen.

De culturele verenigingen en 
stichtingen hebben vorig jaar al een 
bijdrage ontvangen, die de schade 
echter niet volledig dekte. De wet-
houder is blij dat dit nu alsnog kan 
worden aangevuld.

Afschaffen die kleilaag 
tussen Den Haag en 
gemeente

Ga de straat op en vraag een 
bewoner van onze mooie 
provincie wat de rol is van 

Provinciale Staten. Dat zal nog niet 
meevallen. Ze bemoeien zich 
vooral met de inrichting van de 
‘buitenboel’ en houden gemeen-
ten met argusogen in de gaten.

Verder vallen ze op door het 
binnenhalen van grote, geldver-
slindende  internationale sporte-
venementen, waar niemand op zit 
te wachten.  Ook zijn ze gek op pe-
perdure projecten (zoals de inmid-
dels al achterhaalde railterminal 
bij Reeth). En vergeet niet dat de 
miljoenen kostende nevengeul bij 
Varik ook zo prachtig zou passen 
bij de palmares van de provincie. 
Deze werd op de valreep afgebla-
zen door gezond verstand vanuit 
Den Haag.

Ik werd geprikkeld door een ar-
tikel dat de gemeente Buren de 
bouw van vier grote windturbines 

l 
Als onze staat een 
straat zou zijn, is de 
provincie een 
overbodige woning

wil weigeren, maar dat de provin-
cie (daar zijn ze weer) daar een 
stokje voor wil steken. Ik proef het 
ook bij andere gemeenten, die de 
provincie regelmatig in de nek ho-
ren hijgen. Initiatiefnemers van 
windenergie lijken sowieso korte 
lijntjes met Arnhem te hebben, 
waardoor de gemeente buitenspel 
komt te staan.

Als onze staat een straat zou 
zijn, is de provincie een overbo-
dige woning. Afschaffen dus die 
kleilaag tussen Den Haag en ge-
meente. Dat kan natuurlijk zo-
maar niet, maar het alternatief ligt 
voor de hand. Het KAN (Knoop-
punt Arnhem-Nijmegen) was al 
een mooi voorbeeld van een op-
maat naar een soort van distric-
tenstelsel.

In onze regio lijkt Fruitdelta Ri-
vierenland die rol te kunnen spe-
len. Geef die districten geld en 
mandaat. En bij crises of in ge-
breke blijven van gemeenten is er 
een rol weggelegd voor de verant-
woordelijke staatssecretaris. De 
provincie als ambtelijk fossiel zal 
echter nog wel een generatie mee-
gaan. Maar je moet ergens begin-
nen. Dus Buren: laat je niet weg-
blazen!

Eric Wijnacker
Waardenburg

M
et mammoetbotten 
in je armen kijken 
naar een wolharen 
afbeelding van een 
mammoet op de 

muur. Het kán weer, na twee jaar 
waarin fossielen en mammoetbot-
ten verscholen bleven achter de 
gesloten deuren van het voorma-
lige dijkmagazijn.

Tien jaar geleden opende Red-
mond O’Hanlon, de legendarische 
televisiemaker en Darwin-onder-
zoeker, het kleine museum op de 
schilderachtige locatie langs de 
Waalbandijk. Conservator Harrie 
de Koning van het natuurhisto-
risch museum is er nog altijd trots 
op: „Hij vond onze collectie bui-
tengewoon interessant.” Het mu-
seum heeft als slogan ‘beleef drie 
miljard jaar in een uur’. „We heb-
ben hier een fossiel van drie mil-
jard jaar oud. Als je je bedenkt dat 
we denken dat de aarde zo’n 4,6 
miljard jaar geleden ontstaan is, 
dan is dat heel oud.”

Versteend leven 
Uit elk van de geologische tijdper-
ken zijn er fossielen in het mu-
seum. Deze versteende resten van 
leven op aarde zijn door bezoekers 
ook aan te raken. Fossielen en de 
collectie mineralen, opgezette die-

ren en gebruiksvoorwerpen uit de 
steentijd geven een beeld van de 
ontwikkeling van het leven op 
aarde. Veel vondsten komen van 
het voormalige Doggerland, tus-
sen Nederland en Engeland toen 
de Noordzee nog niet bestond.

Zo lang is het niet geleden dat er 
mammoeten door Doggerland én 
door Rivierenland liepen: „Voor 
Rivierenland moet je denken aan 
zo’n 60.000 jaar geleden”, zegt 
conservator De Koning. „Anders 
dan de naam doet vermoeden was 
de wolharige mammoet die hier 
rondliep niet zo gigagroot: met 
drie meter hield het echt wel op. 
Wel zijn de slagtanden heel 
groot.”

Voorzitter Hans Piek uit Buur-
malsen is de gemeente West Be-
tuwe overigens heel dankbaar: 
„We hebben de tweejarige corona-
sluiting kunnen overleven dankzij 
de financiële coronasteun van de 
gemeente. Anders was het een las-
tig verhaal geworden.”

 c ‘Zonder financiële steun van              

Fossielen 
aanraken 
kan weer
Natuurhistorisch museum de Oersprong was 
twee lange jaren dicht vanwege corona. Maar 
de deuren zijn net weer geopend en de eerste 
bezoekers melden zich al.

l 
Mensen zijn echt 
weer welkom en dat 
willen we dus graag 
laten zien
 – Hans Piek, voorzitter

GELDERMALSEN

SGP-wethouder West Betuwe heeft 
meteen een nieuwe baan, bij de buren
Ton van Maanen, die tot dins-
dagavond wethouder was in de 
gemeente West Betuwe, gaat 
aan de slag als wethouder in 
buurgemeente Vijfheerenlan-
den. De SGP viel buiten de boot 
bij de coalitieonderhandelingen 
in West Betuwe.

„Ik was met veel plezier verderge-
gaan”, zegt Van Maanen. „Maar zo-
als bekend doet de SGP de ko-
mende periode niet meer mee in 
de coalitie in West Betuwe. Geluk-
kig diende de mogelijkheid zich 
aan om aan de slag te gaan bij de 
buren in Vijfheerenlanden. Ik zie 

daar erg naar uit.” Van Maanen 
blijft wonen in Geldermalsen. 
„Vijfheerenlanden laat zich goed 
vergelijken met West Betuwe”, 
vindt hij. „Het is ook een grote 
plattelandsgemeente met zelfs 
nog iets meer inwoners.”

Na een razendsnelle informatie-
fase, is de nieuwe coalitie in ge-
meente Vijfheerenlanden een feit. 
Partijen VHL Lokaal, CDA, SGP en 
PvdA gaan de komende vier jaar 
samen verder. De grootste partij, 
VHL Lokaal, levert twee wethou-
ders: Teus Meijdam en John van 
der Velden. Namens het CDA 
komt Kees Bel in het college. Lijst-

trekker Joop van Montfoort treedt 
aan namens de PvdA.

De SGP schuift dus Ton van 
Maanen naar voren, voor de porte-
feuille financiën, grondzaken, ge-
meentelijke eigendommen en 
economie. In West Betuwe droeg 
hij vooral verantwoordelijkheid 
voor het sociaal domein.

De snelle nieuwe baan voor Van 
Maanen betekent een financiële 
meevaller voor de gemeente West 
Betuwe. Ze hoeven nu geen 
wachtgeld aan hem te betalen, zo-
als normaal gebruikelijk is bij wet-
houders die weggaan.
 – Eric Wijnacker

FNV vindt 
tijdelijk 
nieuw 
onderdak
De FNV verhuist het Tielse 
kantoor van de Papesteeg 
naar de Kersenboogerd; 
pal achter het kantoorcom-
plex van het Waterschap 
Rivierenland. Het is een 
tussenoplossing, want de 
werknemersorganisatie wil 
het liefst midden in de stad 
gehuisvest zijn.

Bernardo van Hal
Tiel

De FNV deelde jarenlang ver-
enigingsgebouw De Schering 
met de PvdA, maar het pand is 
oud en niet meer geschikt om 
als dagelijkse werkplek te die-
nen. Daarom is gezocht naar 
een beter onderkomen, dat 
dan ook de titel ‘vakbonds-
huis’ draagt: meer een ont-
moetingsplek dan een kan-
toorgebouw.

„Maar we konden de afgelo-
pen tijd geen geschikte locatie 
in de Tielse binnenstad vin-
den”, zegt woordvoerder 
Lyander Schmitz van de 
bond. „Daarom verhuizen we 
nu toch nog naar een kantoor, 
dat wél goede arbeidsomstan-
digheden heeft. Neemt niet 
weg dat we blijven zoeken 
naar een goede plek voor ons 
vakbondshuis.”

Nederland telt inmiddels 32 
van dit soort vakbondshui-
zen, Tiel moet als laatste de 
metamorfose nog ondergaan. 
Onder de regio Tiel vallen de 
Betuwe en delen van Maas en 
Waal. Zaterdag is aan de Ker-
senboogerd 13 tussen 10.00 en 
15.00 uur een open dag.

l 
We blijven zoeken 
naar een goede 
plek voor ons 
vakbondshuis
 – Lyander Schmitz


