
       
  

Nieuws van 
 
Vooraf 
Een half jaar is verstreken sinds de nieuwe fractie is 
aangetreden en het college geïnstalleerd. Hoogste 
tijd om iedereen te informeren hoe het gaat.
komt er terecht van ons verkiezingsprogramma. 
Weten we de inwoners te bereiken. Hoe gaat het 
met de samenwerking in de coalitie, wat zijn de 
actuele dossiers?  
 

Ledenvergadering 19 november 
uur in Dorpshuis Ravenswaaij met 
Titus Visser statenlid Provinciale 
Staten Gelderland 
Zet dit in je agenda, uitnodiging volgt.
 
Arthur Warmer 
Er waait een nieuwe wind: met een nieuwe fractie, 
een verse PvdA wethouder en in totaal 10 nieuwe 
Raadsleden is een boel in beweging gekomen. 
Nieuwe gezichten, nieuwe verhoudingen, nieuwe 
kansen? Acht jaar vormde ik samen met Mark, 
Annie en Maaike de fractie van PvdA Buren. Met 
die ingewerkte ploeg had de PvdA zich een 
zodanige positie in de Raad verworven dat het, 
ondanks het zetelverlies op 21 maart, niet 
onverwacht was dat de PvdA werd gevraagd deel 
te nemen aan de coalitiebesprekingen. Met succes! 
Een mooie prestatie en nu is het aan Daan, Ellen, 
Karel en mij om dat vertrouwen van onze leden en 
de collega’s van de coalitie waar te maken.
Na een paar weken ‘vanuit de coulissen’ de 
ontwikkelingen te hebben gevolgd, ben ik op 23 mei 
– bij de start van de nieuwe coalitie – 
Gelijk in een nieuwe rol, die van fractievoorzitter. 
Dat klinkt allemaal heel ‘stoer’ maar in
doen we het vooral samen. En een ding hebben we 
ons voorgenomen: een kleine fractie moet soms 
selectief zijn. We kunnen niet elk dossier even 
diepgaand oppakken: liever één goed dan alles 
half. 
Het nieuwe ‘huwelijk’ met Gemeentebelangen en 
VVD heeft veel potentie, maar we moeten elkaar af 
en toe ook nog wel leren kennen. In de voorbije zes 
maanden hebben we gelukkig gezien dat iedereen 
meer en meer in zijn rol komt. De pijlen zijn nu 
gericht op 2019 en de grote – voor de PvdA 
belangrijke – thema’s zoals duurzaamheid, een 
nieuwe ruimtelijke visie (omgevingswet) en het 
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komt er terecht van ons verkiezingsprogramma. 
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Zet dit in je agenda, uitnodiging volgt. 

Er waait een nieuwe wind: met een nieuwe fractie, 
een verse PvdA wethouder en in totaal 10 nieuwe 

beweging gekomen. 
Nieuwe gezichten, nieuwe verhoudingen, nieuwe 
kansen? Acht jaar vormde ik samen met Mark, 
Annie en Maaike de fractie van PvdA Buren. Met 
die ingewerkte ploeg had de PvdA zich een 
zodanige positie in de Raad verworven dat het, 

zetelverlies op 21 maart, niet 
onverwacht was dat de PvdA werd gevraagd deel 
te nemen aan de coalitiebesprekingen. Met succes! 
Een mooie prestatie en nu is het aan Daan, Ellen, 
Karel en mij om dat vertrouwen van onze leden en 

aar te maken. 
Na een paar weken ‘vanuit de coulissen’ de 
ontwikkelingen te hebben gevolgd, ben ik op 23 mei 

 geïnstalleerd. 
Gelijk in een nieuwe rol, die van fractievoorzitter. 
Dat klinkt allemaal heel ‘stoer’ maar in de praktijk 
doen we het vooral samen. En een ding hebben we 
ons voorgenomen: een kleine fractie moet soms 
selectief zijn. We kunnen niet elk dossier even 
diepgaand oppakken: liever één goed dan alles 

Het nieuwe ‘huwelijk’ met Gemeentebelangen en 
heeft veel potentie, maar we moeten elkaar af 

en toe ook nog wel leren kennen. In de voorbije zes 
maanden hebben we gelukkig gezien dat iedereen 
meer en meer in zijn rol komt. De pijlen zijn nu 

voor de PvdA 
a’s zoals duurzaamheid, een 

nieuwe ruimtelijke visie (omgevingswet) en het 

meer betrekken van inwoners bij de besluitvorming. 
Ellen is helemaal in haar element bij deze thema’s 
en heeft frisse ideeën. Ik deel mijn kennis en 
ervaring weer met haar. Het is i
leerzaam en leuk om samen het ‘nieuwe’ gezicht 
van de PvdA te mogen vormen.
 

 
Ellen van Dam 
Ik dacht dat de stap van betrokken inwoner naar 
gemeenteraadslid niet zo groot zou zijn. Niets is 
minder waar. Als kleine fractie in de Gemeenteraad 
wordt je agenda grotendeels bepaald door het 
raadslidmaatschap.  Ik ben zelfs minder gaan 
werken “want als je ergens voor gaat, dan moet je 
er ook in investeren”.  
Het contact met inwoners vind ik heerlijk en 
inspirerend. Ik heb dan ook volop genoten van de
verkiezingscampagne. Ook samen op pad met 
Karel om inwoners te spreken was een feestje. 
Inmiddels zijn er al aardig wat opgehaalde 
onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad 
gekomen en zelfs afgehandeld. Daar doe ik het 
voor. De formaliteiten die horen 
raadslidmaatschap zijn nog een uitdaging. Bijv.: wat 
doe je, op welke manier en wanneer. Hiervoor kan 
ik altijd Arthur of Daan benaderen. Dank jullie wel 
heren  
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Mijn oprechte verhaal richting inwoners is dat juist 
op dit moment, met veel nieuwe raadsleden en dit 
college van B&W, er een richting is ingezet voor 
daadkrachtig, sociaal, toegankelijk en transparant 
bestuur met aandacht voor alle kernen en inwoners.  
Wat ik wel blij van zou worden zijn een aantal jonge 
mensen die zich willen aansluiten bij de PvdA om 
ons op onderwerpen te ondersteunen “de jeugd is 
de toekomst”. Ik roep jullie op om rond te kijken 
naar actieve jongeren die de PvdA wil 
ondersteunen op één of meerdere onderwerpen.  
 
Daan Russchen, vijf maanden wethouder 
23 mei 2018, van het één op ander moment ben ik 
wethouder en verantwoordelijk voor het sociaal 
domein in de gemeente Buren. Ik val met mijn neus 
in de boter; een beschermde woonvorm met jong 
volwassenen en kleine kinderen voldoet niet aan de 
kwaliteitseisen en moet dicht. Werk aan de winkel; 
overleg met buurgemeenten, media op de stoep en 
de politiek geïnformeerd houden. Een rustig 
inwerkprogramma zit er niet in. Mij is direct wel 
duidelijk hoe je soms als wethouder het verschil kan 
maken en dat veel van dit werk achter de 
schermen, buiten het zicht van inwoners gebeurt.  
Bij de supermarkt loop ik niet meer anoniem rond 
en op ieder feestje spreken mensen me aan op het 
gemeentelijk beleid of uitvoering. Dat is even 
wennen maar hoort erbij. Ik word regelmatig 
uitgenodigd voor openingen, feestjes en dergelijke. 
De leukste zijn met kinderen, zoals de opening van 
de wensboom in Ravenswaaij.  
 

 
 
Na bijna een half jaar hebben we als nieuwe coalitie 
onze eerste begroting gepresenteerd. Mooi om te 
zien hoe belangrijke onderwerpen uit ons 
verkiezingsprogramma ook werkelijk gerealiseerd 
worden: invloed voor inwoners, aandacht voor 
leefbaarheid in de kernen en de doorontwikkeling 
van het sociaal domein. Dat doen we in goede sfeer 
en met veel lol in het college van B&W. We werken 
samen op basis van volwaardige collegialiteit. Dat 
wij als PvdA slechts twee van de veertien zetels 
vertegenwoordigen is aan niks te merken.  
Als wethouder vind ik het belangrijk goed voeling te 
houden met wat er speelt bij inwoners. Daarom 
bezoek ik de scholen, loop mee bij de Werkzaak en 

stop bij de hangplek voor jongeren om een praatje 
te maken. Leuk en informatief. Ook voor jullie staat 
mijn deur altijd open, wees welkom.  
 
Ondersteuning fractie  
Karel de Raat is fractievolger. Hij komt in het 
volgende journaal aan het woord. De fractie is op 
zoek naar kennis en deskundigheid bij de leden om 
hen bij te staan op specifieke dossiers. Wie is 
bereid om te helpen? Laat het ons weten. 
 
Het bestuur 
Onder de bezielende leiding van Paul zijn we aan 
de slag gegaan. Connie is de secretaris, Corrie de 
penningmeester, Karel zorgt voor de verbinding met 
de fractie en Paula verzorgt het PvdA journaal.  
 
Samenwerking in de regio 
Door het afnemend aantal kiezers hebben niet 
alleen de partij en het hoofdbestuur het moeilijk, 
maar lijden ook de afdelingsbesturen hieronder. Wij 
zijn met vijf bestuursleden hierop een uitzondering, 
veel besturen hebben nog maar twee of drie leden. 
Dat heeft gevolgen voor het elan, de animo en de 
bestuurskracht. 
Om het enthousiasme voor de partij te blijven 
behouden zoeken veel afdelingen in het land naar 
een vorm van samenwerking. Paul heeft namens 
onze afdeling contact gezocht met de afdelingen 
van Neder-Betuwe, Culemborg en Tiel en we 
oriënteren ons op een vorm van samenwerking.  
Denkbaar is dat we een keer per jaar een 
gezamenlijke ledenvergadering organiseren met 
een inspirerende spreker. Ook zouden we elkaar 
kunnen ondersteunen bij verkiezingscampagnes en 
bij het aantrekken van jongeren.  
De meest ver doorgevoerde vorm van 
samenwerking kan ontstaan als de 
afdelingsbesturen nauwelijks meer in staat zijn om 
een bestuur te benoemen. In dat geval kan de 
oplossing zijn om tot een regionaal bestuur te 
komen met een vertegenwoordiging uit alle 
afdelingen.  
Voor de komende tijd zal het voor wat de 
“Rivierenlandafdelingen“ betreft  blijven bij 
regelmatige vergaderingen met de voorzitters van 
de vier afdelingen.  
Mogelijk dat al wel – in de aanloop naar de 
provinciale statenverkiezingen - een keer een 
gezamenlijke bijeenkomst met de vier afdelingen 
kan worden georganiseerd, evenals een 
gezamenlijke verkiezingscampagne. 
 
 
 


