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CDA Wijchen: ‘Leden
kiezen voor verjonging’
door Hai Voeten
WIJCHEN – De

Jan van Gelder plakte verzamelde artikelen uit de krant in telefoonboeken.

foto collectie Jan van Gelder Stichting

leden van de
Wijchense afdeling van het CDA
hebben gekozen voor verjonging
van hun vertegenwoordigers in de
gemeenteraad.
Daarom hebben verschillende
oudgediende CDA-coryfeeën een
plek lager op de kandidatenlijst gekregen en krijgt de jongere garde
meer kans op een raadszetel. De
keus van de CDA-leden heeft er
ook voor gezorgd dat Pieter Rissewijck (58) op een niet verkiesbare
plek terecht zou komen.
Volgens wethouder Piet de Bruijn
(58), lijsttrekker voor het Wijchense CDA, heeft Rissewijck er pas
voor gekozen de partij te verlaten
nadat hij wist dat hij lager op de
lijst zou staan.
Rissewijck beweerde gisteren in
deze krant dat hij al eerder van mening verschilde met de fractie over
verschillende belangrijke politieke
thema’s, zoals de bouw van een
nieuw gemeentehuis.
De Bruijn: „Pieter heeft het hele
proces meegewerkt aan de vorming van het partijprogramma en
aan alle discussies meegedaan. Hij
heeft geen moment twijfels uitgesproken over zijn positie bij het
CDA. Pas nadat de ledenvergadering gekozen had voor een verjongde lijstsamenstelling is Pieter Rissewijck opgestapt en heeft hij ge-

meld dat hij naar de Lokale Dorpspartijen zou overstappen.”
Partijvoorzitter Theo Beelen van
het CDA: „Als de huidige gemeenteraadsleden zouden blijven zitten, dan hebben we bij de verkiezingen van 2014 allemaal leden die
in de zestig zijn. Voor die mensen
zou ook gelden dat ze allemaal al
drie of vier perioden in de raad of
als wethouder hebben vervuld.
Dan zou de hele fractie in één
keer moeten worden vernieuwd.
Stel dat we dan twee wethouders
mochten leveren, dan zouden Bea
Schouten en Elaine van Haren (de
huidige jonkies, HV) dat misschien worden en dan krijg je allemaal nieuwelingen in de raad. Dat
kan niet.”
Volgens Beelen begrepen en steunden alle CDA-leden de verjongingsoperatie. Ook Wim Lemmers
en André Prudon legden zich neer
bij hun lage positie op de kandidatenlijst. „Die lijst is vervolgens ook
zonder een wijziging vastgesteld”,
legt Beelen uit.
De verjongde lijst ziet er nu als volgt
uit: Piet de Bruijn (58), Bea Schouten
(46), Gerard Hendriks (57), Mark
Wintjes (46), Elaine van Haren (41),
Otto van Verschuer (50), Arthur Bot
(46), Wim Lemmers (59), Martien
Klaus (40), André Prudon en Arno
Roelofs (51). Wintjes, Van Verschuer,
Bot en Klaus zijn nieuwkomers op de
lijst.

Bekendmaking

De gemeente Wijchen roept de voormalige bewoners van de
Zwanensingel 195 op hun na uitzetting opgeslagen inboedel
op te halen. Tegen betaling van transportkosten en een vergoeding voor de opslag kan de inboedel tot 15 december 2009
door de rechtmatige eigenaar op de gemeentewerf,
Kamerlingh Onnesstraat 13, worden opgehaald.
Na deze datum wordt de inboedel vernietigd. Inlichtingen zijn
telefonisch te verkrijgen op nummer (024) 649 25 55.

Jan Wijtmans uit Hernen met kar vol biggenmanden, begin 20e eeuw.

foto’s uit Gemeente Bergharen. Zoals ’t was.

eigen functie wel opheffen
door Geert Willems
MILLINGEN/BEUNINGEN – Het Beuningse VVD-raadslid Marianne
Schuurmans-Wijdeven neemt met
het burgemeesterschap van Millingen een belangrijke nieuwe stap in
haar politieke carrière. Toch is het
de vraag of zij lang in functie zal
blijven, omdat de politiek in Millingen graag wil herindelen. De gemeente van 5.800 inwoners is te
klein geworden en wil aansluiten
bij Ubbergen, Groesbeek en misschien ook wel Heumen. Alle ambtenaren van Millingen zijn afgelopen zomer al overgegaan naar de
gemeente Groesbeek.
Schuurmans vindt het een ‘interessant idee’ dat het Rijndorp moge-

lijk al over enkele jaren opgaat in
een grotere gemeente. „De bestuurlijke toekomst is één van de grootste uitdagingen voor de komende
jaren. Als daar uitkomt dat ik mijn
eigen functie moet opheffen, dan
vind ik dat prima.”
Zij verheugt zich erop dat zij als
fulltime bestuurder een belangrijke functie zal vervullen in het college van burgemeester en wethouders, met ook een eigen portefeuille. „De burgemeester van Millingen is niet iemand die alleen maar
lintjes doorknipt. Economie en
toerisme trekken me wel.”
Schuurmans kende het dorp al
voordat zij solliciteerde. „Als wethouder ben ik er een aantal keren
geweest. Ook heb ik er op de werf,

bij RIWA, een roeiboot gekocht.”
Zij woont in de wijk Beuningse
Plas. Die woning wil ze wel zo
snel mogelijk verkopen om naar
Millingen te kunnen verhuizen.
„Dat is belangrijk omdat de wethouders ook al niet in het dorp
wonen.”
Haar kinderen hebben half enthousiast en half teleurgesteld gereageerd. „Ze vinden het jammer
om uit Beuningen weg te gaan.
Maar gelukkig zitten ze allebei op
het Canisius College, dus dat is
vanuit Millingen net zo dichtbij.”
Op de kieslijst voor de VVD in
Beuningen liet zij zich onlangs op
een onverkiesbare plaats zetten.
Wel blijft ze voorlopig lid van de
Provinciale Staten.
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Bij Carpet & Flooring
staat U een prachtige reeks van
Designflooring International produkten te

wachten. Als residentiële en commerciële vloerspecialist,
bieden wij niet aleen een topklasse installatiedienst, maar tevens een vrijblijvende meet- en offerteservice.
Voor meer informatie, of voor een gratis design consult, bel of bezoek ons bij:

van Heemstraweg 45, 6641 AA Beuningen
T. 024 677 15 13 F. 024 677 77 22
M:marifrunt@planet.nl I:www.marifrunt.nl

