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Na jaren de nieuwsbrief gemaakt en verspreid te hebben is binnen het 

bestuur van de PCG begin 2019 gedacht om even te stoppen en te bezinnen 

hoe de PCG kan blijven communiceren met de achterban en de 

betrokkenheid vergroten. De frequentie verlagen van maandelijks naar 4 keer 

per jaar van een nieuwsbrief zou een mogelijkheid kunnen zijn om u als lezer 

bij het wel en wee van de PCG en plaatselijke politiek te betrekken. 

Natuurlijk werden er in de afgelopen jaren wel columns geschreven en 

gepubliceerd in het wekelijks plaatselijke huis aan huisblad `het Groentje´. 

Echter het weer opstarten van een nieuwsbrief is moeilijk gebleken. Via 

allerlei kanalen wordt er toch door de achterban aangegeven dat deze 

regelmatige nieuwsbrief wordt gemist. Wij zitten nu in een drukke 

verkiezingstijd. Maar als raadslid heb ik nu toch besloten om weer een 

Nieuwsbrief met enige regelmaat te laten verschijnen. 

  

Even terugkijkend, u heeft het vast via andere kanalen gehoord of gelezen. 

Onze gewaardeerde Wethouder Hans Marchal heeft afscheid genomen als 

wethouder. Gelukkig hebben we kort daarna Henk Vreeswijk kunnen 

voordragen als wethouder en daar zijn we als PCG zeer dankbaar voor! 

Eigenlijk tijd voor inwerken was er nauwelijks maar we zijn trots en blij hoe hij 

zich in korte tijd als Wethouder van de PCG zich een plaats veroverd heeft 

binnen het college van B&W. 

Wat schiet mij nog meer te binnen? De voormalig PCG wethouder heeft de 

afgelopen periode, met veel tegenstand Diftar ingevoerd. Een systeem 

waarbij afvalscheiding beloond wordt. Dit systeem is noodzakelijk gebleken 

om de toename van restafval te voorkomen en hergebruik te bevorderen. 



De stijging van de afvalkosten proberen wij op deze manier te beperken. Een 

evaluatie van dit systeem staat deze maand bij de gemeenteraad gepland. 

Verduurzaamheidsregeling (GVR). Een fantastische regeling zodat mensen 

met een kleine beurs toch energiebesparende maatregelingen kunnen laten 

uitvoeren. Enkele partijen hebben nog steeds vraagtekens en hebben de 

verdere uitrol opgeschort in afwachting van enkele rapportages van provincie 

en andere gemeenten. Hopelijk kan er binnenkort een doorstart worden 

gemaakt. 

Ook actueel is het IHP Integraal huisvestingsplan voor het primair onderwijs. 

De onderwijs gebouwen met name in de kern Wijk bij Duurstede zijn dringend 

aan vervanging toe. Hiervoor maakt de PCG zich al jaren sterk voor. Eindelijk 

ligt er nu een plan. Hopelijk kan er spoedig met de uitvoering worden gestart. 

Daarnaast stond op de agenda de restauratie van het oude Raadhuis, Markt 

24, en het geschikt maken voor de komst van Museum Dorestad. Telkens is 

dit uitgesteld en moest er weer geld bij. Hoewel wij vinden dat ons erfgoed 

gerestaureerd moet worden en bijkans het museum op een prominente plaats 

kan worden gehuisvest gaat de PCG niet telkens er geld op toeleggen. Bij de 

laatste aanvulling van € 63.000-.  hebben we als PCG niet ingestemd. 

De laatste raadsvergadering kon niet op 1 avond geheel worden behandeld. 

De volgende avond werd er doorvergaderd uiteindelijk tot middernacht. De 

tweede avond ging over de woonvisie. Hiervoor waren een groot aantal 

amendementen ingediend. Bouwen, bouwen en bouwen is hard nodig met 

deze woningnood. Allerlei creatieve oplossingen kwamen voorbij. Een groot 

aantal van de amendementen zijn aangenomen. Nu wachten tot het volgende 

college en raad daar daadwerkelijk mee aan de slag gaat. 

De ontzanding van de Bosscherwaarden  is ook iets wat de gemoederen 

momenteel bezig houdt. Er was een deadline gesteld aan de Rijn-Delta-groep 

tot uiterlijk 31 januari 2022 hadden ze de gelegenheid de rapportages in te 

dienen. Op de valreep hebben ze dat gedaan. Daarnaast zijn er 

initiatiefnemers voor het realiseren van een zogenaamd Dorestrand, een 

recreatiegebied dichtbij het centrum.  Veel onderwerpen zo vlak voor de 

verkiezingen….! 



Verder maakt de PCG zich sterk voor het aanlichten van de Grote Kerk op  de 

Markt in Wijk bij Duurstede. Met een bijdrage uit allerlei fondsen moet dit toch 

mogelijk zijn? 

   

De PCG staat u met raad en daad terzijde. Zo is de PCG geïnformeerd over 

de gebreken bij het nieuwe appartementencomplex De Hortus. Een ernstige 

zaak. Zeker omdat zowel de gemeente als de provincie financieel garant 

staan voor een substantieel bedrag.  Inmiddels heeft de PCG samen met de 

SP schriftelijke vragen gesteld hoe het toezicht vanuit Bouw- woningtoezicht 

is verlopen? Dit is nog verder in onderzoek. 

Door de Corona-beperkingen is er een digitale ledenvergadering geweest. 

Daar werd behalve door het bestuur en de raadsleden door een beperkt 

aantal mensen gebruik van gemaakt. Dat ligt waarschijnlijk omdat er geen 

fysieke ontmoeting was met thema met een spreker. In deze 

ledenvergadering is een kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 

op D.V. 16 maart 2022 vastgesteld. Deze kunt u vinden op de website. 

Op nummer 1 staat onze lijsttrekker Jan Dirk de Bruijn, nummer 2 is Arie 

van Vliet. De vertrokken wethouder Hans Marchal kan blijkbaar niet 

loskomen van de politiek en heeft zich kandidaat gesteld op nummer 3. 

                         

                                                  

Zoals u wellicht weet doen er bij de verkiezingen 8 partijen mee. Dat is 

afgelopen vrijdag definitief vastgesteld door het centraal stembureau.  

1. VVD                                                                                 



2. (Groen links, PvdA, Open) = Samen werkt            

3. Burger Belangen 

4. SP 

5. PCG 

6. CDA 

7. D’66 

8. Duurstede voor Democratie 

  

Onlangs is ook het verkiezingsprogramma voor de komende periode gereed 

gekomen. Deze kunt u ook vinden op onze geheel vernieuwde website. 

Onlangs is deze door onze bestuursvoorzitter Janco Pitlo aangeboden aan 

de lijsttrekker Jan Dirk de Bruijn. 

 

Helpt u mee om een hoop stemmen binnen te krijgen. Meer dan 1586 (aantal 



 

in 2018) zou mooi zijn. 

In het Groentje zijn een 7-tal advertenties gestaan.  Heeft u ze gezien? Ook 

is er inmiddels een folder verspreid. 

  

Tenslotte vragen wij u dringend om, in het bijzonder, deze verkiezingen in uw 

voorbede te gedenken. 

  

Wilt u met ons meedenken? Kom dan eens langs op de fractieavonden. Wilt 

u meer weten over een bepaald onderwerp of heeft u andere vragen? U kunt 

altijd met ons contact opnemen met één van de  raadsleden, 

Jan-Dirk de Bruijn telnr. 06-51130072 j.debruijn@pcgwijkbijduurstede.nl, Arie 

van Vliet a.vanvliet@pcgwijkbijduurstede.nl  of Marco Petri  telnr. 06-

15017732 m.petri@pcgwijkbijduurstede.nl 

Ook kunt u contact op nemen met de voorzitter van de PCG Janco Pitlo telnr. 

06-25034125 voorzitter@pcgwijkbijduurstede.nl 

  

Op de gemeentesite staat de agenda vermeld. Bezoekt u ook onze website 

eens. Of via facebook. Na de verkiezingen hopen we weer regelmatig een 

fractieoverleg te houden. Daar bent u van harte welkom! Ortho=Solutions, 

Lage Maat 13, Wijk bij Duurstede. Geef even per email door dat u komt, de 

koffie staat klaar! 

  

Wilt u ons steunen? Word lid! Voor maar € 12,50 per jaar bent u lid van de 

PCG. 

   

www.pcgwijkbijduurstede.nl 
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