
Tuil, 10 januari 2022 

 

Geachte leden van het hoofdbestuur en de fractie in de Tweede Kamer, 

 

De afgelopen weken hebben we als VVD West Betuwe herhaaldelijk getracht om een reactie 

te krijgen op een aantal door ons gestelde vragen (brieven verstuurd aan alle leden van het 

hoofdbestuur en aan de waarnemend fractievoorzitter in de Tweede Kamer van 15 november 

en 13 december  2021) aan het hoofdbestuur omtrent de  coronamaatregelen en signalen vanuit 

onze leden aangaande ontevredenheid over de  coalitie-onderhandelingen en kabinetsvorming. 

 

Met het uitblijven van antwoorden op de gestelde vragen en het ontbreken van een reactie vanuit 

het hoofdbestuur (en vanuit de waarnemend fractievoorzitter in de Tweede Kamer) zien we ons 

als VVD West Betuwe genoodzaakt om op deze wijze opnieuw aandacht te vragen voor de 

inhoud van de eerder verzonden brieven. 

 

Niet alleen de inwoners zijn het vertrouwen kwijt in de overheid. Ook de overheid is al decennia 

het vertrouwen kwijt aan het raken in de inwoners . Het bestaansrecht en de huidige opzet van 

de overheid vergt vergaande hervormingen om meer democratie en transparantie te creëren. De 

huidige werkwijze en het denken van onze Europese partners vraagt een andere benadering dan 

de huidige globalistische koers. De menselijke maat en een meer gelijkwaardig en 

wederkerige benadering dient hierbij centraal te staan. Zo’n benadering past beter bij de wijze 

van samenleven die de landen rondom de Noordzee en Oostzee reeds eeuwen hanteren. De 

VVD West Betuwe vraagt zich sterk af wat de toegevoegde waarde van de huidige Europese 

Unie nog is voor de Nederlandse inwoners en samenleving. 

 

Aangezien inmiddels het regeerakkoord is vastgesteld wil de VVD West Betuwe met deze brief 

kenbaar maken dat we in het huidige beleid zoals dat zichtbaar is in het nieuwe regeerakkoord  

onvoldoende aanknopingspunten zien voor een liberale koers die wij als VVD West Betuwe 

graag zouden willen omarmen. Uiteraard begrijpen we dat het sluiten van compromissen 

onontkoombaar is bij het vormen van een regering, maar ons inziens staat het 

coalitieprogramma en daarmee het beleid van de komende jaren haaks op het gedachtegoed en 

de liberale uitgangspunten van onze partij. 

 

De VVD West Betuwe ziet geen duidelijkheid over de gevolgen van het gekozen beleid voor 

klimaat, woningbouw, zorg en belastingen voor de economie en overheidsfinanciën. De 

gekozen weg om veel gelden beschikbaar te stellen voor allerlei dossiers sluit niet aan bij de 

huidige prijsontwikkelingen en legt de rekening neer bij toekomstige generaties. De gekozen 

weg heeft meer betrekking op het creëren van een planeconomie in plaats van particuliere 

initiatieven en persoonlijk nadenken te stimuleren vanuit de markt, ondernemers en inwoners. 

We herkennen in het regeerakkoord te weinig dat er vertrouwen is in het particulier initiatief en 

zelf oplossend vermogen van onze inwoners. Tevens hebben we een financiële onderbouwing 

en dekking van de gemaakte keuzes van het regeerakkoord niet of onvoldoende terug kunnen 

vinden. 

 

De problematische effecten die de grote toestroom van asielzoekers en daaraan gekoppelde 

gezinshereniging heeft voor onze samenleving en op onze voorzieningen zoals wonen, zorg en 

onderwijs krijgt volgens de VVD West Betuwe onvoldoende aandacht. Deze voorziening 

dienen in de eerste plaats beschikbaar te zijn voor de inwoners die op dit moment daarvoor 

belasting betalen of reeds geruime tijd een bijdrage hebben geleverd aan onze samenleving. 

 



Er zijn meer hervormingen nodig in de zorg dan op dit moment benoemd in het regeerakkoord. 

Door de coronacrisis is pijnlijk duidelijk geworden dat de huidige wijze van zorg een 

doodlopende weg is. Basisvoorzieningen als ziekenhuizen en IC-bedden dienen structureel 

kwalitatief en kwantitatief op een hoger peil te liggen, passend bij de bevolkingsomvang. De 

opzet en financiering van de zorg sluiten niet meer aan bij de behoeften van de huidige opbouw 

van onze samenleving. Naast de organisatie van de zorg is de rol van de zorgverzekeraars en 

farmaceuten momenteel prominent en zou om die reden in gezamenlijkheid met de 

belanghebbenden moeten worden bezien en waar noodzakelijk worden herzien tot een 

duidelijker en simpeler systeem waarbij het verband tussen de geleverde dienst, de kwaliteit en 

de bekostiging helder is. 

 

Met de aankomende verkiezingen voor de gemeenteraad in het vooruitzicht plaatst het landelijk 

beleid de VVD West Betuwe en met name onze kandidaten in een lastige positie. Landelijke 

thema’s hebben namelijk een doorwerking in de plaatselijke en regionale samenleving en 

heersende problematiek op gemeentelijk niveau. Het zou versterkend hebben gewerkt als juist 

over deze thema’s, die ook in de landelijke politiek bekend zijn, over en weer informatie 

uitgewisseld zou zijn en duidelijke communicatie had plaatsgevonden over ingenomen 

standpunten.  

 

Juist een éénduidige lijn over belangrijke landelijke thema’s met een duidelijke relatie met 

lokale problemen vraagt aandacht van een landelijke partij. Dit zou naar de mening van de VVD 

West Betuwe één van de pijlers moeten zijn om het vertrouwen van de inwoners in de landelijke 

en lokale politiek te herstellen. Helaas hebben we moeten constateren dat we op een aantal 

thema’s onvoldoende aanknopingspunten zien in het regeerakkoord.  

 

We denken daarbij aan de problematiek van de verkeersinfarcten op de A2 en A15, waaronder 

het knooppunt Deil waar de beide snelwegen elkaar kruisen. Sowieso vormen zich op deze 

wegen veel files in onze mooie gemeente, waardoor de doorstroming op de lokale wegen door 

het toenemend sluipverkeer stagneert. Naast het ongemak voor de lokale bevolking wordt de 

bereikbaarheid voor hulpdiensten ook ernstig belemmerd door verstoppingen op lokale wegen.  

Eén van de landelijk gekozen oplossingen voor een betere doorstroming op de A2 zou zijn een 

verbreding zijn op de plaats waar deze verkeersader het dorp Waardenburg (gelegen aan de 

Waal) in tweeën splitst. Juist op ongeveer dezelfde locatie zal de Boog voor Hoogfrequent spoor 

worden aangelegd. Mobiliteit is een thema dat zowel landelijk als regionaal als speerpunten 

wordt aangemerkt; helaas is de uitwerking in de regio en met name bij het dorp Waardenburg 

voor de lokale samenleving desastreus en onomkeerbaar.  

 

Dit geldt evenzeer voor problemen die zich voordoen bij een andere grote verkeersader: de 

Waal. De rivier die langs het geheel grondgebied van West Betuwe stroomt. Het ontgassen van 

de vaartuigen langs dit dunbevolkte gebied is op z’n zachtst gezegd uitermate vervelend. Dit 

gevoegd bij de dijkverzwaring van de Waal over het gehele dijktracé van de gemeente maakt 

het leven langs de Waal voor de regionale politiek een belangrijk aandachtspunt zowel in de 

verkiezingsstrijd als in de gemeenteraad. De mogelijke plaatsing van een militaire radar vlakbij 

Herwijnen (gelegen aan de Waal) maakt het “Waal-plaatje” compleet.   

 

Als VVD West Betuwe zullen we de landelijke ontwikkelingen in de aanloop naar de 

gemeenteraadsverkiezingen kritisch blijven volgen en rekening houdend met de 

verkiezingsresultaten bepalen we welke koers we de komende jaren zullen gaan varen. Onze 

koers zal altijd aansluiten bij het liberale gedachtengoed en de uitgangspunten van onze leden. 

 



Van het hoofdbestuur, de nieuwe partijvoorzitter alsmede de gehele fractie van de Tweede 

Kamer verwachten we een kritische houding naar en over het regeerakkoord en de uitwerking 

daarvan, zeker wat betreft de uitgangspunten van de partij op het gebied van vrijheid en 

democratie. Ook verwachten we een nadrukkelijk visie van het hoofdbestuur over de relatie 

tussen de samenleving en vrijheid en hoe dit zich onderscheid van individualisme waarmee vele 

inwoners van Nederland  het liberalisme vaak verwarren. In het huidige coalitieakkoord en 

kabinetsbeleid ziet de VVD West Betuwe deze visie en belangenafweging tussen vrijheid en 

gemeenschap nog onvoldoende tot uiting komen waar vanuit de TelderStichting wel degelijk 

aanzetten toe zijn gedaan. 

 

We verwachten binnen drie weken, dat wil zeggen uiterlijk 3 februari 2022, een inhoudelijk 

reactie op deze én voorgaande brieven. Uw reactie zien we graag tegemoet en uiteraard staan 

we open voor een discussie over de genoemde punten met het hoofdbestuur en/of de fractie in 

de Tweede Kamer. 

 

 

Hoogachtend, 

 

De VVD West Betuwe 


