Copy ingezonden brief
Beste redactie
Recentelijk schreef Walter Post een artikel over de Gemeente Geldermalsen in de
Gelderlander - dat beschreef hoe zwaar de gemeente in financiële nood verkeert. En
kort daarna las ik een ingezonden stuk van Melvin Könings in Nieuwsblad
Geldermalsen met o.a. eenzelfde strekking.
In kader van die informatie - financiële nood - vind ik het zo vreemd dat de Gemeente
hier niet oplossingsgericht mee omgaat in zaken en plannen die bij haar concreet op
tafel liggen. Het roer moet om, laat dat duidelijk zijn. Dan mag je best terugkomen op
eerdere toezeggingen - dan pas kun je wijsheid en leiderschap tonen.
De financiële nood is mede ontstaan doordat de Gemeente alle landbouwgrond aan de
noordkant van de Blankertseweg in de afgelopen jaren opgekocht heeft. Inmiddels
bekend als Project de Plantage, en omdat net als de landelijke tendens, huizen niet of
amper te slijten zijn in deze crisistijd, ligt dit land nu braak, een bouwkeet is vorig jaar
geplaatst, samen met borden dat de bouw is gestart, maar er wordt helemaal niet
gewerkt. De kosten voor de Gemeente zijn daardoor gigantisch en voorlopig is er nog
geen zicht op dat dit anders zal worden.
Nu heeft de ambitieuze ambtenaar Wieneke Buurman zich de afgelopen paar jaren
volledig geschaard achter de plannen van twee initiatiefnemers die een stuk
landbouwgrond "alvast" hebben aangekocht (moet wel doordat de Gemeente een
toezegging had gedaan) om een Zorglandgoed in landelijke stijl te bouwen bij het hele
kleine Lingedorpje Rumpt (met op dit gebied van bijna 18ha ook een ruime woning
voor dezelfde initiatiefnemers). Een dorp dat vrij ver van Geldermalsen ligt. Een
landelijk dorp zonder industrie. Een dorp waar twee auto's elkaar niet -zonder stoppen
en op elkaar te wachten- kunnen passeren bij de beide ingangswegen. Hier wil men
een Zorglandgoed voor 30 demente bejaarden plaatsen met alle extra
verkeersbewegingen die daarmee gepaard zullen gaan (welke overigens telkens
worden gebagatelliseerd - maar desalniettemin zorgelijk voor mij als ouder van twee
jonge kinderen omdat een van de wegen de school passeert waar het nu al vaak te
druk is).
Het hele plan "stinkt" aan alle kanten om meerdere redenen die ik persoonlijk niet goed
kan weergeven zonder heel ver uit te wijden, mijn insteek is dat ik nu alleen even in wil
gaan op de berichten van een "failliete gemeente" . Want de meeste dorpsbewoners
van Rumpt - waaronder ondergetekende, zijn bezorgd dat zoiets doorgang mag en kan
krijgen. De Gemeente Geldermalsen staat nu eenmaal niet bekend als een gemeente
met mooie planmatige inpassing van projecten. Eerder het tegenovergestelde - want
dezelfde gemeente laat een brandweerkazerne bouwen in de Linge-uiterwaard van
Beesd??? een puist zo net over de fraaie Lingebrug, en zo zijn er heel veel
voorbeelden te geven. Maar daar is het me hier niet om te doen.

Want ik vraag me af als je als Gemeente financieel moeilijk zit, waarom zoek je dan
niet naar oplossingen in je eigen vermogen, onder je eigen beheer? Waarom heeft
Wieneke Buurman de kans niet aangepakt om naam te maken door de Gemeente
Geldermalsen sneller uit de financiële nood te helpen door deze initiatiefnemers te
wijzen op de ideale grond in de Plantage die momenteel niet te verkopen is aan
particulieren. Waarom het hele plan voor het Zorglandgoed niet ingepast in het Project
de Plantage?
Hier heeft in het verre verleden Heerlijkheid Meteren gelegen - een mooie naam voor
een Zorglandgoed! - een kasteel/landgoed waarvan het koetsiershuisje nog bestaat
(en bewoond wordt). Dit is het eerste kleine huisje aan de linkerkant is als vanuit dorp
Meteren (Rijksstraatweg) de Blankertseweg ingereden wordt.
Want hoe je het ook went of keert, gemeentebewoners van de Gemeente
Geldermalsen betalen belasting - deze grond (Plantage) rust zwaar in de boeken.
Deze grond heeft notabene al een bestemmingswijziging en men zit nog steeds
landelijk maar tegelijkertijd heel dicht op moderne uitvalswegen richting de A15 en A2
-> ziekenhuizen, andere specialisten, apotheek, linnenwasserij, tafeltje-dekje etc.
Werknemers, (en stagiaires) kunnen hier makkelijk komen met openbaar vervoer of
fiets. De wijk Kalenberg ligt ernaast met veel jonge gezinnen en twee grote lagere
scholen welke absoluut zouden profiteren van de toegang tot een mooi groen gebied.
Gezien het geconcentreerder aantal mensen in de directe omgeving zou het tevens
makkelijker zijn om vrijwilligers te werven en het eerste plan waarin men een
kinderboerderij schetste wat wij in Rumpt niet nodig hebben, dit zou hier wel op zijn
plaats zijn. Voor de mogelijk reeds verkochte villa's zal het niet teleurstellend zijn als
het grootste deel van de wijk een prachtig natuurgebied wordt met fraaie landelijke
bebouwing en waterpartijen zoals geschetst door de initiatiefnemers. Met andere
woorden; het hele plan is in Meteren op de Plantage veel beter af, zelfs ideaal op zijn
plaats.
Want wat vergeten wordt, het plan is voor een Zorglandgoed met demente bejaarden
(want deze mensen leveren de meeste subsidie op!) - mensen die geen besef meer
hebben van omgeving en in het algemeen veel meer zorg van verschillende disciplines
nodig hebben dan bejaarden die nog in goede gezondheid verkeren. Dit type
Zorgvoorziening hoort dicht bij de grote kern met goede uitvalswegen gesitueerd te
worden - niet bij een ver in het buitengebied gelegen klein dorp als Rumpt, waarvan de
toevalswegen hier niet op berekend zijn. De initiatiefnemers schermen met
betrokkenheid naar en grote zorg voor deze mensen, maar het is voornamelijk
gestoeld op financieel belang. En in dat zelfde plan wordt niet scherp belicht, maar is
de bedoeling dat de initiatiefnemers mooi vrij wonen op kosten van alle diverse
subsidiegevers aan dit plan.

NB: Ik ben geboren en getogen op Blankertseweg 6 te Meteren en woon inmiddels 15
jaar in Rumpt, mijn ouders wonen nog altijd op Blankertseweg 8 en hier is tevens mijn
bedrijf gevestigd. Mijn broer woont nu op nr 6. Waarmee ik wil laten zien dat het niet zo
is dat ik het project uit eigen achtertuin in dat van een ander wil gooien, want het is
tevens goed mogelijk dat ik in de toekomst naar Meteren verhuis. Ik wil aandacht om te
vermijden dat hier in Rumpt een gedrocht verrijst dat over een paar jaar noodlijdend
blijkt omdat het toch niet haalbaar bleek... want dan wordt de Gemeente Geldermalsen
(vrij vertaald haar bewoners) alsnog met nog een financiële strop geconfronteerd.
Kijk eens op de diverse sites van tegenstanders en initiatiefnemers als u zich wat
breder wil inlezen.
www.onsdorprumpt.nl
www.lingeszorglandgoed.nl
Er zijn diverse contactpersonen in de Stichting Ons Dorp Rumpt die veel beter zijn
ingelicht over de diverse onderdelen van het plan en u hier veel beter op kunnen
antwoorden/inlichten dan ik. Maar ik hou me aanbevolen indien u mij nog vragen zou
willen stellen. Ik ben vooralsnog een bezorgde dorpsbewoner van Rumpt zonder enkel
belang in dit plan, een leek op dit gebied, welke bevreemd is door hoe dit behandeld is
in de Gemeente. Ondanks alle tegenargumenten en ondanks dat de meeste bewoners
van Rumpt (meerdere mensen zoals ik zonder financiële belangen en zonder
familieleden met financiële belangen !!!) tegen de komst zijn van dit Zorglandgoed. Met
heel veel kritische vragen na de eerste presentatie aan de Raad en geen enkele
kritische vraag meer in de speciaal belegde vervolgvergadering??? (o.a. een van de
redenen dat dit plan "stinkt")
Met dank voor uw aandacht en vriendelijke groeten,
Rina van Reekum

