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Motie: “Terugkeer gemeentelijke publicaties in de Duivenpost" 
 
De gemeenteraad van Duiven, in vergadering bijeen op dinsdag, 20 juli 2021, bij de behandeling van de 
voorjaarsnota 2021,
 
Overwegende dat; 

- Er vorig jaar als onderdeel van bezuinigingspakket 1A besloten is om de gemeentelijke publicaties in 
de Duivenpost te schrappen,

- Er op 3 juli 2018 een motie met een grote meerderheid aangenomen is om de communicatie richting 
inwoners te verbeteren,

- De gemeente burgerparticipatie tot speerpunt heeft gemaakt en inwoners al in een vroeg stadium bij 
besluitvorming wil betrekken

- Er klachten zijn van inwoners dat zij de gemeentelijke publicaties vanuit de gemeente missen en 
geconfronteerd worden met besluiten waarvan zij niet op de hoogte waren,

- Dit ook duidelijk naar voren kwam tijdens de behandeling van de ‘uitbreiding woningbouwlocaties’,  
het ‘Vitaal Centrum Plan’, over de bouwplannen ‘Spoorallee’ , de ‘speakers corner’ over 
doelgroepenvervoer en arbeidsmigrantenhuisvesting Visserlaan,

- Het voor veel inwoners van ons niet mogelijk is, om wat voor een reden dan ook, de informatie op te 
zoeken via de gemeentelijke website,

- De Duivenpost door veel mensen wordt gelezen en een groot verspreidingsgebied kent,

Nader overwegende dat; 
- Er met het aanbieden van de jaarstukken van 2020 er een gunstiger financieel vooruitzicht is dan 

waar destijds op gerekend was,
- Het resterend positief saldo van €867.990 teruggestort wordt in de algemene reserve,
- De financiële overwegingen over het stoppen van de gemeentelijke publicaties tijdens de behandeling 

van de voorjaarsnota van 2020 nu minder  op de voorgrond staan,
- Het  informeren van onze inwoners, naast de digitale methoden, op de ‘klassieke manier’ zeer 

waardevol is en recht doet aan de motie ‘Communicatie met inwoners in de gemeente Duiven’ van 3 
juli 2018,

Verzoekt het College; 
- Om de bezuinigingen van €10.000 op de gemeentelijke publicaties terug te draaien en weer terug te 

keren naar het niveau van onze inwoners informeren zoals we die sinds de uitvoering van de motie  
tot aan de bezuinigmaatregelen van 7 juli 2020 gedaan hebben.

 
 En gaat over tot de orde van de dag.
  
SP   PvdA   D66   GroenLinks 
 
 
 
Lokaal Alternatief VVD   Pro Duiven  CDA  DOED

Zetel Nooijen Zetel Arends


