
• Oud-wethouder Helga Witjes ziet dat VVD in Lingewaard overeind blijft 

BBB ook dominant in de Betuwe 
De SBB van Caroline van der 
Plas domineert ook de 
verkiezingsuitslag in 
Overbetuwe en Lingewaard. 
Maar met lagere cijfers dan 
gemiddeld in de provincie. 
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Namens de VVD mag Helga Witjes 
van een Witjeseffect spreken. Zeker 
in 'haar eigen' Lingewaard blijft de 
VVD overeind met 18 procent van 
de stemmen. Dat is slechts 0,2 pro
cent minder dan in 2019. Witjes is 
oud-wethouder in Lingewaard en 
tegenwoordig gedeputeerde voor 
de VVD in de Gelderse Staten. Over 

heel Gelderland zakte de VVD wel 
fors. Naar 10 procent, een verlies 
van 4,3 procent. In Overbetuwe 
scoorde de VVD met 12,5 procent 
(-3,9) beter dan in de provincie Gel
derland. 

"Dat geeft vertrouwen om door te 
gaan, al is de BBB nu natuurlijk 
eerst aan zet. Maar voor mij is dit 
een prettige uitslag. Het geeft denk 
ik aan dat als mensen je persoonlijk 
kennen ze ook makkelijker op je 
stemmen", zegt Witjes over de Lin
gewaardse uitslag. 

In Lingewaard en Overbetuwe is 
BBB de grote winnaar. Met 22,9 pro
cent in Overbetuwe en met 21,2 pro
cent in Lingewaard. Daarmee sco
ren Lingewaard en Overbetuwe on
der de 25,5 procent die de BBB in de 

provincie Gelderland haalde. 
Winst was er ook voor de PvdA, 

die in Lingewaard 10,4 procent 
(plus 1,6) haalde en in Overbetuwe 
met een winst van 1,2 procent naar 
9,1 procent van de stemmen 
groeide. Daarmee ving de partij, die 
in de Eerste Kamer gaat samenwer
ken met GroenLinks, het verlies 
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van die laatste partij op. In zowel 
Lingewaard als Overbetuwe ging 
7,6 procent van de stemmen naar 
GroenLinks. Dat is 2,4 en 1,6 pro
cent minder dan in 2019. 

Verlies was er ook voor het CDA. 
In Overbetuwe 5,4 procent minder 
en in Lingewaard 3,8 procent min
der dan in 2019. Maar met 8,1 en 7,7 
procent van de stemmen doen de 
christendemocraten het in Overbe
tuwe en Lingewaard beter dan de 
7,4 procent die er gemiddeld in de 
provincie werd binnengehaald. 

Deze uitslag vormt geen oordeel 
over de huidige gemeentebesturen 
in de twee Betuwse gemeenten. 
Het ging vooral over landelijke 
items. Daarbij domineren in zowel 
Overbetuwe als Lingewaard lokale 

partijen het politieke spectrum in 
de gemeenteraden. 

Naast het al dan niet doortrekken 
van de Als van Bemmel naar Zeve
naar is vooral de mogelijke aanleg 
van een Railterminal Gelderland 
tussen Reeth en Valburg een be
langrijk thema. Overbetuwe Over
belast, een omwonendenplatform 
dat zich fel tegen de aanleg verzet, 
ziet de grote winst van de BBB dan 
ook als een steun in de rug. 

,, Want de BBB is tegen de Railter
minal. Mogelijke collegepartijen 
die voor zijn, krijgen met deze uit
slag hoe dan ook met de BBB te ma
ken. Ik denk dat onze kansen dus 
beter worden", zegt een woord
voerder van Overbetuwe Overbe
last. 


