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Uw CDA in de
gemeenteraad

Het CDA is in de
gemeenteraad van OlstWijhe vertegenwoordigd
door:
Hans Kamphuis
(fractievoorzitter)
Jolande Olthof-Kolkman
Elleke Steenbergen
Sander Klos
en
Herman Engberink
(wethouder)
De coalitie bestaat
uit Gemeente
Belangen, CDA en VVD.

De CDA ‘Altijd in de Buurt Bus’ is
zaterdag 2 maart in Olst-Wijhe!

CDA Olst-Wijhe en CDA Overijssel houden zaterdag 2 maart een
campagnetour in Olst-Wijhe met onder anderen Karin van der
Toorn, nr. 14 op de CDA-lijst voor de verkiezingen van Provinciale
Staten op 20 maart. Lijsttrekker Eddy van Hijum en Tweede
Kamerlid Maurits von Martels zijn ook van de partij.
De eerste stop van de bus is om 9.45 uur bij camping 't Haasje aan
de Fortmonderweg 17 in Olst, waar het gesprek gaat over het
toerisme in Olst-Wijhe.
Om 10.45 uur arriveert de bus bij melkveebedrijf Boerkamp aan de
Steunenbergerweg 7a in Olst, waar gedurende een uur duurzame
en innovatieve ontwikkeling van de agrarische sector centraal staat.
Belangstellenden zijn van harte welkom!

Stem #14 Karin van der Toorn op
20 maart 2019!

Nieuwsbrief
Dit is de digitale nieuwsbrief
van de CDA afdeling in OlstWijhe. U ontvangt deze
omdat u lid bent of
aangegeven
hebt geïnteresseerd te zijn.
Via de link nieuwsbrief kunt
u de nieuwsbrief in pdf
downloaden.
Hebt u opmerkingen,
suggesties of kopij? Dan
horen wij die graag via
secretaris@olstwijhe.cda.nl

GEMEENTERAAD

Vergaderingen
De gemeenteraad vergadert
meestal op maandagavond
om 20.00 uur in de
Raadszaal van het
gemeentehuis in Wijhe. Via
deze link vindt u het
vergaderschema van de
gemeenteraad. Vanaf 10
dagen voor de
raadsvergadering vindt u de
vergaderstukken bij de
vergadering. Deze begint
stipt om 20u en vindt plaats
op het Gemeentehuis te
Wijhe > wees van harte
welkom op de publieke
tribune!
De raadsvergadering is live
te bekijken en later terug te
kijken (per onderwerp) via
deze link.
Fractievergaderingen
Iedere maandag voor een
gemeenteraadsvergadering
komt de CDA fractie bijeen
om deze voor te bereiden.
Aanschuiven bij een
fractieberaad is altijd
mogelijk > Graag horen we
dat van te voren o.a. zodat
je niet voor een dichte deur
staat (pasjes systeem).
Stukken ter voorbereiding
zijn online te vinden op de
datum van de
raadsvergadering.

Bestuur CDA OlstWijhe

Ik ben Karin, geboren en getogen in Deventer, maar woonachtig in
Wijhe op een gemengd melkvee- en vleesvarkensbedrijf en
kandidaat voor de Provinciale Statenverkiezingen op plek 14 voor
het CDA. Als stadse boerin weet ik hoe belangrijk de verbinding
tussen stad en platteland is. Een vitaal platteland biedt ruimte aan
agrarische ondernemers om ons eten te produceren, maar ook om
te recreëren en te genieten van het mooie landschap! Daarbij horen
‘noaberschap’, omzien naar elkaar, gezellige buurthuizen en mooie
tradities, zoals paasvuren.
Mijn motto is ‘niet lullen, maar poetsen’. Gecombineerd met een
gezonde dosis nuchter boerenverstand zet ik deze eigenschappen
graag in binnen Provinciale Staten voor een leefbaar platteland en
ruimte om te ondernemen.
Download de flyer van Karin van der Toorn:
PS2019_Flyer_Karin_van_der_Toorn.pdf

Fractienieuws februari 2019

Vluchtelingenconsulent
We nodigen de nieuwe vluchtelingenconsulent Dio Miskotte over
een half jaar uit voor een kennismaking. Hij heeft tegen die tijd een
redelijk beeld van wat hier zoal speelt.
Eenzaamheid
We besteden aandacht aan eenzaamheid onder 65-plussers. Er
lijken voldoende activiteiten te zijn voor ouderen en anderen die met
eenzaamheid te maken krijgen, maar niet iedereen wil daaraan
deelnemen. We zien ook de behoefte aan een zorgboerderij in Olst.
Op campagne met Karin
Plaatselijk ondersteunen we de campagne van Karin van der Toorn
uit Wijhe voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart. Naast
financiële steun horen daar ook plaatsing van spandoeken en
posters, verspreiding van flyers, aanwezigheid op weekmarkten,
een bijsluiter bij een agrarisch blad, werkbezoeken, openbare
debatten, persaandacht en uiteraard de verkiezingsavond in het
provinciehuis bij.
Evaluatie zoutstrooiplan
In mei evalueert de gemeente het zoutstrooiplan. Door bijvoorbeeld
meer oudere bewoners verdienen sommige straten meer aandacht
dan vroeger. Ook speelt de vraag of de routes van buurtbussen als
altijd te strooien openbaar-vervoerroutes gelden.

Ons bestuur: Alfred Jansen
(voorzitter), Ria Bakker
(secretaris), Hans Kamphuis
(penningmeester ad interim)
en Willem Riezebos (algemeen
bestuurslid).
Contact via:
secretaris@olstwijhe.cda.nl

Onderzoek onderhouds-app
We zoeken uit of de landelijke onderhouds-app voor ‘publieke
werken’ voor onze gemeente handig is. Er is al een
telefoonnummer, maar een digitale melding (zo nodig met foto van
de smartphone) is wel zo modern.
Ledenlijst
We maken de ledenlijst van onze CDA-afdeling vollediger en
actueler, zodat we beter en vaker contact kunnen onderhouden.
Behoud van (monumentale) kerkgebouwen
We bekijken of het nodig is dat onze gemeente nadenkt en iets op
papier zet over behoud van (monumentale) kerkgebouwen. Wellicht
speelt het eigendom van de gebouwen daarbij een belangrijke rol.
Een organisatie als Kerk en Dorp houdt zich met zulke vragen bezig
en wij vragen haar om advies. En hoe is het met het uurwerk in de
toren van de Dorpskerk in Olst?
Drugsgebruik en overlast
In de raadsvergadering stelden we vragen over de aandacht voor
drugsgebruik en overlast door drugs in onze gemeente. De nota
Lokaal gezondheidsbeleid 2018-2020 en het preventie- en
handhavingsplan Drank- en horecawet besteden daar weinig of
geen aandacht aan. Weliswaar speelt bij overlast te veel drank de
grootste rol, maar gebruik van drugs gaat niet aan onze (jeugdige)
inwoners voorbij.
Lagere OZB-heffing voor ANBI/SSBI’s
We volgen de ontwikkelingen rond de lagere OZB-heffing voor
ANBI/SSBI’s n.a.v. een landelijk CDA-amendement. VNG en
Financiën overleggen om duidelijkheid te scheppen over welk soort
organisaties in aanmerking komen.
Tevens volgen we of organisaties vooral behoefte hebben aan
vrijwilligers of aan meer geld door een lagere OZB. Een manifest
hierover van UtHuus wordt dezer weken besproken met politiek en
sport- en culturele organisaties.
Waar we zoal waren:
Jaarvergadering van de plattelandsvereniging Labor WesepeAverlo, 13 februari.
Evenement nieuwe campagne Salland Marketing, 12 februari.
Persgesprek met de Stentor over het nieuwe gemeentelijke
vergadermodel, 12 februari.
Spelletjesmiddag Buurtzorg in Diepenveen, 14 februari.
Repair café bij Goede Buren in Olst, 22 februari.
Volgende fractievergaderingen:
Maandag 4 maart brede fractie, 9 uur, vergaderruimte 2
De brede fracties worden gehouden in vergaderruimte 2 op 18
maart, 1 en 29 april, 13 en 27 mei, 17 en 24 juni, 1 juli, 26 augustus,
9 en 23 september, 7 en 28 oktober, 4, 11 en 25 november en 9
december.
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