
Uw	CDA	in	de
gemeenteraad

Het	CDA	is	in	de
gemeenteraad	van	Olst-
Wijhe	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.	
	

Nieuwsbrief
Dit	is	de	digitale	nieuwsbrief
van	de	CDA	afdeling	in	Olst-
Wijhe.	U	ontvangt	deze
omdat	u	lid	bent	of
aangegeven
hebt	geïnteresseerd	te	zijn.	

Via	de	link	nieuwsbrief	kunt
u	de	nieuwsbrief	in	PDF
formaat	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
Vrijwel	elke	week	en	zeker
voor	een
gemeenteraadsvergadering
komt	de	CDA-fractie	op
donderdagmorgen	bijeen	om
deze	voor	te	bereiden.
Aanschuiven	bij	een
fractieberaad	is	altijd
mogelijk.	Graag	horen	we
dat	van	tevoren,	zodat	u	niet
voor	een	dichte	deur	staat
(pasjessysteem).
Stukken	ter	voorbereiding
zijn	online	te	vinden	op	de
datum	van	de
raadsvergadering.

Bestuur	CDA	Olst-
Wijhe

Ons	bestuur:	Alfred	Jansen
(voorzitter),	Ria	Bakker
(secretaris),	Tom
Lugtenberg	(penningmeester),
Riny	van	der	Kolk	en	Willem
Riezebos	(algemene
bestuursleden).

Contact	via:
secretaris@olstwijhe.cda.nl

Noodlokalen	voor	St.
Aloysiusschool

De	St.	Aloysiusschool	op	de	Boskamp	is	door	schimmelvorming
geen	veilige	werk-	en	speelplek	meer.	In	overleg	met	schoolbestuur,
ouders	en	de	gemeenteraad	is	besloten	met	behulp	van
noodlokalen	een	oplossing	te	zoeken.	Die	moet	de	tijd	overbruggen
tot	er	een	nieuwe	clusterschool	verrijst	in	de	nabijheid	van	sporthal
De	Hooiberg	of	iets	meer	richting	Olst.	(Foto	Sander	Klos)
	

Van	de	fractievoorzitter
Beste	leden	van	onze	vereniging	CDA	Olst-Wijhe,	we	maken	een
tijd	mee	die	we	geen	van	allen	hadden	verwacht.
Geen	crisis	in	de	economie,	maar	een	virus	dat	onze	maatschappij
lamlegt.	Ik	ben	onder	de	indruk	hoe	kwetsbaar	we	eigenlijk	zijn	als
mensheid	en	hoe	het	nieuwe	coronavirus	ons	bestaan	bedreigt.
Ik	weet	niet	hoe	het	u	op	dit	moment	vergaat,	maar	wij	zitten	sinds
een	week	volledig	thuis.	Geen	risico	nemend,	het	nieuws	volgend
en	horen	wat	ons	leiders	beslissen	hoe	we	met	deze	crisis	moeten
omgaan.

We	kennen	inmiddels	de	regels	die	besmetting	moeten	voorkomen.
Thuiszitten,	geen	vergaderingen	meer,	geen	bezoek	aan	familie	en
vrienden,	de	kleinkinderen	niet	over	de	vloer,	het	hakt	er	wel	in!
Ik	ben	bezig	met	de	tuin	en	dat	leidt	af.	Maar	je	raakt	ook	een	beetje
ontregeld.

Hoe	ervaart	u	deze	tijd?	Veel	leden	van	onze	politieke	vereniging
zijn	al	aardig	op	leeftijd	en	moeten	ook	binnenblijven.	Ik	ben	68	en
houd	me	ook	om	gezondheidsredenen	aan	de	regels	die	ons	zijn
opgelegd.	Met	die	regels	zijn	we	nu	een	week	onderweg	en	er
volgen	er	nog	een	aantal,	hopelijk	is	er	dan	zicht	op	verbetering.

Ik	wil	u	ook	namens	fractie	en	bestuur	veel	sterkte	toewensen	en
hoop	dat	u	via	sociale	media	of	gewoon	de	telefoon	contact	houdt
met	uw	familie	en	vrienden.

Hoe	doen	we	dat	nu	als	fractie	en	raad?
Fractievergaderingen	en	bijeenkomsten	worden	zoveel	mogelijk
vooruitgeschoven.	De	eerste	raadsvergadering	is	op	6	april	en	het	is
spannend	of	die	kan	doorgaan.	Maar	soms	moeten	wel	besluiten
worden	genomen.	Dat	kan	ook	door	digitaal	te	vergaderen,	zodat
niet	alles	stil	komt	te	liggen.
Als	we	een	raadsvergadering	houden,	dan	doen	we	dat	zonder
publiek	en	met	zo	min	mogelijk	raadsleden.	Die	zitten	dan	op
gepaste	afstand	van	elkaar.	U	kunt	ons	dan	volgen	via	de	livestream
op	de	website	van	de	gemeente.
Onze	burgemeester	Ton	Strien	houdt	u	via	de	bladen	op	de	hoogte
van	de	ontwikkelingen.	Ook	is	hij	te	beluisteren	en	te	zien	via
YouTube	onder	de	titel	‘Ton	Strien	op	de	lijn’.

Tot	slot;	hebt	u	vragen	aan	ons	als	fractie	en/of	bestuur,	dan	kunt
contact	met	mij	opnemen	via	HansKamphuis@kpnmail.nl.
Appen	kan	ook	via	0655	-	833	804.

Ik	wens	u	namens	fractie	en	bestuur	gezondheid	toe.
Pas	goed	op	elkaar,	bid	voor	elkaar	en	help	elkaar.	Samen	komen
we	er	wel	uit.
En	geniet	tussen	de	zorgen	door	ook	van	het	voorjaar,	het	gezang
van	de	vogels	kondigt	het	voorjaar	aan;	het	begin	van	nieuw	leven.
	

Geschaduwd
Thomas	Swart	is	lid	van	de	schaduwfractie	en	kijkt	vanaf	de
publieke	tribune	terug	op	raadsvergaderingen.

Er	staan	9	maart	een	oordeels-	en	een	besluitvormende	vergadering
op	de	agenda.	De	start	van	de	avond	belooft	weinig	goeds.
Vanwege	het	coronavirus	wordt	afgeraden	elkaar	de	hand	te
schudden.	De	angst	heeft	zich	kennelijk	ook	verplaatst	naar	de
agenda’s,	want	het	is	moeilijk	tot	besluiten	komen.
Veel	technische	vragen,	allerlei	details	en	allerlei	niet	ter	zake
doende	argumenten	dienen	als	uitvlucht	om	niet	akkoord	te	hoeven
gaan	met	enkele	voorstellen.

Het	begint	met	het	voorstel	om	het	Olster	IJsselfront	te	versterken
en	een	goede	verbinding	te	maken	met	het	centrum	van	Olst.
Dat	wordt	mogelijk	zodra	het	gesaneerde	Olasfa-terrein	wordt
vrijgegeven.	Tot	de	aanpassingen	behoren	een	voetpad,	een
fietspad,	wandelpaden	en	een	parkeerstrook.	Het	voorstel	is
overlegd	met	alle	betrokkenen	en	belanghebbenden.
Enkele	vragen	van	de	CDA-fractie	worden	naar	tevredenheid
beantwoord	en	fractievoorzitter	Hans	Kamphuis	staat	dan	nog	stil	bij
het	proces.	Het	heeft	heel	lang	geduurd,	eigenlijk	te	lang.
Gezien	de	voorgeschiedenis	en	de	inzet	van	de	initiatiefnemers
vindt	hij	het	besluit	uitstellen	een	verkeerd	signaal.	De	oproep	mag
niet	baten.	D66	vindt	dat	besluitvorming	(nog)	niet	kan
plaatshebben.	En	daardoor	schuift	dit	onderwerp	op.

Verbouw	voor	verhuur
Vervolgens	komt	de	toekomst	van	het	gemeentehuis	aan	de	orde.
Door	allerlei	oorzaken	is	er	ruimte	over.	Op	de	begane	grond	is	al
ruimte	verhuurd	en	om	daar	nog	meer	plaats	te	maken	voor	verhuur,
moet	op	overige	verdiepingen	het	een	en	ander	worden	aangepast.
Tegelijkertijd	is	meer	vergaderruimte	en	ontmoetingsruimte	nodig	om
beeldvormende-	en	oordeelsvormende	raadsvergaderingen
gelijktijdig	te	houden.	Dit	is	een	wens	van	de	raad.
De	kosten	van	de	eerste	verbouwing	kunnen	uit	de
huuropbrengsten	worden	betaald.	Een	hamerstuk,	zou	je	zeggen.
Maar	nee.	Gemeentebelangen	wil	wel	de	huurpenningen,	maar	niet
de	nieuwe	inrichting.	Het	bespaarde	geld	kan	dan	even	opzij	worden
gezet.	D66	en	PvdA	willen	het	maatschappelijk	vastgoed	zoals
UtHuus	erbij	betrekken.	En	hoewel	de	portefeuillehouder	alle
bezwaren	kan	weerleggen,	is	dat	kennelijk	niet	voldoende.
De	CDA-fractie	kan	zich	bij	monde	van	Hans	Kamphuis	vinden	in
het	voorstel	en	wel	om	twee	redenen.	Vanwege	de	bestuurlijke
vernieuwing	is	gekozen	voor	beeldvormde,	oordeelsvormende	en
besluitvormende	raadsvergaderingen.	Daarom	moet	het	mogelijk
zijn	op	hetzelfde	moment	twee	vergaderingen	te	houden.
Het	verbouwingsplan	maakt	dat	mogelijk	en	schept	ook	meer
mogelijkheden	de	inwoners	bij	het	debat	te	betrekken.
Ook	buiten	de	raadsvergaderingen	om.	De	raad	heeft	zelf	voor
bestuurlijke	vernieuwing	gekozen	en	dit	is	alvast	een	concrete	stap,
zonder	dat	het	extra	geld	kost.	Het	mag	niet	baten.
D66	en	GB	stellen	besluitvorming	uit.

Aanpak	ondermijning
Ook	ligt	er	een	voorstel	de	algemene	plaatselijke	verordening	(APV)
te	actualiseren.	CDA-woordvoerder	Sander	Klos	toont	zich	tevreden
met	de	duidelijke	aandacht	voor	ondermijnende	activiteiten	en	het
plan	daarover	met	alle	fracties	en	portefeuillehouder	door	te	praten.
De	eerder	door	het	CDA	bepleitte	benadering	van	verkoop	en
gebruik	van	lachgas	is	opgenomen	in	de	APV,	zolang	dat	nog	niet
op	de	lijst	van	verdovende	middelen	staat.
De	vorige	vergadering	is	het	rapport	en	de	routekaart
Klimaatadaptatie	aangehouden	naar	aanleiding	van	kritiek	van	de
CDA-fractie	(Elleke	Steenbergen).	De	notitie	was	onvolledig,	want
de	fractie	miste	de	koppeling	met	biodiversiteit,	de	koppeling	van	de
risicodialogen	met	de	energietransitie	en	de	omgevingsvisie,	het
betrekken	van	grootgrondbezitters	en	landgoederen	bij	de
risicodialogen	en	een	voorstel	om	de	risicodialoog	met	de
agrarische	sector	te	verbreden	naar	thema’s	als	kringlooplandbouw,
vitaal	platteland	en	de	regionale	energiestrategie.
Nu	het	college	al	deze	onderwerpen	in	de	notitie	heeft	opgenomen
is	de	fractie	akkoord.	Er	ligt	nu	een	volwaardig	rapport.
Vervolgens	gaat	ook	de	raad	akkoord.
	

Korte	berichten
We	maakten	13	februari	kennis	met	Dio	Miskotte,	die	acht	à	negen
maanden	aan	het	werk	is	onder	een	groep	van	circa	zeventig
asielzoekers	en	statushouders.	Daarvan	bestaat	85	procent	uit
Syriërs	en	Eritreeërs.	De	overigen	komen	uit	onder	meer	Iran,	Birma
en	Irak.	Dio	werkt	samen	met	onder	meer	UtHuus,	het	Taalpunt	en
Vluchtelingenwerk.

Kern	van	deze	activiteiten	is	naast	de	sociale	‘plicht’	ook	het
verlenen	dat	goede	opvang	en	dat	vroegtijdige	begeleiding	later
(hogere)	maatschappelijke	kosten	bespaart.

De	voortgang	van	opvang	van	kinderen	tot	vier	jaar	kan	in	het
gedrang	komen	wanneer	het	inburgerings-	of	een	traject	naar	werk
ophoudt.	Het	is	aan	te	bevelen	dat	deze	kinderen	minstens	twee
dagdelen	per	week	kennismaken	met	onze	taal	en	cultuur.
Kennismakingen	op	straat-	en	buurtniveau	zijn	ook	belangrijk.

Het	is	voor	Minie	Kettelarij	van	UtHuus	een	uitdaging	voldoende
vrijwilligersplekken	bij	instanties	en	bedrijven	te	krijgen	om	mensen
te	laten	kennismaken	met	onze	maatschappij	en	op	weg	te	helpen
naar	-	zo	mogelijk	-	een	betaalde	baan.

Bedrijven	hebben	soms	koudwatervrees	en	de
indienstnemingssubsidie	helpt	hen	niet	altijd	over	de	brug.	Er	zijn
voorbeelden	van	mensen	die	de	overstap	naar	betaald	werk	maken,
zoals	een	stratenmaker	bij	infrabedrijf	Klink	Nijland.

Hoger	opgeleiden	kunnen	gaan	studeren.	In	onze	gemeente	zit	een
Syrische	jongeman	in	zijn	derde	MBO-jaar	en	krijgt	financiële	steun
van	de	gemeente.

Vluchtelingen	moeten	taalles	op	A2-niveau	volgen.	De	nieuwe
Inburgeringswet	gaat	mogelijk	niveau	B1	voorschrijven,	maar	dat
lijkt	(te)	hoog	gegrepen.

Het	contract	van	Dio	loopt	31	december	af.	Voor	eventuele
verlenging	is	van	belang	dat	alle	politieke	partijen	kennisnemen	van
zijn	activiteiten.	Wij	vragen	wethouder	Herman	Engberink	dit	een
plek	te	geven	in	een	bredere	bijeenkomst	over	het	sociaal	domein.

Praten	over	energie
Wat	betreft	de	beeldvormende	vergaderingen	over	de	Ruimtelijke
visie	duurzame	energie	op	24	en	25	februari	willen	wij	als
gemeente/CDA	goede	voorwaarden	stellen	aan	wat	op	ons
grondgebied	gebeurt	qua	grootschalige	opwekking	en	de	daarmee
samenhangende	veiligheid	en	gezondheid.	Daarbij	laten	we
ruimte/houden	we	rekening	met	afwegingen	en	prioriteiten	die	door
regionale	samenwerking	(RES)	ontstaan.

DLOW
We	maken	kennis	met	de	nieuwe	vereniging	Duurzaam	Leefbaar
Olst-Wijhe.	Zij	is	voortgekomen	uit	een	actiegroep	in	Middel,	maar
stelt	zich	nu	ten	doel	de	gezondheid	en	duurzaamheid	in	de	hele
gemeente	te	bewaken	en	te	bevorderen.	De	vereniging	onderschrijft
de	noodzaak	van	energietransitie,	maar	ziet	die	richting	de	49
procent	reductie	in	2030	graag	zonder	grootschalige	windturbines.
Tevens	moet	een	gemeentelijke	visie	niet	alleen	richting	aangeven,
maar	ook	heldere	en	juridisch	houdbare	grenzen	stellen.

Kortweg
Plaatselijk	Belang	Olst	(Wilfred	Vruggink)	beantwoord	onze	vragen
over	huidige	en	mogelijk	toekomstige	ontmoetingsplekken	voor
jeugd.	Wellicht	is	er	ruimte	voor	jeugd	te	reserveren	in	het	project
Mooi	aan	de	IJssel	en	dan	liefst	goedkoper	dan	de	mobiele
oplossing	op	de	kade	in	Wijhe.

We	hebben	contact	met	het	college	over	het	onderdak	voor	het
Noaberhuus	in	Wijhe.	Naar	verwachting	kunnen	nieuwe	ruimtes,	in
aanbouw	achter	het	restaurant	van	stichting	Gaav,	na	mei	als
onderdak	dienen.

Onze	werkgroep	Ouderen	gaat	in	gesprek	met	de	gemeentelijke
afdeling	Welzijn,	een	week	later	met	de	ouderenbonden	en	daarna
met	de	Adviesraad	Samenleving.	De	werkgroep	doet	half	april	een
voorzet	voor	een	CDA-inbreng	bij	de	Kadernota.

De	fractie	zoekt	contact	met	de	‘kerkelijke	achterban’.	Een	eerste
gesprek	is	er	met	Herman	Menkveld	over	OPK	Klein	Salland,	waarin
de	protestantste	kerken	in	Raalte,	Olst,	Wijhe	en	Wesepe	sinds
2014	samenwerken.	Menkveld	heeft	de	speciale	opdracht	deze
samenwerking	te	bevorderen.	Belangrijk	doel	daarbij	is	het	ontlasten
van	(het	dalend	aantal)	vrijwilligers.

Volgens	Menkveld	hebben	de	kerken	nog	wel	degelijk	een	sociaal-
maatschappelijke	functie	en	overleggen	diaconie	en	gemeente	Olst-
Wijhe	als	mensen	met	problemen	(bij	beide)	aankloppen.
We	spreken	af,	dat	Menkveld	de	CDA-fractie	op	de	hoogte	houdt
van	interessante	ontwikkelingen.	De	fractie	gaat	ondertussen	verder
met	verkennende	gesprekken	met	onder	meer	de	diaconie	en	de
H.	Lebuïnusparochie	in	Deventer.

Punten	uit	het	bestuur
Regionaal	wordt	gesproken	over	het	bijhouden	van	ledenbestanden
en	daarmee	samenhangend	de	contributiebetaling.
Riny	van	der	Kolk	stuurt	jarige	leden	een	kaartje	en	zoekt	nieuwe
leden	op.	Alfred	en	Ria	werken	naar	voorbeeld	van	Culemborg	aan
‘Raadsleden	gezocht!’	Wellicht	te	combineren	met	de	-	algemene	-
cursus	Politiek	actief.
Profilering	van	fractie	en	keus	van	‘speerpuntonderwerpen’	richting
verkiezingen	in	2022	kan	mogelijk	uit	een	CDA100	komen.
Daarover	praten	de	Sallandse	afdelingsvoorzitters	met	elkaar.

Volgende	vergaderingen
Wegens	corona	zijn	er	tot	nader	order	geen	fractie-	of	andere	CDA-
vergaderingen.
Wilt	u	te	zijner	tijd	een	vergadering	bijwonen	of	een	onderwerp
inbrengen?	Mail	met	Sander	Klos	via	s.klos@raadolst-wijhe.nl.

Is	deze	e-mail	niet	goed	leesbaar?	Klik	hier	voor	de	webversie.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.
Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt	u	zich	hier	afmelden.

U	kunt	ook	uw	gegevens	wijzigen.

	
Verzonden	met			
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