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Uw CDA in de
gemeenteraad

Opening multifunctionele
sportplaats Lierderholthuis

Het CDA is in de
gemeenteraad van OlstWijhe vertegenwoordigd
door:
Hans Kamphuis
(fractievoorzitter)
Jolande Olthof-Kolkman
Elleke Steenbergen
Sander Klos
en
Herman Engberink
(wethouder)

Han Jansen (l.) moest zich 18 mei even vermannen bij de opening
van de multifunctionele sportplaats in Lierderholthuis, waarvoor zijn
aan ALS overleden vrouw Tineke zich erg druk had gemaakt.

De coalitie bestaat
uit Gemeente
Belangen, CDA en VVD.

‘Ontmoeten is verbinden’ is de naam van het park, waar je ook kunt
tennissen, volleyballen, skaten en allerlei gezonde oefeningen kunt
doen. (Foto Sander Klos)

Nieuwsbrief

Extra foto van
Lierderholthuis.jpg

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.
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Geschaduwd
Thomas Swart is lid van de schaduwfractie en kijkt vanaf de
publieke tribune terug op raadsvergaderingen.
De ontwerp-Ruimtelijke visie Duurzame Energie (nieuwe naam voor
de eerdere Energievisie) geeft richting aan onze duurzame
energieopwekking. Hoewel het CDA bij monde van Elleke
Steenbergen positief is over de visie, gaat die volgens de fractie nog
niet ver genoeg. De gemeente moet zich extra inspannen voor
duurzame, kleinschalige energieopwekking.
Daar liggen de kansen. Initiatieven op dit gebied moet de gemeente
ondersteunen en waar mogelijk ook uit de startblokken helpen.
De gemeente kan als makelaar partijen bij elkaar brengen en helpen
bij vragen over regelgeving, subsidies, enzovoort.
Er moeten zoveel mogelijk kleinschalige projecten komen.
Dan zijn mogelijk minder grootschalige wind- en zonneparken nodig.
Vooral wat betreft windmolens heeft de fractie haar reserves.
Er is weinig draagvlak in de omgeving. Bovendien kunnen locaties
hiervoor in de toekomst worden geclaimd voor energieopwekking
die nodig is voor buurgemeenten. Olst-Wijhe maakt deel uit van de
R(egionale)E(nergieS(trategie) West-Overijssel, waarbij het mogelijk
is dat de elf gemeenten tellende regio individuele gemeenten
verplicht één of meer stappen harder te lopen.
De fractie benadrukt dat elke gemeente zich moet inspannen voor
de eigen energievraag. Het niet zo kan zijn dat Olst-Wijhe vanwege
de ruimte in het buitengebied al te makkelijk opdraait voor de
energievraag van buurgemeenten.
Tot slot voert de fractie een klemmend pleidooi om volop in te zetten
op draagvlak onder inwoners en bedrijven om de nieuwe
energietoekomst te laten slagen. Betrek de mensen erbij.
Zorg voor een eerlijke en aanvaardbare verdeling van lasten en
lusten. Draagvlak is de sleutel tot succes. Hier kan volgens de
fractie nog wel een tandje worden bijgezet.
Uiteindelijk gaat de raad akkoord met het ter inzage leggen van de
ontwerp-visie. Het woord is nu aan inwoners, bedrijven en andere
betrokkenen. Het college kan zich mede op basis van de discussie
alvast voorbereiden op de volgende fase.
Een ander voorstel is de startnotitie Integraal Jeugdplan 2020.
CDA-fractievoorzitter Hans Kamphuis maakt twee, maar wel
belangrijke, kanttekeningen. In de eerste plaats mist hij node
aandacht voor het onderwerp drugs. Er wordt wel aandacht besteed
aan drankgebruik onder jongeren, maar niets gezegd over
drugsgebruik en de risico’s daarvan. Het college wordt opgeroepen
ook dit onderwerp in de notitie op te nemen.
Verder spoort de fractie wethouder Blind aan om zich net als andere
CDA-, VVD-, D66- en CU- wethouders in te spannen om meer geld
van het rijk te krijgen voor het jeugdbeleid.

Uilenballen bekijken met het IVN

Bestuur CDA OlstWijhe

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

Als je ‘braken’ hoort, dan denk ja aan iets heel vies. Maar dat gold
niet voor de tien jongens en meisjes, die 4 mei bij het Infocentrum
braakballen van uilen uit elkaar haalden.
De vogels braken botjes van allerlei muizen uit, omdat ze die niet
kunnen verteren. En haal je zo’n bal met je pincet - en je vingers uit elkaar, dan vind je allerlei botjes en ook schedels van muizen die
de uil opat. Als je twijfelt, dan kijk je gewoon beter met het
vergrootglas.
Linda van der Boon en Michiel Faber van het Instituut voor
Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) keken goed mee bij het
uitpluizen. Tot 9 juli staat in het Infocentrum ook een expositie met
heel veel info over allerlei uilen.
Wil je nog meer van de natuur zien? Op 15 juni houdt de IVN op het
Infocentrum de slootjesdag en gaan kinderen met laarzen en een
schepnet allerlei dieren uit de sloot halen en beter bekijken.
Voor meer info: armeschapen@gmail.com

Fractienieuws mei 2019
Op termijn kijken we samen met het bestuur naar een wijkaanpak
(huisvergadering) met leden en niet-leden rond bepaalde
onderwerpen. Dat is goed voor meer band met de leden en kan ons
ook een spiegel voorhouden.
We kijken al langer naar hoe andere gemeenten omgaan met hun
religieus erfgoed. Daarvoor zijn subsidies beschikbaar.
Het college buigt zich nu over de Kerkenvisie van de Protestantse
Kerk, classis Overijssel-Flevoland.
We stelden in de raadsvergadering van 20 mei een vraag over de
stand van zaken rond de buurthuizen op Den Nul en in de Eikelhof,
nu daar de school gaat sluiten en De Lepelaar is verkocht.
Ook de ontwikkelingen in Welsum en Wesepe blijven aandacht
vragen.
Er zijn veel plannen voor lokale energieopwekking en de meningen
daarover lopen uiteen. We overleggen met provinciale collega’s als
Karin van der Toorn hoe zij naar die initiatieven kijken.
Wellicht is het goed vanuit het CDA een focusgroep voor
energietransitie te vormen, zodat we het oog kunnen houden op de
energiebehoeftes van Zwolle en Deventer, de rol die het
buitengebied daarin speelt via de Regionale Energie Strategie en
welke tegenprestaties van de steden mogelijk zijn.
Grote vraag is ook hoe we de (dure) bekabeling voor al die nieuwe
elektriciteitsbronnen voor elkaar krijgen.
Waar we zoal waren
Literatuurfestival van de bibliotheek
Kernenbezoeken aan Marle en Welsum
Infoavond over plannen voor zonnepark in de Elshof
Infoavond over warmtetransitie
Raadsbezoek aan Vriendencafé
Dag voor de Raad in Deventer
Jongerencafé SPOC Wijhe
Volgende vergaderingen
Maandag 3 juni, 9 uur, fractiekamer.
De brede fracties worden gehouden in vergaderruimte 2 op 17 en
24 juni, 1 juli, 26 augustus, 9 en 23 september, 7 en 28 oktober,
4, 11 en 25 november en 9 december.
U bent van harte welkom vergaderingen bij te wonen. Geef dan
even een seintje naar s.klos@raadolst-wijhe.nl of overleg met een
ander fractielid.
Bestuur en fractie vergaderen samen op de maandagen 3 juni, 23
september en 2 december, steeds om 13 uur aansluitend op de
fractievergadering.
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

