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Uw CDA in de
gemeenteraad

Repaircafé Nieuwe Buren

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.

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.

Storingen in elektronische en elektrische apparaten zijn voor de
goedwillende leek meestal niet te verhelpen. Daarom bieden
‘mensen met meer verstand van…’ elke laatste vrijdag van de
maand in het Repaircafé hulp en bijstand.
Het lukt niet altijd, maar dan weet je als eigenaar in elk geval dat je
er ‘alles’ aan hebt gedaan.
Het café biedt die middagen van 13:00 tot 15.30 uur uiteraard ook
koffie, gesprek en een rondblik in de winkel van Goede Buren.
(Foto Sander Klos)

Geschaduwd
Thomas Swart is lid van de schaduwfractie en kijkt vanaf de
publieke tribune terug op raadsvergaderingen.
De ontwerp-Energievisie staat 8 april op de agenda. Niet om die
vast te stellen, maar om akkoord te gaan met de tekst en die ter
inzage te leggen. Waarna inwoners, bedrijven en instellingen dan
gelegenheid krijgen op- en aanmerkingen te maken.
Pas daarna stelt de raad het stuk definitief vast.

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

De visie gaat over grootschalige zon- en windenergie en hoe dit
planologisch in te passen. Grootschalige aanpak is onontkoombaar,
omdat kleinschalige activiteiten onvoldoende soelaas bieden.
Dat is ook de reden voor de nota. Uiteindelijk gaat het erom waar in
onze gemeente windmolens en zonneparken kunnen worden
geplaatst.

GEMEENTERAAD

Een tiental inwoners zit op de publieke tribune en vier van hen
spreken in. Zij uiten bezwaren tegen de gekozen locaties en wijzen
op mogelijk negatieve gevolgen voor woongenot en gezondheid.
Vervolgens is het woord aan de raad. Bijna de hele raad kan zich
vinden in de hoofdlijnen, maar op onderdelen is er ook brede kritiek.
De gegevens zijn niet actueel genoeg en de visie is te eng.
Kijk als college nog eens kritisch of er toch niet meer en andere
mogelijkheden zijn voor kleinschalige projecten.

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

CDA-woordvoerder Elleke Steenbergen dringt, kort samengevat,
aan op extra inspanningen die in de (bredere) Duurzaamheidvisie
moeten komen, wil eerst alles in het werk stellen voor kleinschalige
energieopwekking, wil een verplichte energieopgave bij
grootschalige (infrastructurele) aanbestedingen, samenwerking met
de agrarische sector en stimulering en ondersteuning van hun
initiatieven, een communicatie die mensen raakt en betrokken
maakt, inbreng van de GGD om gezondheidsrisico’s in kaart te
brengen en te voorkomen en flexibele omgang met nieuwe
ontwikkelingen
Wethouder Blind belooft na het debat de nota op enkele punten aan
te passen. Op een later moment komt de nieuwe versie opnieuw in
de raad en pas daarna wordt de nota ter inzage gelegd en kunnen
zienswijzen worden ingediend.

Fractienieuws april 2019

Karin van der Toorn haalde, mede met steun van de CDA-afdeling
Olst-Wijhe, ruim 5000 voorkeurstemmen in de provinciale
verkiezingen. Zij werd 28 maart geïnstalleerd en daarna begonnen
de nog steeds niet afgeronde coalitiebesprekingen in het
provinciehuis.
We maakten eind maart kennis met bestuursleden Anton Kleine
Schaars, Geke Wiegers en Henk Lankhorst van de nieuwe stichting
Noordmanshoek. Tegen de zomer verschijnt een businessplan voor
heel Noordmanshoek. Naast de stichting ijvert de coöperatie Goed
Veur Mekare voor de aanleg van een zonnepark in het zuidelijke
deel van het gebied. Shirley Veldhuis is ambtelijk begeleidster van
de stichting.

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

Er zijn zorgen over de snelle wisselingen van het ambtelijk
personeel. Onze gemeente is blijkbaar een goede opleidingsplek,
maar de ‘íngewerkte’ mensen verkassen daarna.
Ook wordt de komende tijd aan de ‘bovenkant’ een uitstroom van
dertig procent verwacht. Er komt een strategisch personeelsplan,
maar het is lastig personeel financiële of andersoortige extra’s te
bieden.
Met de schaduwfractie spraken we uitvoerig over de effectiviteit en
kwaliteit van ons sociaal werk, bijvoorbeeld onder statushouders.
In het Holstohuus wordt gedacht aan een conferentie om alle
betrokkenen een keer bijeen te brengen. Er zijn tal van initiatieven
en projecten, maar die lijken niet altijd optimaal samen te gaan.
Daarover willen we als fractie ook praten met de nieuwe
vluchtelingencoördinator. Ook de ouderenbonden praten binnenkort
met de wethouder.
Het college-uitvoeringsprogramma (CUP) schetste eind maart
onze begrotingsvooruitzichten: 2019: - 269.000, 2020: - 966.000,
2021: - 584.000, 2022: - 14.000, 2023: + 80.000 euro.
Daarin zijn de wensen uit het brede raadsakkoord meegenomen,
maar nog niet de kosten voor Scholen van Morgen en de nodige
nog onbekende posten. Daarover wordt dezer weken voor de
behandeling van de Kadernota nog druk overlegd.
Waar we zoal waren
Kernenbezoeken Boskamp en Herxen
Cursus rond de gemeentelijke schrijfwijzer en taalgebruik
richting burger
Ledenvergadering PB Lierderholthuis
Thema-avond van samenwerkingsverband Regio Zwolle met
bedrijfsbezoek Jansen Wijhe
Volgende vergaderingen
Maandag 6 mei, 9 uur, fractiekamer.
De brede fracties worden gehouden in vergaderruimte 2 op 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.
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.
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