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Uw CDA in de
gemeenteraad

Kamerkandidaat Van der Wel
bezoekt sporters in Olst-Wijhe

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

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
formaat downloaden.
Hebt u opmerkingen,
suggesties of kopij? Dan
horen wij die graag via
secretaris@olstwijhe.cda.nl

GEMEENTERAAD

In zijn poging ondanks een 35ste plaats op de landelijke CDAkieslijst voldoende stemmen te krijgen voor een plaats in de Tweede
Kamer, bezoekt Piet-Cees van der Wel uit Hardenberg de
ommelanden.
Woensdagavond 20 januari sprak hij met voorzitter Antoine Jagers
over het wel en wee van tennisvereniging Ter Spille in Olst en
daarna bezocht hij Wijhe ‘92.
In Olst zorgt corona wel voor beperkingen, maar zijn enkelpartijen
nog mogelijk. De omzet in het clubhuis is helemaal weggevallen,
maar dat kon deels worden goedgemaakt door de 4000 euro uit de
TOZO-regeling en doordat diverse kosten lager zijn.
Van der Wel legde uit, dat hij mikt op een kwart van de kiesdeler en
gaat voor 20.000 stemmen. ‘In Hardenberg stemmen gewoonlijk
10.000 mensen op het CDA en ik hoop er daarvan 7000 te krijgen.
Dan moet ik er nog 13.000 en die wil ik verzamelen in gemeenten
als Dalfsen, Ommen en Olst-Wijhe.’
In Wijhe ontving John Voppen hem en vertelde over een bloeiende
vereniging met 1100 leden, onder wie ook handballers.
Bestuursopvolging is hier wel een probleem. Nieuwe bestuursleden
werven kost veel energie en verloopt teleurstellend. Werken met
tijdelijke of interim-besturen gaat volgens Voppen op de lange
termijn niet goed, dus blijft de vereniging zoeken.

Clazien Broekhoff met pensioen

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 OlstWijhe

Clazien Broekhoff, pastoraal werker met en voor jongeren in de
H. Lebuinusparochie, is in december met vervroegd pensioen
gegaan. Na een werkzaam leven van 36 jaar, waarvan de laatste elf
in Olst-Wijhe, Deventer, Schalkhaar en Lettele, gaat de Zwolse ‘heel
goed uitrusten en mijn talen, zoals Engels en Frans, ophalen’.
Zij heeft het afgelopen jaar Gauthier de Bekker ingewerkt als haar
opvolger. ‘Voorheen was er mooi jongerenpastoraat in Olst en
Wijhe/Boerhaar. Helaas is het in Olst enkele jaren geleden al
gestopt, Wijhe/Boerhaar zeer onlangs. We hebben wel weer veertig
communicanten en achttien vormelingen, die wij voorbereiden op
Eerste Communie en H. Vormsel.'
'We richten, mede gedwongen door een daling van ons aantal
medewerkers, de sacramentenvoorbereiding als parochie nu meer
centraal in via gezinspastoraat. We beginnen met een digitale versie
van onze gezinszondag, waarvoor gezinnen zich tot eind januari
nog kunnen opgeven via gezinszondag@heiligelebuinus.nl.
'Ook gezinnen die geen communicantje of vormeling hebben zijn
van harte welkom. Via die weg kunnen ouders elkaar ontmoeten.
Dat zal even moeten wennen, maar daarvoor is het ook een
groeimodel.’

CDA-verkiezingscongres
Een driedaags congres en digitaal. Nog nooit eerder voorgekomen.
Maar dat had dan ook een bijzondere reden. Er waren 8 en 9 januari
voor het congres uitgetrokken, maar doordat de techniek ons
zaterdag in de steek liet, werd geschorst en zaterdag 16 januari
hervat.
Vrijdags begon met bespreking van de amendementen op het
verkiezingsprogramma. In vijf sessies (groepen) werden delen van
de amendementen behandeld. Werd een amendement in zo’n
sessie met meer dan driekwart van de deelnemers aangenomen,
dan was het definitief. Zat de meerderheid tussen de helft en
driekwart, dan werd zaterdag in de volledige congressamenstelling
gestemd. Kreeg een amendement in een sessie geen meerderheid,
dan kwam het niet meer terug in de plenaire zitting.

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

Ik nam deel aan een sessie, die tot mijn aangename verrassing
werd geleid door Corien Wortmann, bestuursvoorzitter van het ABP
en mij veel beter bekend als CDA-fractievoorzitter in Zeist in de
eerste periode van mijn wethouderschap daar. De discussie over en
behandeling van de amendementen verliep vlot. Blijft natuurlijk, dat
van een gezellige sfeer en onderlinge contacten geen sprake was.
De zaterdag diende om in het volledige congres de resterende
amendementen te behandelen, over enkele resoluties te stemmen
en de lijsttrekker te kiezen. Enige kandidaat was Wopke Hoekstra.
Maar na een goed begin liet de techniek ons in de steek.
Reparatiepogingen konden de verbinding niet weer aan de praat
krijgen.
Daarom werd het congres zaterdag 16 januari afgerond. Dat lukte,
zonder problemen. Twee belangrijke amendementen werden
verworpen. Het ene ging over een regionaal kiesstelsel, het andere
over een verbod op vuurwerk. Na alles te hebben behandeld werd
het verkiezingsprogramma aangenomen met 1148 (96%) stemmen
voor en 78 tegen.
Vervolgens passeerden nog enkele resoluties de revue.
Een oproep om meer aandacht voor de positie van de ‘Griekse
vluchtelingen’ werd aangenomen.
Vermindering van het aantal verkooppunten van tabaksartikelen
werd verworpen.
Betere bescherming van hulpverleners van een humanitaire
organisatie werd aangenomen.
Tot slot werd Wopke Hoekstra met 1189 stemmen (96%) voor
gekozen tot lijsttrekker.
Een geslaagd congres? Ja, want wij konden de agenda uiteindelijk
helemaal afwerken. Maar anderzijds nee, want je komt niemand
echt tegen. Vrienden en bekenden die je normaal tegenkomt, die
mis je. Niet even een kop koffie met iemand drinken of samen een
broodje eten. Hopelijk komt binnen afzienbare tijd een eind aan de
vele beperkingen. Drie dagen op deze manier congresseren is te
overzien. Maar maandenlang in je eigen omgeving, je eigen dorp
ook de menselijke contacten te moeten missen is veel lastiger.
Dat geldt voor ons allemaal. Houdt daarom moed, ook dit zal een
keer eindigen.
Thomas Swart

Kortweg
De Voedselbank vroeg onze gemeente jaarlijks 5000 euro bij te
dragen. We vinden dat dit soort steundoelen thuishoort in het
sociaal domein en daarom een rol moet spelen in de gesprekken
rond de heroverweging. Wellicht kunnen we ook de kerken hierop
aanspreken.
Naar aanleiding van de brief van Ons Boerhaar over mogelijke
(vooral negatieve) gevolgen van het vertrek van basisschool De
Bongerd naar het kindcentrum in Wijhe, houden wij in de
heroverweging goed in de gaten welke rol leefbaarheid in de kernen
speelt en welke (financiële en structurele) bemoeienis dat vergt van
de gemeente.
Er gaan ideeën rond om elke partij richting de lokale verkiezingen in
2022 te laten werken met een ‘top tien’ van belangrijke onderwerpen
en daaraan een eigen nadruk toe te voegen. Dan moet
overeenkomsten en verschillen voor de kiezer helderder maken.
We duiken hier als bestuur en fractie in en kijken daarbij ook naar
het verkiezingsprogramma.
We bevragen het college over lokale slachtoffers van de
toeslagenaffaire en een landelijke informatieronde over
coronaslachtoffers. Geeft die ook lokaal inzicht in slachtoffers?
We konden 18 januari met alle partijen samen een motie aannemen,
die het college een rijksbijdrage van 25.000 euro laat aanvragen
voor het schrijven van een kerkenvisie. Alle partijen zien de
noodzaak om, mede gezien de tot 2025 voorgenomen sluiting van
de katholieke kerken in Wijhe en op de Boskamp, na te denken en
op papier te zetten wat we als brede gemeenschap willen met die
monumenten.
In het voortgangsoverleg over corona vragen we aandacht voor de
groei van het thuiswerken van onze ambtenaren. Is hun werkplek
gezond en welke gevolgen heeft het ontbreken van collegiale
sociale contacten? En, minstens zo belangrijk: kan de burger nog
goed contact leggen met ambtenaren?

Geschaduwd
Nieuwe huizen en andere kerken
De eerste raadsvergadering in het nieuwe jaar is rustig en sober.
Rustig, omdat er een korte agenda is en sober, omdat nog steeds in
coronasetting wordt vergaderd.
Zowel de oordeelsvormende als de besluitvormende vergadering
kent maar één onderwerp: Voorstel tot gewijzigde vaststelling van
het bestemmingsplan Olst, Abersonterrein. De CDA-fractie steunt dit
voorstel van harte, evenals alle andere fracties, waarna het unaniem
wordt aangenomen.
Daarmee is de vergadering nog niet afgelopen. De CDA-fractie
vraagt naar aanleiding van de ingekomen stukken aandacht voor
twee belangrijke onderwerpen.
Allereerst voor de voedselbank. Die vraagt financiële steun van de
gemeente. Reden is de groei in aanvragen, die zich ook dit jaar
voortzet. In onze gemeente maken momenteel ongeveer 45
gezinnen, alleenstaanden en statushouders gebruik van de
voedselbank. Hun aantal groeit en dit is een probleem dat de hele
Olst-Wijhese samenleving aangaat. Daarom pleit de fractie ervoor,
dit onderwerp in te brengen bij de discussie over de heroverweging.
Vervolgens vraagt de fractie aandacht voor de leefbaarheid van de
Boerhaar. Als de basisschool sluit, ontstaan financiële zorgen bij
Pinokkio, omdat de school dat gebouw dan niet meer gebruikt.
Dit kan negatieve effecten hebben op de leefbaarheid. De CDAfractie vraagt extra aandacht voor de toekomstige ontwikkelingen.
Uitgangspunt daarbij moet zijn dat de leefbaarheid van de Boerhaar
in stand moet blijven.
Visie op kerken
Het belangrijkste voorstel komt daarna aan de orde via een motie.
Eerst een korte toelichting. Door reorganisatieplannen van de
rooms-katholieke parochie in deze regio raakt een aantal
kerkgebouwen buiten gebruik. En wat dan? Het gaat veelal om
monumentale gebouwen met een rijke kerkelijke historie. Dit vraagt
bijzondere aandacht. Daarnaast kan dit, door minder kerkbezoek, in
de toekomst ook in de protestantse kerken een rol gaan spelen.
Maar wat gebeurt dan met deze vaak monumentale en historische
kerkgebouwen? Is daar beleid voor? In gesprekken van de CDAfractie met de kerkelijke achterban werd hier aandacht voor
gevraagd en gewezen op de mogelijkheid van het rijk een speciale
uitkering te krijgen voor het ‘religieuze erfgoed’.
Fractielid Sander Klos zocht dat uit in samenwerking met de roomskatholieke parochie en de protestantse gemeenten in Olst-Wijhe.
Hoewel pas eind januari een besluit werd verwacht van de parochie
in Deventer, stond de ochtend na de raadsvergadering in de krant
dat de parochie de kerken in Wijhe en op de Boskamp gaat sluiten.
Mede dankzij een legaat kan de kerk op de Boerhaar openblijven.
Met de uitkering van het ministerie van OCW kan de gemeente met
kerkeigenaren, burger- en erfgoedorganisaties een duurzame
toekomstvisie ontwikkelen voor kerkgebouwen en religieus erfgoed.
De CDA-motie kreeg al voor de vergadering steun van alle fracties
en werd dus unaniem aangenomen. Voor het opstellen van de
kerkenvisie geldt geen harde deadline en dit stuk kan weer een
bouwsteen worden voor de nog te maken omgevingsvisie.
Dat geeft, wanneer kerkelijke gebouwen andere bestemmingen
krijgen, waarborgen voor passend gebruik
Thomas Swart
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