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Uw CDA in de
gemeenteraad

Spelmiddag Buurtzorg in
Diepenveen

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.

Regelmatig houdt Buurtzorg Olst-Wijhe in het Hof van Salland in
Diepenveen een (gratis) spelletjesmiddag voor iedereen die dat leuk
vindt. Uiteraard is rummikub één van de favorieten, maar er wordt
ook fanatiek gestreden met speelkaarten, op de sjoelbak en op het
Mens erger je niet-bord.
De middagen worden aangekondigd in de lokale media en je kunt
zo binnenlopen. (Foto Sander Klos)

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

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

De gemeenteraad keek 25 februari terug op de gebeurtenissen rond
De Jakke 8. Door fouten bij rioleringswerkzaamheden was het pand
geruime tijd onbewoonbaar. Juli vorig jaar stelde de CDA-fractie
kritische vragen aan het college en vroeg om een snelle oplossing
en om te zorgen voor goede en heldere communicatie, vooral met
de bewoners van het pand.
Nu alles uiteindelijk naar ieders tevredenheid is geregeld,
complimenteerde Jolande Olthof namens de CDA-fractie het college
hiervoor.
Gezondheidsbeleid 2018-2020
De raad ging akkoord met een nota, die vijf speerpunten bevat.
Dat zijn:
Verkleinen sociaaleconomische gezondheidsverschillen
Afname overgewicht, focus op de jeugd
Goede psychische gezondheid
Terugdringing (problematisch) alcoholgebruik
Een gezonde fysieke leefomgeving
De CDA-fractie pleitte bij monde van Elleke Steenbergen voor een
zesde speerpunt: aandacht voor eenzaamheid. Maar college en de
rest van de raad vonden dat eenzaamheid voldoende wordt
meegenomen bij andere beleidspunten.

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

Uit de gegevens blijkt dat bijna de helft van de 65-plussers en een
derde van de mensen in de leeftijdsgroep 19-65 jaar te maken heeft
met eenzaamheid. In Vlaanderen werd diezelfde dag trouwens
gepleit voor een minister voor eenzaamheid.
Anders vergaderen
De gemeenteraad besloot onlangs de inwoners meer en beter te
betrekken bij het werk van de raad. De raad wil over bepaalde
onderwerpen vaker praten en debatteren met inwoners en
organisaties. Daarvoor moeten beeldvormende en
oordeelsvormende raadsvergaderingen ruimte bieden.
Zijn die gehouden, dan volgt nog een besluitvormende raad.
De eerste twee vergaderingen staan onder leiding van externe
voorzitters Judith Compagner uit Wijhe en Johan van der Zee uit
Herxen. Omdat vergaderingen op hetzelfde tijdstip kunnen vallen,
hebben de tweepersoons fracties van PvdA, D66 en Groen Links er
een burgerraadslid bij gekregen.

Fractienieuws maart 2019

We volgen de ontwikkelingen rond het manifest, waarin
verenigingen begin maart de noodklok luidden. We willen graag
weten of organisaties vooral behoefte hebben aan mensen of aan
meer geld door bijvoorbeeld lagere gemeentelijke lasten.
UtHuus (Lian Kolkman) en Michel Vierwind (Sportdorpen) gaan
daarom de organisaties langs. Ook wordt in het gemeentehuis
gewerkt aan een bondig actieplan voor sport in onze gemeente.
Die bewegingen kunnen samen tot een goede aanpak leiden.
Bestuur en fractie steken vaker de koppen bij elkaar.
Een eerste bijeenkomst ging 6 maart vooral over plaatselijke en
landelijke bestuursvernieuwing, maar we kijken ook naar andere
zaken rond ons optreden en onze toekomst als plaatselijke politieke
partij met een groot aantal leden. Met het oog op dat laatste punten
we onze ledenlijst aan en ‘komen we bij u langs deze zomer’.

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

Het uitvoeringsprogramma van het college vertaalt oud en nieuw
beleid voor de komende jaren in werktijd en kosten. De eerste
gespreksronde leidde 11 maart tot het besluit ergens in april een
‘tussenstap’ in te lassen, waar de raad op basis van een meer
toegespitst stuk van het college doorpraat.
Onze CDA-inbreng moet stoelen op ons verkiezingsprogramma en
het raadsbrede akkoord. Gezien de verwachte tekorten op komende
begrotingen dringen we aan op een - voorzichtige - stop op nieuw
beleid.
We wijden 8 april als fractie een deel van de dag aan de
voorbereiding van dat overleg. Wie daar inbreng voor wil leveren:
s.klos@raadolst-wijhe.nl
We zoeken contact met de kerken over regelmatig overleg met
onze partij, dan wel een breder overleg met kerken als waardevolle
maatschappelijke partners voor de hele raad. Dat kan samengaan
met meer stem voor kerken in de nieuwe beeldvormende
vergaderingen.
Waar we zoal waren
4 maart: Vitaliteitsagenda (ook 3 april en 6 mei)
5 maart: Overleg met verenigingen over vrijwilligers
7 maart: Salland Café over lokaal initiatief
7 maart: Politiek Café Herxen
Volgende brede fracties worden gehouden in vergaderruimte 2 in
het gemeentehuis op 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. Ze beginnen om 09:00 uur.
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Verzonden met

