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Uw CDA in de
gemeenteraad

‘Poten in de klei’

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

Verkiezingstijd is actietijd. Ook bij landelijke verkiezingen is het
plaatselijke CDA-campagneteam Olst-Wijhe actief.
Onder leiding en met koffie van campagneleider Hans Kamphuis
werden woensdag 17 februari CDA-spandoeken in diverse
weilanden van meedenkende leden geplaatst. We waren nog even
beducht voor flink aanpoten met de grondboor in een bevroren
ondergrond, maar dat viel erg mee. Het was af en toe zelfs nodig de
trap vast te houden wanneer die zich scheef in de grond wilde
werken. Thomas Swart houdt daarom op de foto de trap vast, terwijl
Kamphuis de laatste hand legt aan het spandoek.
Ook Sander Klos en Rob Bakker hielpen mee.
Ervaren kampeerders, die met haringen en touw stevige,
windbestendige constructies weten te scheppen.
Het CDA Olst-Wijhe is daardoor duidelijk zichtbaar voor iedereen.
En ieder van ons blijft tot 15, 16 en 17 maart ook anderen bewegen
op het CDA te stemmen. De CDA-campagneslogan ‘Nu doorpakken’
geldt voor ons allemaal.

Over vrouwen en ons platteland

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 OlstWijhe

Politiek actieve CDA-dames (met de klok mee):
Raalter wethouder Gerria Toeter,
Aaltje Booijink (CDA Vrouwen Overijssel),
Miranda Wesselink (bestuurder waterschap Drents Overijsselse
Delta),
Margreet Bosma (fractievoorzitter Zwartewaterland en samenroeper
CDA-Focusgroep West-Overijssel), en Hilde Palland (CDAKamerlijst nummer 12).
In het kader van Internationale Vrouwendag (8 maart) richten Hilde
Palland, Bo ter Braak, Miranda Wesselink, Dorien Wind en Lisanne
Spanbroek zich zaterdag 6 maart van 10.30 tot 12 uur online tot
vrouwen en potentiële raadsleden.
Als ervaringsdeskundigen zijn kandidaat-Kamerleden Hilde Palland
(12), Bo ter Braak (44), minister Ank Bijleveld (Hof van Twente, 51),
Lisanne Spanbroek (lijstduwer op 53), Miranda Wesselink en Dorien
Wind (CDJA Overijssel) aanwezig voor vragen en advies.
Zij zijn op hun beurt benieuwd waar kansen liggen en wat beter
moet. Waarom zou je lid van het CDA worden én blijven?
Hoe werk je aan je politieke droom en hoe kun je elkaar daarbij
ondersteunen?
Aanmelden voor dit gesprek kan bij Aaltje Booijink van CDAV
Overijssel via: abooijink12@gmail.com.
Activiteiten van CDA Vrouwen Overijssel zijn voor leden en nietleden (m/v) toegankelijk.
Keukentafel
Op 11 maart kun je van 19.30 tot 21 uur aanschuiven bij de
Overijsselse keukentafel. Aan die tafel zitten
CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (Twente),
Hilde Palland (Tweede Kamerlid uit Kampen) en Eline Vedder
(statenlid in Drenthe en kandidaat-Kamerlid op 23) en bespreken
zaken die het boerenbedrijf en het platteland raken.

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

Wat wil jij de CDA-politici meegeven? Wat maakt een boerderij
anders dan een mkb-bedrijf? Hoe houden we onze kernen
bruisend? Waarom wordt zo weinig gebruikgemaakt van gelden in
Brussel? Hoe krijgt de boer een eerlijke prijs voor zijn product en
kun je de lokale boer steunen? Is er een toekomst voor het
boerenbedrijf? Wat kan het CDA hier de komende vier jaar aan
bijdragen? Deelnemers kunnen van tevoren vragen indienen.
Aanmelden kan via het formulier op
https://forms.gle/hVNwbhPASV8tuvnS9
De toegangslink ontvang je een dag tevoren.

Laat je zien
U ontvangt binnenkort het ledenblad van het CDA.
In dit blad zit een poster van Wopke Hoekstra. Wilt u die een plek
geven voor het raam?
Als u een auto hebt, leg dan het ledenblad na het lezen op de
hoedenplank. Mag ook een andere uiting zijn van het CDA.
Zichtbaarheid is heel belangrijk voor onze partij en dat kan op tal
van manieren.
Als u een CDA-vlag aan uw mast wilt hijsen, dan kan dat ook.
De vlag wordt bij u thuis bezorgd, alleen even aanmelden bij Hans
Kamphuis (h.kamphuis@raadolst-wijhe.nl).

Kortweg

Passend bij de titel van deze rubriek; schaatsen op 14 februari, een
week later in het voorjaarszonnetje zitten. (Foto Sander Klos)

In het raadsoverleg over de toekomstige Woonvisie kwamen
1 februari belangrijke vragen aan de orde als: willen we groeien en
zo ja, hoe hard? Hoe onderzoeken we de woonbehoefte?
Leggen we nadruk op kleinere huishoudens of houden we ook oog
voor gezinswoningen? Levensloopbestendig bouwen en
doorstroming zijn ook van belang. Misschien ook goed om te kijken
naar een kavel voor tiny houses en de interesse daarvoor.
En uiteraard een goede spreiding van nieuwbouw over onze dorpen
en kernen. Een meerderheid voelde voor behoud van onze identiteit
als groene plattelandsgemeente. Er leek weinig animo voor een
toekomst als ‘regionale woongemeente’, waarbij we fungeren als
‘buitenwijk’ van Zwolle en Deventer.
We praten met diverse mensen over aanvulling van ons bestuur en
de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.
In die zoektocht bieden we via het Steenkampinstituut een digitale
infotocht aan over het politieke handwerk.
Het instituut heeft een nieuwe consulent voor dit doel. In een
advertentie in de Reklamix wijzen we belangstellenden op die
verkenningstocht via de site bsv@cda.nl.
Na de eenstemmig aangenomen motie om rijksgeld aan te vragen
voor het schrijven van een kerkenvisie tonen het Oversticht,
Monumentenadvies Oost en plaatselijk architecte Marcia Mulder
zich als belangstellenden om die visie te (helpen) opzetten.
We adviseren hun eerst contact te leggen met de parochie in
Deventer, die de plannen voor kerksluitingen in Wijhe en op de
Boskamp per 2025 heeft gemaakt.
In Herxen leven plannen voor een aantal grote (240 meter)
windmolens, waarvan vier op grondgebied van Olst-Wijhe.
We informeren of Goed Veur Mekare (initiatiefnemer van zonnepark
Noordmanshoek) daarbij betrokken is.
Op 5 februari is een woordvoerdersoverleg gewijd aan 5G.
In onze gemeente werkt die frequentie voorlopig alleen op de mast
bij sporthal de Hooiberg. Er zijn nog steeds geen harde bewijzen
voor of tegen de vermeende schadelijke werking van de straling.
Tegenstanders hebben vaak wel echte fysieke klachten, maar het is
niet zeker of de 5G-straling daar de (enige) oorzaak van is.
Als 5G-problemen ontstaan, dan zou dat kunnen gebeuren na veel
fijnmaziger plaatsing van smart cells, die onder meer dienen voor
ondersteuning van autonome voertuigen. Met die apparatuur
worden landelijk eerst proeven genomen op drukke plekken met
veel publiek. Daaruit kan blijken in hoeverre ze gezondheidsrisico’s
opleveren.
Onze raad behandelt de eerste versie van de Regionale
Energiestrategie (RES) 9 juli oordeelsvormend.
Tussen al die bedrijven door bereiden gemeente en gemeenteraad
een heroverweging voor. Die is noodzakelijk door met name
tekorten op jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning.
Die tekorten zijn ontstaan doordat het rijk te weinig geld bijpast.
Op 18 maart hebben fractie en bestuur een gecombineerde
vergadering. Hebt u als lid vragen of opmerkingen voor die
vergadering, mail die dan aan s.klos@raadolst-wijhe.nl of bel 0653 185 687.

Geschaduwd
Een ultrakorte raad
Wie maandagavond 15 februari eerst het acht uurjournaal wilde
volgen en daarna de raadsvergadering, kwam bedrogen uit.
Beide waren binnen een halfuur afgelopen. Voor het journaal een
normale zaak, maar voor de raad redelijk uitzonderlijk.
De agenda was kort, maar dat zegt op voorhand weinig over het
verloop van de vergadering. Maar deze keer was de behandeling
ook kort.
Er waren drie voorstellen voor vaststelling van wijzigingen in het
bestemmingsplan buitengebied voor de Hamelweg 16, Boerlestraat
15 en 15A en Fortmonderweg 21 en Wellenberg 2. Niemand wilde
over deze drie raadsvoorstellen het woord. En dus werden zij
zonder discussie aangenomen. Het was een online vergadering,
gelukkig maar, want anders had het heen en weer reizen meer tijd
gekost dan het vergaderen.
Thomas Swart
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