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Uw CDA in de
gemeenteraad

Kerst van de voorman
Beste CDA-vrienden,
Merkt u het ook? Het is rumoerig om ons heen, tenminste als je het
nieuws zo volgt. Boeren die vrezen voor hun bestaan, onderwijzers
die zich tekortgedaan voelen. Wat!? Het lijkt wel of de hele publieke
sector in zwaar weer zit.
Dan denk ik als lokaal politicus: ‘Wat is er met ons land misgegaan?’
Mensen mogen boos of verontwaardigd zijn, zeker als die
onrustgevoelens terecht zijn. Maar waar is ons poldermodel?
Het ging in de overlegstructuur toch goed?

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

Maar ook lokaal zie ik het overlegmodel struikelen, Plaatselijk
Belang Boerhaar wil niet meer en ook PB Wijhe wil niet langer het
forum zijn tussen burger en politiek. Voor ons de taak nieuwe
overlegstructuren te bedenken, die wel leiden naar een breed lokaal
en landelijk draagvlak.
Gaat het dan niet goed? Misschien wel zo goed, dat mensen
overleg niet meer zo nodig vinden. Toch is praten met elkaar
belangrijk en verdiepend, mensen moeten elkaar begrijpen en
ondersteunen.
Als iemand daar ideeën over heeft, dan hoor ik het graag.
Sociale media? Wijkoverleg? Zonder bestuursstructuur dan, want
dat willen velen niet meer.
Ondertussen pikt een roodborstje zaad in onze tuin en kijkt naar
binnen met zo’n blik van: ‘Wat maak je je weer druk, iedereen legt
voer voor me neer en zo kom ik de winter wel door.’
Als wij mensen elkaar blijven voorthelpen en voor elkaar klaarstaan,
dan komen we deze tijden van verwarring ook wel door.
We verlangen naar het licht en naar vrede op aarde.
Jezus Christus ging ons 2000 jaar geleden al voor in het ‘omzien
naar elkaar en liefde voor elkaar’. Zo moeilijk is dat toch niet?
Gewoon doen, dan ontstaat die vrede wel en zien we ook het licht.
Ik wens u en de uwen goede kerstdagen en een gezond en vredig
2020 toe.
Hans Kamphuis, nog steeds met trots fractievoorzitter CDA OlstWijhe.

Straat op de schop

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.

Bestuur CDA OlstWijhe

De Jan Hooglandstraat lag er afgelopen zomer zonnig bij.
Maar er wordt druk nagedacht over het aanzien van deze Olster
‘verkeersader’ voor fietsers, auto’s en vrachtwagens.
De raad hakte hierover in oktober 2018 knopen door. Op de Jan
Hooglandstraat tussen de Kornet van Limburg Stirumstraat en de
ingang van de sportvelden (bij Ter Spille) gaat de maximumsnelheid
naar 30 kilometer en blijven de voorrangskruisingen nog even zo.
Er komt een hoofdrijbaan van 2,60 meter breed met daarnaast rode
fietssuggestiestroken van ongeveer 1,70 meter breed.
Dat geeft fietsers meer ruimte en verlaagt de snelheid van het
gemotoriseerd verkeer. Het kruispunt met de Kleistraat wordt
opnieuw ingericht en de kruispunten met onder meer de Aaldert
Geertsstraat en de Industrieweg/Averbergen worden ook bekeken.
De spoorwegovergang wordt niet aangepast, maar krijgt wel goede
opstelstroken voor langzaam verkeer.
Na onder meer een advies van Veilig Verkeer Nederland en wegens
verscherpte richtlijnen van CROW (ooit afkorting van Centrum voor
Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en
de Verkeerstechniek, nu een eigennaam), vraagt onze gemeente
een ‘second opinion’ van een verkeerskundig bureau.
Het bureau moet ook bekijken of het plan de veiligheid voor fietsers
verbetert. Het advies gaat naar de gemeenteraad en de
begeleidingsgroep Hooglandstraat en kan leiden tot aanpassing van
de plannen. ‘Daardoor gaat het proces uitlopen en vervalt mogelijk
de subsidie van de provincie. Er wordt gepraat met de provincie om
dit te voorkomen’, stelt het college. Over de kosten van het extra
onderzoek wordt niets gezegd.

Leden werven leden
Als we landelijk, provinciaal en lokaal willen blijven besturen en
invloed willen houden om onze ideeën en standpunten te
verwoorden en uit te voeren, hebben we een krachtige politieke
vereniging nodig. Na het vertrek van Sybrand Buma mogen we
straks een nieuwe lijsttrekker kiezen, die met verve onze partij naar
een stevige plek in het centrum van de macht brengt.
Met alle talent in onze partij en een toekomstgericht
verkiezingsprogram gaat dat lukken.
Ons bestuur: Alfred Jansen
(voorzitter), Ria Bakker
(secretaris), Hans Kamphuis
(penningmeester ad interim)
en Willem Riezebos (algemeen
bestuurslid).
Contact via:
secretaris@olstwijhe.cda.nl

We zijn een partij van samen doen, denken en uitvoeren voor een
land dat we willen doorgeven. U bent lid van die partij en daar mag u
trots op zijn. We willen dan ook graag ons ledenbestand versterken
en daarom starten we een landelijke ledenwerfcampagne om
mensen aan te moedigen lid te worden van het CDA.
Er komt een advertentie in de Reklamix en we gaan we bij zoveel
mogelijk mensen een kaart door de bus schuiven.
Wie bereid is in eigen omgeving, straat of buurt kaarten uit te delen
kan zich aanmelden bij fractievoorzitter Hans Kamphuis,
06 - 55 833 804 of via HansKamphuis@kpnmail.nl.
Dan krijgt u de kaarten thuisbezorgd.

Geschaduwd
Thomas Swart is lid van de schaduwfractie en kijkt vanaf de
publieke tribune terug op raadsvergaderingen.
Een lange zit op 2 december
De raadsvergadering van 2 december was een avondvullend
gebeuren tot na middernacht. En dat op één kop koffie en twee
glazen water, want op=op. Valt zo’n avond dan nog wat te genieten?
Voor de liefhebbers waarschijnlijk wel, maar voor insprekers en hun
achterban was het veelgevraagd.
Meeste tijd en aandacht vroeg het raadsvoorstel over de startnota
voor de Regionale Energie Strategie (RES) in West-Overijssel.
De regionale elf gemeenten, waaronder ook Zwolle en Deventer,
moeten een plan (bod) indienen om aan te geven hoe ze gaan
voldoen aan de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs (49%
minder CO2-uitstoot voor 2030 en minimaal 80% in 2050).
Het CDA (Elleke Steenbergen) was positief, maar had wel wat
kritische kanttekeningen. Die gingen vooral over de invloed die een
gemeente als Olst-Wijhe uiteindelijk heeft op het bod dat de
partners uitbrengen. Zij wilde in al in de eerste fase van het proces
een grotere rol voor onze inwoners en pleitte ook voor een betere
plaatselijke communicatie. Vijf insprekers droegen deze thema’s ook
aan.
Onder meer door de grote tijdsdruk stelt de RES-stuurgroep
(colleges van b en w, gedeputeerde staten en dagelijks besturen
van waterschappen) het eerste concept bod vast.
Over het definitieve bod beslissen de gemeenteraden wel. De CDAfractie wil de gemeenteraad (de inwoners) echter al eerder invloed
geven. Dus niet alleen in de uitvoeringsfase, maar ook bij de
beleidsvoorbereiding.
Hetzelfde geldt voor de communicatie. De RES, die elke twee jaar
wordt geactualiseerd, krijgt ingrijpende gevolgen. Denk aan
energiebesparing en opwekking van duurzame energie uit wind en
zon. Dat geldt ook voor de bedrijven- en agrarische sector, die veel
voor dit beleid kunnen betekenen. Het is belangrijk dat zij vanaf het
begin meedenken. Zij hebben immers met veel meer ontwikkelingen
(denk aan kringlooplandbouw) te maken en kunnen daar dan beter
op inspelen.
Verder wees Steenbergen op de noodzaak alert te zijn op
gezondheidseffecten. Daarbij komt dat Olst-Wijhe haar
omgevingsvisie later vaststelt, terwijl die de (ruimtelijke) basis vormt
voor de energietransitie. Dat voelt ongemakkelijk.
Hoewel al deze punten van kritiek gebaseerd zijn op het
raadsakkoord ‘Samen verder’, was wethouder Blind bij de
beantwoording niet erg enthousiast. Enigszins geïrriteerd
antwoordde hij dat het CDA overvroeg. Er is geen tijd en ruimte voor
de raad en het heeft ook geen zin een oordeel te vormen over het
concept bod. Op een later moment, wanneer het bod definitief is,
neemt de raad een besluit. Mocht dat besluit afwijken van het
definitieve bod, dan is het de vraag of de RES-regio dit honoreert.
Wel deed hij beloftes over de communicatie en de betrokkenheid
van bewoners. Ook de gezondheidseffecten zullen in beeld komen.
Meer zat er niet in. Toch een succes voor de fractie om juist op deze
drie onderdelen verbeteringen aan te brengen. Of dit genoeg is?
De tijd zal het leren, maar de fractie zit er bovenop.
Een volgend groot agendapunt was de vaststelling van de
Verordening Sociaal domein, het terrein van Hans Kamphuis
namens de CDA-fractie. Hij opende zijn betoog met ‘De mens staat
centraal en de regels volgen’. In een inclusieve samenleving moet
iedereen een gelijkwaardige kans hebben. De resultaten op dit
terrein zijn zeer teleurstellend. Er zijn nu minder mensen met een
beperking aan het werk dan toen de sociale werkplaatsen nog volop
functioneerden.
Ook de verplichting dat de bijstandsgerechtigden een tegenprestatie
moeten leveren wees hij sterk af. Hij riep het college op hiertegen
protest aan te tekenen. De verordening is een verbetering, maar
uiteindelijk gaat het erom dat mensen goed worden geholpen. Niet
zoeken naar de goedkoopste, maar naar een goede oplossing.

Fractienieuws december 2019
We hebben sinds kort een werkgroep Ouderenzorg, bestaande uit
Andries de Maaker, Lydia Pieters en Henk Greeven. De groep heeft
een directe connectie met het CDA en gaat de fractie gevraagd en
ongevraagd adviseren.
Zo is aandacht nodig voor de naderende maatschappelijke
problemen van de vergrijzing en de kosten die daarmee
samenhangen. Welke rol kan de gemeente - naast alle landelijke
beleid – hierin spelen? Zeker lijkt, dat de gemeentelijke organisatie
in kwaliteit en bemanningssterkte gereed moet zijn voor een
toekomst met een grotere zorgvraag. De werkgroep wil in 2020
belangrijke klachten over en tekortkomingen op dit terrein te boek
stellen. Dat helpt prioriteiten stellen voor het sociaal domein.
We zoeken contact met de beheerders van de PKN in Olst, Wijhe,
Raalte en Wesepe en wellicht ook de RK-parochie Deventer.
Doel is interesse te tonen voor mogelijke problemen/ontwikkelingen
rond hun vastgoed en de relatie met de leefbaarheid in onze dorpen
en kernen. We willen ook de diaconie weer uitnodigen in het kader
van de sociale zorg.
In een raadsbijeenkomst over de jeugdzorg en de plaatselijke
aanpak bleek 25 november dat die hier goed loopt. We geven dat
ook door aan de landelijke CDA-fractie om het pleidooi van
staatssecretaris Hugo de Jong (specialistische jeugdzorg terug naar
het rijk) te nuanceren. Wij hechten aan een langere
overgangstermijn van dat beleid van rijk naar gemeenten, waarvoor
ze in Zweden tien jaar nodig hadden.
We praten met Gerhard Aberson en Olster Erfgoed over een
aandenken aan de circa 150 jaar Abersonfabriek in Olst wanneer de
fabriek plaatsmaakt voor woningen.
We zijn wat communicatie met inwoners vaak aangewezen op
plaatselijke media, die onze bijdragen niet altijd meenemen.
We maken een beknopt plan over hoe we contact willen
onderhouden met achterban en inwoners.
Met ingang van februari verplaatsen we de fractievergadering naar
donderdagmorgen. Dat levert meer tijd op voor een goede
raadsvoorbereiding.
Roel Docter praatte de fractie 9 december bij over de
ontwikkelingen in Marle. Het dorp, inclusief de buurtschappen
Vorchten en Werven (gemeente Heerde), heeft een werkgroep voor
duurzaamheid en energie.
De gemeentelijke zoekgebieden voor windturbines hebben vanuit
Marle de nodige zienswijzen opgeleverd, die nog niet zijn
beantwoord. Volgens Docter loopt er een scheidslijn tussen
agrariërs (voor) en burgers (tegen). De tegenstand met betrekking
tot windturbines heeft vooral te maken met gezondheidsrisico’s.
De afstemming tussen Heerde en Olst-Wijhe qua vuilophaal kan
beter, zo blijkt uit enkele voorbeelden van Doctor. In het komende
overleg met het college pakt PB dat weer op en wordt de
vuilcontainer geëvalueerd.
Actiepunten bestuur
Tom Lugtenberg treedt 1 januari aan als penningmeester.
Het bestuur bestaat dan weer uit vijf personen.
Bestuur en fractie houden zich aanbevolen voor namen van mensen
die de volgende verkiezingen op de CDA-lijst kunnen en willen
staan.
De CDA-collega’s van Raalte (175 leden) en Deventer (165 leden)
denken verschillend over nauwere samenwerking in Salland-zuid.
We lijkt het haalbaar om op bepaalde thema’s samen te werken of
te bezinnen. Het is aan de fracties om die thema’s af te stemmen.
Het CDA heeft de discussienota Zij aan zij ‘voor de toekomst van
Nederland’ uitgebracht, Tot 15 februari kan iedereen daarop
reageren en worden in het land bijeenkomsten belegd.
Op 27 januari is er zo een - Perspectief 2030 - van 19.30 tot 21.30
in Zwolle.
Het bestuur actualiseert onze ledenlijst, zodat alle leden deze
(digitale) nieuwsbrief kunnen ontvangen. Het bestuur maakt een
‘stappenplan’ waarin we nadenken over en bepalen hoe we onze
2000 à 2400 kiezers benaderen en vasthouden richting de
verkiezingen van 2022. Daarbij spelen zaken als bestuurlijke
vernieuwing, toekomstige rollen en financierbaarheid van politieke
partijen, Na de zomer van 2020 stellen we een
verkiezingscommissie samen.
Volgende vergaderingen
Maandag 13 januari brede fractie, 9 uur in vergaderruimte 2.
Maandag 20 januari, fractie, fractiekamer (statenlid Karin van der
Toorn komt langs).
Vergaderschema heel 2020
Fractievergaderingen verhuizen m.i.v. februari naar donderdag,
steeds om 9 uur, brede fractie in vergaderruimte 2.
Schaduwfractie schuift dan om 10 uur aan bij fractie.
Fractie
Januari: 13, 20, 27 / Februari: 6, 13, 20, 27 / Maart: 5, 12, 19, 26 /
April: 2, 9, 16, 23 / Mei: 7, 14, 21, 28 / Juni: 4, 11, 18, 25 / Juli: 2 (zo
nodig) / Augustus: 20, 27, 31 / September: 3, 10, 17, 24 / Oktober:
1, 8, 22, 29 / November: 5, 12, 19, 26, 30 / December: 3, 10 en 17.
Brede fractie
Januari:13 / Februari: 6 / Maart: 5 (zaal 3), 19 / April: 2, 16 / Mei: 14
(zaal 3), 28 / Juni: 11, 25 / Augustus: 27 / September: 17 / Oktober:
1, 29 / November: 12, 26 / December: 10.
Fractie met bestuur: 16 april, 13 uur.
Brede fractie met bestuur: 1 oktober, 11 uur.
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

