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Uw CDA in de
gemeenteraad

Heel wat loos

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

Voor je het weet ben je zelf als dj achter het mengpaneel aan het
scratchen, echoën en faden. (Foto Marion Wienholts, Deventer)

De coalitie bestaat
uit Gemeente
Belangen, CDA en VVD.

Verder vertelde de gemeente Raalte hoe zij zich samen met
onderwijs en bedrijven voorbereidt op een ander soort arbeidsmarkt.
Terwijl bedrijven tevergeefs personeel zoeken, zitten goede mensen
soms thuis. De aansluiting van vraag en aanbod is dus niet goed
(meer).

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

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.

Een Salland Café geeft enkele malen per jaar zicht op projecten die
onze regio economisch en sociaal versterken. Half juni liet het
Carmel College in Raalte zien wat zoal gebeurt in het speciale djlokaal met mengpanelen en lichten. Het gaat niet zozeer om leren
met het hoofd, maar om sociale vaardigheden op te doen.

Het Carmel College deed via Stöppelhaene een project voor een
Thaise school voor kinderen met een beperking, twintig jaar geleden
opgezet door Nederlanders. Zo zagen zestien leerlingen iets van de
wereld, planden zelf een grote reis en betaalden die voor een deel
uit eigen zak (heel veel knakworsten verkopen).
De leerlingen deden het de hele reis ook nog eens zonder mobiel.
MKB Deventer bouwt na Made in Deventer nu een plek waar
bedrijven en studenten elkaar kunnen vinden voor stages.
Bedrijven, instellingen en overheden in de regio kunnen zich
daarvoor laten interviewen door directeur Marco Kok van MKB
Deventer (0570-758 021, info@mkbdeventer.nl).
Platform Techniek Salland wil jongeren van 9 tot 14 jaar rond de
Techniekdagen in oktober via een website laten kennismaken met
technische bedrijven. Er komt ook een vervolg vanaf 14 jaar om
jongeren in plaats van bij- of vakantiebanen in de supermarkt
soortgelijk technisch werk te bieden.
Voor Stimuland in Vilsteren deden Isa Jansen of Lorkeers en Jesse
Riet onderzoek naar bevolkingsontwikkeling (krimp, vergrijzing,
verhuizing) in Twente en de Achterhoek. Er ontstond een
gedachtewisseling over het wegtrekken en weer terugkeren van
Sallanders. Daarbij spelen huizenprijzen, de eigen
jeugdherinneringen (veel mensen keren rond hun dertigste met hun
eerste kind terug) en goede voorzieningen (infra, scholen, sport)
een belangrijke rol.

Popschool MEC

Op 6 juli zijn ze bij Muziek aan de Diek in het centrum van Olst te
beluisteren, hier oefenen zangeressen Eline en Danique, gitarist
Indigo en bassist Mattijs op covers als Born To Be Wild, Proud Mary
en Johnny B. Goode.
Bassist is hier muziekleraar Tom Veltin van de MEC popschool,
maar ze zoeken nog een ‘echte’, dus eentje van onder de twintig.
(Foto Sander Klos)

Elleke Steenbergen op TV Oost

Bestuur CDA OlstWijhe

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

TV Oost bevroeg fractielid Elleke Steenbergen over wat er allemaal
nog meer met een dijk kan. Interessant, nu die dijk de komende
jaren op de schop gaat.
Klik hier voor de download link naar het videofragment.

Fractienieuws juni 2019
Eind juni is een spannende tijd, want begin juli vallen besluiten over
de resultaten van 2018 (een plus), de eerste begrotingswijziging van
dit jaar (een min) en de kadernota voor de komende jaren.
Daarin worden flinke begrotingstekorten - denk in miljoenen –
voorzien. En daar horen natuurlijk voorstellen bij om uitgaven te
verkleinen of uit te stellen en inkomsten te vergroten.
Binnenkort staat op de CDA-website de tekst van onze algemene
beschouwingen, waarin wij samen met andere partijen (in het brede
raadsakkoord) en ook als CDA zelf richtingen kiezen.
Het bestuur gaat op zoek naar aanvulling, want het is met vier
mensen onderbemand. Afdelingsvoorzitter en fractievoorzitter
bespreken nog of er een doelstelling moet komen voor ledenbehoud
dan wel ledenwerving met het oog op ledendraagvlak en
betaalbaarheid van de vereniging.
Ook gaan we in overleg met Elleke Steenbergens dochter Ainhoa
en CDJA-voorzitter Jasmijn Duenk uit Zwolle iets kunnen doen met
een ‘jeugdafdeling’.
Hans Kamphuis coördineert de ledenmiddag op zaterdag 12
oktober vanaf 15 uur. De plaats wordt nog gemeld.
In navolging van de TV Oost-uitzending met Elleke Steenbergen
over energie en de dijkaanpak heeft het CDA in de provincie daar
ook vragen over gesteld. De uitzending is terug te kijken via
www.rtvoost.nl.
Op termijn kijken we samen met het bestuur naar een wijkaanpak
(huisvergadering) met leden en niet-leden rond de energietransitie.
Dat is goed voor band met de leden, een bredere blik en kan ons
ook een spiegel voorhouden.
We willen vaker praten met kerkgenootschappen over wat hen
bezighoudt en wat zij in onze dorpssamenleving kunnen en willen
betekenen. Het college buigt zich ondertussen over de Kerkenvisie
van de Protestantse Kerk in Overijssel-Flevoland.
Het lijkt gezien een toekomst met zonneparken, windturbines en
5G-masten een goed idee om als partij een (actueel en liefst
wetenschappelijk) onderbouwd standpunt te hebben.
Wie daarover interessante (digitale) tekst of andere bronnen
tegenkomt wordt gevraagd dat aan fractiesecretaris Sander Klos
(s.klos@raadolst-wijhe.nl) te sturen, zodat een groeiend document
kan ontstaan.
Waar we zoal waren
Raadsbezoek aan het Noaberhuus Wijhe in winkel Ygdrasil
Salland College Café in het Carmel College Raalte
Volgende vergaderingen
Maandag 8 juli, 9 uur, fractiekamer.
De brede fracties worden gehouden in vergaderruimte 2 op 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.
Bestuur en fractie vergaderen samen op de maandagen 23
september en 2 december, steeds om 13 uur aansluitend op de
fractievergadering.
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

