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Uw CDA in de
gemeenteraad

Woningbouw op voormalig
Abersonterrein

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

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

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

De gemeente, Nikkels Projecten en SallandWonen studeren op
woningbouw op en rond het voormalige Abersonterrein.
Het oude fabrieksgebouw moet plaatsmaken voor circa 62
woningen, waarvan twintig sociale huurwoningen. De fabriek ligt er
desolaat bij en op het terrein moet de bodem worden gesaneerd.
Zo komt een einde aan de machinefabriek, die Johannes Aberson in
1847 in Olst vestigde. Aberson begon met een simpele kleimolen,
ontwikkelde graafmachines op rails, ‘excavateurs’, om klei aan te
voeren voor de steenpersen bij de steenfabrieken en eindigde met
complete fabrieksinstallaties. Rond 1980 werkte er nog zo’n
honderd man. Rudgwick Brickworks in Groot-Brittannië had tot eind
2011 nog een draaiende installatie van Aberson. De machine werd
geleverd in 1966 en kon 11.500 bakstenen per uur vormen.
Nadat De Boer Holding uit Nijmegen de Abersonfabriek had
overgenomen, ging die in 1986 failliet. Er was een doorstart
mogelijk, maar tien jaar later was het einde niet meer af te wenden
en werd voor de 31 werknemers ontslag aangevraagd.
Het is de vraag of, afgezien van naamgenoot Villa Aberson, nog een
herinnering aan deze anderhalve eeuw machinebouw achterblijft.

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.
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.
Raad 14 oktober:
Het college vraagt de raad een krediet van 123.752 euro
beschikbaar te stellen voor afronding van het exploitatieplan van de
stichting Noordmanshoek.
In de beeldvormende raadsbijeenkomst lichten de stichting en haar
adviseurs het project toe. Het is een enorme en ingewikkelde klus,
die veel tijd en kennis vraagt. Ook is er behoefte aan een
projectleider die losstaat van de gemeente.
Op basis van deze informatie schuift het raadsvoorstel door naar de
oordeelsvormende vergadering. De fracties hebben nog veel
vragen, hoofdzakelijk over geld. Ze denken verschillend over de
vraag of de gemeente, wanneer volgend voorjaar dat exploitatieplan
klaar is, nog meer geld ter beschikking moet stellen of nu alvast zegt
dat dat niet gaat gebeuren.
De CDA-fractie staat positief tegenover het voorstel, maar heeft wel
vragen over de voorwaarden waaronder de gemeente werkt met
inwonersinitiatieven en of met de ervaringen van dit project een
werkwijze wordt ontwikkeld voor volgende burgerinitiatieven.
Dan is het verantwoord dit krediet beschikbaar te stellen, maar voor
de vervolgfases is het niet voor de hand liggend dat de gemeente
bijdraagt. De CDA-fractie heeft veel lof voor de initiatiefnemers en
hoopt dat in vertrouwen over en weer het project zal slagen.
Het is een groot project, waarin duurzaamheid en groen centraal
staan en dat verdient ondersteuning.
De meeste vragen van de andere fracties gaan over de hoogte van
het krediet, de noodzaak en of in de toekomst nog een financiële
bijdrage van de gemeente mag worden verwacht. Eén deel wilde die
mogelijkheid op voorhand niet uitsluiten, maar voor een ander deel
is dit nu niet bespreekbaar. Verantwoordelijk wethouder Herman
Engberink antwoordt dat dit krediet geldt voor het voltooien van het
exploitatieplan en dat daarna alleen de gebruikelijke ambtelijke
ondersteuning plaatsheeft zoals dat ook voor alle andere
(bouw)projecten geldt.
Niet iedereen laat zich hierdoor overtuigen. Vandaar dat na een
schorsing wordt besloten de besluitvormende vergadering te
verschuiven naar latere datum.

Fractienieuws november 2019
Op het CDA-congres 9 november is in de wandelgangen gesproken
over samenwerking tussen CDA-afdelingen in Salland-zuid.
We agenderen dit voor de gezamenlijke vergadering van fractie en
bestuur op 9 december (vanaf 13 uur).
We spraken met het bestuur van Pinokkio op de Boerhaar.
Het maakt zich zorgen over onder meer de exploitatie van het
gebouw als huurinkomsten van het basisonderwijs wegvallen,
doordat er mogelijk één geclusterde basisschool bij het SPOC komt.
We hebben contact met Jaap Doorgeest over de toekomstplannen
voor het (restaurant)schip in de haven van Wijhe.
In het Holstohus is de jeugdplek na overlast gesloten, maar de
politie vindt het wenselijk dat er in Olst een ontmoetingsplek voor
jongeren is. We kennen een aanpak als in Zeist, waar jongeren,
jongerenwerker en omwonenden eerst met elkaar spraken.
De plek moest aan de openbare weg en aan een regelmatige
politieroute liggen. Omwonenden en jongeren hadden elkaars
telefoonnummers, zodat snel contact mogelijk was. Het is ook een
idee ouders van deze jeugd te vragen beurtelings hun huiskamer
open te stellen voor de groep.
De Nationale Ombudsman kritiseerde het WMO-beleid in diverse
gemeenten. Volgens ons ontstaat in Olst-Wijhe verschil in
behandeling door de opstelling van ambtenaren (volgens de regels
of flexibel). Het is ook niet precies duidelijk volgens welke richtlijnen
de WMO-ambtenaren werken. We verwachten de nodige ideeën
van een bezoek van de werkgroep sociaal domein op 9 december
aan Alphen aan de Rijn, dat de kosten van het sociaal domein beter
onder controle heeft.
Enkele organisaties zijn bezig met de oprichting vaneen werkgroep
voor de ouderenzorg. De werkgroep is uitdrukkelijk een CDAinitiatief en communiceert onder die vlag, maar dat sluit
medewerking van ‘derden’ niet uit.
We bekijken wat de gemeente precies op ouderengebied op papier
heeft staan en hoe de Adviesraad Olst-Wijhe te werk gaat.
Waar we zoal waren
Jaarcongres Trendbureau Overijssel.
Werkconferentie over regionale samenwerking en hoe
gemeenteraden en hun achterbannen daarvan op de hoogte
blijven.
Volgende vergaderingen
Maandag 2 december fractie, fractiekamer, 9 uur.
De brede fracties worden eveneens om 9 uur gehouden in
vergaderruimte 2 op 9 december (vanaf 13 uur met bestuur erbij) en
13 januari 2020.
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.
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

