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gemeenteraad	van	Olst-
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door:	
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Kolkman	(fractievoorzitter)
Hans	Kamphuis	
Elleke	Steenbergen
Sander	Klos
en
Herman	Engberink
(wethouder)

Nieuwsbrief
Dit	is	de	digitale	nieuwsbrief
van	de	CDA	afdeling	in	Olst-
Wijhe.	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

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	Olst-
Wijhe

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

Wegwerkzaamheden

Het	heeft	de	nodige	voeten	in	de	aarde	gehad,	maar	half	oktober
zijn	dan	toch	de	werkzaamheden	aan	de	Aaldert	Geertsstraat,	Jan
Hooglandstraat	en	Koekoeksweg	begonnen.	Het	kruispunt	bij	de
kerk	in	het	centrum	was	het	eerst	aan	de	beurt.
Iedereen	is	natuurlijk	benieuwd	of	ze	het	beoogde	resultaat	bereiken
wanneer	de	nieuwe	school	bij	het	Averbergen	en	de	woningen	op
het	Abersonterrrein	gereed	zijn.	(Foto	Sander	Klos)
	

Van	de	voorzitter
Beste	leden,

De	dagen	worden	korter.	Normaal	een	tijd	om	meer	tijd	binnen	door
te	brengen,	op	veilige	afstand	van	de	kou	en	ander	minder	weer.
Deze	winter	moeten	we	ook	op	veilige	afstand	van	elkaar
doorbrengen	en	dat	zijn	wij	als	sociale	wezens	niet	gewend.
Sterker	nog,	dat	gaat	tegen	onze	natuur	in,	want	een	mens	heeft
sociale	contacten	nodig.	Daarom	is	het	een	dilemma	wat	je	als
mens	moet	doen	in	deze	situatie.	Bij	zakelijke	contacten	is	het
relatief	makkelijk,	dan	is	afstand	houden	de	regel.	Maar	wat	doe	je
in	huiselijke	kring	of	met	vrienden,	juist	bij	die	mensen	met	wie	je
sociale	interactie	zeer	op	prijs	stelt?	Is	het	nog	verstandig	naar	de
kerk	te	gaan?

Veel	CDA’ers	halen	energie	uit	het	vrijwilligerswerk	dat	zij	doen.
Het	is	een	enorm	gemis,	dat	vrijwilligers	zich	niet	volledig	kunnen
inzetten,	zowel	voor	de	gever	als	de	ontvanger.	Dat	heeft	nu	al	een
grote	invloed	op	verenigingen,	liefdadigheidsinstellingen,	en
dergelijke.	En	dan	zijn	er	de	mensen	die	sociaalmaatschappelijke
ondersteuning	nodig	hebben	om	zich	staande	te	kunnen	houden	in
onze	maatschappij.	Voor	hen	is	het	contact	met	hulpverleners	ook
een	levensbehoefte.

Ik	hoop	dan	ook	dat	wij	gezamenlijk	snel	weer	sociaal	kunnen	zijn
en	tot	die	tijd	wens	ik	jullie	discipline	en	aandacht	toe.
Discipline	waar	nodig	en	aandacht	waar	het	kan.	
	

Herinneringen	aan	Theo	Giesen

Mijn	herinneringen	aan	Theo	gaan	terug	tot	de	jaren	tachtig,	toen
Theo	bestuurslid	van	het	CDA-Wijhe	werd.	Vooral	bij	de	campagnes
voor	de	talloze	verkiezingen	was	hij	met	raad	en	daad	betrokken.
Zo	was	er	eens	een	verkiezingscampagne,	waarbij	hij	een	trekker
met	daarachter	een	met	landbouwplastic	aangeklede
carnavalswagen	gebruikte.	In	die	wagen	stonden	onze	CDA-
kandidaten	voor	de	gemeenteraad	van	Wijhe.	Dit	spektakel	trok	veel
bekijks.
Theo	aarzelde	niet,	toen	ik	hem	later	eens	vroeg	of	onze	CDA-
campagnecaravan	op	zijn	bedrijf	kon	worden	gestald.
Natuurlijk,	dat	kon	prima.	Ook	andere	spullen	kon	hij	wel	bergen.

Mooi	waren	de	ritten	met	Theo	om	CDA-borden	bij	mensen	thuis	in
de	voortuin	te	plaatsen.	Vooral	buiten	de	bebouwde	kom	kwam	je	zo
bij	veel	woningen	en	bedrijven.	Theo	wist	bij	iedereen	wel	wat	te
vertellen;	zo	steek	je	nog	eens	wat	op.
Goede	gesprekken	onder	het	schoonmaken	van	de	caravan,	over
het	CDA,	over	zijn	bedrijf,	het	gezin,	de	zonen	en	hun	toekomst.
Ook	over	ons	eigen	wel	en	wee	ontstond	in	de	loop	der	jaren	een
goed	contact.	Samen	met	Theo	bij	lief	en	leed	CDA-leden	bezoeken
was	een	fijne	ervaring	voor	mij.

In	de	raad
In	1994	stapte	Theo	over	van	het	afdelingsbestuur	naar	de	CDA-
fractie	in	de	gemeenteraad.	Toen	al	kwamen	uit	Zwolle	en	Den
Haag	berichten	over	schaalvergroting	van	gemeenten	en	ook	Theo
zag	in	dat	Wijhe	in	de	toekomst	te	klein	zou	zijn.
Zijn	raadslidmaatschap	eindigde	in	1998	en	gelukkig	keerde	hij
terug	in	het	afdelingsbestuur.	Ook	na	het	samengaan	van	CDA-
Wijhe	met	CDA-Olst	bleef	hij	bestuurslid	tot	2015.
Voor	het	CDA	in	onze	gemeente	was	Theo	Giesen	tientallen	jaren
een	betrouwbare	steun.
We	namen	11	september	definitief	afscheid	van	Theo,	toen	hij	na
een	periode	van	geleidelijke	achteruitgang	op	84-jarige	leeftijd
overleed.

Rens	Das

Theo’s	vrouw	Marietje	keek	in	de	bedankkaart	terug.	‘De	laatste
vijftien	jaar	zijn	zwaar	geweest.	Steeds	een	beetje	inleveren	maakte
je	verdrietig.	Door	je	veel	te	bezoeken	en	de	aandacht	van	de
medewerkers	van	Het	Weijtendaal	was	het	toch	nog	draaglijk.’
	

Geschaduwd
Een	driegangenmenu
De	raadsvergadering	bestaat	5	oktober	uit	een	beeldvormend,	een
oordeelsvormend	en	een	besluitvormend	deel.	De	tafelschikking	is
anderhalve	meter,	één	lid	per	fractie,	zodat	onderling	contact	en	een
snelle	fractieafstemming	bij	voorbaat	is	uitgesloten.	Het	doet	denken
aan	een	examenzaal,	waar	onderling	contact	en	overleg	niet
mogen.	Dat	belemmert	het	werk	van	de	raad.

Gemeentelijk	energiebedrijf?
Na	een	motie	in	2018	heeft	de	gemeente	onderzoek	laten	doen	naar
de	voor-	en	nadelen	van	een	gemeentelijk	energiebedrijf.
Achterliggende	vraag	is,	of	dat	de	gemeente	meer	regie	geeft	over
duurzame	energieopwekking	en	de	energietransitie	kan	versnellen.
Ook	kan	dit	inwoners/eindgebruikers	beschermen	tegen	(te)
commerciële	partijen	en	de	gemeente	kan	er	inkomsten	uit	halen.
Naast	een	eigen	energiebedrijf	is	ook	onderzocht	wat	de	gemeente
kan	doen	als	zij	alleen	faciliteert,	of	stimuleert	(bijvoorbeeld	via
subsidies),	of	samenwerkt	met	private	partijen.	Een	ingewikkelde
materie	en	dat	bleek	ook	uit	de	discussie.	Om	de	energiedoelen	te
halen	is	stimulering	en	samenwerking	nodig.	Maar	dat	kost	ook
geld.

Een	gemeentelijk	energiebedrijf	biedt	minder	mogelijkheden	de
doelen	te	halen,	terwijl	het	opzetten	ervan	veel	geld	en	menskracht
vergt.	Die	dilemma’s	zijn	merkbaar	in	het	overleg.	Veel	vragen	dus
aan	de	deskundigen	en	de	vertegenwoordigers	van	plaatselijke
energiecoöperaties.	Vanuit	de	CDA-fractie	vraagt	Elleke
Steenbergen	zich	af	of	je	bijvoorbeeld	per	project	kunt	bepalen	of	en
wanner	je	faciliteert,	stimuleert	of	samenwerkt,	zodat	je	maatwerk
levert	aan	je	energiecoöperaties	en	andere	partijen.
De	antwoorden,	ook	op	de	andere	vragen,	zijn	veelal	algemeen	en
geven	vaak	niet	dat	houvast	waarop	de	vragenstellers	hopen.

Oordeel	en	besluit
Met	het	Integraal	Jeugdplan	kan	de	hele	raad	instemmen,	maar	het
wordt	nog	niet	beklonken,	omdat	Gemeentebelangen	vindt	dat
daarvoor	de	hele	raad	aanwezig	moet	zijn.	Een	standpunt	dat	de
overige	fracties,	gezien	eerdere	afspraken,	verrast.
Hans	Kamphuis	(CDA)	vraagt	de	wethouder	aandacht	te	schenken
aan	het	nieuws,	dat	kleine	zorgaanbieders	goed	en	winstgevend
draaien,	terwijl	hun	grote	broers	er	veel	minder	aan	overhouden.
Wat	doet	dat	bij	ons	voor	prijs	en	kwaliteit?

Het	agendapunt	Bestuursopdracht	Economie	Programma	Olst-
Wijhe	zorgt	voor	meer	discussie.	De	notitie	doet	voorstellen,	die	de
gemeente	moeten	gereedmaken	voor	de	economie	van	morgen.
Mevrouw	Schulten	spreekt	in	namens	ondernemers	en	winkeliers	en
pleit	ervoor	dat	belanghebbenden	invloed	op	het	beleid	krijgen.
Tevens	vraagt	zij	om	heldere	kaders,	een	duidelijk	doel	en	een
beleid	dat	daarbij	past.	De	CDA-fractie	kan	zich	in	grote	lijnen
vinden	in	de	notitie.	Maar	niet	in	het	voorstel	er	nu	al	20.000	euro
voor	uit	te	trekken.	Die	afweging	wil	de	fractie	pas	bij	de	begroting
maken.	Meer	fracties	denken	zo,	dus	ook	dit	punt	wordt
opgeschoven.

De	agendapunten	over	huisvesting	onderwijs	en	bestemmingsplan
Wesepe	Bomenkampweg	7-9	vergen	in	de	besluitvormende
vergadering	geen	discussie.	Zo	eindigt	dit	driegangenmenu	rond
middernacht.

Thomas	Swart
	

Kortweg
Vooral	de	hogere	kosten	voor	maatschappelijke	ondersteuning	en
jeugdzorg	zorgen	dit	en	volgend	jaar	voor	historische
begrotingstekorten.	Die	vragen	om	historische	besluiten,	zoals	een
fors	beroep	op	onze	algemene	reserve	en	een	heroverweging	van
wat	we	nu	doen,	nog	willen	gaan	doen	en	hoe	we	dat	betalen.
Eind	oktober	en	in	november	komen	de	cijfers	naar	buiten.

Een	terugblik	op	wat	de	fractie	sinds	eind	augustus	zoal	besprak.

Henk	Greeven	vindt	overleg	met	de	banken	nodig	over	het
verdwijnen	van	de	pinautomaat	in	het	Holstohus,	waarna	alleen
een	Geldmaat	aan	de	buitenkant	blijft.	Ouderen	zijn	daar	mogelijk
kwetsbaar	en	kunnen	niet	makkelijk	advies	vragen	als	ze	iets	niet
begrijpen	van	het	opnameproces.	We	stellen	daar	een	raadsvraag
over.

We	praten	na	het	gesprek	met	Herman	Menkveld	door	over	het
diaconaat	en	wat	de	kerken	bezighoudt	met	Corrie	Jacobs	uit	Olst,
Herman	van	der	Linde	op	de	Boskamp	en	Cor	van	den	Berg	uit
Wijhe.

Met	Plaatselijk	Belang	Den	Nul	is	er	contact	over	de	toekomst	van
school	en	buurthuis.	Er	volgt	in	het	najaar	een	enquête	over
leefbaarheid	en	buurthuis.	In	datzelfde	Den	Nul	kijkt	eigenaar	Van
Essen	na	de	verhuizing	naar	Raalte	naar	de	toekomst	van	zijn
leegstaande	locatie.	Hij	wil	doorpraten	met	de	gemeente	over
mogelijkheden	voor	woningbouw.

In	de	raad	van	7	september	gaan	we	akkoord	met	wat	het	college
voorstelt	over	de	zienswijzen	van	burgers	over	de	fietstunnel	Ter
Stege.	Voor	ons	is	belangrijk	dat	de	plek	van	de	nieuwe	school	nu
bekend	is	en	het	fietsverkeer	via	de	tunnel	veilig	kan	verlopen,
onder	meer	door	‘bewegwijzering’	in	Olst	en	de	‘zoen-en-zoefstrook’
voor	de	tunnel.

Gezien	de	gevolgen	voor	onze	gemeenschap	besluiten	we	corona
vast	te	agenderen	in	de	fractie.	Zo	wordt	alvast	langer	wachten	bij
de	Voedselbank	genoemd.

We	stellen	een	expertgroep	voor	wonen	in.	Die	kijkt	naar	onder
meer	de	huidige	bouwplannen,	wat	te	doen	met	vrijkomende
scholen,	de	gebiedsgerichte	aanpak	voor	het	centrum	van	Boskamp
(rk	kerk,	school,	renovatie	zorgcentrum),	het	gebruik	van	locaties
van	stoppende	boeren,	locatie	Van	Essen	op	Den	Nul.
Wat	gaat	gebeuren	met	het	jaarlijkse	maximumaantal	woningen	dat
we	mogen	bouwen,	de	rolverdeling	wat	dat	aangaat	tussen
Deventer/Zwolle	en	het	omringende	platteland	en	de	rollen	van
Salland	Wonen	en	van	de	gemeente	als
initiatiefnemer/investeerder/aanjager.

Er	zijn	twijfels	over	de	prestaties	van	Sallcon,	onderdeel	van
Konnected,	waarvan	we	als	gemeente	aandeelhouder	zijn	(10%,
Deventer	de	rest).	Alternatieven	zijn	onder	meer	aansluiten	bij	de
eigen	groendienst	van	Raalte,	nog	meer	overdragen	aan	ROVA
(doet	het	zware	werk	al)	en	het	zelf	gaan	doen.

Vanwege	corona	krijgen	we	een	digitale	jaarvergadering,	van
belang	voor	goedkeuring	van	de	jaarrekening	en	begroting	en	de
aanstelling	van	Tom	Lugtenberg	als	penningmeester.	Het	bestuur
bekijkt	nog	hoe	we	onze	leden	daarbij	betrekken.
In	december	maken	we	een	papieren	ledenblad.	Alle	geledingen	en
fractieleden	kunnen	daarin	over	hun	activiteiten	berichten	en	we
besteden	aandacht	aan	veertig	jaar	CDA.

Uit	onze	regelmatige	contacten	met	het	‘sociale	veld’	blijkt,	dat
corona	een	groot	deel	van	het	sociale	werk,	ook	DagEnDoen,	sterk
hindert.	Het	Noaberhuus	draait	nog	wel.	Het	vluchtelingenwerk	lijdt
er	minder	onder,	mede	doordat	minder	vluchtelingen	zijn
binnengekomen,	maar	wel	zijn	de	contacten	met	het	Taalpunt	en
soortgelijke	ondersteuning	weggevallen.

We	spreken	met	diverse	inwoners	over	de	toekomst	van	onze
(rooms-katholieke)	kerken.	Wellicht	sluiten	monumentale	kerken	op
termijn	hun	deuren.	Hebben	we	daarvoor	een	‘kerkenvisie’	nodig?
Dit	speelt	al	iets	langer	in	Raalte,	waar	het	CDA	gehoor	heeft
gevonden	bij	de	wethouder.	In	Broekland	verkent	een	groep	vanuit
PB	de	mogelijkheden.	Hier	is	sprake	van	een	gemeentelijk
monument,	wat	herbestemming	wellicht	makkelijker	maakt	dan	bij
onze	drie	rijksmonumenten	in	Wijhe,	Boerhaar	en	de	Boskamp.

Karin	van	der	Toorn	heeft	zich	vlak	voor	onze	gezamenlijke
vergadering	begin	oktober	teruggetrokken	als	CDA-statenlid.	Het
politieke	werk	plus	haar	gewone	baan	en	de	zorg	voor	haar	ziek
geworden	partner	-	waardoor	meer	tijdsbeslag	op	de	boerderij	-
werden	te	veel.	Tevens	hebben	de	stikstofcrisis	en	de	daarmee
samenhangende	‘geluiden’	vanuit	samenleving	en	achterban	haar
geraakt.	Mede	door	de	vele	voorkeursstemmen	was	het	besluit
terug	te	treden	extra	moeilijk.	Karin	is	na	‘even	rust’	bereid	onze
gemeentefractie	te	volgen	en	er	misschien	aan	bij	te	dragen.

In	overleg	met	het	bestuur	houden	we	nog	dit	jaar	een	‘heidag’,
waarin	we	onder	meer	praten	over	de	diverse	taken	van	fractie	en
bestuur,	wat	wel	en	minder/niet	goed	gaat	in	ons	politieke	werk	en
hoe	onze	kernwaarden	(voldoende)	vorm	krijgen	in	ons	dagelijkse
optreden.

Ziekte	trof	de	afgelopen	maanden	onze	pijlers	Riny	van	der	Kolk
en	Ria	Bakker.	Beiden	maken	het	naar	omstandigheden	redelijk	en
zien	verbeteringen.
	

Is	deze	e-mail	niet	goed	leesbaar?	Klik	hier	voor	de	webversie.

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.
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