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Uw CDA in de
gemeenteraad

Sanering Olasfa terrein

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.

De sanering van het Olasfa-terrein is bijna klaar. De stoomsanering
van de honderden tonnen pure teer in de bodem is gestopt en ook
het laatste stoomvak is met IJsselwater afgekoeld tot onder de
veertig graden. Nu worden leidingen en installaties ontmanteld en
daarna worden de damwanden (voorzichtig) getrokken. Tenslotte
wordt het terrein opgehoogd.
Wanneer die klus klaar is, wordt op deze plek een parkeerterrein
met inrit voor Abbott aangelegd, waarvan de toegangsweg vanaf
een nieuwe rotonde op de kruising IJsseldijk-Meente tevens de
Bökkers Mölle ontsluit. (Foto Sander Klos)

Julikater

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

In juli stuurden we onze leden uitleg over de ‘enerverende en soms
wat verwarrende vergadering op 9 juli, die tot in de nacht duurde om
tot een besluit te komen’ over de Kadernota 2020-2023.
Het college deed voorstellen die naast forse bezuinigingen ook extra
verhoging van de onroerendzaakbelasting en meer gebruik van
financiële reserves inhielden om zo ruimte te scheppen voor
raadsambities en onder meer een ‘strategisch’ personeelsplan.
Als je wat wilt, dan horen daar ook ‘handjes’ bij.
Kortom, passen en meten om de komende begrotingen sluitend te
krijgen, mede doordat het rijk wel taken afstoot, maar gemeenten
daarbij niet hetzelfde budget toeschuift.
Velen hielden er een kater aan over, zo bleek in gesprekken na het
zomerreces. Het college had zich verkeken op wat de raad bereid
was te doen om zijn zin (amendement en moties) te krijgen, de raad
gaf zich onvoldoende rekenschap van de (emotionele) gevolgen
voor het gemeentepersoneel.
Dit najaar buigen college en raad zich over ‘echte’ harde cijfers voor
de begroting van 2020. We blijven staan voor grote klussen als
energietransitie en duurzaamheid (-49% CO2 in 2030), de
Omgevingswet (2021) en het sociaal domein.

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

Maar mogelijk wordt de soep van 9 juli dan minder heet of met een
andere lepel gegeten.

Geschaduwd
Thomas Swart is lid van de schaduwfractie en kijkt vanaf de
publieke tribune terug op raadsvergaderingen.
Omdat burgemeester Strien herstelt van een oogoperatie vervangt
GB-fractievoorzitter Frank Schumacher hem 2 september als
raadsvoorzitter. De burgemeester wordt deze avond dus niet voor
een nieuwe ambtstermijn van zes jaar beëdigd. Wel wordt mevrouw
Petra Koekkoek (PvdA) geïnstalleerd als raadslid en opvolger van
de afgetreden René Leber.
De agenda bevat weinig beleidszaken. Bij de vragenronde van de
raadsleden stelt ons fractielid Elleke Steenbergen enkele vragen
over de stand van zaken rond het programma aanpak stikstof (PAS)
en de ophef over de chemische stof PFOS
(perfluoroctaansulfonaten).
De hoeveelheid stikstof in de lucht kan veel nieuwbouwprojecten in
de bouw en wegenbouw vertragen of lamleggen. Het college kan
hierover weinig informatie geven, omdat dit landelijk wordt
onderzocht. Ook PFOS, waarbij het vooral gaat over de vervuiling
van grond en bagger, is landelijk nog in onderzoek. De CDA-fractie
maakt zich zorgen over beide onderwerpen en vraagt het college de
raad op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en de gevolgen
voor Olst-Wijhe.
Ook wordt mevrouw Verheulen nog gekozen en benoemd tot extern
lid van de rekenkamercommissie. Deze commissie onderzoekt elk
jaar op aangeven van de raad een bepaald onderwerp of
ontwikkeling, waaruit lering kan worden getrokken.
Maar ja, is zij nu - strikt formeel - wel of niet gekozen. De voorzitter
schorste de vergadering vóór de stemming, in de schorsing werd
gestemd en na de schorsing werd de uitslag bekendgemaakt.
De stemming had dus feitelijk buiten de vergadering plaats.
Dat is te vergelijken met een doelpunt dat na het fluitsignaal voor de
rust wordt gescoord. Ongeldig, want de pauze (= schorsing) is al
ingegaan. De uitslag was gelukkig unaniem, dus alle stemmen voor
mevrouw Verheulen.

Fractienieuws september 2019

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

Actuele zaken zijn op dit moment de plannen voor Noordmanshoek
in Wijhe en de plannen van de scholen voor nieuwe locaties.
Voor het zonnepark op Noordmanshoek wordt een landelijke SDEsubsidie aangevraagd en als die wordt toegekend lijkt weinig de
aanleg meer in de weg te staan. Dan resteert nog een flink deel van
Noordmanshoek, waarvoor de gelijknamige stichting een business
case maakt. Om dat af te ronden, is extra geld nodig.
Wat betreft de toekomstige locaties hebben de scholen een
voorkeur voor plekken bij sporthal de Hooiberg tussen Olst en
Boskamp en het SPOC in Wijhe. Mogelijk wordt in Wijhe de school
op de Boerhaar een derde locatie. Over de precieze plek in Olst
wordt ook nog gesproken.
Het bestuur heeft enig succes met het zoeken naar aanvulling, want
Tom Lugtenberg is bereid het penningmeesterschap van Hans
Kamphuis over te nemen. Met een andere gegadigde lopen
gesprekken.
Bij diezelfde Tom en Ellis Lugtenberg houden we 12 oktober vanaf
15 uur onze ledenmiddag. Een aparte uitnodiging volgt.
We hebben een raadsledenvraag gesteld over de wateroverlast die
12 juli optrad en wat daaraan te doen valt.
Over de ontwikkelingen rond vliegveld Lelystad en dan vooral het
mogelijke laagvliegen boven ons grondgebied hebben we een
schriftelijke vraag bij het college neergelegd.
We vragen, wellicht via een motie, om een verbod op lachgas en
handhaving van dat verbod op evenementen. Feestorganisatoren in
onze gemeente voelen wel voor zo’n verbod. Nu is er wel aandacht
voor drank en drugs, maar gebruik en gevolgen van het - legale lachgas baren ons zorgen.
Voor een volgend onderzoek van de rekenkamercommissie voelen
wij voor het onderwerp participatie. Er gaat tijd en geld zitten in het
goed informeren van betrokkenen over bepaalde ontwikkelingen.
Dat vergroot het draagvlak en vermindert waarschijnlijk dure en
tijdrovende rechtsgangen naderhand. Het vergt wel een andere
benadering van gemeente en burgerij en de vraag kan zijn wat we
daar tot nu toe van hebben geleerd.
Volgende vergaderingen
Maandag 30 september fractie, fractiekamer, 9 uur.
De brede fracties worden gehouden in vergaderruimte 2 op 7 en 28
oktober, 4, 11 en 25 november en 9 december (vanaf 13 uur met
bestuur erbij).
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.
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