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Beste Kernachtige vrienden,
Het is weer tijd voor een korte update. Waar staat Kernachtig Wijchen en wat houdt ons bezig? Enkele
fractieleden zijn in de pen geklommen om jullie te informeren over ontwikkelingen binnen onze mooie
gemeente.

Wij wensen jullie een mooi, gezond en kernachtig 2018!

De lijst van 20

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Kernachtig Wijchen is op 20 november de top van de kieslijst vastgesteld.
De afgelopen maanden konden kandidaten namens Kernachtig Wijchen solliciteren naar een functie als raadslid voor de aanstaande raadsperiode. De kieslijstcommissie heeft met maar liefst 24 kandidaten gesprekken gevoerd.

De kieslijstcommissie heeft vervolgens een advies afgegeven aan het bestuur van
de partij en haar leden, waarna de lijst afgelopen maandag voor de eerste 20 kandidaten kon worden vastgesteld.
De eerste twintig kandidaten bestaan uit een brede afspiegeling van de Wijchense
samenleving. Vrouwen en mannen, van uiteenlopende leeftijden, met verschillende expertises en uiteenlopende politieke ervaring. Er is een goede mix gevonden
tussen ervaren raadsleden en talentvolle nieuwelingen. Op de lijst treffen we de
volgende nieuwkomers:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Helga Janssen
Tim Klinkhamer
Jennifer Zijlstra
Jan Evers
Pierre Derksen
Joyce Hendriks
Twan van Stippent
Saskia Eijkemans
Rudy van Haren
Albert Toorn

Ervaren raadsleden zoals Jan Tap, Joke Joling, Martijn Verharen, Pim
Verbeeten, Renate Loermans, Rob Albersnagel, Twan van Bronkhorst en Wouter
van den Boogaard stellen zich opnieuw kandidaat.
Ria Jansen- Vullers en Sacha van der Put hebben aangegeven na de verkiezingen
te willen stoppen als raadslid. Zij hebben aangegeven graag politiek betrokken te
willen blijven bij de partij.
Pim Verbeeten

Omgekeerd inzamelen van afval schiet doel voorbij

Kernachtig Wijchen wil andere aanpak afval
De grootste partij in de gemeenteraad, Kernachtig Wijchen, wil een pas op de
plaats maken met de invoering van omgekeerd inzamelen. De partij staat volledig
achter de gestelde milieudoelen om te komen tot minder restafval, maar vindt dat
de nu voorgestelde aanpak het doel voorbij schiet.

Recente signalen uit de samenleving, tijdens de inloopavonden, ingezonden brieven en individuele gesprekken geven aan dat er te veel vragen, twijfels en bezwaren zijn omtrent het nu gekozen systeem van omgekeerd inzamelen. Kernachtig
Wijchen vindt dat de gemeente moet luisteren naar deze geluiden. De gemeente
is er voor haar inwoners en niet andersom.
Voor de fractie van Kernachtig Wijchen was dit aanleiding om nog voor Kerst bijeen te komen voor een ingelast beraad. De fractie vindt de verontruste geluiden
uit de samenleving van dien aard, dat het systeem van omgekeerd inzamelen niet
op deze manier niet kan worden ingevoerd. Daarom heeft de fractie besloten om
de gemeenteraad voor te stellen een pas op de plaats te maken en op zoek te
gaan naar een andere aanpak.
De milieudoelstelling - minder restafval - staat voor Kernachtig Wijchen niet ter
discussie. De nu voorgestelde aanpak roept echter te veel weerstand op volgens
de fractie. Daarnaast blijkt uit recente onderzoeken dat er als gevolg van omgekeerd inzamelen, steeds meer verkeerd afval tussen het groenafval en plasticafval
terecht komt. Volgens Kernachtig Wijchen schiet het middel daarmee het doel
voorbij.
Kernachtig Wijchen dient, samen met coalitiepartner VVD, een initiatiefvoorstel in
om niet verder te gaan met de gekozen aanpak. De fracties stellen voor om eerst
te onderzoeken of verbetering van de aanpak mogelijk is en of de huidige bezwaren weggenomen kunnen worden. Bovendien willen beide fracties nagaan of op
andere manieren kan worden voldaan aan de doelstelling van beter scheiden en
minder restafval. Kernachtig Wijchen en de VVD nodigen andere partijen uit om
het initiatief te steunen.
Martijn Verharen

MFA Batenburg
Het plan voor de bouw van een MFA in Batenburg is tot stand gekomen in samenwerking tussen verschillende organisaties en burgers. Dit is juist het mooie
van dit plan hierdoor is er een heel nieuw en beter plan ontstaan met heel veel
mogelijkheden en nieuwe kansen. Voor de leefbaarheid binnen Batenburg.
Het is zelfs zo dat de voetbalvereniging zegt ”Ons belang is ondergeschikt aan de
komst van de MFA deze is belangrijk voor Batenburg.”
Dit gebouw maakt het mogelijk dat de inwoners van Batenburg elkaar kunnen
ontmoeten, kinderen kunnen leren en ontwikkelen, ouderen kunnen elkaar ont-

moeten tegen vereenzaming, ook kunnen zij eventueel zorg ontvangen als dit nodig is. De inwoners kunnen er sporten, er zijn ook mogelijkheden voor culturele
activiteiten.
Batenburg leeft en dat is wat jongeren willen en leefomgeving waar in je actief
kunt zijn waar iets te doen is dit bind jongeren aan hun woonomgeving. Hierdoor is
de behoefte minder om naar de grote stad of het grote dorp te vertrekken.
Door dit plan komen er bouwlocaties vrij bij de school en de Hostert. Daarom heeft
K8W een amendement ingediend dat bijna raadsbreed gesteund werd om de
bouw mogelijkheden te onderzoeken op deze locaties voor starterwoningen, seniorenwoningen of huurwoningen die aansluit bij de behoefte van de inwoners.
Want dit samen waarborgt de leefbaarheid van het stadje Batenburg.
Sacha van der Put

Centrum ontwikkelingen
Nieuwe toekomst voor het centrum
Tijdens de raadsvergadering voorafgaande aan de Begrotingsraad zijn twee ontwikkelingen besproken die grote invloed hebben op het toekomstbeeld van het
centrum van de kern Wijchen. Eerst is er gesproken over het schrappen van het
“pauze landschap”; een tijdelijke opvulling voor het gesloopte oude gemeentekantoor. En verder is gesproken over mogelijke locaties voor een extra supermarkt.
Locaties voor een extra supermarkt
Al jaren wordt er gesproken over huisvesting van een discount supermarkt. Of dat
nu in het centrum is of daarbuiten. Eerder dit jaar diende de raad een motie in met
de vraag om mogelijke locaties hiervoor aan te wijzen in het centrum van Wijchen.
Het college noemde hierop de locaties Westflank, Oostflank en de oude locatie
van De Bolster. Omdat het onderwerp al zo lang onder de Wijchenaren leeft kwam
een groep insprekers hun wensen en zorgen uiten over de verschillende
locaties. Na een stevig beraad in de commissie-vergadering, stak de raad de hand
in eigen boezem en koos voor de locatie ten westen van het centrum. Deze locatie is nu de enige geschikte plek voor een discounter in Wijchen.
Daarnaast hebben Kernachtig Wijchen, PvdA, D66, sociaal Wijchen en Wijchen
lokaal een amendement ingediend waarin de locatie Hart van Zuid (nu nog Zuiderpoort) als een 2e mogelijke locatie voor een discounter is aangewezen. Met dit
amendement komt de raad tegemoet aan de wens van de insprekers van Zuider-

poort. Voor dit moment is de discussie voor huisvesting van een supermarkt / discounter (voorlopig) gesloten.
Het pauzelandschap
Dezelfde avond heeft het college de gemeenteraad een voorstel voorgelegd om
het pauzelandschap te schrappen. De onderliggende nota voorzag in een versnelde ontwikkeling van het voormalige gemeente kantoor omdat de markt op dit moment meer behoefte heeft aan woningbouw. De projectontwikkelaars staan nu te
springen om mee te denken, iets wat twee jaar geleden bij het indienen van de
motie “iets moois voor Wijchen” heel anders lag.
Wij vinden de inhoud van het voorstel weliswaar begrijpelijk, maar vrijwel de hele
raad vond ook de betrokkenheid van burgers bij de ontwikkeling van deze locatie,
onvoldoende terugkomen in het collegevoorstel. KernachtigWijchen signaleert dat
er op dit moment behoeftes en mogelijkheden zijn om de locatie te ontwikkelen en
heeft daarom met een amendement het voorstel aangepast. Samen met de VVD,
PvdA, D66 hebben we het college opnieuw expliciet gevraagd om de inwoners
van Wijchen bij de uitvoering van de motie “iets moois voor Wijchen” goed mee te
nemen in het ontwikkelproces.
Nu de notitie en de motie deze avond werden aangenomen, komt er geen pauzelandschap en kan de ontwikkeling van de locatie van het oude gemeentekantoor
binnenkort van start gaan!
Wouter van den Boogaard

Kerkeveld, het slotakkoord in de raadsvergadering

Heftige discussies begin dit jaar in ‘t Mozaïek. Een volle theaterzaal was het decor
voor een spetterende debatavond. De vele insprekers deden de gemoederen
hoog oplopen rond het voorstel om Kerkeveld van een tweede ontsluiting te voorzien. De tegenstanders bewezen met hun argumenten het gelijk van de voorstanders van zo’n ontsluiting. Immers, niemand wil zo veel verkeer langs zijn woning.
Het gebrek aan draagvlak in de wijk voor de tweede uitgang was voor Kernachtig
Wijchen een belangrijke wegingsfactor om niet mee te gaan in het voorstel van het
college. Kernachtig Wijchen heeft hierop direct aandacht gevraagd voor een verdere verkenning van maatregelen die moeten leiden tot een betere verkeersveiligheid in de hoofdstraten en rond de schoolomgeving. Kernachtig Wijchen diende
hiervoor samen met haar coalitiepartners een amendement in met als opdracht
voor de begroting 2018 te komen met plannen én een passende begroting.

Het college hield woord. Tijdens de begrotingsraad lag een plan klaar om aanpassingen te verrichten aan de 10de straat De Meren, de 40ste straat Diemewei, de
kruising bij de Kerkedreef en de omgeving van De Trinoom. De kosten hiervan bedragen meer dan € 600.000. Een flink bedrag, maar daarmee lossen we wel een
vraagstuk op dat al twintig jaar de wijk Kerkeveld bezig houdt.
In de aanloop naar de begrotingsraad werd duidelijk dat de voorgestelde afsluiting
van de 11de straat, tot grote beroering leidde. Op voorstel van Kernachtig Wijchen
hebben we via een amendement die afsluiting voorkomen. Het college kan nu aan
de slag. Kerkeveld wordt veiliger, mede dankzij de inspanningen van onze fractie.
Geen tweede ontsluiting, maar wel het maximaal haalbare alternatief. Een alternatief dat kan rekenen op draagvlak. En daar doen we het voor!
Rob Albersnagel

!
Heeft u vragen of opmerkingen over de inhoud van de nieuwsbrief of anders, dan kunt u ons bestuur en onze
raadsleden benaderen via telefoon of de mail. De benodigde contactgegevens kunt u vinden op onze website
onder het kopje organisatie - raadsleden of bestuur.
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