Nieuwsbrief na de raad
oktober 2016
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.

Begeleiding van werkzoekenden
De gemeente Wijchen sluit een dienstverleningsovereenkomst af met de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Rijk van Nijmegen. Daarin staan beschreven welke activiteiten worden verricht en wat de kosten daarvan mogen zijn.
Afgesproken is dat er € 488.000 ingezet wordt voor dit specifieke maat- en meerwerk. Maatwerk waarmee werkzoekende Wijchenaren weer aan het werk geholpen moeten worden.
Uit de toelichting bij de analyses blijkt dat zowel de instoom als de uitstroom, lager
uitvalt dan in de overige 188 aan de benchmark deelnemende gemeenten. Het
aantal mensen dat langdurig in de bijstand zit, neemt toe. Net als het aantal mensen in de bijstand dat ouder is dan 50 jaar. Pas in het begin van dit jaar, als de afspraken met het werkbedrijf zijn aangescherpt, steeg de uitstroom weer. Wat opvalt is dat de uitstroom voor Wijchenaren achterblijft bij de regio. Voor Kernachtig
Wijchen is het daarom belangrijk dat inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt de goede begeleiding krijgen om weer aan een baan te komen.
Gesprekstafels
Sinds enkele weken worden voor de raad gesprekstafels georganiseerd. Op die
manier kunnen inwoners rond specifieke thema’s in gesprek met de gemeenteraad en de portefeuillehouder van het college. Twee weken geleden werd de begeleiding van werkzoekenden naar de arbeidsmarkt besproken. Wethouder
Schaap gaf toen aan dat de gemeente meer wil samenwerken met het UWV.
Vooral rond de situatie waarin een WW-uitkering de maximale uitkeringsduur af-

loopt en werkzoekenden vervolgens een uitkering Participatiewet kan of moet aanvragen. Waar de fractie van Kernachtig Wijchen zich niet in kan vinden, is dat de
samenwerking tussen gemeente Wijchen en UWV zich beperkt tot een groep van
ongeveer 20%. Namelijk die groep inwoners die na een uitkering WW wel recht zal
hebben op een uitkering van de gemeente.
Meerdere fracties delen het standpunt van Kernachtig Wijchen. Over twee weken
wordt het agendapunt besproken in de gemeenteraad. We denken nog na over
welke maatregelen eventueel te nemen zijn.
Rob Albersnagel

Mag het wat toegankelijker?
Drempels, stoepranden en trappen. Kleine hindernissen die voor de gemiddelde
mobiele Wijchenaar geen probleem zijn. Maar als je in een rolstoel zit kun je daardoor vaak ergens niet komen. Bij Kernachtig Wijchen vinden we het belangrijk dat
alles toegankelijk is voor onze inwoners. Het mag niet uitmaken of je een beperking hebt, van welke aard dan ook.
In de praktijk hoor en zie ik regelmatig belemmeringen in de openbare ruimte.
Mensen met een geestelijke- of lichamelijke beperking kunnen daardoor lang niet
altijd doen wat ze willen! Ze ervaren drempels in de zorg, wonen, arbeid, vrije tijd,
maar ook in het onderwijs. Soms is het heel praktisch: kun je met scootmobiel of
rolstoel wel een winkel of een gebouw in? Begrijpt een iemand die niet kan lezen
en schrijven, de informatie wel die hij krijgt? Maar de drempel kan ook mentaal
zijn: wordt iemand met autisme of hersenletsel wel als volwaardig gezien en behandeld? Dat is lang niet altijd het geval.
VN verdrag
Sinds juli dit jaar heeft Nederland een verdrag van de Verenigde Naties ondertekend die de drempels voor iedereen met een handicap moet wegnemen.
De eerste week van oktober was in Nederland de Week van de Toegankelijkheid.
Dat was een mooie gelegenheid om in de commissievergadering van 6 oktober
vragen hierover te stellen aan wethouder Schaap. De wethouder zegde toe schriftelijk toe te lichten hoeveel werk de gemeente Wijchen hier al van heeft gemaakt.
Rob Albersnagel

Nieuw speelruimtebeleid

Vanuit de brede school gedachte is er voor gekozen om 10 schoolpleinen als centrale speelplek in te richten en op te nemen in het speelruimtebeleid. Hiervoor zijn
aanpassingen noodzakelijk, gebeurt dit niet dan is er volgens de gemaakte
quickscan structureel fors meer budget voor vervanging nodig.
Met het aanwijzen van centrale- en steun speelplekken kan de focus liggen op het
behoud van duurzame passende speelvoorzieningen.
Naar onze mening is er in het nieuwe speelbeleid te weinig aandacht voor de leeftijdsgroep 12 tot 18 jarigen. Namelijk dat het speelbeleid, breedtesport en JOP-beleid zou worden samengevoegd tot een samenhangend speelbeleid gericht op
kinderen van 0 tot 19 jaar.
In Wijchen zijn momenteel 7 jongeren ontmoetingsplekken (JOP’s): in Wijchen,
Balgoij, Hernen en Batenburg. Bij een aantal JOP’s is er een combinatie met een
(verhard) sportveld. Het plan Huurlingsedam (2e fase) bevindt zich in de voorbereidende fase. In de randvoorwaarden is aangegeven dat een jongerenontmoetingsplek in de buitenruimte ook in deze wijk aan de orde moet zijn. Daarnaast zal
onderzocht worden of er mogelijkheden zijn voor een sportvoorziening van 12 tot
19 jaar in Zuid.
Maar hoe uitdagend zijn de voorzieningen voor deze leeftijdsgroep?
We vinden het belangrijk dat jongeren gestimuleerd geworden om gezond en actief bezig zijn. We moeten daarom niet te bang zijn om in de jeugd te investeren
doormiddel van het realiseren van uitdagende speelplekken, waar sportief gesport
en bewogen kan worden!
Voor ons was dit aanleiding om een motie te maken die we samen met de Partij
van de Arbeid ingediend hebben:
1.

2.

3.

voor het eind van 2016 een aanvulling op het speelbeleid, gericht op ‘vrije
speel- en sportvoorzieningen’ voor de leeftijdsgroep 12-18 jaar, aan de raad
voor te leggen,
daarbij prioriteit te geven aan de realisatie van een voorziening in WijchenZuid en bewoners en jongeren die al eerder betrokken waren bij dit initiatief,
hier opnieuw bij te betrekken,
de eventuele financiële gevolgen van dit aanvullende speelbeleid mee te nemen in de begroting van 2017.

In de raadsvergadering kregen we hier niet alle handen voor op elkaar. Na aanpassing van beslispunt 1 in voor de begroting van 2017 en verwijdering van beslispunt 2 stemde de raad unaniem in met de motie.
Tijdens de begroting in november zal het college met een voorstel komen. Ook
dan hopen we de hele raad mee te krijgen om meer voorzieningen te krijgen voor
jongeren in Wijchen.
Joke Joling

Verloedering, verkrotting en veiligheid rond
Mawi-pand
Fractie Kernachtig Wijchen heeft bij monde van René Reijnen tijdens het vragen
halfuurtje opnieuw aandacht gevraagd voor het voormalig Mawi-pand aan de
Nieuweweg nadat er voor de tweede keer brand is geweest, de fractie maakt zich
ernstig zorgen over de veiligheid in de omgeving door verloedering van het Mawipand.
Het pand is een doorn in het oog van omwonenden en vele inwoners van de Gemeente Wijchen. De fractie heeft gevraagd of de zorg wordt gedeeld en welke
maatregelen worden getroffen om op te treden. Na veel negatieve antwoorden in
het verleden op vragen over het Mawi-pand is Kernachtig Wijchen nu blij verrast
met het antwoord van Burgemeester Verheijen.
De gemeente kan in twee situaties ingrijpen, namelijk in geval van een gevaar
voor de volksgezondheid, zoals overlast van ongedierte, of een direct gevaar voor
omwonenden en passanten, zoals instortingsgevaar.
De gemeente Noordwijk heeft eerder dit jaar in een vergelijkbare situatie op basis
van een excessenregeling in de Welstandsnota met succes dwangsommen opgelegd en geëist om tot amoveren van een bepaald pand over te gaan. Dit is gehonoreerd door de Raad van State en deze jurisprudentie biedt andere gemeenten
een handvat om een situatie zoals aan de rotonde Nieuweweg/Kamerling Onnesstraat Mawi-pand effectief aan te pakken. De gemeente Wijchen heeft dezelfde excessenregeling opgenomen in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit. Op basis van de uitspraak van de Raad van State inzake Noordwijk ontstaat een traject om vergelijkbare situaties in Wijchen aan te pakken.
Burgemeester Verheijen heeft aangegeven om eerst de mogelijkheden te onderzoeken en dan naar bevindingen te handelen.
René Reijnen

!
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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