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Muziekonderwijs
Kernachtig Wijchen wil graag
zoveel mogelijk kinderen laten
kennis maken met muziek.
Graag zouden wij alle kinderen
in Wijchen willen laten ervaren
hoe leuk musiceren
is, en hoeveel kleur
het aan je leven
kan geven. Aldus
Pim Verbeeten.
De Stroming heeft in het
verleden
veel
pogingen
ondernomen
om
muziekprojecten
te
draaien
op
basisscholen, zoals het project
Muziek in de Klas. Het zijn leuke
vingeroefeningen, maar het is
niet wat wij als fractie graag
zouden willen. Wij willen een
vaste
ingebedde
muziekonderwijs structuur op basisscholen, zodat ieder kind de
gelegenheid krijgt zijn of haar
muziektalenten te ontplooien.
Het plan van het college biedt
deze mogelijkheid, en wel op
een intensiteit die ongekend is.
Door in te haken op het plan
van het college ontstaat er een
mogelijkheid om een brede
instroom van muziekleerlingen
te verkrijgen waar niet alleen
leerlingen van profiteren, maar
ook de verenigingen en de
Wijchense
gemeenschap.
Daarbij, en daar wordt in dit
dossier te vaak
aan
voorbij
gegaan,
kan
een
brede
structurele
kennismaking
met muziek op de basisschool
ook leiden tot meer instroom
van leerlingen in individueel
muziekonderwijs voor gevorderden.
De afgelopen weken hebben wij
veel over de toekomst van het
muziekonderwijs
gesproken.
Daarbij
maakt
Kernachtig
Wijchen zich erg veel zorgen

over de positie van de
medewerkers van De Stroming.
Docenten die letterlijk met hart
en ziel bezig zijn met hun werk.
Die hun baan gevaar zien lopen
en werkzaam zijn in een
branche waar de zwaarste
klappen vallen, kijk maar naar
de
fusies
van
de
symfonieorkesten, en de samenvoegingen van muziekfederaties. Wij verzoeken het college
dan ook te bekijken of en hoe er
plaats is voor deze mensen in de
nieuwe setting.
Het voorstel van het college ziet
er goed uit, maar het roept
teveel vragen op. Hoe gaat de
samenwerking tussen Kans &
Kleur, de gemeente en het
verenigingsleven eruit zien? Hoe
gaan de subsidiestromen tot aan
diploma B eruit zien? Volgens
het college gaat dit via de
verenigingen, maar hoe zit dit
met een pianist of gitarist,
zijnde de meest populaire

goed uit ziet is het met te veel
“accelerando” in elkaar gezet.

Wandelpad Balgoij
Na vragen van Kernachtig
Wijchen in de raadsvergadering
van 31 januari is het wandelpad
tussen de kerk en dorpshuis nu
een feit!
Afgelopen vrijdag 21 juni was
onze fractie aanwezig bij de
onthulling van het ‘Ommetje
Balgoy’. Behalve van het nieuwe
wandelpad tussen ‘t Ballegoyke
en de kerk, konden wij genieten
van de prachtige omgeving
rondom Balgoy.
Samen met zo’n
70
bewoners
werd het een
gezellig
en
boeiend ommetje met als hoogtepunten de
kennismaking met enkele oude
tradities,
de
maasheggen,
muziek en de beklimming van
de Oude Toren.

Winkels zondag open?
instrumenten
in
een
muziekschool. Welke pianoband
of gitaar-orkest is er in Wijchen
die
haar
leerlingen
kan
aanmelden voor gesub-sidieerd
onderwijs? En waar moet dit
dan, bij een cultuur-knooppunt
dat onderdeel uitmaakt van
Kans en Kleur? Op welke
locaties
kan
worden
lesgegeven?
Welke
scholen
gaan wat doen? Welke rollen
gaan de verenigingen spelen?
Wie coördineert de verhuur van
muziekinstrumenten? Wie gaat
straks
de
muziekdiploma’s
uitreiken?
Er zijn dus veel open eindjes. En
die worden nu door het college
verder uitgewerkt. Want ondanks dat het collegevoorstel er

Dat was de vraag waarover de
raad zich donderdag 27 over
mocht buigen.
Er is in Den Haag een nieuwe
wet aangenomen. Om te
voorkomen dat er voortaan
geen enkele winkel op zondag
haar deuren mag openen moest
de verordening worden aangepast.
De fractie van
Kernachtig
Wijchen
is
voorstander van
verruiming van
de openings-tijden. Het centrum
van Wijchen zien we bij dit
onderwerp als een geheel. Wij
geloven in een krachtig centrum
wanneer
samen
wordt
opgetrokken. Een koopzondag
waar een klein gedeelte is
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geopend, is in onze beleving
niet de basis voor een tevreden
consument.
Of zoals Twan van Bronkhorst
het
verwoorde;
“Klanten moeten
terug
willen
komen, in mijn
branche (horeca,
red.) noemen we dat een
stamgast en stamgasten zijn
belangrijk voor de continuïteit”.
De burgemeester had eerder al
aangegeven
dat
het
centrummanagement met de
centrumondernemers op zoek is
naar draagvlak hoe gestalte kan
worden gegeven aan mogelijkheid voor verruiming van de
openingstijden. De fractie van
K8W wilde vooruitlopend op de
uitkomst van dit overleg de deur
al niet wagenwijd open zetten.
We willen voor 1 oktober de
uitkomst horen en aan de hand
hiervan de verordening aanpassen.

Voor winkels op industrieterrein
Oost en Tuincentra is een
uitzondering
gemaakt.
Zij
mogen vanaf 1 juli iedere
zondag de deuren openen.

Keerspoor voortgang
Kernachtig Wijchen heeft zich
vanaf het begin constructief
opgesteld om de komst van de
Stadsregiorail
mogelijk
te
maken. Hiermee krijgt Wijchen
een kwartiersverbinding met
Nijmegen en Arnhem wat ook in
lijn is met ons programma. Daar
staat
tegenover dat
Kernachtig
Wijchen vanaf
het begin een
consequent
kritische
geluid

heeft laten horen als het gaat
om de effecten van het
keerspoor.
Immers
het
keerspoor zorgt voor 50% meer
treinen, meer geluid en vooral
meer
vraag
naar
parkeergelegenheid voor auto
en fiets.
Bovendien vormen de verkeersdoorstroming van noord naar
zuid en visa versa en de
veiligheid op de overwegen voor
ons belangrijke thema’s voor de
toekomst. Dit zijn thema’s met
behoorlijke impact en dito
financiële gevolgen en vragen
dan ook om een duidelijke visie
en lange adem.

Het eerste gebiedsplan voor de
stationsomgeving ging uit van
een bovengronds parkeerdek
van meer dan 6 meter hoog.
Kernachtig Wijchen heeft hier fel
tegen geageerd. Het huidige
gebiedsplan voorziet in een
mooi nieuw stationsplein met
een grotendeels ondergrondse
parkeergarage aan de zuidzijde
voor ruim 200 auto’s. Wij
kunnen ons hierin vinden en
zien ook kansen voor centrumbezoekers.
Wijchen zal meewerken aan de
Stads-regiorail, maar de kern
blijft o.i. dat de initiatiefnemers
de grootste lasten dragen voor
de
benodigde
voorzieningen en
maatregelen.
Ook
in
de
toekomst.
Om
deze
reden
hebben
wij
onder aanvoering van Geert
Gerrits in de raadsvergadering
van
27
juni
een
motie
ingediend, samen met CDA, om
de toekomstige lasten van de
parkeergarage zo laag mogelijk
te krijgen. Deze motie is

unaniem door de raad gesteund.
Maar
helaas
werd
de
afzwakkende uitleg van de
motie door de wethouder door
de raad geaccepteerd. Onzes
inziens moet alles op alles gezet
worden om de structurele
kosten van 1,5 ton niet alleen
door Wijchen gedragen te
krijgen. Verder vinden we het
van groot belang dat het
keerspoor, het stationsgebied en
parkeergarage
gelijktijdig
beschikbaar komen en dat er
maximaal aandacht blijft voor
maatregelen om de gevolgen
voor de overwegen aan te
pakken. Een tunnel is veelvuldig
door ons genoemd, maar de
werkelijke noodzaak zal de
komende tijd duidelijk worden.
Voor Kernachtig Wijchen een
onderwerp om niet uit het oog
te verliezen.

Verkiezingen
Maart 2014 zal met het rode
potlood
weer
een
hokje
ingekleurd mogen worden. De
gemeenteraadsverkiezingen
staan weer voor de deur.
Kernachtig Wijchen is op vele
fronten
actief
met
de
voorbereidingen. Er zijn een
aantal commissies actief. Een
campagnecommissie,
een
programmacommissie en een
kieslijstcommissie. De laatste is
in gesprek met kandidaat raadsen commissieleden. Heb je
belangstelling; meld je aan via
het
secretariaat.
info@kernachtigwijchen.nl
tot slot namens de hele fractie;

Fijne vakantie

