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Wijchen 21
Verkiezingen 2014
Woensdag 19 maart zijn de
gemeenteraadsverkiezingen. De
kieslijstcommissie
heeft de eerste 14
kandidaten
bekend
gemaakt,
de
programmacommissie heeft het
“spoorboekje” voor de komende
periode gepresenteerd en de
campagnecommissie is druk
met de uitwerking van hun
plannen.
Kortom
de
verkiezingskoorts heeft ook
velen
binnen
Kernachtig
Wijchen bereikt. Als een olievlek
zal het gedachtegoed over
Wijchen worden verspreid. Het
gedegen financieel, sociaal- en
duurzaam
beleid
van
de
afgelopen jaren is de basis om
verder te gaan. Zaterdag 28
december 2013 is dit bevestigd
in De Gelderlander. Wijchen
wordt hierin geroemd om het
solide financiële beleid wat
gekenmerkt wordt door de
laagste lasten in de regio. Er
werd gesproken over een
belastingparadijs. We mogen dit
zeker ook toeschrijven aan de
inzet van de K8W vertegenwoordigers in zowel de vorige
en huidige periode in raad en
college.
Wij zijn overtuigd, wat rest is dit
over te brengen op onze
inwoners. Hiervoor is onder
meer een heuse campagnewinkel geopend. Iedereen is vrij
binnen te lopen om in gesprek
te gaan met raads- en
commissieleden. De winkel is
open op vrijdagavond en
zaterdagmiddag.

Onder de naam Wijchen 21
werd het college voorstel aan de
raad aangeboden. Met dit
voorstel wil het college de
ambtelijke organisatie anders
laten werken, klantvriendelijk
vanuit de Ja Tenzij gedachte,
met een ict die op orde is en in
een gerenoveerd gebouw. Het
college
vroeg
nu
een
voorbereidingskrediet van een
half miljoen om dit verder uit te
werken en met een totale kosten
indicatie van 11,6 miljoen.
Kernachtig Wijchen staat achter
deze
uitgangspunten
zo
betoogde
Paul
Loermans.
Sterker nog wij beschouwen het
als een steun voor onze kritiek
van de laatste jaren. Echter de
financiële onderbouwing geeft
aan dat er nu nog
wat ruim gerekend
wordt en omdat de
raad moet sturen
aan
de
voorkant
heeft
Kernachtig Wijchen samen met
CDA en VVD het voorstel om
het budget op 10,4 miljoen te
zetten. Ongeveer 10% minder.
Om te voorkomen dat de te
besparen 1,2 miljoen naar
andere dingen gaat wordt deze
in een soort van crisisreserve
gezet waarin alleen middels een
raadsvoorstel aan te komen is.
Wij waren van mening dat er
meer te bezuinigen zou zijn
maar stonden daarin binnen de
coalitie alleen. Paul zette
namens Kernachtig Wijchen
daarom fors de toon door te
benadrukken dat het college
echt van die korting uit moest
gaan.
Tijdens de raadsvergadering
wist portefeuillehouder Hans
Verheijen ons te overtuigen dat

het college de boodschap
begrepen had. Het amendement
kon zelfs rekenen op de steun
van PvdA, D66 en SW.
Het college kan nu beginnen
aan de voorbereidingen om de
Wijchense inwoners straks met
een moderne manier van
dienstverlening ter wille te zijn.

Drank- en Horecawet
Verbaasd was de fractie na het
lezen van de nieuwe drank- en
horecawet die in december
moest worden vast gesteld.
Geen Wijchens maatwerk maar
een eenheidsworst die door de
burgemeesters uit de regio was
bedacht en in alle gemeentes
zou worden uitgerold. Althans
dat was de gedachte.
In de praktijk zou het betekenen
dat er alleen tussen 12.00 uur
en 24.00 uur in dorps- en
wijkcentra en sportkantines
alcohol
geschonken
mocht
worden. Geen goed idee vond
de fractie. Wat moet de biljarter
die ’s morgens om 09.30 uur de
eerste
carambole
heeft gemaakt en
graag rond 11.00
uur een borreltje als aperitief wil
drinken? Of hoe zit het met de
zaalsporter die om 24.00 uur het
eindsignaal hoort en na het
douchen de tap gesloten vindt?
Niet over nagedacht door het
college. Namens de fractie trok
Rene
Reijnen
het
“debat-kleed” aan. Hij
legde zijn oor te luister
bij
de
horeca,
beheerders
van
de
paracommercie
en
verenigingen. Nadat hij goed
geluisterd had kwam hij met een
aantal suggesties. Deze zijn
verwerkt in een amendement.
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Een
ruime
meerderheid
schaarde zich achter hem en de
verordening werd op een aantal
essentiële onderdelen aangepast. Het is een verordening
naar Wijchense maatstaven
geworden, rekening houdend
met
de
wensen
van
betrokkenen.

Kaders Buitensport
In 2012 heeft de raad ingestemd
met het RSA, Renovatieplan
Sportaccommodaties. Doel van
dit plan is het in stand houden
van
de
fysieke
sportinfrastructuur. Het ontbrak
nog
aan
duidelijke
beleidskaders
om
nieuwe
aanvragen en/of extra sportvelden tegen elkaar af te wegen.
Er
zijn
een
aantal
toetsingscriteria gesteld waar
een
aanvraag
aan
moet
voldoen. Naast een sport- en
roostertechnische noodzaak, is
er een “verwijsafstand” opgenomen. Dit betekend dat een
aanvraag wegens ruimtegebrek
niet gehonoreerd wordt wanneer
bij een andere vereniging
binnen een straal van 3500 mtr.
overcapaciteit aanwezig is. De
overige criteria gaan over het
Wijchens karakter van een
sportclub, er geen onderscheid
wordt gemaakt wat een club zelf
investeert en de structurele
verhoging van de eigen bijdrage
bij
een
plusvoorziening,
bijvoorbeeld een kunstgrasveld.
Een amendement, van onze
coalitiegenoot CDA, is toegevoegd aan de criteria. Dit
behelst dat een vereniging eens
per 5 jaar een investeringsverzoek mag doen.

Ontwikkeling Keerspoor
Keer op keer worden we verrast
met ontwikkelingen die op de
een of ander manier gekoppeld
zijn aan het keerspoor. Het
keerspoor dat zal worden
aangelegd om een kwartiersdienst mogelijk te maken in de
stadsregio Arnhem Nijmegen.
De trein zal in Wijchen,
eindstation van deze dienst,
moeten keren. Hiervoor komt
een rangeerstrook, het zgn.
keerspoor. Geert Gerrits heeft
zich dit dossier eigen gemaakt.
Scherp volgt hij de
ont-wikkelingen en
heeft
veelvuldig
contact
met
buurtbewoners en
wethouder.
Een ingrijpende ontwikkeling
met voordelen voor reizigers. Er
zijn ook nadelen te benoemen
voor in het bijzonder de
bewoners
in
de
directe
omgeving van het station. Zo zal
de verkeers- en parkeerdruk
toenemen.
De
spoorwegovergangen
richting
Nijmegen zullen meer tijd per
uur gesloten zijn. Kernachtig
Wijchen pleit voor een tunnel
om
de
doorstroom
te
garanderen. Om parkeerdruk op
te
vangen
is
er
een
parkeerkelder bedacht op de
plek waar nu Rob’s Place is
gehuisvest. K8W heeft zich
sterk gemaakt voor een kelder.
In een eerder stadium was er
sprake van een parkeerdek
waarbij de auto’s op een aantal
lagen boven het maaiveld
geparkeerd konden worden. Op
aandringen van onze fractie is
het een parkeerkelder geworden
met maximaal een meter boven
het
maaiveld.
Geen
parkeerkolos
op
deze
beeldbepalende locatie aan de
poort van het centrum en nabij
de molen. Deze ruimtelijke
aanpassing is door de raad
omarmd in een Gebiedsvisie
Stationsgebied. In strijd met

deze visie komt het college toch
met het bericht dat de
parkeergarage een hoogte zal
krijgen van 4,75 meter. Dit zou
noodzakelijk zijn vanwege de
opbouw van een dubbellaags
fietsenstalling.
Stop, zegt Geert Gerrits, we
hebben een afspraak gemaakt
over de inrichting en deze zal
leidend moeten zijn. Hiervoor
heeft hij tijdens de raadsvergadering
een
motie
ingediend die het college
opdraagt een ontwerp te maken
wat past in de gebiedsvisie.
Wordt vervolgd………………… !
Wat rest
Het einde van 2013 nadert met
grote zekerheid. Terugblikkend
mag gesteld worden dat we als
collegepartij wat betreft het
spoorboekje (partijprogramma)
2010-2014 “op tijd rijden”. De
meeste
doelstellingen
zijn
gehaald of in gang gezet.
Kernachtig Wijchen heeft als
jonge partij, met veel ervaring,
laten zien wat het waard is. Hier
mogen we trost op zijn, maar
niet in berusten. Politiek blijft
een dynamisch proces. Het
belang, van degene van wie we
het
vertrouwen
hebben
gekregen en voor wie we het
mogen doen, zal leidend blijven.
Een wens dat het ons allen
goed mag gaan in 2014, een
belangrijk
politiek
jaar
in
gemeenteland.
Maar
bovenal
wensen wij u allen
een voorspoedig
jaar
in
goede
gezondheid.

