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VERKIEZINGEN 2014

VERKEERSCONTROLES

BEGROTINGSVERGADERING

We zijn inmiddels druk bezig
met de voorbereidingen voor de
gemeenteraadsverkiezingen
2014.
Elf november is er een
algemene ledenvergadering waarbij de kieslijstcommissie verslag
zal doen van zijn
bevindingen
en
met een voorstel voor een
lijsttrekker zal komen. Ook de
programmacommissie heeft niet
stil gezeten en zal een concept
programma presenteren.
De avond zal gehouden worden
in de Mijlpaal in Hernen.

Waarom controleert de politie
steeds op de relatief veilige
randweg en niet op plaatsen
waar dat meer nodig is zo wil de
fractie van het college weten.
De fractie vraagt
ook
of
het
college
mogelijkheden
ziet om hier de
inwoners bij te betrekken. Zij
weten als geen ander waar er te
hard gereden wordt. Er zijn
gemeentes waar inwoners aan
kunnen geven waar het beste
gecontroleerd kan worden.

Op donderdag 31 oktober heeft
de raad de begroting voor 2014
vastgesteld.
De onderliggende stukken over
reserves en voorzieningen, een
programmabegroting en de nota
“Mensen hebben het verschil
gemaakt”
laten
zien
dat
Wijchen,
mede
dankzij
Kernachtig Wijchen, een solide
financieel beleid heeft gevoerd.
In deze roerige tijden wordt een
keurige
meerjarenbegroting
gepresenteerd.

PAUL LOERMANS BESTE
RAADSLID

Zoals gevraagd tijdens de
vergadering van de raad in juni
heeft
het
centrum
management
Wijchen een peiling gehouden
onder de centrumondernemers.
De enquête ging niet over de
kleur van zwarte Piet maar over
de winkelsluitingstijden. En dan
vooral de openingstijden op
zondag.
De uitkomst is helder. De
ondernemers willen niet iedere
zondag
open,
maar
de
zondagen dat ze open zijn,
willen ze er wel iets moois van
maken.
Het
aantal
koopzondagen
wordt uitgebreid
en over een jaar
zal
gekeken
worden of de verandering het
beoogde effect heeft gehad.
Het voorstel staat voor de
komende periode op de agenda.
De fractie moet hierover nog
met elkaar in gesprek.

Kernachtig
Wijchen
fractievoorzitter Paul Loermans en D66
raadslid Willy Brink zijn door de
campagneleiders
van
de
Wijchense politieke partijen
gekozen tot beste raadsleden
van
deze
raadsperiode.
Wijchens Weekblad Wegwijs
hield een peiling onder de
raadsfracties. Men mocht een
top 3 van beste raadsleden
opstellen waarbij er geen
fractiegenoten
genoemd
mochten worden. Bea Schouten
van het CDA werd derde. Aldus
de Wegwijs van 16 okt. 2013

WINKEL SLUITINGSTIJDEN

Een begroting met
enige ruimte voor
nieuwe initiatieven.
De
collegepartijen
blikken
tevreden terug op een periode
waar bijna alle zaken uit het
partij- en coalitieprogramma in
gang zijn gezet of afgerond.
Al met al was er weinig ruimte
voor “politiek vuurwerk”
Welke aanpassingen heeft de
raad zoal aangebracht;
BUDGET
DORPSONTWIKKELINGSPLANNEN
De stuurgroep die zich bezig
houdt
met
de
dorpsontwikkelingsplannen wil
het enthousiasme binnen de
groepen in de verschillende
dorpen behouden. Met een
amendement is voor 2014 geld
beschikbaar
gesteld
als
werkbudget. Hiermee worden
de uitwerkgroepen financieel
gesteund tijdens de verdere
uitwerking van de plannen. Om
nu
al
structureel
budget
beschikbaar te stellen ging de
stuurgroep te ver. Zij wilde niet
over het graf van de huidige
raad heen regeren.
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Er is wel de wens uitgesproken
dat een volgende raad de
positieve houding tegenover de
uitwerkgroepen continueert.
BUURTVADERS
Kernachtig
Wijchen
heeft
veiligheid hoog in het vaandel
staan. En dan vooral de
veiligheid zoals die door u wordt
ervaren.
De schaalvergroting die vanuit
Den Haag gepraktiseerd wordt,
werd door Paul Loermans
gehekeld. Hij verweet de
landelijke partijen, VVD en
PvdA, geen oog te hebben voor
de schaalgrootte van Wijchen.
Hij verwees naar de plannen
over de omvang van lokale
overheden
(min
100.000
inwoners), het sluiten van kleine
scholen (min 100 leerlingen) en
de
inmiddels
opererende
nationale politie. Een nationale
politie die na bijna een jaar
functioneren vooral oog schijnt
te hebben voor de grote steden
problematiek. Wijchen komt,
gelukkig, in dat rijtje niet voor.
Blijft staan dat ook wij niet
geheel ontkomen aan stadse
taferelen.
“Wanneer
de
politie het niet
kan, dan pakken
we het zelf maar
op”, stelde Paul. Hij kondigde
aan voor maart met een
initiatiefvoorstel
te
komen
waarin de weg wordt vrij
gemaakt voor zgn. buurtvaders.
Georganiseerd en ondersteund
door de gemeente burgers die
een extra oogje in het zeil willen
houden. Over de uitwerking
wordt de komende maanden
nagedacht.
We houden u op de hoogte.

STOOKVERGUNNING
Kernachtig Wijchen is wars van
overbodige
regelgeving, de
paarse krokodil!
Het gezicht van het landschap
wordt voor een groot deel
bepaald door houtwallen, hagen
en andere erfbeplanting. Voor
het overgrote deel aangelegd en
beheerd door particulieren. Het
onderhoud
van
deze
beeldbepalende
aankleding
geeft veel snoeiafval. Een van
de mogelijkheden om hier van
af te komen is de brandstapel.
Hiervoor is sinds
een aantal jaren
dan wel een
vergunning
vereist.
Wat blijkt nu, de leges voor
deze vergunning is de afgelopen
jaren vervijfvoudigd maar wordt
ook slechts 1 keer per jaar
aangevraagd. “Afschaffen dus”,
waren de wijze woorden van
Paul. Helaas kregen we daar
geen steun voor. Wat we wel
gaan inbrengen tijdens de
behandeling
van
de
legesverordening in december is
een amendement om in ieder
geval de leges terug te brengen
naar een acceptabel bedrag.
GRATIS WiFi
Gratis
Wifi
bestaat
niet,
we kunnen het
wel
gratis
aanbieden. Dat
is de strekking
van het amendement dat
Kernachtig Wijchen samen met
D66 heeft ingediend.
De
tijd
staat
niet
stil.
Bereikbaarheid en snel toegang
tot het internet zal een goede

bijdrage
leveren
tot
een
levendig centrum.
Wij hebben voorgesteld dat de
gemeente een derde deel van
de kosten voor haar rekening zal
nemen. Het andere deel is voor
de
ondernemers
en
pandeigenaren
GLASVEZELAANSLUITING IN
HET BUITENGEBIED
Al sinds de invoering van
glasvezel
binnen
onze
gemeentegrenzen dringt de
fractie van Kernachtig Wijchen
aan op aansluitingen voor alle
woningen en niet alleen in de
kernen. Het buitengebied lijkt
verstoken te blijven.
Samen met onze coalitiegenoten
en D66 hebben we een motie
opgesteld. Een oproep aan het
college om actief met bewoners
en uitwerkgroepen van de DOP’s
aan de slag te gaan, krachten te
bundelen en initiatieven bij
elkaar te brengen om deze te
laten
beoordelen
op
de
haalbaarheid. De kosten die een
dergelijk onderzoek met zich
mee brengt te dekken uit het
innovatiefonds.
Wij denken dat
deze vorm van
snel
internet
ook bereikbaar
zal zijn in het buitengebied. Het
college heeft tot 1 april de tijd
gekregen om de resultaten te
presenteren.

