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Keerspoor Deel 2
Naast de discussie over het
keerspoor speelde deze
periode nog een vraagstuk
waar de nodige roering over
ontstond.
Om een subsidie veilig te
stellen voor ontsluiting van
industrieterrein Oost kwam
het college met het volgende
voorstel; “ Wij vragen de raad
krediet voor onderzoek naar
een spoortunnel in de Buys
Ballotstraat”.
Uit
onderzoek
was naar
voren
gekomen
dat een ongelijkvloerse
kruising nabij de Teersdijk
niet mogelijk was. Het college
wilde de genoemde subsidie
met dit plan veilig stellen. De
ondernemers en aanwonende
tussen de Nieuwe Weg en
Gagelvenseweg roken onraad.
Een buurtcomité werd
opgericht. Verschillende
fracties en infobijeenkomsten
werden bezocht om dit
ingrijpende voorstel, wat
mogelijk het einde van de
meeste ondernemingen zou
betekenen, naar de prullenbak
te verwijzen. In de
raadsvergadering van 17
maart besloot de raad
unaniem tegen de beslisnota
en was de tunnel in de Buys
Ballotstraat een luchtballon
die tot veler
tevredenheid
uiteen spatte.
Hiermee zal
subsidie die
voor dit project beschikbaar
was niet Wijchen voorbij gaan.
Voor de fractie van Kernachtig
Wijchen geen argument om

daardoor onomkeerbare
beslissingen te nemen.
Keerspoor deel 3
Op voorspraak van Kernachtig
Wijchen werd aansluitend de
commissievergadering van
februari afgesproken dat er
eerst een masterplan moet
komen waarin de totale
verkeersstructuur in Wijchen
grondig wordt onderzocht.
Onze insteek hierbij zal zijn
dat ook een nieuw station met
keerspoor in Oost wordt
meegenomen in dit onderzoek.
Alle opties blijven
bespreekbaar. Zoals eerder
aangegeven is Kernachtig
Wijchen een voorstander van
de regiorail. Dit staat
uiteindelijk los van de
stationslocatie. Wel zal
Kernachtig Wijchen zich
verzetten tegen een station in
West zolang hieraan geen
passende oplossingen worden
gekoppeld om de
barrièrewerking van het spoor
te beperken. Tijdens de
afgelopen weken kwam er nog
meer opmerkelijk nieuws. Het
argument dat de spoorbrug bij
Niftrik een obstakel zou zijn
om de regiorail Brabant in te
brengen bleek niet keihard.
Zowel intimi bij Prorail als de
voorzitter van
de Stadsregio
lieten blijken
mogelijkheden
te zien.
Kernachtig
Wijchen is voorstander van
goede openbaar vervoer
verbindingen richting Arnhem
maar zeker naar Brabant.
Deze ontwikkeling biedt
mogelijk-heden. Want rijdt de
regiorail door naar Oss zal er

een keerspoor moeten komen
in Brabant en niet in Wijchen
West of Oost. De kosten die
gemaakt moeten worden voor
een keerspoor in Wijchen
blijven in de knip en kunnen
mogelijk
worden
aangewend
voor een
oplossing
die de
verkeersproblematiek in de
toekomst door “dichtlig tijden
van spoorbomen” kunnen
opheffen. Het masterplan, of in
raadsjargon; het GVVP2, kan
verder ontwikkeld worden.
Het zal een breed gedragen
verkeers- en vervoersplan
worden waarmee voorkomen
wordt dat Wijchen in de
noord-zuidrichting niet op slot
gaat door dichte overgangen.
Wordt vervolg…………………

Multi-FunctioneleAccommodatie (MFA) De
Boskriek
17 maart stond beslisnota IZ
054 op de agenda.
Een ingelast
voorstel van het
college om een
krediet
beschikbaar te stellen om
basisschool De Boskriek
(Wijchen Zuid) te verbouwen
tot een MFA.
Kans en Kleur heeft vorig jaar
september een verzoek
ingediend om De Boskriek aan
te passen en uit te breiden. Het
rijk heeft een subsidie
beschikbaar gesteld voor het
project, met als doel het
gebouw geschikt te maken
voor brede school activiteiten.
Het voorstel is aan de agenda
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toegevoegd omdat er enige
haast geboden is. Als
voorwaarden voor de
rijkssubsidie is een einddatum
gesteld en wel dat de
verbouwing eind 2011 gereed
is. Krap maar het kan gehaald
worden waarmee we voldoen
aan de eis van de
rijksoverheid.
Kernachtig Wijchen is
voorstander van een goed
netwerk van brede scholen.
Wij zien nu en in de toekomst
kansen voor het gedeelte van
Wijchen Zuid waar De
Boskriek is gelegen in de Oude
Laan. Samen met Kans en
Kleur, De Eerste Stap en MEER
Welzijn Wijchen zijn er
afspraken gemaakt om de
school om te vormen tot een
brede school. De school zal
hiermee meer dan voorheen
een wijkfunctie kunnen
vervullen.
Samen met
de wijk de
handen ineen
om zo de
school om te
vormen tot een
multifunctioneel gebouw, waar
naast les, de school ook
gebruikt zal worden voor tal
van activiteiten.
Kernachtig Wijchen heeft dan
ook ingestemd met deze
beslisnota.
Vragen halfuurtje en VV
Alverna
Tijdens het vragenhalfuurtje
stelde Elaine van Haren (CDA)
voor om een bedrag van
90.000 euro beschikbaar te
stellen voor de voetbal
vereniging Alverna.

Een voor Kernachtig Wijchen
vreemde actie omdat
wethouder Engels had
toegezegd met de afronding
bezig te zijn met het
huisvestingsplan voor
sportaccommodaties. Hierin
zou de aanvraag vanuit
Alverna voor de aanpassing
van de kleedkamers zeker een
plaats moeten krijgen.
Het antwoord van de
wethouder was helder. “Ik kan
en mag niet zomaar de
portemonnee trekken in maart
voor een aanvraag die in
januari is binnengekomen. De
raad heeft het budgetrecht en
kan hiertoe opdracht geven”.
Duidelijk en helder, dachten
wij.
Wat schets de verbazing
wanneer de PvdA een week na
de vergadering met een
initiatief-voorstel
komt om per
direct alsnog het
bedrag
beschikbaar te
stellen uit de
algemene reserves.
Voor Kernachtig Wijchen een
vreemde manier van politiek
bedrijven.
Wie is het volgende, kunstgras
van Bergharen tot Balgoij,
nieuwe accommodaties in
Batenburg en Wijchen voor de
tennisclub. Waar gaat dit naar
toe.
De fractie is bij Alverna op
bezoek geweest. Dat de
huidige accommodatie
gedateerd is duidelijk
geworden. Verouderde
gebouwen die “op” zijn. Hoge
energielasten, daken die
geregeld lekken, te weinig
ruimtes en een niet
beheerbare situatie.

De gemeenteraad heeft voor
zichzelf regels afgesproken
hoe om te gaan met
dergelijke
verzoeken. Een
verzoek moet voor
april zijn ingediend
zodat het meegenomen kan
worden in de begroting van
het komende jaar, waar in
november besluit over
genomen wordt.
Na overleg met de collega
coalitiepartijen zal aan Alverna
de volgende handreiking
worden gedaan. Er komt een
nieuw initiatief voorstel
waarin wordt voorgesteld
Alverna een bedrag te lenen.
Zodra het huisvestingsplan
voor sportaccommodaties
wordt besproken en Alverna
wordt aangemerkt met een
prio1, zal het geleende geld in
de vorm van een subsidie
worden verstrekt. Niet eerder
en niet vooruitlopend op het
IHP voor sport.
Het voorstel zal op 28 april in
de gemeenteraad worden
besproken.

