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Afval scheiden, voordeel?
Afval, we hebben er allemaal
dagelijks mee te maken.
Papier-, glas-,
blik-, plastic-,
groenafval, er
zijn vele
soorten afval in
een doorsnee huishouden.
Iedere afvalstroom zou voor
het milieu een eigen weg
moeten volgen. Scheiden aan
de bron levert het grootste
voordeel voor het milieu op en
is goedkoper in de verwerking.
Sommige afvalstromen
brengen zelfs geld op! Denk
hierbij aan papier en groenafval.
Een van de opmerkingen die in
1982, bij de gemeentelijke
herindeling van
Bergharen en
Batenburg naar
één gemeente
Wijchen,
regelmatig werd uitgesproken
was dat het enige voordeel de
grijze kliko zou zijn. Helaas is
het voordeel van de grijze kliko
op het milieuaspect achterhaald. Er wordt van alles
ingegooid. De bewustwording
dat scheiden van afval goed is
voor het milieu is al bij vele
gemeengoed geworden en gaat
bij de meeste van ons als vanzelfsprekend. Helaas wijzen de
afvalcijfers anders. In de ons
omliggende gemeentes wordt
per gezin vele kilo’s minder
aan restafval aangeleverd. Een
van de oorzaken zal zijn het
gemak van de grote kliko.
Betalen de inwoners van
Beuningen en Druten per
aangeleverde zak, in Wijchen
betalen de inwoners een vast
bedrag per jaar. Hiervoor mag
26 keer per jaar de kliko aan
straat worden gezet. Per hoofd
van de bevolking wordt op
deze manier ruim 100 kilo
restafval meer aangeboden.
Restafval is een vorm van afval
die niet kan worden hergebruikt, verbranden en
storten is de enige

mogelijkheid. Huishoudelijk
restafval geeft daarmee een
grote druk op het milieu. We
willen dit anders. Ook de
fractie van Kernachtig Wijchen
denkt dat we nog meer bewust
met scheiden bezig moeten
zijn.
In een werkgroep vanuit de
raad is een voorstel voorbereid
hoe in de toekomst om te gaan
met ons afval. Jan Tap zat
namens de fractie van
Kernachtig Wijchen in deze
werkgroep.
De vervuiler zal moeten gaan
betalen, maar hoe? Diftar kan
op een aantal mogelijkheden
worden ingevoerd. In Wijchen
is tijdens de raadsvergadering
van 6 oktober het volgende
besloten. De afvalrekening
wordt per huishouden
vastgesteld op basis van het
aantal keren dat een kliko
wordt aangeboden. Het afval
wordt dus niet gewogen. Er
komt een basis tarief, hier
bovenop wordt het aantal
keren geteld dat de kliko wordt
aangeboden. Per keer moet
dan ook betaald worden. Dit
kan met en chip die in alle
kliko’s is aangebracht.
Er kan ook opnieuw worden
gekozen voor een grote of een
kleine kliko. Doel is een
reductie van 35% van de
hoeveelheid restafval. Het
gebruik van de kleine kliko en
het minder vaak aan de straat
zetten van de kliko zal worden
gestimuleerd.
Kernachtig Wijchen heeft bij
monde van Geert Gerrits
ingestemd met het voorstel.
Kernachtig Wijchen heeft ook
het initiatief genomen voor een
motie waarmee
het college werd
opgeroepen om
het nieuwe
systeem
geleidelijk in te voeren. In een
overgangsperiode moet van

ons betreft vooral aandacht
moet zijn voor het opdoen van
ervaring, het informeren van
burgers en het belonen van
goed gedrag. Immers, de
invoering van diftar vraagt een
flinke verandering van het
‘afvalgedrag’ van de Wijchense
huishoudens. Het is belangrijk
om het vertrouwen te winnen
door ervaring op te doen. Het
nieuwe afval inzamelsysteem
draagt bij aan een duurzame
samenleving en is op termijn
goed voor de portemonnee.
Onze motie werd gesteund
door LDP en D’66 en haalde
een meerderheid.
Ook hebben wel
een wijzigingsvoorstel
gedaan. We
wilden graag
dat de groene
kliko tijdens de zomermaanden
iedere week zou worden
opgehaald. De bekende
stankhinder op warme dagen
zou daarmee kunnen worden
beperkt. Samen met de LDP
hebben we een amendement
voor ingediend. Helaas zagen
de andere partijen hier het
voordeel niet van in en werd er
geen meerderheid behaald.
De fractie van Kernachtig
Wijchen is ervan overtuigd dat
het nieuwe systeem uiteindelijk
enkel voordeel zal opleveren;
voordeel voor het milieu maar
zeker ook financieel voor onze
inwoners.
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IPS, iedereen gelijk?
Een InvesteringsPlan
Sporthuisvesting (IPS) staat al
een aantal jaren op het
verlanglijstje van de
gemeenteraad. Het IPS zou
een einde moeten maken aan
het onduidelijke systeem
binnen de sport investeringen.
De afgelopen jaren leek het
erop dat een sportvereniging
die zich op het juiste moment
bij een college of raad meldde
altijd een van deze twee aan
zijn zij vond. Hoewel de raad
meestal instemde met een
verzoek van de indieners
voelde het niet gemakkelijk.
Immers degene met de
grootste mond was op voorhand al winnaar. Een
vereniging die keurig zijn beurt
afwachtte, bleef achter in de
rij. Het gezegde “kinderen die
vragen…..”, ging hier zeker
niet op.
De gemeenteraad was hier niet
gelukkig mee en heeft in 2009
het college opdracht gegeven
met een huisvestingsplan te
komen voor sportaccommodaties. Na een aantal keren
aandringen bij de wethouder
lag er zowaar deze zomer een
meningsvormende nota. Na de
discussie in de commissie
inwonerszaken is wethouder
Engels verder aan de gang
gegaan. 6 Oktober stond dan
de “Beslisnota Investeringsplan
Sportaccommodaties” op de
agenda.
Aan de hand van 10 beleidsvoorstellen zou er een duidelijk
en eerlijk plan geproduceerd
kunnen worden. De fractie van
Kernachtig Wijchen vond het
niet duidelijk en ook niet
eerlijk. Er werd een denktank
bijeenkomst georganiseerd en
hier was de uitkomst kort
samengevat van een zelfde
strekking;”Waarom
worden alle
buitensporten
genoemd maar wordt tennis
uitgesloten?”. Wie moet wat

gaan betalen voor renovatie en
nieuwbouw of aanleg van
nieuwe of extra velden?
Belangrijke vragen waar in de
beslisnota geen
antwoord op
gegeven werd.
Kernachtig Wijchen
heeft bij monde van Sacha van
der Put de beslisnota samen
met de twee andere coalitiepartijen geamendeerd. In het
amendement worden heldere
kaders meegegeven waarmee
de wethouder andermaal aan
de gang kan. Belangrijkste
veranderingen zijn het niet
uitsluiten van een bepaalde tak
van buitensport die niet
bedrijfsmatig bezig zijn.
Sportclubs tijdig informeren en
raadplegen over de nieuwe
plannen. En binnen de nieuwe
nota besluiten nemen voor de
komende 5 jaar. Het amendement is raadsbreed
aangenomen.
Begroting, overleven we de
crisis?
Het zal ook u niet verbazen dat
de gevolgen van de
economische crisis, die nu al 3
jaar voort sleept,
ook in Wijchen
merkbaar zullen
worden. Een
rijksoverheid die 18
miljard moet bezuinigen en
hiervan een substantieel deel
bij lokale overheden zal
neerleggen. Een uitkering
gemeentefonds waarmee we in
de glorieuze jaren samen met
het rijk de trap op gingen,
gaan we nu samen naar
beneden. Het bedrag wat
Wijchen jaarlijks op de bankrekening krijgt bijgeschreven
zal afnemen. Wat toe zal
nemen zijn de taken en
verantwoordelijkheden voor
gemeentes.
Schuldhulpverlening en andere
belangrijke onderdelen uit het
taken pakket binnen de WMO
komen op de Wijchense
schouders te rusten. Ook de
gevolgen voor de gemeen-

schappelijke regelingen, waar
Wijchen in regionaal verband
deel van uitmaakt zullen
merkbaar worden. De
regionale samenwerking met
de brandweer en Breed baren
ons grote zorgen.
Een kritische burger die graag
zijn rechten en verworvenheden wil behouden en
krimpende budgetten. Al met
al stevige uitdagingen waar we
de komende jaren mee te
maken krijgen.
De fractie van Kernachtig
Wijchen zal haar
verantwoording als grootste
partij in deze moeilijke jaren
nemen. De fractie zal binnen
de schaarse mogelijkheden,
keuzes moeten maken.
Wat we wel belangrijk vinden
dat we waar maken wat we
tijdens onze verkiezingscampagne hebben toegezegd.
En niet alleen wij, samen met
onze coalitiepartners hebben
we zo afspraken gemaakt over
een sporthal op Schaarweide.
De fractie zal zich hard maken
deze gemaakte afspraak in
stand te houden.
Samen met achterban en
denktank zullen de keuzemogelijkheden besproken
worden om zo goed geïnformeerd tot weloverwogen
besluitvorming te komen.
Besluitvorming waarbij we oog
houden voor de sociale
paragraaf maar ook nieuw
beleid kansen willen geven.
Wij denken dat we op deze
manier de crisis zullen
overleven.

