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Gemeentelijke
Samenwerking of verder
Honderdduizend is in gemeenteland
een
magisch
getal
geworden.
Een getal, genoemd door
minister
Plasterk,
als
ondergrens van
het
aantal
inwoners
die
samen
een
gemeente zouden moeten vormen.
Kleiner zou niet verantwoord
zijn gelet op de taken,
budgetten en verantwoordelijkheden die we de komende jaren
op ons bordje krijgen.
Ook in Wijchen is het een
onderwerp dat als een rode
draad door allerlei discussies
loopt.
Binnen de fractie
is er natuurlijk ook
al
meerdere
malen
over
gesproken en het
laatste zeker niet over gezegd.
Voor de fractie van K8W is de
grens van 100.000 niet heilig.
We zien wel in dat er voordelen
te behalen zijn door samen met
buurgemeenten krachten te
bundelen op bepaalde beleidsterreinen. Wij hechten echter
nog meer aan kleinschaligheid
en zelfstandigheid.
Waar het uiteindelijk toe zal
leiden is kijken als in een
glazenbol. We willen zeker niet
als een struisvogel de kop in het
zand steken en de realiteit uit
het oog verliezen. We zoeken
naar kansen en
mogelijkheden
met maar één
doel; het beste
voor de inwoners van de
gemeente Wijchen en haar
buren.
Een startconferentie op het
stadhuis van Nijmegen en een

themabijeenkomst op 4 april
bereiden
raadsen
commissieleden voor op het
nemen van een standpunt. U
bent
4
april
van
harte
uitgenodigd om mee te praten
tijdens deze avond, aanvang
19.30 uur in het kasteel.
De fractie zal binnenkort een
denktank organiseren waarin we
het
onderwerp
uitgebreid
kunnen bespreken.

Sporthal Schaarweide
Tijdens de raadsvergadering van
21 maart is er weer een
belangrijke stap gezet. Een stap
die er uiteindelijk toe zal lijden
dat op sportpark Schaarweide
de sporthal haar deuren kan
openen.
Felle discussies met de oppositie
gingen aan de stemming vooraf.
De oppositie noemt het een
financiële valkuil.
We kregen zelfs het verwijt dat
het
waarmaken
van
een
verkiezingsbelofte een vorm van
populisme zou zijn.
Kernachtig Wijchen spreekt, net
zoals haar coalitiegenoten, het
vertrouwen
uit
in
de
verenigingen en ziet nieuwe
kansen
voor
de
dorpen
Bergharen, Hernen en Leur.

De initiatiefnemers kunnen
beschikken
over
een
voorbereidingskrediet waarmee
de plannen verder kunnen
worden uitgewerkt. Het college
zal de raad informeren over het
verdere verloop.

Rattenplaag
Rene Reijnen wees het college
op de rattenplaag die er lijkt te
zijn rondom het Cool Naturepark
in Wijchen Noord. Hij vroeg aan
het college wat men hier aan

ging doen en of het college ook
de bewoners wil informeren wat
men zelf kan doen. De
wethouder gaf aan dat er bij
wijkbeheer
geen
klachten
bekend waren waarop Rene
aangaf zelf een melding gedaan
te
hebben.
Daarmee overigens
aantonend dat ook
zijn eerdere vraag
over de bereik-baarheid en
interne
communicatie
van
wijkbeheer zeer relevant was.

Koningsboom
Vlak voor haar 75e verjaardag
kondigde Koningin Beatrix haar
aftreden aan. De abdicatie,
zoals dat heet wanneer een
Koning of Koningin
stopt, is op zich een
bijzondere gebeurtenis.
Een logisch gevolg
hiervan is, republikeinen denken daar over het
algemeen anders over, dat de
kroonprins of prinses in de
sporen zal treden van haar of
zijn voorganger. Een moment
waarvan de fractie van K8W en
haar coalitiegenoten vonden dat
er een mooie traditie in stand
moet worden gehouden. In de
voortuin van het Kasteel in
Wijchen zal ter ere van de
troonswisseling
een
heuse
Koningsboom
verrijzen.
Een Koningslinde
waaromheen een
mooi hekwerk ons in lengte van
jaren zal herinneren aan deze
gebeurtenis.
Wijchen staat hierin niet alleen,
in verschillende andere gemeentes
worden
Koningsbomen
geplant.
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Omroep naar Huiskamer

Centrum Visie

2014 Verkiezingen

Het SCEC als afkorting voor de
functie van het Mozaïek aan de
Oosterweg krijgt er een nieuwe
letter bij. De letter H van
huiskamer. Hiermee wordt het
Sociaal, Cultureel en Educatief
Centrum de huiskamer van
Wijchen. Vooral de foyer zal
deze rol gaan vervullen. Naast
de komst van de Bibliotheek zal
gekeken worden of er ook
seminars, congressen en andere
bijeenkomsten
gefaciliteerd
kunnen worden. Wethouder
Engels
benadrukte
dat
maatschappelijke
activiteiten
overigens altijd voorrang zullen
houden.

Complimenten waren er van
fractievoorzitter Paul Loermans
voor
de
manier
waarop
in
Wijchen de
handen ineen
geslagen waren om te komen
tot een nieuwe centrumvisie.
Ondernemers,
inwoners,
ambtenaren en politici hebben
allemaal
een
steentje
bij
gedragen waardoor er nu een
visie ligt die een richting geeft
en geen strak keurslijf. Wat
Kernachtig Wijchen betreft hoeft
er geen prioriteit te liggen bij
het
verwerven
van
het
sterrebos. Ook het handhaven
op verkeerd geparkeerde fietsen
is een oplossing voor een
probleem wat er niet is.
Verheugd
was
de
fractie dat de discussie
over betaald parkeren
de komende jaren niet
meer gevoerd hoefde
te worden. Wethouder Thijsen
bevestigde dat en gaf aan dat er
de komende 10 jaar voldoende
parkeerplek op
maaiveld zal
zijn.

Nog 11 maanden en de kaarten
voor de volgende 4 jaar zijn
vergeven.
De fractie en bestuur zijn al
druk met de voorbereidingen
voor
de
gemeenteraadsverkiezingen die 19 maart 2014
gehouden worden.
De datum is 2
keer verschoven.
De oorspronkelijke
datum
zou
Aswoensdag zijn.
Dat was vooral in het zuiden
niet handig zo direct na
carnaval.
Een week later lag voor een
andere groep wat lastig. De 2e
woensdag in maart is de
“biddag voor gewas en arbeid”.
Vandaar dat we wat later naar
het stemhokje mogen en weer
het
rode
potlood
gaan
gebruiken.
We hopen op een prachtige
campagne zoals ook 4 jaar
geleden
en
natuurlijk
op
minstens zo’n mooie uitslag.

Een nieuwe gebruiker zal de
Wijchense Omroep worden. De
raad stelde een bedrag van
€200.000 beschikbaar. Hiervoor
was een van de kanttekeningen
dat de ruimten beschikbaar
moeten zijn voor andere media.
Voor Kernachtig Wijchen ligt het
voor de hand dat er
gekeken wordt naar
een
samenwerking
tussen de Wijchense
Omroep en Wijchen TV. 2
Lokale Omroepen
in Wijchen zou
niet nodig moeten
zijn.
Samen met de VVD en CDA is er
een motie ingediend waarin het
college wordt opgeroepen dit
najaar met een inventarisatie te
komen.

Kent u mensen in uw omgeving
die Kernachtig Wijchen op welke
manier willen komen versterken,
geef dit aan bij bestuur- of
fractieleden en zullen deze
mensen zeker benaderen.
Gemeentepolitiek
raakt
ons
allemaal.

