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Introductie
Weet u wat een raadslid doet? En waar de gemeenteraad besluiten over neemt? Als inwoner van de gemeente Rheden heeft u vrijwel dagelijks direct of indirect te maken met het werk van de
gemeenteraad zonder dat u zich dat misschien direct realiseert.
Daarnaast kunt u als inwoner op verschillende manier invloed uitoefenen op de gemeentepolitiek. De gemeenteraad van Rheden
vindt het belangrijk inwoners over deze mogelijkheden te informeren, daar is deze pagina ‘van de gemeenteraad’ een voorbeeld
van. Deze pagina verschijnt maandelijks in de RegioBode, altijd
een week voorafgaand aan de raadsvergadering.

Zo werkt de raad
De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente en wordt
iedere vier jaar rechtstreeks gekozen door de inwoners van de
gemeente. De raad vertegenwoordigt daarmee u! In deze rubriek
vindt u elke maand informatie over de werkwijze van de gemeenteraad. Dit keer: agendacommissie.
De raad is baas over zijn eigen
agenda. Iedere maand komt de
agendacommissie samen om de
agenda’s voor de komende vergadermaand te bereiden.
Stukken voor op de agenda worden doorgaans voorbereid door
het college. In sommige gevallen
maakt de raad echter ook zelf
voorstellen, bijvoorbeeld over de
manier waarop de raad vergaderd. Daarnaast kunt u als inwoner ook een onderwerp
aandragen voor een oriënterende vergadering of

rondetafelgesprek. De agendacommissie bepaald welke stukken wanneer op de agenda van
de raad komen, zij hebben daarmee een procedurele rol.
De agendacommissie wordt
gevormd door de raad
benoemde voorzitters van oriënterende- en voorbereidende vergadering. De burgemeester zit
de agendacommissie voor.
Daarnaast zijn de griffier en
gemeentesecretaris aanwezig.

Van de partij

Uitgelicht

400 nieuwe woningen in Rheden mogelijk

Petitie

De roep om woningen wordt in Nederland steeds groter; ook in
de gemeente Rheden. We lezen steeds vaker in de krant dat het
moeilijk is om woonruimte te vinden. Er moeten dus nieuwe
woningen bijgebouwd worden. En ook voor Rheden ligt hier een
taak. De VVD heeft afgelopen oktober via een motie het college
van B en W de opdracht gegeven om een inventarisatie te maken
van locaties waar mogelijk nieuwe woningen gebouwd kunnen
worden. En dat zijn 16 locaties voor mogelijk 400 woningen.
Goed nieuws dus. Ook goed nieuws is dat er al wat bouwplannen
in voorbereiding zijn. Onderzoek heeft uitgewezen dat Rheden
voldoende sociale woningbouw heeft.

Wilt u iets onder de aandacht brengen van de gemeenteraad of
politieke partij uit de raad ? Dan kunt u bijvoorbeeld een petitie
aanbieden. Dit is een ondertekend schriftelijk verzoek van een
grote groep mensen of organisatie(s), waarmee zij een signaal
afgeven aan hun volksvertegenwoordigers, zoals de raadsleden.
Met een petitie geeft u uw mening over het beleid, een maatregel, een gebeurtenis of ontwikkeling en laat u weten dat u actie
noodzakelijk vindt.

Wat ons betreft worden er minder dure woningen gebouwd. Er
zijn woningen in een andere categorie nodig om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Een andere optie is
bestaande bedrijfsgebouwen om te vormen naar woningen (bijvoorbeeld Ziekenhuis Velp). In onze gemeente is er behoefte aan
levensloop bestendige woningen voor onze senioren inwoners.
Ook dat moet in bouwplannen worden meegenomen.
We begrijpen dat bouwplannen gevolgen zullen hebben voor de
leefomgeving. Maar ook Rheden heeft de opgave om te voorzien
in woningen en als we willen dat mensen
hier kunnen wonen zullen we keuzes
moeten maken. Want wie wil er niet in
onze mooie gemeente wonen?
Yola Hopmans
Fractievoorzitter VVD
vvd.Y.Hopmans@rheden.nl

Rust op de Veluwezoom

Invloed op je eigen zorg
Volgens de wet moet de gemeente de betrokkenheid regelen van
inwoners die gebruikmaken van de Jeugdwet, de WMO of de
Participatiewet. Afgelopen maand is hierover gesproken in de vergaderingen van de gemeenteraad. Wat viel mij als nieuweling in de
politiek op?
Er is een Adviesraad Sociaal Domein actief geweest. Mooi, maar ik
had er nog nooit van gehoord. Deze Adviesraad is gestopt en uit de
discussie voel ik dat er hard gewerkt is en ook dat er nog napijn zit.
Nu moet de betrokkenheid van cliënten en inwoners nieuw vorm
worden gegeven. Wat heeft het college nodig? Draagvlak. Er moeten grote keuzes gemaakt om inwoners te ondersteunen en het
beschikbare geld goed te verdelen. Het idee is om een vaste
adviesraad op te richten met een flexibele groep van belanghebbenden die meedenken, hun ervaringen en hun leefwereld delen
en daaruit advies geven.
De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de adviezen echt gebaseerd zijn op kennis uit de praktijk. Daarom moet de rol van de
adviesgroep per onderwerp zo groot mogelijk zijn Wat zou het
mooi zijn als u hiervan iets gaat merken,
omdat de hulp die u krijgt aansluit bij wat
u nodig heeft.

De regering wil een uitbreiding van Lelystad airport om Schiphol
te ontlasten en nog meer vakantievluchten binnen Europa mogelijk te maken. Tegen deze plannen komt steeds meer verzet. Niet
alleen vanuit de omgeving van Lelystad maar ook vanuit andere
gebieden. Ook in onze omgeving zijn veel tegenstanders van deze
uitbreiding. Wat hebben wij te maken met vliegveld Lelystad, zult
u zich afvragen. Nou dit: door de uitbreiding vliegen gemiddeld
per dag 27 extra vliegtuigen over de Veluwe. Omdat het luchtruim
al vrij vol zit kunnen deze vliegtuigen er alleen maar bij als ze binnen Nederland laag vliegen, dit brengt extra lawaai met zich mee.
De uitbreiding zorgt dus voor verstoring van de rust in uw tuin of
tijdens een wandeling over de Posbank. Ook zorgt het voor verstoring van het wild op de Veluwe.
Gemeente Rheden heeft zich aangesloten bij een breed verzet van
de provincie, gemeentes en belangengroepen tegen deze laagvliegroutes. GroenLinks is blij dat de gemeente zich heeft aangesloten bij het protest tegen het laagvliegen.
Maar eigenlijk willen wij nog iets anders: de luchtvaart in
Nederland moet helemaal niet groeien, maar juist krimpen. Dat is
de enige manier om aan de klimaatdoelen te voldoen!

Berta Koolstra
Fractielid ChristenUnie
cu.b.koolstra@rheden.nl
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In uw petitie vermeldt u in ieder geval:
• Over welk beleid, maatregel, gebeurtenis of ontwikkeling het
gaat.
• Wat u met de petitie wilt bereiken.
• Namens welke groep u de petitie aanbiedt.
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Contact

U kunt de petitie op verschillende manieren indienen. Dit kan
schriftelijk of persoonlijk. Met persoonlijk overhandigen vraagt
u directe aandacht voor uw signaal. In overleg met de griffie kan
een petitie gericht aan de raad in ontvangst worden genomen
door de voorzitter van de raad (burgemeester) voor de opening
van een vergadering van de raad in het gemeentehuis.
Het aanbieden van een petitie in een vergadering kan geweigerd
worden, als de handtekeningen geen blijk geven van voldoende
representativiteit bij het onderwerp van de petitie.

Tim Endeveld
Fractievoorzitter GroenLinks
gl.t.endeveld@rheden.nl

Agenda april 2019 – mei 2019

Vragen of inspreken?
griffie@rheden.nl

Zo zie ik dat!

Column

Afsluiting Posbank, géén goed idee
Het voorstel om de Posbank voor doorgaand auto- en motorverkeer af te sluiten, heeft veel stof doen opwaaien. Het plan is
om de Posbank alleen nog vanaf de Schietbergseweg in Rheden
toegankelijk te maken en af te sluiten voor doorgaand verkeer
van/naar De Steeg en Velp/Rozendaal.
Ik heb mij verbaasd over het plan en heb nog veel vragen.
Waarom een afsluiting het jaar-rond, terwijl er hooguit op 30
(zon)dagen een probleem is qua drukte? Wat betekent het plan
voor de verkeersveiligheid op de toch al smalle
Schietbergseweg, waar al het verkeer elkaar moet passeren?
Hoe zit het met de parkeercapaciteit bij het Veluwetransferium
en het Posbankpaviljoen, waar parkeren op drukke dagen nu al
een probleem is?
Ik ben trots op Rheden, juist ook vanwege de Posbank. Het heuvelachtige terrein, de vergezichten, de paarse heide in augustus:
het is een on-Nederlands mooi gebied! Veel mensen (onze eigen
inwoners, maar ook toeristen en recreanten) gaan er graag naar
toe. De Posbank moet goed bereikbaar blijven, voor alle mensen: jong en oud, mobiel en minder mobiel.

16 april

Raadsvergadering

7 mei

Oriënterende vergadering

Het voorgestelde plan levert volgens mij meer problemen dan
oplossingen op. Ik daag het college dan ook uit om met een
beter plan te komen!

14 mei

Voorbereidende vergadering

Zo zie ik dat!

21 mei

Raadsvergadering

De volledige agenda en stukken zijn te vinden op www.rheden.nl/gemeenteraad. Alle vergaderingen van de
gemeenteraad zijn openbaar toegankelijk. De raadsvergadering en voorbereidende vergadering zijn daarnaast
live online te volgen of terug te kijken via www.rheden.nl/gemeenteraad.

Monique Reinders-Lueb
Fractielid CDA
cda.m.reinders@rheden.nl

