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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
Nieuwsbericht ‘Nieuwe namen voor de Informatie- en
Oriëntatieavond’
De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 27 november een
nieuw ‘Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Rheden’ vastgesteld.
Hierin staan regels over de manier waarop alle vergaderingen van de
raad verlopen. Nieuw is dat de regels voor de informatieavonden en
oriëntatieavonden nu zijn opgenomen in dit reglement en dat deze
avonden ook een nieuwe naam hebben gekregen, namelijk: voorbereidende en oriënterende vergadering.
In de voorbereidende vergadering kan de raad vragen stellen en
debatteren over de raadsvoorstellen die het college aan de raad ter
besluitvorming voorlegt. Inwoners kunnen tijdens de voorbereidende vergadering inspreken over deze raadsvoorstellen.
In de oriënterende vergadering laat de raad zich informeren over
allerlei onderwerpen en waarover geen besluit gevraagd wordt.
Tijdens deze avonden worden er ook rondetafelgesprekken met
inwoners en (belangen)organisaties gevoerd en is er een raadsspreekuur, waarvoor inwoners zich kunnen aanmelden.
Vanaf januari 2019 worden de vergaderingen bekendgemaakt in de
Regiobode en op de website met de nieuwe namen: voorbereidende
en oriënterende vergadering.

Van de partij

Gast van de Raad

Vernieuwingen binnen
de Gemeente Rheden

Op 30 oktober jongstleden bezochten mijn man en ik op uitnodiging, de raadsvergadering als gast van de raad. De ontvangst
hebben wij als vriendelijk en gastvrij ervaren en ook de introductie vooraf was prettig en nuttig, zoals o.a. het kennis nemen van
de mogelijkheid een ronde tafelgesprek aan te vragen. En prettig verbaasd ook over de opkomst van de raadsleden, bijna
voltallig!

De afgelopen tijd heeft de gemeente Rheden veel tijd en geld
geïnvesteerd in Velp zodat haar inwoners een moderne maar
voornamelijk ook een veilige leefomgeving hebben. Een van de
grootste projecten was toch wel het vernieuwen van de
Arnhemsestraatweg met daarbij de aansluitende Daalhuizerweg
en Nordlaan. De gemeente Rheden heeft besloten te investeren
in dit project om de veiligheid en de doorstroming van het verkeer te bevorderen, door het plaatsen van de rotonde op de
Arnhemsestraatweg is dit punt minder gevoelig voor ongelukken
en zijn de desbetreffende ondernemers ook makkelijker bereikbaar voor bijvoorbeeld toeristen maar ook voor de inwoners zelf.
Voor de ondernemers in Velp kon het niet snel genoeg gaan,
door de verbouwing was een deel van Velp minder goed bereikbaar en daar hebben de winkeliers onder geleden.
Nu dat de verbouwing voorbij is, merk je wel dat de lokale
ondernemers en inwoners tevreden zijn met het resultaat. Je kan
zien dat de gemeente Rheden geeft om haar lokale ondernemers en inwoners en de resultaten mogen er zeker zijn!
Het volgende project waar de gemeente zich mee bezig gaat
houden is het aanpakken van industrieterrein De Beemd, dit project gaat begin
2019 van start.

Van de partij

Gemiste kans!

Onze achtertuin

Op de Oriëntatieavond 20 november kwamen de in voorbereiding
zijnde bouwprojecten aan de orde. Waarbij o.a. de uitbreiding van
Albert Heijn aan de Groenestraat in Rheden op de agenda stond.

Op de laatste conferentie over de omgevingsvisie buitengebied
Rheden werd de vraag gesteld: “hoe kunnen we ervoor zorgen
dat iedereen van de Veluwe zoom kan genieten?”

Wij hebben op die avond gevraagd of bij het bouwplan aan de
Groenestraat boven de supermarkt appartementen komen. En wat
de bedoeling is bij vestiging van de Lidl aan het Diderna in Dieren.
Tijdens de beantwoording hoorden wij dat er in Rheden en Dieren
geen appartementen boven de supermarkten komen. Wij vinden
dat een gemiste kans.
Tijdens gesprekken met inwoners, winkeliers en organisaties zoals
Rhedens Dorpsbelang en de Cosbo merken wij dat er in Rheden
behoefte is aan appartementen dichtbij de voorzieningen. De plek
aan de Groenestraat is een prachtige plek voor appartementen in
het centrum en dat zorgt direct voor een mooi dorpsgezicht. Op
meerdere plekken in de gemeente zijn er appartementen boven
winkelcentra. Dat is geen enkel probleem. Juist omdat er binnen
de gemeente weinig plek is voor woningbouw en er op dit moment
weinig woningen vrij komen voor jongeren is dit jammer. Onze
fractie vindt het een gemiste kans dat in Dieren en Rheden op die
plekken geen appartementen komen.

En weer antwoordde ik, geboren en getogen Rotterdamse:
“laten we samen vooral erg zuinig zijn op dat prachtige natuurgebied wat hier in onze achtertuin ligt.” De Veluwezoom is uniek
en natuurlijk mogen zoveel mogelijk toeristen en dagjesmensen
bij ons een frisse neus komen halen. We willen er allemaal wat
over zeggen en dat kan. De visie die hiervoor wordt opgesteld is
een product van samenwerking tussen gemeente en inwoners.
Elke betrokken belangen groep kan meepraten en een steentje
bijdragen. De beleidsmedewerkers pakken alle verzamelde
informatie op om ‘de grootst gemene deler ‘eruit te halen. Niet
alleen een voorbeeld van hoe inwonersparticipatie kan werken,
ook een voorbeeld van iets waar je samen voor wil staan: natuurbehoud in alle facetten.
Natuurlijk zien we de bezoekers graag komen op een mooie
warme dag, maar ook als er sneeuw op de hellingen ligt. We
delen het graag! En even natuurlijk is het dat je samen nadenkt
over hoe je dan zaken moet regelen als
auto’s op de Posbank, aansluiting op
openbaar vervoer. Nog natuurlijker is
het dat we trots en zuinig zijn op onze
achtertuin.

Magda Rook
Fractievoorzitter GPR Burgerbelangen
gprb.m.rook@rheden.nl
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Soms was het verleidelijk je te mengen in de discussie, maar dat
was natuurlijk niet de bedoeling. Bovendien waren wij ons er
goed van bewust dat wij niet over alle informatie beschikten.
Wat betreft klaren taal: het was Einstein die – vrij vertaald – ooit
heeft gezegd dat je onderzoek niks waard is als je het niet aan
een 6-jarige kunt uitleggen. Helemaal mee eens. Toch weet ik
dat het gebruik van jargon heel verleidelijk kan zijn.
De sfeer tijdens de vergadering was fijn, raadsleden waren respectvol naar elkaar toe en er was ruimte voor humor. Kortom,
wij vonden het een welbestede avond en zullen wellicht nog eens
een vergadering bijwonen.
Ria en Pieter van der Pot
Rheden.

Tanco Frijlink
Fractielid CDA
cda.t.frijlink@rheden.nl

Van de partij

De fractie van GPR Burgerbelangen heeft
vragen gesteld over de gehanteerde uitgangspunten voor deze bouwplannen.

De onderwerpen die aan de orde kwamen hadden zeker onze
interesse o.a.:
Het burgerinitiatief over de Doesburgsedijk,
de aandacht die gevraagd werd voor de motie Klare Taal.

Marleen Noorland
Fractievoorzitter PvdA
pvda.m.noorland@rheden.nl

Agenda december 2018 – januari 2018
18 december

Raadsvergadering

15 januari

Voorbereidende vergadering

22 januari

Oriënterende vergadering

29 januari

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 informatieavond zijn daarnaast live online te
volgen of terug te kijken via www.rheden.nl/

Zo zie ik dat!

Column

Laagvliegen over de Veluwe?
Doe maar niet!
We gaan met zijn allen steeds meer vliegen. Vanaf
Schiphol is onvoldoende ruimte om het vliegverkeer uit
te breiden en dus is er gezocht naar alternatieve uitbreiding: Lelystad Airport.
De vertrekkende en inkomende vliegtuigen zullen vanwege ander vliegverkeer over een groot deel van
Nederland laag moeten vliegen. Doe maar niet, vindt de
SP. Het zijn veel extra vliegtuigen die laag boven kwetsbaar natuurgebied zullen vliegen. De geplande uitbreiding van vliegveld Lelystad zal niet alleen zorgen voor
veel geluidsoverlast, maar ook voor een enorme toename
van f ijnstof en stikstofuitstoot en boven kwetsbare
natuurgebieden, zoals de Veluwe.
Desondanks weigert minister Cora van Nieuwenhuizen
(VVD) te onderzoeken wat de gevolgen zijn van deze uitstoot boven kwetsbare natuur. Ook vindt de minister tot
nu toe dat extra geluidsoverlast voor Oost Nederland
geen enkel probleem is. De Provincie Gelderland en vele
gemeenten, waaronder Rheden, hebben zich inmiddels
ook uitgesproken tegen het laagvliegen, nu Den Haag
nog.
De SP voert lokaal, provinciaal en
landelijk actie tegen deze plannen.
Ook ik doe daar aan mee, voor onze
inwoners, de kinderen van morgen
en het leven in de natuur.
Zo zie ik dat!
Jeroen Kuijpers
Fractielid SP
sp.j.kuijpers@rheden.nl

