
gemeente RhedenRheden
Jaargang 2 | nr. 1 | 24 januari 2018

Vragen of inspreken? griffie@rheden.nl

van de gemeenteraad

Zo werkt de raad

Van de partij

Contact Agenda januari 2018 – februari 2018

Nieuwsbericht

Dit is een uitgave van de 
gemeente Rheden
 
Hoofdstraat 3, De Steeg
Postbus 9110
6994 ZJ De Steeg
T: (026) 49 76 241
e-mail:  griffie@rheden.nl / 

raadsleden@rheden.nl
website:  www.rheden.nl/

gemeenteraad 
twitter: @RaadRheden

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 deelsessie 2 zijn daarnaast 
live online te volgen of terug te kijken via www.rheden.nl/gemeenteraad 

Tijdens een informatieavond 
wordt gesproken over onder-
werpen waar de gemeenteraad 
later die maand een besluit over 
moet nemen in de raadsverga-
dering. Deze avond is dus vooral 
bedoeld voor het uitwisselen 
van informatie. Inwoners en 
organisaties zijn van harte uit-
genodigd om in te spreken over 
de onderwerpen die op de 
agenda staan.

De informatieavond vindt 1 keer 
in de maand plaats op dinsdag-
avond vanaf 19.30 in 2 parallelle 
deelsessies. Tussen 20.45 uur en 
21.00 uur is er een gemeen-
schappelijke pauze.

Complimenten aan onze vrijwilligers!

Soms past het ons als raadsleden om bescheiden te zijn. 
Dat viel me op toen ik met de voorbereidingen van dit artikel 
bezig was, en de vele vrijwilligersinitiatieven uit 2017 doornam. 
Er zijn zoveel prachtige vrijwilligersinitiatieven in onze 
gemeente, dat woorden te kort schieten om ze allemaal te 
benoemen.

Zonder al deze initiatieven te kort te willen doen, wil ik er toch 
twee voor het voetlicht plaatsen. Dat is het Dorpshuis “Willem 
de Zwijger” in Rheden, een van de zes genomineerde dorpshui-
zen voor de titel ‘het Dorpshuis van het jaar’. Jullie staan sym-
bool voor de bruisende activiteiten zoals die in alle dorps- en 
buurthuizen in onze dorpen worden georganiseerd! 
En het is de actie “de schoonste wijk van Nederland”, gestart 
door bewoners van de wijk Dieren Noord-Oost. Met een duide-
lijk doel voor ogen hebben jullie het zwerfvuil en de overlast 
door hondenpoep aangepakt. En het resultaat mag er zijn. De 
wijk is met jullie actie zichtbaar schoner geworden!

Bij deze namens onze hele fractie: petje af voor alle vrijwilligers 
in onze gemeente! Jullie doen fantastisch goed werk en we wen-
sen jullie daarbij heel veel plezier toe, ook in 2018!

Tjwan Oei
Fractievoorzitter GroenLinks Rheden

gl.t.oei@rheden.nl

Van de partij

Een sociaal 2018!

Namens de Rhedense SP wens ik u allen een gezond, 
gelukkig en strijdbaar 2018 toe. Als u dit leest is de 
nieuwe burgemeester van Rheden begonnen aan zijn 
werk. Over ruim twee maanden zullen een nieuwe raad 
en een nieuw college aan de slag gaan na de gemeente-
raadsverkiezingen. Want op 21 maart aanstaande heeft u 
het woord en hopelijk laat u uw stem goed horen! Elke 
stem telt. 

Tijdens de raadsvergadering van december 2017 is 
gesproken over de grote verandering bij Presikhaaf 
Bedrijven. Vanaf 1 januari 2018 gaan de mensen die daar 
werkten verder bij Scalabor, het werkbedrijf van de 
gemeente Arnhem. Wij volgen met grote belangstelling 
de ontwikkelingen en houden aandacht voor een goede 
een degelijke begeleiding van alle medewerkers.

Ook bespraken we in december het rapport ‘Evaluatie 
van het armoede- en minimabeleid in de gemeente 
Rheden’. Een groot aantal aanbevelingen om de situatie 
te verbeteren, werd door de raad overgenomen. In onze 
bijdrage benadrukten we vooral dat verbetering van de 
bejegening vanuit de gemeente, die sterk verschilt per 
medewerker, volgens de SP priori-
teit moet krijgen. Iedereen heeft 
recht op een respectvolle behande-
ling. Volgens de SP kan het best wat 
socialer!

Lyan van Vliet 
Fractielid SP

sp.l.vanvliet@rheden.nl 

Van de partij

Klimaatverandering, wat doen we eraan?

Begin dit jaar werd Californië opgeschrikt door modderstromen 
met grote schade en zelfs dodelijke slachtoffers. De verbrande 
bossen konden de bodem niet meer vasthouden. Het wordt 
heter, droger en het regent harder. Rheden is geen Californië. 
Toch vraagt het klimaat ook van ons actie. 

Op 16 en 30 januari staat het “Watertakenplan Olburgen” op de 
agenda. Gemeente en waterschap geven hierin aan hoe zij op de 
klimaatverandering willen inspelen. Als het om water en riole-
ring gaat, is de belangrijkste vraag wat we doen als het steeds 
harder gaat regenen. De riolering kan dat niet meer aan, met als 
gevolg meer wateroverlast en overstortend rioolwater op sloot 
of vijver. Niet fris. Daarom heeft de gemeente de afgelopen jaren 
al veel regenwater van de riolering afgekoppeld om in de bodem 
te laten infiltreren. 

Maar gemeente en waterschap hebben de inwoners nodig: het is 
belangrijk dat wij ons regenwater van de riolering afkoppelen en 
waar mogelijk laten infiltreren in de tuin. Ook die tuin zelf kan 
anders: tegel eruit en plant erin, ook tegen hitte. De 
ChristenUnie vraagt zich af: Wat hebben u en uw buren hiervoor 
nodig? Regels, geld, praktische hulp, of pakt u het samen op?

Hendri Witteveen 
fractievoorzitter ChristenUnie

cu.h.witteveen@rheden.nl

Zo zie ik dat! Column

We willen Goed samen leven in Rheden. Mensen die dat 
nodig hebben willen we graag een steuntje in de rug bie-
den. We zien op dit moment, zo blijkt uit onderzoek, dat 
er in onze gemeente veel mensen in de bijstand zitten. 
Dat is jammer vooral ook omdat het er meer zijn dan in 
de omringende gemeenten. 

Nu de economie aantrekt, moet het mogelijk zijn, men-
sen aan het werk te helpen. Juist nu, ook degenen die 
enige afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Bij ons werk-
bezoek aan een ondernemer in Laag-Soeren bleek dat zij 
wel mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kon gebrui-
ken. Uit de buurgemeente Brummen waren er direct 
mensen beschikbaar, maar vanuit de gemeente Rheden, 
ondanks herhaaldelijke verzoeken, waren er geen men-
sen. Dat is toch gek als wij wel veel meer mensen in de 
bijstand hebben. 

Sinds dat bezoek probeer ik het onderwerp: mensen uit 
de bijstand aan het werk helpen, op de agenda te krij-
gen. In februari gaan we praten over het eerderge-
noemde onderzoek. 

Ik wil mij ervoor blijven inzetten om zoveel mogelijk 
mensen op een goede manier aan 
het werk te helpen! Er is in Rheden 
nog veel te verbeteren.
Zo zie ik dat!

Jaap Uijthof
Fractievoorzitter VVD

vvd.j.uijthof@rheden.nl 

Carol van Eert nieuwe burgemeester 
gemeente Rheden

Donderdag 11 januari 2018 is Carol van Eert geïnstalleerd 
als burgemeester van de gemeente Rheden. Voorzien van 
ambtsketen en voorzittershamer kan hij aan zijn taak 
beginnen.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis heeft 
de kersverse burgemeester Carol van zichzelf voorge-
steld. Was je er niet bij en ben je benieuwd wat hij 
gezegd heeft? Kijk dan op https://www.rheden.nl/
Inwon…/Nieuws/Nieuwjaarstoespraak_2018

Word gast van de raad!

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. U bent 
dus altijd van harte welkom! Maar het is ook mogelijk om als 
‘Gast van de raad’ de vergadering te bezoeken.

Het programma
Tijdens het ‘gast van de raad’ programma krijgt u een kijkje ach-
ter de schermen van de raad. U wordt om 18.00 uur ontvangen 
door de burgemeester en een aantal raadsleden. Na een kop 
koffie met iets lekkers geven zij een toelichting op het werk van 
de gemeenteraad en het verloop van een raadsvergadering. 
Vanaf de publieke tribune volgt u vervolgens (een deel van) de 
vergadering. Na afloop horen raadsleden graag wat u als bezoe-
ker van de vergadering is opgevallen.

Hoe meld ik me aan?
Aanmelden kan via de website (www.rheden.nl/gemeenteraad) 
of door een email te sturen naar griffie@rheden.nl of telefonisch 
via (026) 49 76 351. De eerst volgende bijeenkomsten vinden 
plaats op 30 januari, 27 februari en 20 maart. 

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: Informatieavond

Weet u wat een raadslid doet? Waar de gemeenteraad besluiten 
over neemt? En hoe u als inwoners hier invloed op kunt uitoefe-
nen? De gemeenteraad van Rheden vindt het belangrijk u 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. 

Introductie

30 januari Raadsvergadering

6 februari Oriëntatieavond

20 februari Informatieavond

27 februari  Raadsvergadering


