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 Onderwerp Naam Reactie 

1 Paragraaf regionale 
samenwerking in het 
coalitieakkoord 

Kennisnetwerk Arnhem Nijmegen 
(KAN) Dhr. Ramon Barends 
 

De nieuwe coalitie is voorstander van ‘slim samenwerken’. Dat doen wij bij voorkeur 
op basis van gezamenlijke opgaven. Vaak zijn deze opgaven regionaal bepaald. Om die 
reden zetten wij het ingezette beleid met betrekking tot regionale samenwerking 
voort. Zie hiervoor ook de paragraaf partnerschap op pagina 28 van het 
coalitieakkoord.  

2 Aandacht voor cultuur in het 
coalitieakkoord 

LKCA 
 

Cultuur vinden wij belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen als ook voor 
ontmoeting en participatie (lees: deelname aan de samenleving). Op pagina 23 en 24 
van het coalitieakkoord leest u onze intenties. 

3 Muziekonderwijs in het Primair 
Onderwijs 

Méér Muziek in de Klas 
Mw. C. Beemster 
 

Goed onderwijs helpt onze kinderen en volwassenen om deel te nemen aan de 
samenleving. De komende jaren schenken wij hier in de meest brede zin aandacht 
aan. Aandacht voor muziek krijgt een plek in de brede aanpak van cultuur: 
combinatiefunctionarissen helpen mee bij het vormgeven van muziekonderwijs op 
scholen.  

4 Investeer in mensen met 
verward gedrag 

Schakelteam Personen met verward 
gedrag,  Dhr. O. Hoes 

Wij streven naar een veilige samenleving. Dit college onderschrijft de ambitie zoals 
geformuleerd in de nota “Integrale Veiligheid Rheden 2017-2020”. Aandacht voor 
personen met verward gedrag maakt hier deel van uit. Zowel vanuit het perspectief 
van verwarde personen als van de lokale samenleving. 

5 Meetbare doelstellingen over 
de relatie tussen burgers en de 
politie in het nieuwe Integrale 
Veiligheidsplan (IVP) 

Controle Alt Delete 
Heren Abdoelhafiezkhan en  
Schalkwijk 

De nota Integrale Veiligheid Rheden 2017-2020 bevat meerdere meetbare 
doelstellingen. Doelstellingen over de hier bedoelde relatie zijn niet expliciet 
beschreven. Indien gewenst is afstemming hierover met de vakafdeling mogelijk. 

6 Uitstoot door verkeer en 
houtkachels. 

Long Fonds 
 

Duurzaamheid en het beperken van klimaatverandering zijn belangrijke thema’s. In 
deze collegeperiode hebben wij aandacht voor mogelijke gezondheidsrisico’s van 
houtstook in openhaarden (pagina 12 coalitieakkoord).  

7 Inzetten op vrijetijdseconomie 
regio Arnhem Nijmegen 

RBT KAN 
Dhr. H. Dijkema 
 

Voldoende toeristisch en recreatief aanbod is belangrijk voor de gemeente Rheden. 
Op pagina 9 en 10 van ons coalitieakkoord beschrijven wij onze ambities voor de 
vrijetijdseconomie. 

8 Investeren in archeologie. Geef 
archeologie een plek in uw 
gemeente. 

Namens archeologen van 
Nederland, Groot Reuvensoverleg 
 

Uw pleidooi over de waarde van archeologie hebben wij met interesse en plezier 
gelezen. Ook de gemeente Rheden kan buigen op een lang en rijk verleden. Aandacht 
hiervoor zit in ons DNA. Vanwege deze goede borging, is extra aandacht in het 
coalitieakkoord niet nodig. 
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9 Collectieve verzekering IZA Zorgverzekeraar 
 

Uw inzending betreft acquisitie voor een commercieel product. Om die reden 
besteden we er geen aandacht aan in ons akkoord. 

10 Een toekomstbestendige 
duurzame energievoorziening 

Alliander N.V. Klant & Markt 
 

Dank voor uw inzending. Veel van uw adviezen en tips over een duurzame 
energievoorziening raken aan onderwerpen in ons akkoord. Wij werken hierin graag 
met u samen. 

11 Zzp’ers met salon aan huis FNV Mooi 
 

In deze collegeperiode zetten we in op uitbreiding van het ‘thuis ondernemen’. Voor 
nadere informatie zie pagina 7 van ‘Rheden geeft energie’. 

12 Duurzaam gemeentelijk 
plaagdierbeheer 

Kennisinstituut Beheersing 
Ongedierte (KiBO) 
 

Uw inhoudelijk pleidooi voor duurzaam knaagdierbeheer vertaalt zich in het afnemen 
van een commerciële dienst. Om die reden besteden we er geen aandacht aan in ons 
akkoord. 

13 De burger als bondgenoot. Vereniging Eigen Huis 
 

Inwoners serieus nemen, met hen in gesprek gaan, samen met hen de leefomgeving 
inrichten. Het zijn zaken die ons uit het hart zijn gegrepen. Naast staand beleid (Uw 
leefomgeving, ons werk!) komen we de komende jaren met nieuwe initiatieven om de 
samenwerking tussen lokale overheid en inwoners te optimaliseren.  

14 Groene agenda voor het 
coalitieakkoord. 

Gelderse Natuur en Milieufederatie 
 

U reikt 10 punten aan voor ons coalitieakkoord. Aan vrijwel alle punten besteden wij 
aandacht omdat wij streven naar een duurzame, CO2-neutrale gemeente. 

15 Een groene gemeente Natuurmonumenten 
 

Ook Natuurmonumenten reikt 10 punten aan voor ons coalitieakkoord. Aan veel 
punten besteden wij aandacht, omdat wij streven naar een duurzame, CO2-neutrale 
gemeente. 

16 Goede jeugdzorg, aandacht 
voor medewerkers jeugdzorg  

FNV Jeugdzorg Nederland 
 

Jeugd(zorg) is een speerpunt in ons coalitieakkoord. Daarbij gunnen wij de 
medewerkers in de jeugdzorg een passend loon. In ons huidige aanbestedingsbeleid 
sturen wij daarom niet alleen op prijs, maar ook op kwaliteit, duurzaamheid, etc. Op 
die manier hebben wij aandacht voor de door u gesignaleerde knelpunten. 

17 Realisatie samenwerking 
onderwijs, opvang en zorg in 
kindcentra 

Stichting van het Onderwijs 
 

Goed onderwijs is van groot belang voor de lokale samenleving. Op pagina 8 en 9 van 
ons coalitieakkoord leest u hier meer over. 

18 Aandacht voor historische 
boerderijen, agrarisch erfgoed 

Agrarisch Erfgoed Nederland 
 

Uw zorg is goed geborgd in ons huidige beleid. 

19 Hernieuwbare 
energievoorziening 

Nederlandse vereniging duurzame 
Energie 

In hoofdstuk 2 van ons akkoord besteden we uitgebreid aandacht aan de energie, 
klimaatadaptatie en verduurzaming. 

20 Aandacht voor kinderen en 
jongeren 

De Kinderombudsman 
 

Jeugd is de energie van de toekomst staat letterlijk geschreven in ons akkoord. In 
hoofdstuk 3 leest u hier meer over. Wij schenken niet alleen aandacht aan kwetsbare 
(groepen) jongeren maar steken ook in op talentontwikkeling. 
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21 Pleegzorg Gezinshuisouder Intermetzo-Pluryn 
 

De komende jaren zetten wij ons in om het ‘Actieplan Pleegzorg’ zo goed mogelijk te 
vertalen naar de Rhedense situatie. Graag nemen wij uw uitnodiging aan om met 
elkaar in contact te treden over het reilen en zeilen in uw gezinshuis.  

22 Eerlijke concurrentie 
kappersbranche 

Koninklijke Algemene Nederlandse 
Kappersorganisatie (ANKO) 
 

U maakt zich zorgen over verschillende ontwikkelingen in het kappersvak. Wij nemen 
er kennis van en begrijpen uw pleidooi. Uw brief bevat echter geen nieuw initiatief of 
idee.  

23 Belangen van kleine kernen. Dorpshuizen en kleine kernen 
Gelderland (DkK) 
 

Uw brief raakt aan het fundament van de gemeente Rheden: het uitgangspunt voor 
ons handelen is de vraag vanuit de dorpen. Wij werken met ‘dorpswethouders’ en 
hebben enkele jaren geleden ‘Ik buurt mee!’ geïntroduceerd. Wij zullen uw brief 
delen met de vakafdeling. 

24 Overheid  over goed 
werkgeverschap 

CNV Overheid 
 

Wij hebben kennisgenomen van uw adviezen en tip en nemen deze ter harte. Op 
pagina 21 van ons akkoord besteden we aandacht aan de positie van de medewerker. 

25 Woningmarkt. NVM 
 

Wonen is genoemd als één van de speerpunten voor de komende jaren. Wij zetten in 
op het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Ook doorstroming op de 
woningmarkt is voor ons een belangrijk thema. Ook willen wij meer 
nieuwbouwwoningen realiseren. 

26 Bouw- en infrasector Bouwend Nederland 
 

Dank voor uw inzending. Veel van uw adviezen en tips raken aan onderwerpen in ons 
akkoord. Niet verwonderlijk, aangezien zowel wonen als duurzaamheid onze 
speerpunten zijn. 

27 Naastenbeleid additioneel en 
Mantelzorgbeleid 

Naasten in Beeld 
 

Naastenbeleid is geborgd in het Rhedens Model (Transformatieplan Rheden 2015-
2016) en krijgt een plek in de nieuwe buurtnota. 

28 Recycling & Circulaire Economie Producten Verantwoordelijkheid 
Nederland 

Dank voor uw mailbericht. Wij onderschrijven de missie van uw vereniging. 

29 Duurzame leefomgeving Over Morgen 
 

Hartelijk dank voor uw inzending. Wij wensen u veel succes met uw onderneming. 

30 Goede zorg en ondersteuning Dhr. T. Schoen 
Namens Mijn kwaliteit van leven 
 

Wij danken de patiëntenfederatie voor deze inzending. Wij zullen onze vakafdeling op 
de hoogte stellen van uw inzending. 

31 Verkeersveiligheid Veilig verkeer Nederland 
 

In hoofdstuk 4 van ons coalitieakkoord staan we stil bij dit onderwerp. De komende 
jaren schenken wij (extra) aandacht aan verkeersveiligheid rond scholen, de rondweg 
Laag-Soeren, de N358 bij Spankeren en goede verlichting langs schoolroutes.  
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32 Structurele bijdrage 
kamermuziekfestival ZOOM! 

Bestuur van de stichting Ook wij vinden het kamermuziekfestival goed passen bij onze gemeente. Om die 
reden nemen wij voor de komende vier jaar een bedrag op in onze begroting. 
Uitvoering van beleid gebeurt via Rhedense instelling voor kunst en cultuur RiQQ. 

33 Aandachtspunten winkelgebied 
aan- en rondom het 
winkelgebied Groenestraat 

Ondernemersvereniging ORDS Veel van uw aandachtspunten worden door ons onderschreven. In hoofdstuk 1 van 
pons coalitieakkoord leest u er meer over. Het nieuwe college gaat uiteraard graag 
met u in gesprek. 

34 Samenwerken gemeente en 
provincie 

Provincie Gelderland 
 

Wij werken graag met de provincie samen aan een gezond, veilig en welvarend 
Gelderland.  

35 Investeren in de 
maatschappelijke kracht van 
sport 

NOC * NSF 
 

Wij blijven investering in sport. Ook de komende 4 jaar. Op pagina 23 (hoofdstuk 4) 
leest u meer… 

36 Gezamenlijke inzet op de 
participatiewet 

OSB (Ondernemersorganisatie 
Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten) 

In uw brief beschrijft u de maatschappelijke meerwaarde van de schoonmaaksector. 
Wij zullen onze vakafdeling hierover in kennis stellen. 

37 Checklist coalitieakkoord PSP’92 Gelderland  
 

In uw inzending draagt u politieke standpunten van uw partij (PSP’92) aan voor ons 
coalitieakkoord. U begrijpt dat onze eigen verkiezingsprogramma’s leidend zijn 
geweest bij de totstandkoming van het coalitieakkoord. Overigens neemt dat niet weg 
dat u sommige punten van uw lijstje terugleest in ons akkoord. 

Reacties op de vlog 
 Meer profileren, actiever zijn op 

gebied van cultuur en 
muziekverenigingen 

Marco van der Meijde 
 

We geven de komende coalitieperiode meer geld uit aan cultuur dan in de vorige 
periode. Kortom, we doen ons best Marco.  

 Meer doen voor de jongeren in 
de gemeente 

Lars Arnhem 
 

Beste Lars, ook wij zien dat jongeren vaak worden geassocieerd met overlast. En dat 
jullie vaak alleen op zoek zijn een plek om te chillen of te hangen. De komende jaren 
willen we meer doen voor de jeugd. Op het gebied van sport, cultuur en andere 
activiteiten. Kijk ook wat je zelf kunt organiseren met ouders en kinderen bij jou in de 
buurt. 

 Cultuur, doelgroepenbad, 
project Mijn Huis Mijn toekomst 
 

Geertje van der Burg-Berendsen Hartelijk dank voor uw verlanglijstje mevrouw Van der Burg-Berendsen. We gaan door 
met ‘Mijn huis mijn toekomst’ en er gaat meer geld naar cultuur. Het 
doelgroepen(zwem)bad komt er niet. Hoewel wij de voordelen zien van een dergelijk 
bad inzien, wegen deze niet op tegen de extra structurele financiële lasten.  
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Tegen windmolens in de 
gemeente. Meer contact en 
overleg met de inwoners. 

Karin Zweers-Mostert Beste Karin, de energietransitie is uitsluitend mogelijk met een mix van alle vormen 
van duurzame energie. En met medewerking van de inwoners van de gemeente. Want 
de gemeente kan het niet alleen. 

 
 

Het raaigras voor de veeteelt 
terug dringen. Meer bloemrijk 
grasland. Investeer in fietsers en 
voetgangers. 

Bart de Coo Beste meneer De Coo, ook de komende jaren zetten wij in op behoud van onze 
prachtige natuur. Wij nemen uw advies ter harte en gaan fietsers letterlijk en figuurlijk 
voorrang geven (pagina 25 van ‘Rheden geeft energie’. ) 

 
 

Tips over burgerparticipatie, lef, 
risico nemen, etc. 

Geert Jansen Beste meneer Jansen, al uw tips snijden hout. We nemen ze ter harte! 

 
 

Meer steun voor de 
muziekverenigingen 

Miriam de Vries In deze coalitieperiode geven we wel meer geld uit aan cultuur, maar niet expliciet 
aan muziekverenigingen. Helaas komen we u daarin niet tegemoet mevrouw De Vries. 

 
 

Meer doen voor de binden en 
slechtzienden 

Sjan van Eijk Beste mevrouw Van Eijk. Met u zijn wij van mening dat onze blinde en slechtziende 
mede-inwoners  op voetpaden niet mogen worden gehinderd door obstakels bij 
winkels en terrassen. Als gemeente treden wij hier tegen op en van ondernemers 
verwachten wij dat zij hier rekening mee houden. 

 
 

Introduceren “De dag van 
Rheden” waarin allerlei 
evenementen worden 
georganiseerd 

Seling A Wilma Beste Wilma, wij denken dat dit idee op basis van een particulier initiatief verder kan 
worden uitgewerkt. Daarna gaan wij uiteraard graag het gesprek met u aan. 

 Aandacht voor mooie natuur en 
zwerfvuil 

Jeroen Boland Beste Jeroen, wij geven uw signaal door aan de vakafdeling en aan de projectleider ‘Ik 
Buurt mee!’. 

 Betere participatie en WSW 
 

Harry Coenraadts Beste meneer Coenraadts. In de komende coalitieperiode besteden we veel aandacht 
aan werk. Wij helpen inwoners die moeite hebben om eigenstandig een baan te 
vinden. 

 Meer begeven onder de 
mensen 
 

Allegonda Nieuwenhuis Tsja Allegonda. Daar zeg je nogal iets…. Het komt wat ongenuanceerd over, maar 
misschien heb je daar een goede reden voor. Laat het ons weten, dan kunnen wij er 
misschien iets aan veranderen. 

 Beter beleid in armoede 
bestrijding 

Arie V Houten Beste meneer Van Houten. Armoedebestrijding gaat ons ook aan het hart. En de 
komende jaren willen we meer woningen bouwen voor onze inwoners. Overigens 
maakt u ons wel nieuwsgierig naar de 20 punten die u voor zich wenst te houden. 

 Gemeentelijke belastingen naar 
rato 

Seling AWilma Beste Wilma, het is voor ons moeilijk om in het openbaar uw persoonlijke situatie te 
bespreken. Neem gerust contact op met de gemeente als u financiële problemen 
hebt. 
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Een rechtvaardig en menselijk 
beleid voeren 

Willie de Ruiter-van Tent Beking Mevrouw De Ruiter. Neemt u van ons aan dat mensen in het openbaar bestuur hun 
werk verrichten vanuit idealen en vanuit interesse voor de medemens. Alleen dan kan 
er een mooie (lokale) samenleving ontstaan. Er valt altijd wat te verbeteren, maar in 
de gemeente Rheden hebben wij het (over het algemeen) goed voor elkaar.  

 Aanpakken van verloedering 
 

Wilco Kip Beste Wilco, alle onderhoud aan groen en wegen is vastgelegd in gemeentelijke 
plannen. Hier hebben we dus continue aandacht voor. 

 Lelystad airport Thea Hiemstra Beste mevrouw Hiemstra, onze stellingname inzake het vliegverkeer vanuit Lelystad 
blijft onveranderd.  Wij hebben ons aangesloten bij een lobby van de zogenoemde 
Veluwe-gemeenten en de provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht tegen de 
laagvliegroutes. 

 Vaart maken met de 
energietransitie 

Conny Huijskes Beste Conny, een mooi bericht. Om onze (ambitieuze) doelstelling te halen moeten 
we inderdaad aan de slag: inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en 
gemeente samen. 

 Aandacht voor de snelheid die 
gereden wordt op de President 
Kennedylaan Velp 

Yvonne Boontje Beste Yvonne, snelheidsovertredingen zijn overal een bron van ergernis voor onze 
inwoners. Niet alleen in Velp. De opbrengst gaat overigens niet naar de gemeente en 
ook niet naar het ministerie van Justitie of het Centraal Justitieel Incassobureau, maar 
vloeit direct de schatkist van Nederland in. 

 
 

Hard maken voor de verliezers 
van de globalisering 

Marcel Koers Gemeente Rheden heeft de Global Goals van de Verenigde Naties omarmd. Streven 
naar een rechtvaardige wereld is daar onderdeel van.  

 Meer Handhaven opruimen 
hondenpoep 
 

Akke Roelofsen-Broersma Beste Akke, hondepoep blijft een grote ergernis. Uiteindelijk moeten de baasjes hun 
gedrag aanpassen en de boel opruimen. En het zou mooi zijn als mensen elkaar 
aanspreken op ongewenst gedrag. 

 Meer aandacht voor onderhoud 
van mooie plekken zoals de 
veerstoep 

Annette Wortelboer-van Engelen Beste mevrouw Wortelboer. Wij zeggen u toe dat wij zorgvuldigheid in onze 
besluitvorming betrachten. 

 Duurzaamheid, beschutte 
werkplekken, langdurige 
financiering voor 
welzijnsorganisaties, 
terugdringen geluidoverlast van 
o.a. goederentreinen, 
bescherming natuur. 

Daniëlle Stroes Beste mevrouw Stroes, ook al mist u Groen Links in het college, toch kunnen wij u met 
plezier melden dat vrijwel al uw wensen een plek hebben gekregen in het 
coalitieakkoord ‘Rheden geeft energie’.  
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 Schijndemocratie Paul Helmken Jammer meneer Helmken, dat u deze vlog niet gebruikt om uw goede ideeën met ons 
te delen. Uw betoog over de schijndemocratie herkennen wij niet en vinden wij ook 
weinig constructief. 

 Aandacht voor leeg staande 
winkelpanden 

Ingrid te Pas Wassink Graag verwijzen wij u naar pagina 7 en 8 van het coalitieakkoord, mevrouw Te Pas. En 
met goede ideeën mag u ons altijd benaderen. 

 Aandacht voor woongenot 
ouderen 

Albert Demmink Waarvan akte meneer Demmink! 

 Duurzaamheid in de gemeente Franske Brandt Beste Franske, de energietransitie is uitsluitend mogelijk met een mix van alle vormen 
van duurzame energie.  

 Woningen voor jongeren Annemieke Hageman 
 

Beste mevrouw Hageman, Nederland en ook gemeente Rheden is een open 
samenleving. Met aandacht voor woningen voor onze kinderen, maar ook 
woonruimte voor arbeidsmigranten. Wij denken dat het allebei mogelijk is. 

 Senioren appartementen 
bouwen. Betaalbaar huren. 

Jose van der Velden-de Jong Beste mevrouw Van der Velden, de komende jaren willen wij zorgen voor voldoende 
seniorenwoningen en aangepaste woningen voor mensen met een beperking. 

 Meer appartementen voor 
senioren in Dieren 
 

Anke Peters Beste mevrouw Peters, de komende jaren willen wij zorgen voor voldoende 
seniorenwoningen en aangepaste woningen voor mensen met een beperking. 

 Leegstand meer benutten Arthuur Wolthuis 
 

Beste Arthuur, leegstand is ook ons een doorn in het oog. We gaan kijken hoe we dit 
probleem naar ieders tevredenheid kunnen oplossen.  

 Aandacht voor VN verdrag voor 
rechten van mensen met en 
handicap of chronische ziekte. 
Toegankelijk Rheden. 

Simon de Waal Beste Simon, wij streven ernaar dat iedereen volwaardig kan meedoen aan de 
Rhedens samenleving.  

 Station Dieren niet te gebruiken 
voor mensen met hoogtevrees. 
Geen ondoorzichtige liften. 

Mondi Hoek Om verschillende redenen is (door ProRail) gekozen voor transparante liften. Alle voor 
en nadelen zijn daarbij afgewogen en uiteindelijk is hiervoor gekozen. Helaas is het 
daarbij niet mogelijk om aan ieders wensen tegemoet te komen. 

 Goederentreinen weren Huib Harwig 
 

Het project IJssellijn is benoemd als belangrijk project voor de komende jaren. Met als 
doel geen extra goederentreinen over het Rhedense spoor.  

 Minder verkeer door Dieren Jos Elizen 
 

In 2018 is de Traverse door het dorp Dieren gerealiseerd. Hierbij wordt het 
doorgaande verkeer gescheiden van de lokale verkeersstromen. Dit geeft een 
positieve impuls aan het dorp Dieren.  

 


