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Fractieverrichtingen

Door het vertrek van fractievoor-
zitter Krista den Hertog en de 
komst van Florian Ort is de fractie 
vanaf de zomer in een nieuwe sa-
menstelling aan de slag gegaan. 
Het meest actuele onderwerp is 
de vluchtelingenproblematiek.

Als D66 hebben we via een ge-
zamenlijke motie het initiatief ge-
nomen om te onderzoeken  wat 
we in Rheden nog meer kunnen 
bijdragen. Het college heeft uit-
gangspunten voor een eventueel 
tweede AZC binnen onze ge-
meente geformuleerd. Deze uit-
gangspunten, een goede mix tus-
sen opvang en inpasbaarheid in 
de buurt, hebben wij ondersteund. 
We hebben wel benadrukt om bij 

Hoera, een nieuwsbrief!

Een nieuw jaar. De kerstballen 
kunnen terug naar zolder en de 
geur van vuurwerk en oliebol-
len is weggetrokken. Wat bij de 
jaarwisseling hoort, zijn goede 
voornemens. Eén van onze voor-
nemens: een periodieke nieuws-
brief!

Met plezier presenteren wij u dan 
ook de eerste digitale nieuwsbrief 
van D66 Rheden-Rozendaal.
Deze zal vanaf 2016 elk kwartaal 
verschijnen, met nieuws uit col-
lege, fractie en bestuur.

Op de hoogte blijven van nieuws 
rond D66 Rheden-Rozendaal? 
Volg ons dan via onze website:

www.rheden-rozendaal.d66.nl

Wist u dat we ook te vinden zijn 
op Facebook en Twitter? Klik op 
de icoontjes rechtsonder op de 
pagina, volg ons en blijf automa-
tisch op de hoogte van het laatste 
nieuws.

2016 belooft, net als 2015, een 
bewogen jaar te worden. Delen 
van de wereld zijn onveilig, veel 
mensen zijn op de vlucht gesla-
gen.

Tegelijkertijd worden we gecon-
fronteerd met gebeurtenissen 
die gevoelens van onveiligheid 
en onzekerheid veroorzaken. En 
pasklare oplossingen zijn lang 
niet altijd voorhanden.

Op deze plek spreken we de 
hoop uit dat 2016 ook positieve 
wendingen in petto heeft en dat 
we daar, voor zover het de ge-
meente Rheden betreft, aan kun-
nen bijdragen.

Voor nu wensen wij u een gezond 
en voorspoedig 2016!

Bestuur
D66 Rheden-Rozendaal

Dorus Klomberg
Fractievoorzitter
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de uitwerking van een locatie-
voorstel de omwonenden nadruk-
kelijk te betrekken.

Milieu en duurzaamheid zijn on-
derwerpen waar we helder en 
duidelijk in zijn. D66 wil ook op lo-
kaal niveau oplossingen aandra-
gen voor de problematiek van de 
steeds schaarsere grondstoffen. 
Ons college had haar ambitie te 
voorzichtig ingezet. Daarom heb-
ben we, bij de behandeling van 
de notitie grondstoffenbeheer in-
gezet op een veel hogere 75% 
nuttige toepassing van het afval. 
Deze ambitie is via een amende-
ment bekrachtigd.

Een permanent aandachtspunt 
is de veranderingen in de zorg; 
2015 is het eerste jaar waarin we 
de gevolgen van decentralisa-
tie van taken naar de gemeente  
zichtbaar worden. Als D66 kiezen 
we voor een duidelijke maar so-
ciale uitvoering van deze zorgta-
ken. Meer verantwoordelijkheid 
bij de mensen, met de overheid 
als vangnet. Zo wordt in de zoge-
naamde keukengesprekken met 
de zorgaanvrager besproken wat 
hij/zij nog zelf kan doen en wat 
de gemeente kan betekenen. Het 

college informeert ons goed over 
de budgettaire consequenties. 
We monitoren wat de gevolgen 
zijn voor onze inwoners en het 
college heeft toegezegd de Raad 
hier snel over te infomeren.

Voor de komende periode vin-
den we het belangrijk dat de voor 
D66 belangrijke onderwerpen als 
bestuurlijke vernieuwing, duur-
zaamheid, de visie op toerisme 
en recreatie (heel specifiek voor 
Rheden) meer aandacht krijgen.  
Zo behandelden we in decem-
ber de Algemene plaatselijke 
verordening (Apv) waarin wordt 
voorgesteld om het longboarden 
op de Posbank te verbieden. Als 
D66 begrijpen wij dat niet. De 
Posbank is uniek  in Nederland 
en kan  deze nieuwe  (recreatie)
sport een uitzonderlijke omgeving 
bieden. In plaats van het verbie-
den moet we juist de kans grijpen 
en deze sport faciliteren en inpas-
sen in onze visie op recreatie en 
toerisme.

Er gebeurt veel in onze gemeen-
te. Heeft u aandachtspunten, 
suggesties of u wilt uw mening 
over lokale onderwerpen laten 
horen, dan nodig ik u uit contact 
op te nemen met de fractie.

Lidwoord

Hier is ruimte voor de rubriek 
‘Lidwoord’, waarin leden van 
de afdeling aan het woord ko-
men.

Heb je een boodschap, een 
anekdote of iets op je hart, dat 
je op deze plek wil delen in de 
vorm van een column? Neem 
dan contact met ons op en wie 
weet staat je column in de vol-
gende editie van deze nieuws-
brief.

Uit het college: Nicole 
Olland over haar werk 
als wethouder

Als wethouder maak ik deel uit 
van het college van Burgemees-
ter en Wethouders van de ge-
meente Rheden. Dat is het dage-
lijks bestuur. In mijn werk focus ik 
me op de leefomgeving van onze 
inwoners. Denk daarbij aan bou-
wen en wonen, maar ook duur-

Nicole Olland
Wethouder
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Colofon

Uitgave: D66 Rheden-
Rozendaal. Verschijnt vier 
keer per jaar.

zaamheid, cultureel erfgoed, na-
tuur, water en milieu – belangrijke 
thema’s voor D66.

Ook de Traverse Dieren behoort 
tot mijn takenpakket. De komende 
tijd ondergaat Dieren ingrijpende 
veranderingen. Daar zullen inwo-
ners en passanten veel van mer-
ken. Zo wordt de doorstroming 
van het verkeer sterk verbeterd 
en wordt het makkelijker om  ge-
bruik te maken van Dieren als 
Intercitystation. Dat is niet alleen 
goed voor Dieren, maar ook de 
regio daaromheen; als D66-er kijk 
ik graag over de grenzen heen.

Ik sta als D66-er voor het maken 
van keuzes voor nu en de toe-
komst, zodat Rheden ook over 
20 jaar een prettige leef- en werk-
omgeving is. Zo zijn en blijven wij 
tegen intensivering van het goe-
derenvervoer over de IJssellijn. 
En zijn wij vóór investeren in een 
groene economie en koesteren 
onze prachtige Veluwezoom. Dit 
betekent het steeds weer zoeken 
naar de balans tussen (economi-
sche) ontwikkelingen en de im-
pact die dat heeft.

Soms moeten er besluiten wor-
den genomen die verschillende 
belangen raken. Vanuit het D66 
gedachtegoed van inbreng en 
participatie streef ik in mijn werk 
naar het zoveel mogelijk combi-
neren van verschillende belan-
gen. Daarvoor is het van belang 
dat uw gemeentebestuur weet 
wat u als inwoner er van vindt. Als 
u tègen bent, maar ook als u vóór 
een plan bent! Want de mensen 
die het er niet mee eens zijn, we-
ten de weg naar de inspraak wel 
te vinden. Maar als u het ergens 
mee eens bent, horen wij dat ook 
graag!

In 2016 staat een aantal on-
derwerpen nadrukkelijk op de 
agenda: versterken van ons re-
creatief-economisch potentieel, 
duurzaamheid en de combinatie 
van (thuis)wonen en zorg. Dit zijn 
onderwerpen die ons allen aan-

Oproep: Hoe duurzaam 
kan Rheden zijn?

Duurzaamheid. Iedereen heeft 
het er over, en terecht. In Parijs 
zijn onlangs op mondiaal niveau 
afspraken gemaakt over maatre-
gelen om de opwarming van de 
aarde tegen te gaan.

In Nederland zwelt de discus-
sie aan over de toekomst van 
kolencentrales en de snel-
heid waarmee we de laatste 
restjes gas uit de Groning-
se bodem gaan pompen.

En in de gemeente Rheden? 
In Rheden zamelen we plastic 
apart in en hebben we inmiddels 
LED-straatverlichting. Ook zijn op 
meer en meer daken zonnepane-
len te zien. Tegelijkertijd maken 
sommigen zich kwaad over de 
nieuwe windmolens nabij de AVR 
in Duiven, die het uitzicht vanaf 
de prachtige Veluwezoom ver-
pesten.

Graag horen wij van u hoe duur-
zaam Rheden kan zijn, hoe duur-
zaam de gemeente zou moeten 
zijn. Welke kansen liggen er? 
Welke rol ligt hier voor de ge-
meente, voor bedrijven en voor 
huishoudens?

We zijn ontzettend benieuwd naar 
uw mening over duurzaamheid in 
de gemeente Rheden. Heeft u 
suggesties, tips, ervaringen? Er-
gert u zich aan maatregelen of 
juist aan het gebrek aan actie? 
Laat het ons weten. In een kat-
tebel, een mail of een uitgebreide 
brief! In de volgende nieuwsbrief 
publiceren wij de resultaten.

gaan. En waarbij inwoners, on-
dernemers en de gemeentelijke 
overheid dus goed moeten sa-
menwerken om de juiste keuzes 
te maken voor nu èn de toekomst. 
D66 gaat samen met u voor een 
duurzame toekomst!
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