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Voorzitter, vandaag hebben we de eerste algemene beschouwingen met de 

nieuwe burgemeester, de nieuwe raad en het nieuwe college. Alles moet de 

eerste keer zijn. Het coalitieakkoord is vers van de pers en staat vol met de 

plannen en ideeën van dit nieuwe college. De VVD heeft er veel vertrouwen in 

dat het college gedreven en voortvarend met alle uitdagingen aan het werk 

gaat. 

In deze algemene beschouwingen wil ik een aantal zaken de revue laten 

passeren: 

1. Meedoen is belangrijk 

2. De Global Goals 

3. Burgerparticipatie 

Goed samen leven in Rheden…. Voor ons betekent dat, dat elke inwoner meedoet, deelneemt aan de 

maatschappij. Ieder naar eigen kunnen en op eigen niveau. We willen dan ook maximaal inzetten op 

participatie van alle inwoners van Rheden. Dat kan via arbeidsactivering of sociale activering. 

Zoals blijkt uit het coalitieakkoord vindt het college werk belangrijk voor mens en maatschappij. 

Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie 

werkt investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving.  Mensen met een uitkering of 

mensen in de bijstand moeten wat ons betreft zo snel als mogelijk betrokken worden in het 

arbeidsproces; het liefst in de vorm van een betaalde baan. In het collegeakkoord wordt deze 

uitdaging met beide handen opgepakt en we wachten met spanning op de verdere invulling hiervan. 

Rheden heeft gekozen om te werken met de universele doelen van de VN; de zgn. Global Goals. De 

VVD omarmt het gedachtengoed van de Global Goals. Het is een goede ontwikkeling om de richting 

van de Global Goals te volgen voor de doorontwikkeling van onze samenwerking met onze partners 

en vooral met onze inwoners. Waar de VVD veel moeite mee heeft is dat Rheden kennelijk heel erg 

voorop wil lopen hiermee. Een landelijk expertisecentrum moet in 2020 beschikbaar zijn, we hebben 

de ambitie om de meest inspirerende gemeente te worden op het gebied van Global goals , we 

willen Rheden landelijk op de kaart zetten als de gastheer/vrouw voor kennispartners en we willen 

intern en regionaal mobiliseren, inspireren, leren en reflecteren op de Global Goals. Waarom 

voorzitter? Waarom deze torenhoge ambities? En wat levert dit concreet op voor onze inwoners? De 

VVD vindt dat Rheden hiermee een te grote broek aan trekt. We staan achter de Global Goals, maar 

wel naar de Rhedense maat. Laten we onze energie vooral steken in de vertaling van deze universele 

doelen voor onze inwoners en voor onze eigen organisatie. Als we dat op orde hebben kunnen we 

starten met externe activiteiten. Wij zien graag dat genoemde activiteiten, zoals ze ook in het 

beleidsinitiatief beschreven zijn ‘on hold ‘gezet worden. Daarnaast zien we graag uitgewerkte 

voorstellen m.b.t. de Global Goals terug in de raad. 

Wat betreft burgerparticipatie vinden wij dat er nog te weinig voortuitgang is geboekt. We zien een 

verdere doorontwikkeling voor ogen waarbij het gevoel verbeterd moet worden dat de gemeente 

van en voor de inwoners is en niet andersom. Als ik kijk naar een aantal trajecten als bijvoorbeeld het 

fietspad de Weertse dijk en de verkeerssituatie van Van Zwietenlaan/Harderwijkerweg in Laag 

Soeren dan zie ik nog te veel dat inwoners te laat betrokken worden, dat er niet tijdig en volledig 

gecommuniceerd wordt naar inwoners en dat inwoners nog te veel zelf achter hun informatie aan 



moeten. Dat wekt ergernis en boosheid terwijl dat door goede en tijdige communicatie te 

voorkomen is. 

De VVD staat ook voor een degelijk financieel beleid. Dat betekent bewust en weloverwogen omgaan 

met het geld dat beschikbaar is en er voor waken dat de gemeente Rheden niet verder inteert op de 

algemene reserves. Gezien de ontwikkelingen m.bt. de organisatie en regionale samenwerking 

maken wij ons enigszins zorgen. Een van de doelen van regionale samenwerking is een financiële 

besparing te realiseren. We zien dat dit niet altijd gebeurt. Een voorbeeld daarvan is de BVO DRAN. 

Wij vragen ons af hoe we op dit punt het stuur in handen in kunnen houden. Hoe zorgen wij ervoor 

dat de regionale samenwerking financieel niet uit de hand loopt en dat we geen tweede Presikhaaf 

krijgen. 

Een andere grote uitdaging is duurzaamheid en de energietransitie. Voor Rheden en haar inwoners 

ligt hier een grote opgave. Wij denken dat inwoners zelf een grote bijdrage kunnen leveren door 

bijvoorbeeld de eigen woning zo energieneutraal mogelijk te maken. Woningeigenaren én huurders 

kunnen hieraan een duidelijke bijdrage leveren. Energie neutrale woningen zijn immers voor 

iedereen van groot belang en is klus die we met z'n allen moeten klaren. Verhuurder en gemeente 

zullen dus hierin met elkaar moeten optrekken. De VVD wil dit gezamenlijke proces graag van de 

grond zien komen, en is benieuwd wat gemeente en woningbouwvereniging gaan ondernemen om 

dit te realiseren. 

En dan de wens van de VVD voor één politieke avond. Ik gooi hem er nog maar een keer in.  Door op 

één dag in de week een politieke avond te organiseren blijft er meer tijd over om als raadslid je 

volksvertegenwoordigende rol te vervullen en voor inwoners is het duidelijk wanneer de lokale 

politiek actief is en wanneer zij dat bij kunnen wonen. Ergens in de komende vier jaar komen wij daar 

zeker nog een keer op terug. 

Voorzitter…. Morgen is de officiële opening van de tunnelbak van de Traverse Dieren. Een mooi 

moment waar de gemeente Rheden en in het bijzonder misschien wel de inwoners van Dieren naar 

toegeleefd hebben. Over de Traverse is jaren door vele gemeenteraden gesproken, gewikt en 

gewogen en uiteindelijk besloten. We zien dat het werk zijn voltooiing nadert en dat de overlast 

binnen de perken is gebleven. Een compliment waard, wat ons betreft. Afgelopen zondag waren 

inwoners in de gelegenheid om door de tunnelbak te wandelen; helaas was dat voor mensen in een 

rolstoel en scootmobiels in beginsel niet mogelijk. Later wel, maar dat was iets van mosterd na de 

maaltijd. Morgen is dus die officiële opening…Wij vinden het erg jammer dat de gemeenteraad hier 

niet voor uitgenodigd is.  

Maar voorzitter – uiteraard willen wij onze Algemene Beschouwingen niet in mineur eindigen. Wij 

zijn als VVD verheugd en trots dat zoveel van onze ideeën en wensen opgenomen zijn in het huidige 

coalitieakkoord – en we kunnen dan ook niet wachten om al deze plannen te realiseren. Rheden is 

een prachtige gemeente, met actieve en betrokken inwoners. Goed samen leven in Rheden …en 

onze fractie is klaar om dat dat voor elkaar te krijgen! 

 

Yola Hopmans 

Fractievoorzitter VVD Rheden 


