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EHBO en zwemles voor jongeren
In noodsituaties is het belangrijk om te weten hoe je moet handelen. Alleen het alarmnummer bellen is niet voldoende. Zeker 
in zeer acute noodgevallen zijn de eerste minuten levensreddend. EHBO kunnen verlenen is dan ook een basisvereisten. Naast 
het goed kunnen zorgen voor anderen in noodsituaties, is jezelf kunnen redden tijdens het zwemmen ook bittere noodzaak. 
VVD Lokaal pleit daarom om kinderen op de basisschool ook weer zwemlessen aan te bieden.

EHBO maakt het verschil tussen leven en dood
De cijfers liegen er niet om. Wekelijks zijn er 300 mensen die 
een hartstilstand krijgen buiten het ziekenhuis en belanden 
140.000 jongeren tussen de 0 en 18 jaar op de Spoedeisende 
Hulp van het ziekenhuis. Voor de VVD Lokaal reden genoeg om 
EHBO lessen verplicht te stellen op scholen in het voortgezet, 
middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Er zijn al diverse or-
ganisaties die EHBO kunnen geven. In slechts drie dagdelen 
kunnen jongeren leren hoe ze moeten handelen bij een hart-
stilstand of een ongeval en kunnen ze een volwaardig EHBO-
diploma halen. 

Niemand mag kopje onder gaan
Zwemmen is in een waterrijk land zoals Nederland een basis-
behoefte volgens VVD Lokaal. Ook hier liegen de cijfers er niet 
om. Vorig jaar zijn er in ons land 83 mensen omgekomen door 
verdrinking. Voor de VVD Lokaal zijn dit er 83 teveel. Reden 
genoeg dus om het zwemmen snel bij jongeren bij te bren-
gen. Door zwemlessen aan te bieden aan leerlingen uit het 

basisonderwijs willen we zorgen dat elke leerling uit onze ge-
meente weet hoe hij moet zwemmen. De leiding van zwem-
bad de Koerbelt heeft al aangegeven hier positief tegenover 
te staan. In gesprekken met de Koerbelt is zelf aangegeven 
dat zij nog verder willen gaan in de vorm van zogeheten 
‘natte gymlessen’, waarbij bijvoorbeeld ook aandacht is voor 
watersporten, reddend zwemmen en bewegen op muziek.

Meer dan alleen veiligheid van jezelf en anderen
Naast het feit dat EHBO- en zwemlessen niet alleen bijdragen 
aan de eigen veiligheid en dat van anderen, participeren jon-
geren ook in de samenleving op deze manier. Met name bij de 
EHBO-lessen wordt snel duidelijk dat je naar elkaar om moet 
zien. Jongeren dragen zo bij aan een veiligere omgeving en 
kunnen levensreddend optreden in noodsituaties. De VVD 
Lokaal slaat hiermee twee vliegen in één klap; burgerparti-
cipatie onder jongeren en levensreddend handelen in acute 
noodsituaties.



Op welke wijze passen we grootschalige 

zonne-energie in Rijssen-Holten toe?

Wat is hier mis mee?

wat een gedoe in centrum van holten

Dat is de vraag die op dit moment  aan de orde is, op welke 
wijze gaan we in Rijssen-Holten grootschalige zonne-energie 
toe passen.  Voor VVD Lokaal is het niet de vraag of we in 
het kader van duurzaam om de doelstellingen te halen  actie 
moeten uitzetten, dat antwoordt is simpel, we moeten.  Wel 
is de vraag; op welke wijze gaan we dat doen. Als lokale VVD 
zijn we geen voorstander van windmolens in onze gemeente.  
Wij zijn van mening dat Rijssen-Holten  daarvoor  onvoldoen-
de mogelijkheden heeft en wat betreft ligging niet geschikt 
is. Wel zijn we voorstander om de aanleg van zonneparken te 
realiseren. Maar hoe gaan we dat doen?

Zoals de praktijk vaak laat zien, is ook de aanleg van zonnepar-
ken een omstreden maatschappelijke discussie. Het is geen 
discussie meer of we dit wel willen, maar het is wel een dis-
cussie over hoe en op welke wijze we zonneparken vorm gaan 
geven.

De noodzaak van zonneparken wordt wel gezien en gedra-
gen door een groot deel van onze inwoners. Dit was ook te 
horen in de commissievergadering van afgelopen september.  
Insprekers uit onze gemeente gaven aan zeker voor te zijn,  

maar niet zomaar in mijn achtertuin, het landschappelijke 
moet wel in stand blijven. Dit is een gegeven waar de politiek 
goed naar moet luisteren. De belangrijkste vraag die we geza-
menlijk eerst moeten beantwoorden luidt, moeten we land-
bouwgrond inruilen voor zonneparken. Het idee om vooral 
eerst alle daken te benutten ziet VVD Lokaal als een logische 
eerste stap. De daken op bedrijven en in het bijzonder de 
agrarische bebouwing in het buitengebied, lenen zich uitste-
kend om deze in te zetten als dragers van zonnepanelen. Dit 
alles uiteraard in goed overleg met onze industriële bedrijven 
en agrarische ondernemers.

De discussie over zonneparken was voor de werkgroep Hol-
ten-Poll en Rijssen-Poll  een reden om de inwoners van Holten 
en Rijssen naar hun mening te vragen. Inwoners van de Holten 
kunnen terecht op de site www.holten-poll.nl  en de inwoners 
van Rijssenkunnen de vragen beantwoorden op www.rijssen-
poll.nl. De werkgroep hoopt met de uitslag duidelijkheid te 
krijgen wat de inwoners uit de gemeente een verantwoorde 
keuze vinden. Wij zouden het op prijs stellen als ook u uw me-
ning wilt geven.

Realistisch RealistischMinder Regels Minder RegelsJong en Oud Jong en Oud

WAAROM KAN HET TERRAS NIET WAT LANGER OPEN OP 
SPECIALE MOMENTEN; DAT IS DE VRAAG.

Vanuit de horeca en de bezoekers van de horeca komt re-
gelmatig de vraag waarom het terras niet een uurtje langer 
open mag als zich een bijzondere omstandigheid voordoet.
Dat kan bijvoorbeeld een hele warme zomeravond zijn als de 
gasten genoten hebben van een voorstelling in het Parkge-
bouw in Rijssen of het kulturhus in Holten. De voorstelling 
is even na 23.30 uur afgelopen en het is nog heel warm. Niet 
iedereen gaat direct naar huis want nog even napraten is een 
mooie  afsluiter van een avondje gezellig uitgaan. Gezien de 

Volgens vvd lokaal 

helemaal niets!

aangename temperatuur wordt plaatsgenomen op het ter-
ras, omdat het binnen te warm is. Dan zit je net, je bestelling 
wordt gebracht en dan wordt je vervolgens vriendelijk ver-
zocht het terras te verlaten aangezien het is  00.00 uur is. Wie 
het snapt mag het zeggen.

VVD Lokaal bestempelt dit als onnodige en overbodige regel-
geving. Natuurlijk moet er op dit soort bijzondere momenten 
gelegenheid zijn om het terras een uurtje langer open te mo-
gen laten, in wat voor gemeenschap leven we eigenlijk als dit 
niet meer mogelijk is.

Inmiddels zijn hierover vragen gesteld aan het college van 
burgemeester en wethouders door de VVD Lokaal. Fractie-
voorzitter Frans Noordam spreekt over een vreemde situatie:  
“dat wat in omliggende plaatsen wel kan, kan in Rijssen-Holten 
schijnbaar niet en daar hebben wij als VVD Lokaal grote moei-
te mee. Soms krijgen we het gevoel dat er een regelzucht is 
wat door de inwoners zeker niet gewaardeerd wordt”.

Hoe simpel het kan zijn is te zien in Leiden, daar heeft de ge-
meenteraad  in 2007 al een wijziging van de Algemene Plaat-
selijke Verordening vastgesteld. Hierin is bepaald dat bij zeer 
warm weer (28° of hoger) de terrassen in de binnenstad lan-
ger open mogen blijven. Terrasweer!

Dat dit niet mogelijk is in Rijssen-Holten steekt de VVD Lokaal.  
Het is de fractie niet bekend dat er overlast is vanuit de horeca 
of dat er andere problemen zijn waardoor een verruiming niet 
kan.
 “Deze vorm van onnodige en overbodige betutteling roept 
natuurlijk vragen op bij onze inwoners, dezelfde vragen waar 
wij ons in onze fractie ook over buigen. Komende maanden 
zal de fractie zich beraden hoe zij verder wil gaan om toch 
de terras verruiming mogelijk te maken. Uiteraard zullen wij 
daarvoor ook ons oor te luisteren leggen bij de horeca onder-
nemers”, aldus Frans Noordam vastberaden.

De herinrichting van het centrum in Holten gaat traag 
en de verkeersafwikkeling laat al helemaal te wensen 
over, dat is een veel gehoorde klacht van onze inwo-
ners. “Afgelopen jaren heb ik veel  vragen gehoord 
over de rommelige situatie, het foutparkeren op 
Smidsbelt  en soms het verzoek kunnen jullie daar 
ook iets aan doen” aldus Frans Noordam, fractievoor-
zitter van VVD Lokaal in Rijssen-Holten. Voorname-
lijk de verkeersafwikkeling is een rommelig geheel, 
niemand weet hoe de weg loopt en de helft van de 
weggebruikers weet niet dat het een woonerf is, wat 
maakt dat het  opgeteld een rotzooitje is. Dat is al-
thans één van de vele reactie die inwoners gegeven 
hebben op www.holten-poll.nl. In juli is er een en-

quête gehouden onder de inwoners van Holten, waar 
maar liefst bijna 600 inwoners gebruik van hebben ge-
maakt. Inwoners werden in deze enquête gevraagd 
naar hun mening over het centrum, de inrichting en 
de verkeersafwikkeling. Ook werd gevraagd men wist 
dat het centrum een woonerf is en of het wenselijk is 
om het doorgaande verkeer uit het centrum weren. 
Dat ruim 80% van de deelnemers aan de enquête het 
doorgaande verkeer uit het centrum wil weren is een 
opmerkelijk gegeven, je kunt je afvragen of de ge-
meente de inwoners vooraf had kunnen raadplegen. 
De fractie van de VVD Lokaal heeft met de uitslag van 
de enquête in de hand, het college van burgemeester 
en wethouders de volgende vragen gesteld.

1.  Ruim 50% van de inwoners is zich niet bewust van het feit dat het centrum een woonerf is. 
Is het college voornemens onderzoek te doen of de locatie van de geplaatste borden ter 
plaatse verbeterd kan worden. Zo ja op welke termijn neemt het college actie.

2.  Ruim 80% van de deelnemers aan de poll spreken de voorkeur uit om het doorgaande ver-
keer uit het centrum te weren. In hoeverre is het college bereid om, gehoord hebbende 
de mening van de inwoners, maatregelen te nemen om het doorgaande verkeer uit het 
centrum te weren.

3.   83% van de deelnemers aan de poll noemt de verkeerssituatie in het centrum van Holten 
onoverzichtelijk. Wat is de mening van het college dat het centrum in Holten als onover-
zichtelijk wordt ervaren en welke maatregelen acht het college geschikt om de verkeers-
situatie in Holten overzichtelijker te maken?

4.   Er vanuit gaande dat het college het signaal van de inwoners zich te harte neemt, op  
 welke termijn  kunnen de inwoners van Holten rekenen op maatregelen die de    
 overzichtelijkheid van de verkeersafwikkeling in het centrum zichtbaar verbetert.

De fractie hoopt van het college op korte termijn duidelijk te krijgen of ze de mening van 
de inwoners deelt en wanneer de inwoners veranderingen mogen verwachten, één ding is 
duidelijk, de inwoners zijn niet tevreden met de situatie.  Wat een gedoe in Holten centrum!



Kijk ook eens op

www.Holten-poll.nl www.Rijssen-poll.nl

Dit actuele politieke nieuws kwam tot stand door de fractie 
van VVD Lokaal in aanloop naar de gemeenteraadsverkie-
zingen maart 2018

De fractie van VVD Lokaal:
Elsbeth Deijk uit Holten, raadslid
Frans Noordam uit Holten, raadslid, fractievoorzitter
Bart-Jan van den Berg uit Rijssen, commissielid
Reinier Geerligs uit Rijssen, commissielid
Rob de Koe uit Rijssen, raadslid

In het volgende nummer van politiek nieuws o.a.
Koopzondag
Aandacht voor verkeersknelpunten 
Asbestsanering
Afvalinzameling 
Betaalbaar wonen

vvdRijssenholten.nl    VVD_RH   VVD-Rijssen-Holten

Veiligheid begint bij de politie

VVD Lokaal in Rijssen-Holten heeft zich de afgelopen jaren 
sterk gemaakt voor het behoud van het politiebureau in Rijs-
sen. Helaas heeft de politietop een ander besluit genomen 
en is onze inzet voor niets geweest want het nieuwe politie-
bureau komt in Nijverdal, aldus de politietop. Wel hebben we 
kunnen bedingen dat er een volwaardige politiepost komt in 
Rijssen. Zo denken we de dienstverlening aan de burger te 
kunnen waarborgen.

Uiteindelijk gaat het  VVD Lokaal om de veiligheid van onze 
inwoners, de zichtbaarheid van de politie op straat en de be-

naderbaarheid van de wijkagent. Dat kan veel beter in Rijssen-
Holten vindt de VVD Lokaal. Zo hebben we al jaren een te kort 
aan wijkagenten en schiet de bezetting, zeker in het week-
end, te kort. Het duurt vaak te lang voordat er na een oproep 
daadwerkelijk een agent bij u op de stoep staat om u te hel-
pen als er zich echt een noodsituatie voordoet. 

Wij zullen ons ook de komende jaren inzetten voor voldoende 
agenten in Rijssen-Holten. De VVD Lokaal vind dat veiligheid 
een kerntaak van de overheid is. De politie is er om u en onze 
veiligheid te waarborgen.  


