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1.
Opening
De voorzitter, burgemeester Verheijen, opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte
welkom. Hij vraagt om een moment van bezinning.
Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Osman, mevrouw Joosse, mevrouw PetersVroom, de heer De Kievit. De heer Van den Boogaard komt mogelijk later.
De spreektijd in het vragenhalfuur is 3 minuten per fractie en in eerste termijn 5 minuten per
fractie Het college heeft een spreektijd van 7 minuten.
2.
Vragenhalfuurtje
de heer Boumans betreffende verbod om te bellen op de fiets
De heer Boumans wijst op het verbod dat vanaf 1 juli 2019 zal gelden voor bellen op de fiets.
Het zou goed zijn wanneer scholieren worden voorbereid op dit verbod. Er wordt een landelijke
campagne gestart. De heer Boumans informeert of het college op het gebied van voorlichting
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nog actie onderneemt richting de scholen en politie.
De voorzitter antwoordt dat het college of de gemeente geen actie onderneemt. Het is een landelijke campagne en geen taak voor de lokale overheid. Het college zal dit volgen en daar waar
het wenselijk is en indien de gemeente door de wetgever wordt opgeroepen hier aandacht aan
te besteden, zal dit gebeuren. Het college wil voorkomen dat berichtgevingen onnodig conflicteren.
de heer Boumans inzake het niet sterker laten stijgen van de huurprijzen voor sociale woningbouw dan de inflatie
De heer Boumans heeft begrepen dat de woonbonden, de organisatie van huurdersverenigingen
en de organisatiekoepel Aedes ziin overeengekomen om de huurprijzen van sociale huurwoningen niet sterker dan de inflatie te laten stijgen. Er zijn uitzonderingen mogelijk. Wat gaan Talis
en de Kernen doen?
-

Wethouder Gerrits heeft recentelijk overleg gehad met beide corporaties omtrent de prestatieafspraken. Zij hebben aangegeven dat zij de verhoging inflatievolgend zullen toepassen. De
exacte keuzes stemmen zij af met de huurdersverenigingen. Talis maakt wel een uitzondering
en hanteert een inkomensgrens van € 41.000, waarboven een hogere verhoging mogelijk is.
Hiermee wil de corporatie doorstroming in de woningmarkt stimuleren.
de heer Krale betreffende storing in de parkeergarage Oostflank
De heer Krale memoreert de storing in de parkeergarage Oostflank op 19 december jl. Mensen
konden er niet in of niet uit met hun auto. De informatielijnen waren lange tijd onbereikbaar.
Hij informeert hoe vaak dit zich voordoet en of dit een reden is waarom mensen deze parkeerplekken vermijden. Ook vraagt hij op welke manier dit kan worden voorkomen.
Wethouder Derks is op de hoogte van deze sporadische storingen. Hij heeft dit zelf ervaren en
het is buitengewoon vervelend. Eventuele storingen kunnen gemeld worden bij de technisch
beheerder. De Vereniging van Eigenaren heeft hier een beheersovereenkomst met een technisch beheerder. Gevraagd is in plaats van jaarlijks een maandelijks update geven zodat eventueel nadere actie ondernomen kan worden. De situatie wordt gemonitord en waar mogelijk
wordt hier scherper geacteerd.
mevrouw Hoogteijling ten aanzien van de verkeerswerkzaamheden op Kerkeveld
Mevrouw Hoogteijling verwijst naar haar vraag in de vorige vergadering m.b.t. de overlast door
verkeerswerkzaamheden op Kerkeveld. Door wethouder Loermans is aangegeven dat de werkzaamheden binnen een week afgerond zouden zijn. Zij heeft vandaag geconstateerd dat de
werkzaamheden nog in volle gang zijn. Het leidt tot gevaarlijke situaties.
Wethouder Loermans heeft in de vorige vergadering de vraag anders geïnterpreteerd en de beantwoording toegespitst op de wegomlegging Diemewei, De Meren 12 en de aansluiting op de
Kerkedreef. Deze is meer dan een week geleden hersteld. Daar waren de meest onveilige situaties en zijn verkeersregelaars ingezet. De werkzaamheden Diemewei zijn morgen klaar. De
aanpassingen van de Kerkedreef en De Meren 10 zijn ook klaar. De werkzaamheden in de
schoolomgeving worden naar verwachting eind februari afgerond. Daar ging de vraag vorige
keer in zijn optiek niet over en daarom was dit niet in het antwoord opgenomen. Hij heeft ook
geen klachten ontvangen m.b.t. onveilige situaties daar.
3.
Vaststellen agenda
De benoeming van de ombudsman wordt aangehouden tot het moment dat mevrouw Van Dasselaar daadwerkelijk aanwezig is. Zij wordt vanavond eveneens benoemd in de gemeente Heumen.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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4.
Vaststellen notulen van de openbare raadsvergadering van 29 november 2018
Door de heer Derksen zijn twee tekstwijzigingen ingediend. De notulen worden met inachtneming van deze wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld.
5.
Afdoening ingekomen stukken
De lijst met ingekomen stukken wordt voor kennisgeving aangenomen.
6.
Mededelingen
Wethouder Loermans deelt mee dat de onderhandelingen van de Wijchense Omroep met de N1
en RTV Totaal voorspoedig zijn verlopen. Besloten is dat de Wijchense Omroep per 1 januari
2019 onderdeel wordt van RN7.
Wethouder Gerrits herinnert aan zijn belofte om voor 31 december 2018 de lokale woonagenda
aan de raad voor te leggen. Dit is helaas niet gelukt. Hij kan echter toezeggen dat dit bij de
stukken voor de tweede cyclus, februari 2019, een voorstel naar de raad toekomt.
De voorzitter meldt dat hij vanochtend in het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio is benoemd tot lid van het Dagelijks Bestuur. De benoeming vindt plaats met onmiddellijke ingang.
7.
18 7 15215 Ontslag en benoeming gemeentelijke ombudsman
De voorzitter leest de eed voor aan mevrouw Van Dasselaar.
"Ik zweer dat ik, om tot gemeentelijk ombudsman benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn
plichten als gemeentelijk ombudsman naar eer en geweten zal vervullen.
Mevrouw Van Dasselaar antwoordt: “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!"
De voorzitter feliciteert mevrouw Van Dasselaar met haar benoeming en overhandigt haar een
boeket bloemen.
Het voorstel is aangenomen!
8.
18 7B 25091 Benoemen commissielid de heer Loeffen
De voorzitter leest de belofte voor aan de heer Loeffen.
"Ik verklaar dat ik, om tot commissielid benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk
enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn
plichten als commissielid naar eer en geweten zal vervullen.
De heer Loeffen antwoordt: “Dat verklaar en beloof ik!"
De voorzitter feliciteert de heer Loeffen met zijn benoeming en overhandigt hem een boeket
bloemen.
Het voorstel is aangenomen!
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9.
18 2 11187
Aangepast herinrichtingsplan Oosterpark
De voorzitter meldt dat zich 3 insprekers hebben gemeld. Hij geeft allereerst het woord aan de
heer Hesen.
De heer Hesen constateert dat de moties de dassen om de oren vliegen. Gestemd wordt vanavond over het herinrichtingsplan van het Oosterpark. Het is een mooi plan en hij dankt hiervoor. Hij begrijpt niet waarom het nooit genoeg is. Het gaat om het leefgebied van beschermde
diersoorten. Zij vragen 5% van het park ongemoeid te laten en hier de natuur zijn gang laten
gaan.
De fractie van Kernachtig Wijchen spreekt in haar verkiezingsprogramma over biodiversiteit.
Waarom dan toch een struinpad? Inspreker dringt erop aan 5% van de oevers van het meer te
vrijwaren van verstoring. Een struinpad is bedoeld voor mensen die van de natuur willen genieten. Dit kan beter op andere plaatsen. Er wordt een klein kapitaal aan gemeenschapsgeld uitgegeven. Duidelijk is dat het een veelvoud wordt van de genoemde € 15.000. Wanneer er veel
mensen komen, is het geen struinpad meer. Het gaat dus om veel geld voor weinig mensen.
Aan beide kanten van het pad komen hekken. De mensen moeten 380 m tussen deze hekken
doorlopen. Aan de kiezer is een rondje Wijchens meer beloofd. Dit komt er nooit omdat de natuurbeschermingswet dan gewijzigd moet worden en aan de Zuiderdreef een stuk van de meeroever teruggekocht dient te worden. Mede namens de dassen pleit de heer Hesen ervoor het
herinrichtingsplan aan te nemen, het daarbij te laten en de motie voor het struinpad in te trekken.
De heer Verharen dankt voor de informatie. Hij vraag in welke hoedanigheid de heer Hesen inspreekt.
De heer Hesen antwoordt dat hij inspreekt namens de Vereniging Natuur en Milieu Wijchen.
De voorzitter geeft het woord aan de heer Reekers.
De heer Reekers spreekt in namens een aantal buurtbewoners van Hoogmeer. De reden is het
struinpad dat in het herinrichtingsplan Oosterpark als mogelijkheid wordt genoemd en de aangekondigde motie van Kernachtig Wijchen en CDA. In de Gelderlander van 18 december jl. is
een plattegrond opgenomen en wordt alleen het gewenste struinpad aangegeven, niet het bestaande pad dat al lang geleden is aangelegd. Het rondje meer is er al lang en daarom is een
struinpad niet nodig. Elke dag lopen veel mensen langs het water bij Hoogmeer en De Ververt
op weg naar Kerkeveld, onder meer veel joggers en wandelaars. Voor de Kerkevelders en de
joggers is een struinpad op de oever niet nodig. Vanaf het bruggetje bij het politiebureau hebben wandelaars een prachtig uitzicht, met zwanen, eenden, futen, verschillende soorten ganzen, reigers en allerlei andere watervogels. Zij broeden op de eilandjes langs de westoever en
bij de volkstuinen. Bij de visstoep bij het zwembad lukte het niet meer om een rustplaats te
maken.
Bij het gemeentedepot is het rustiger en komen zwanen, nu nog, op de kant. Wanneer hier
wandelaars komen, is dit waarschijnlijk afgelopen. Dit geldt voor alle watervogels die leven aan
de oostoever bij de volkstuinen.
Veel wandelaars zijn nieuwgierige natuurliefhebbers, kijken niet alleen naar de watervogels
maar ook of zij de ijsvogel zien. Er zit daar ook een bever, die echter nooit te spotten zal zijn
vanaf het struinpad, wel vanaf De Ververt en Hoogmeer. Voor deze liefhebbers hoeft het struinpad niet. Zij lopen dan tussen hekken door en mogen bij de oevers en op de volkstuinen niet
komen. De heer Reekers vraagt zich af hoe gehandhaafd wordt dat hier geen honden komen. Er
is een duidelijk risico dat de zwanen en andere watervogels hier hun rust niet meer kunnen vinden en weggaan uit dat deel van het meer.
Voor de wandelaars is er al een rondje Wijchens meer. Het loopt bij de visstoep achter het
zwembad, achter de volkstuinen en kruist de weg naar het depot en loopt vervolgens naar de
Zuiderdreef. Een deel van het pad is slecht, modderig, soms smal en niet geschikt voor mensen
die slecht ter been zijn en rolstoelgebruikers. De heer Reekers pleit ervoor dit probleem positief
te benaderen, het pad op te knappen en niet te doen alsof het er niet is. Hij gaat niet nader in
op de kosten.
Met betrekking tot de volkstuinen wordt in de Gelderlander gesteld dat 7 meter groen van de
volkstuinen wordt afgehaald. De manier waarop dit is gecommuniceerd is niet bepaald netjes.
In de krant staat dat de sfeer tussen de coalitiegenoten door dit dossier niet zal worden verpest.
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Wel wordt het genieten door de wandelaars door het struinpad verpest. Watervogels zullen het
niet leuk vinden en weggaan. Hier hadden de fracties van Kernachtig Wijchen en PvdA aan
moeten denken.
De heer Peters-Sengers dankt voor de toelichting. Hij begrijpt dat de heer Reekers bewoner is
van Hoogmeer en vraagt of hij een volkstuin heeft.
De heer Reekers heeft in het verleden een volkstuin gehad, nu niet meer.
De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Van de Heuvel.
Mevrouw Van de Heuvel spreekt in namens de leefbaarheidsgroep Kerkeveld en de skaters in
het Oosterpark en pleit voor een lichtpunt bij de skatebaan. Dit lichtpunt is eigenlijk al toegezegd.
Er ligt een prachtige skatebaan waar veel gebruik van wordt gemaakt. In deze tijd van het jaar
wanneer het al vroeg donker is, kunnen de jongeren hier geen gebruik van maken. Om de baan
en het gemeenschapsgeld dat hierin is geïnvesteerd optimaal te benutten, is verlichting nodig
bij de skatebaan net als bij de JOP in hetzelfde park en bij de skatebaan Wijchen noord. Op 18
januari 2018 is voorafgaand aan de gesprekstafel hierover gesproken met Irma Bingen, Yvette
Akkermans en Theo Hesen. Door de heer Hesen is aangegeven dat hij geen bezwaar zou hebben tegen het plaatsen van een lichtpunt bij de locatie skatebaan, mits er een tijdslot op komt
om 22.00 uur. De Leefbaarheidsgroep en de skaters zouden dit prima vinden. Ook wethouder
Loermans heeft aangegeven dat de gemeente hiertegen geen bezwaar zou hebben.
De leefbaarheidsgroep Kerkeveld heeft een e-mail ontvangen van de beleidsmedewerker, waarin de gemeente terugkomt op deze toezegging. Mevrouw Van de Heuvel betreurt dit zeer en zij
zou graag het lichtpunt alsnog willen realiseren, zodat de skatebaan optimaal gebruikt kan blijven worden.
De heer Verharen vraagt of is aangegeven waarom het lichtpunt niet door kan gaan.
Mevrouw Van de Heuvel antwoordt dat dit te maken zou hebben met bezwaar vanuit de Provincie. Zij vindt het te ver gaan dat dit op voorhand wordt afgewezen.
Mevrouw Wittenberg dankt voor de inbreng. Zij heeft gehoord dat ouders niet zo snel het fietspad nemen om naar het zwembad te gaan omdat de Meerdreef donker is. Zij vraagt zich af
wanneer een lichtpunt aanwezig is, kinderen hier gaan skaten. Zij moeten nog steeds een donker fietspad over.
Mevrouw Van de Heuvel denkt dat de kleinere kinderen vooral overdag gebruik maken van de
skatebaan. Jongeren die overdag studeren of werken komen hier vaak na 17.00 uur. Zij zijn zelf
in staat hier naar toe te gaan.
De voorzitter dankt mevrouw Van de Heuvel voor haar betoog. Er zijn 1 amendement en 2 moties ingediend.
De heer Gatzen dankt de insprekers. Ten aanzien van het lichtpunt wacht hij de reactie van de
wethouder af. Het gaat vanavond om het herinrichtingsplan van het hele Oosterpark. Het plan is
in samenwerking met verschillende partijen opgesteld. De PvdA vindt het plan compleet en af.
De heer Gatzen complimenteert het college en de ambtenaren. Het verdient waardering wanneer zoveel partijen participeren en er met één gedragen plan gekomen wordt. Het plan verdient ook respect, waardoor het niet goed is simpelweg één ding met de meerderheid van de
raad toe te voegen. De heer Gatzen vraagt wethouder Derks nog een nadere toelichting met betrekking tot het toepassen van de burgerparticipatieladder.
De irritatie van de PvdA m.b.t. de motie voor het struinpad is duidelijk. De meerwaarde ontbreekt volledig. Het betekent een aantasting van de natuurwaarden. Er is geen enkel valide argument voor het struinpad, maar sprake van een prestigeproject. De indieners blijken niet gevoelig voor de argumenten van 50 Wijchenaren, die ter hoogte van struinpad aan het meer wonen en ook niet voor de belangen van de mensen, die hun volkstuin moeten opgeven.
De PvdA is tegen het struinpad. De meerwaarde ontbreekt volledig omdat het rondje meer nu al
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goed mogelijk is. Het werkt negatief voor de biodiversiteit langs de oevers van het meer. Het
struinpad doet afbreuk aan de natuurwaarden, staat haaks op het coalitieakkoord, terwijl het
plan van het college voldoende ruimte biedt voor recreëren, spelen, volkstuinen, sport en natuur.
De kosten zijn aanzienlijk en dit betekent kapitaalvernietiging van de recente aanpassingen.
Door de heer De Kievit zou een amendement ingediend worden. Hij is echter wegens ziekte afwezig. De heer Gatzen dient namens hem het amendement in om definitief af te zien van het
struinpad.
De herinrichting van het Oosterpark is een geweldige kans voor Wijchen om natuur en recreatie
op stedelijk niveau samen te laten gaan.
De heer Gatzen beseft dat aan de moties afspraken met de diverse achterbannen ten grondslag
liggen. Hij verwacht dat de standpunten niet meer om te buigen zijn. In tweede termijn is er
derhalve weinig toe te voegen.
De heer Verharen heeft tijdens de commissie aangegeven dat Kernachtig Wijchen zich kan vinden in het plan. Het is jammer dat het gehele park niet is meegenomen. In het Oosterpark ligt
het gemeentedepot, met duizenden tonnen groenafval, dat aangevoerd, bewerkt, overgeslagen
en afgevoerd wordt met kranen, bulldozers en vrachtwagens. Kernachtig Wijchen vindt dat dit
niet meer in het Oosterpark thuishoort. Het park is belangrijk voor natuur en recreatie. Het depot hoort al helemaal niet thuis in de groene long van Vormer tot Lienden. Samen met Wijchen
Lokaal en het CDA dient de fractie een motie in.
De tweede motie betreft het struinpad langs de volkstuinen richting de Meerval. Er is een extern
onafhankelijk bureau ingeschakeld die dit heeft onderzocht. Een struinpad is zeker mogelijk,
maar er dienen maatregelen genomen te worden. Door bureau Hesen is een contra onderzoek
uitgevoerd waarin geconcludeerd is dat een struinpad niet wenselijk is. Hier opvolgend is een
tweede onafhankelijk bureau ingehuurd en deze kwam met dezelfde conclusies als het eerste
bureau. Kernachtig Wijchen neemt alle inbreng serieus. De resultaten van twee onderzoeken
door twee onafhankelijke bureaus kunnen niet worden genegeerd. Naast de volkstuinhouders
moeten ook andere Wijchenaren hier van de natuur kunnen genieten. Veel Wijchenaren wandelen rond de oevers van het Wijchens meer. Het plan is een kwalitatief hoge uitbreiding, een verrijking van het rondje meer. Het is niet zo dat massa’s mensen het struinpad zullen gebruiken.
Wel dienen maatregelen genomen te worden tegen honden en mag er niet worden gevist. Mogelijk moeten de volkstuinen opschuiven, maar er is nog voldoende ruimte voor de moestuinen.
In het eerste plan bleven de volkstuinen ongeschonden.
Dat het veel geld zou kosten, is overdreven. De eerste indicatie is € 15.000 en komt van deskundige ambtenaren. De werkelijke kosten zijn afhankelijk van de benodigde maatregelen. Bij
de begroting 2020 zal dit duidelijk worden en kan de raad hierover een besluit nemen.
Dat de al gedane investering weggegooid geld is, is een aanname. Mogelijk kan het verbreden
van de huidige oever een positief effect hebben.
Kernachtig Wijchen draagt de natuur een warm hart toe en is voorstander van het struinpad.
Twee onafhankelijke bureaus geven aan dat het mogelijk is. Daarnaast zorgen de Wet op de
Natuurbescherming en de Provincie dat er alleen een struinpad komt wanneer dit werkelijk mogelijk is. Ten aanzien van het lichtpunt bij de skatebaan, vraagt de heer Verharen het college te
bekijken of dit te realiseren is.
De heer Peters Sengers spreekt zijn waardering uit voor het plan en de beslisnota. De fractie
stemt in met het voorstel en heeft in commissie al aangegeven het een uitstekend plan te vinden. Afgelopen voorjaar heeft het CDA de kiezers een struinpad beloofd langs het meer bij het
Oosterpark en de fractie gaat hier voor. Wanneer het mogelijk en betaalbaar is, moet dit pad er
komen. De heer Peters Sengers is op locatie gaan kijken en hem viel de brede strook grond tussen water en de volkstuinen op. Hij heeft zich laten voorlichten en is overtuigd dat het goed
mogelijk is. Hij roept het college op het struinpad verder uit te werken en volgend jaar bij de
begroting een voorstel voor te leggen.
De motie voor het struinpad staat niet op zich. Ook het gemeentedepot moet weg, onder dezelfde voorwaarden. Hierdoor wordt een groot stenen gebied aan de natuur teruggegeven. Het
depot hoort hier niet. Luidruchtige werkzaamheden, zoals grondverplaatsing, versnipperaars en
vrachtwagens zijn verstorende activiteiten en verdwijnen hierdoor uit het Oosterpark. Alle Wij-
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chenaren kunnen dichtbij huis genieten van een stukje natuur en van de variatie van het Wijchens Meer, een combinatie van recreatie en natuurbeleving.
Het rondje Wijchens Meer is een grote wens van veel Wijchenaren en komt dichterbij wanneer
het mogelijk en betaalbaar is. Het is mogelijk.
De wet op de Natuurbescherming is er om de natuur te beschermen. Met een ontheffing kan het
struinpad er komen. Dit hebben Provincie en wethouder bevestigd. Zonder een goede bescherming van de dassen, de bever, de flora en fauna, zal de Provincie de ontheffing niet verlenen.
Dit biedt de zekerheid dat dier en natuur goed beschermd zijn, ook als het struinpad er komt.
De heer Peters Sengers verwacht dat de kosten erg meevallen. De verwachting is € 15.000 en
dit kan mogelijk iets meer zijn. Eerst moet het plan verder worden uitgewerkt en de voorwaarden van de provincie vastgesteld. Nagedacht moet worden of het inclusief kan, mogelijk is er
subsidie te verkrijgen. Wanneer het plan uitgewerkt is, worden de kosten helder. Dit dient voor
de begroting 2020 duidelijk te zijn, zodat een definitief besluit genomen kan worden.
In het amendement wordt een fraai overzicht gegeven van de aanwezige fauna. Het zou mooi
zijn als alle Wijchenaren hiervan kunnen genieten. De natuur heeft zich goed ontwikkeld ondanks volkstuinen en de activiteiten op het gemeentedepot. Door de indieners wordt gesteld dat
het struinpad verstorend werkt, maar een grondige motivatie ontbreekt.
Gesproken wordt over een rupsje nooit genoeg, maar hieruit worden de mooiste vlinders geboren. De heer Peters Sengers vraagt zich af of het college zich hierin herkent. Wat het CDA betreft moet het struinpad er komen.
De heer Herms sluit aan bij de woorden van het CDA en Kernachtig Wijchen. De fractie is van
mening dat iedereen gebruik mag en moet kunnen maken van dit mooie stukje Wijchen. Het
gaat niet om een snelweg, maar om een struinpad. Mens en dier moeten hiervan gebruik kunnen maken. Het gaat om een pad tussen de struiken en het meer, een onverhard paadje waar
zowel mens als dier gebruik van moet kunnen maken. Momenteel is hier de volkstuin en de gemeenteopslagplaats, die meer overlast toebrengen aan dierenwelzijn als een struinpad.
De volkstuinders hebben jarenlang kunnen genieten van dit mooie stukje Wijchen. Het is spijtig
dat zij mogelijk een klein stukje moeten afstaan, maar Wijchen Lokaal staat voor heel Wijchen.
De fractie draagt dierenwelzijn en de natuur een warm hart toe, maar mensen komen op de
eerste plaats.
Mevrouw Wittenberg geeft aan dat D66 het plan voor het Oosterpark een goed plan vindt. Er
zijn veel bewoners betrokken geweest en tegenstrijdige belangen overwonnen. Het is een hele
prestatie. In reactie op het amendement, merkt zij op dat D66 de argumenten onderschrijft,
maar met het beslispunt niet kan leven. Gevraagd wordt definitief van het struinpad af te zien.
Definitief is voor eeuwig. De toekomst kan echter niet worden voorspeld.
De fractie vindt dat Kernachtig Wijchen en het CDA met de motie de inspanningen van de
klankbordgroep teniet doen. Met een kunstgreep wordt geprobeerd het struinpad toch in procedure te brengen, het advies van de ambtenaren wordt in de wind geslagen. Blijkbaar interesseert het de fracties niet wat 300 m gras kost en ook zijn zij niet geïnteresseerd in de natuurwaarden. Het struinpad is niet bijdragend. Er ligt al een pad rondom het Meer en tussen de bomen door. Kennelijk wordt het rondje Wijchens meer gezien als een rondje met uitzicht op het
Meer. De fracties van Kernachtig Wijchen en CDA houden de kiezers een worst voor. Het rondje
Wijchens Meer komt er niet. Bij de Huurlingsedam zijn alle gronden tot aan het water verkocht.
De investering van € 100.000 gemeenschapsgeld in 300 m grasstrook gaat zich nooit uitbetalen. Van het bedrag van € 15.000 is geen onderbouwing gegeven. Hoe kan dit worden uitgelegd? Het depot staat in de weg en het verplaatsen kost, zonder motie, zonder bodemsanering
en zonder de aankoop van een nieuw terrein al € 400.000.
Natuurlijk zou D66 het depot ook liever verplaatst zien. Het hoort er niet thuis. Voor € 400.000
kunnen veel andere investering in de natuur worden gedaan, zoals duurzaamheidsleningen, bijenhotels. De overwegingen in de motie zijn boterzacht. De fracties nemen de beslisnota niet serieus. Er staat duidelijk dat het struinpad en de verplaatsing van het depot te ingrijpend zijn en
financieel niet haalbaar. Toch wordt aangedrongen op een onderzoek dat al gauw € 15.000
kost. De uitkomst is bekend.
De situatie rondom het lichtpunt was nieuw voor D66. Mevrouw Wittenberg is benieuwd naar de
mogelijkheden en wacht de reactie van de wethouder af.
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De fractie zal instemmen met de beslisnota en complimenteert iedereen die hieraan heeft bijgedragen. Het is een mooi compromis tussen natuur en recreatie en een goed voorbeeld van burgerparticipatie.
De heer Krale heeft in de commissie aangegeven dat de VVD het voorstel van het college voor
renovatie van het Oosterpark steunt. De fractie zal niet instemmen met het amendement en de
motie voor het struinpad. De VVD vindt een struinpad op dit moment niet aan de orde en ziet
graag eerst dat het voorliggende plan wordt uitgevoerd, waardoor het Oosterpark een enorme
opknapbeurt krijgt. Nadien kan op basis van alle argumenten bekeken worden of een struinpad
toegevoegde waarde heeft. De fractie zal ook niet instemmen met het amendement omdat dit
het struinpad voor de toekomst uitsluit.
De VVD steunt de motie inzake het gemeentedepot. Wanneer de kosten inzichtelijk zijn, kan
een gedegen afweging gemaakt worden.
Met betrekking tot het lichtpunt, wacht de heer Krale graag de reactie van de wethouder op het
betoog van de inspreker af.
Wethouder Loermans dankt voor de complimenten voor het ingediende voorstel. De behandelend ambtenaar is aanwezig is en heeft deze dus gehoord. Het is een voorbeeld van hoeveel tijd
het kost om burgerparticipatie toe te passen. Hij is blij met de lof voor het plan als geheel; het
is een mooie mix tussen recreëren en natuurbeleving.
Ten aanzien van het lichtpunt, bevestigt wethouder Loermans dat vanuit de gemeente in eerste
instantie is gezegd dat er geen bezwaar was. Dit is bij de Provincie gesondeerd en zij hebben
laten weten dit te zullen afwijzen. Om deze reden is gezegd dat het lichtpunt op dit moment
niet mogelijk is.
Naar aanleiding van de ingezonden brief en het betoog van de inspreker over de kosten van het
struinpad, merkt wethouder Loermans op dat hem ambtelijk is verzekerd dat het ongeveer
€ 15.000 kost. Hierin zijn de kosten voor de nieuwe toets van flora en fauna nog niet meegenomen. Het loopt echter zeker niet richting de € 100.000.
Het gaat om een plan waar veel steun voor is. Het extern bureau heeft aangegeven dat een
struinpad mogelijk is, maar er wel compenserende maatregelen genomen moeten worden. Er
zou dan opnieuw ontheffing aangevraagd dienen te worden. Het college pleit ervoor eerst de
huidige procedure te doorlopen. Er is een enorme wachttijd bij de Provincie voor de flora en
faunatoets, ca. 21 weken. Uiteraard wil het college een voorstel doen welke compenserende
maatregelen nodig zijn. In de motie wordt gesproken over begroting 2020. Wethouder Loermans verzoekt dit te wijzigen in begin 2020.
De motie rondom het gemeentedepot zal behoorlijk in de kosten lopen. Het college wil dit zeker
uitrekenen. Aanvankelijk was dit in het plan opgenomen, maar dit kan niet voor de € 300.000
die beschikbaar is. Daarom is dit er uit gelaten. Wanneer de motie wordt aangenomen, zal dit
worden uitgezocht en zal het college met een voorstel komen. Het verplaatsen van het gemeentedepot zal betekenen dat er meer ruimte is voor compenserende maatregelen.
Het college ontraadt het amendement van Sociaal Wijchen en PvdA. Het voorstel is anders.
Tot slot is de wethouder het eens met de heer Peters Sengers. Een rupsje nooit genoeg eindigt
in een mooie vlinder. Hij pleit ervoor het plan uit te voeren. De vervolgstappen komen vanzelf.
De heer Krale heeft in de commissie aangegeven dat hij hoopte dat het struinpad geen patstelling zou worden. Dit is toch het geval. Hij pleit ervoor eerst het plan te realiseren en daarna alle
argumenten op een rijtje te zetten en te kijken of een struinpad een optie is. Op dit moment
overheerst emotie en dit is geen goede grond voor besluitvorming.
Mevrouw Wittenberg heeft in eerste termijn alle voors en tegens genoemd. Zij heeft weinig toe
te voegen.
De heer Peters Sengers wil graag onderzocht hebben of het juist is dat het verplaatsen van het
gemeentedepot € 400.000 kost.
Mevrouw Wittenberg merkt op dat dit ambtelijk is aangegeven. Het is al eerder uitgezocht. Het
depot zou verplaatst moeten worden naar grond die al in het bezit van de gemeente is. Wanneer grond aangekocht moet worden, wordt het nog veel duurder. Er is geen geld voor en dus
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moet het niet gedaan worden.
De heer Peters Sengers merkt op dat de wethouder aangeeft dat het struinpad € 15.000 kost en
geen € 100.000.
Mevrouw Wittenberg heeft de onderbouwing van de € 15.000 niet gezien. Het bedrag van
€ 100.000 is wel bestudeerd en lijkt aannemelijk. Ten aanzien van het lichtpunt dringt zij erop
aan dat creatief samen met de Provincie bekeken wordt wat wel mogelijk is.
De voorzitter wijst erop dat de wethouder dit heeft toegelicht.
De heer Verharen vraagt naar aanleiding van het amendement van PvdA en CDA naar welke
schade opgelopen wordt in de natuur. Er zijn twee onafhankelijke bureaus en beiden geven aan
dat dit niet het geval is. Worden de deskundige bureaus door D66 aan de kant geschoven?
Mevrouw Wittenberg heeft de rapporten niet gelezen. Zij heeft gekeken naar de natuurwaarden
en de mogelijkheden om te handhaven. Er moeten allerlei maatregelen getroffen worden voor
een graspad van 300 m en daarnaast is er nog het gemeentedepot.
De heer Verharen merkt op dat de bureaus zijn ingehuurd zodat een goed besluit genomen kan
worden. Dit wordt door D66 aan de kant geschoven?
Mevrouw Wittenberg gaat vooralsnog uit van de huidige natuurwaarden. Zij vindt de kosten
veel te hoog voor een struinpad van 300 m. Dit moet afgewogen worden. Op dit moment heeft
zij niets toe te voegen.
De heer Verharen stelt dat in de nota duidelijk staat voorlopig. De fractie van Kernachtig Wijchen vraagt erom het onderzoek al in gang te zetten.
Mevrouw Wittenberg constateert dat vooruitgelopen wordt op de beslisnota. Dit is een mooi
compromis voortkomend uit burgerparticipatie. Iedereen kan zich erin vinden. Wanneer de raad
het struinpad naar voren schuift, dan is het compromis weer kwijt.
De heer Verharen begrijpt dat D66 zich kan vinden in de nota en ermee akkoord gaat dat het
voorlopig is.
Mevrouw Wittenberg kan niet in de toekomst kijken. Mogelijk verdwijnen de volkstuinen, verandert de financiële situatie van de gemeente. Zij wil over een aantal jaren verder kijken. Wat
D66 betreft komt er nu geen struinpad.
De heer Peters Sengers vraagt of D66 de CDA-fractie verwijt dat de fractie haar verkiezingsprogramma uitgevoerd wil zien.
Mevrouw Wittenberg vindt dat dit realistisch moet zijn. Aan de kiezers moet uitgelegd worden
dat de opbrengsten ten opzichte van de natuurwaarden en financiële kosten, niet in verhouding
zijn.
De heer Peters Sengers constateert dat de kosten zoals door D66 genoemd nergens op gebaseerd zijn. De CDA-fractie wil dit onderzocht zien zodat duidelijk is wat de kosten zijn.
Mevrouw Wittenberg heeft de onderbouwing gezien. De kosten voor het struinpad bedragen
€ 100.000 en het bedrag voor het verplaatsen van het depot is ambtelijk nagegaan.
De heer Verharen wijst erop dat de wethouder aangeeft dat de kosten € 15.000 bedragen. Hij
vraagt of mevrouw Wittenberg het bureau kent dat de berekeningen heeft ingediend.
Mevrouw Wittenberg heeft alle stukken beoordeeld, kritisch met de kennis die zij heeft. Het is
niet netjes dat een rondje Wijchens meer aan de inwoners wordt beloofd. Het kost bakken met
geld voor 5 mensen die per dag over het struinpad lopen. D66 gaat hier niet aan meewerken.
De heer Herms is niet van gedachten veranderd. Wijchen Lokaal blijft de motie van CDA en
Kernachtig Wijchen steunen.
De heer Peters Sengers begrijpt dat de VVD van mening dat een struinpad nu niet aan de orde
is. Is dit op termijn wel mogelijk? Het CDA wil nu het onderzoek opstarten en bij de begroting
een voorstel zien waarin kosten en baten in beeld zijn gebracht.
De heer Krale constateert dat het CDA op voorhand al overtuigd is van de kosten. De motie is
dan overbodig. Wat de VVD betreft is een struinpad niet aan de orde. De fractie wil eerst dat
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het hele Oosterpark wordt opgekapt. Op een later moment kunnen alle argumenten naast elkaar gezet worden.
Dit is de strekking van de motie, aldus de heer Peters Sengers.
Mevrouw Wittenberg hoort dat de heer Peter Sengers vraagt om een overzicht van de kosten.
Daar roept de motie niet toe op. In het dictum van de motie gaat het om het ingang zetten van
de procedure voor een struinpad.
De heer Peters Sengers wil dat de opzet voor het onderzoek verder opgepakt wordt. Dit is uit de
beslisnota gehaald. De fractie ziet graag dat dit onderdeel verder wordt doorgezet, wil een kostenonderbouwing en deze bij de begroting bespreken.
Mevrouw Wittenberg is van mening dat het dictum dan aangepast moet worden. Het CDA moet
gas terugnemen.
De heer Peters Sengers wil juist gas geven.
De heer Verharen wil niet dat de verdere stappen in het plan vertraging oplopen. Hij dacht dit in
de motie te ondervangen door de toevoeging van het woord “extra”.
Met betrekking tot het amendement, merkt hij op dat het woord definitief niet aan de orde is.
Hij gaat per bullet in op het amendement van Sociaal Wijchen en de PvdA. In reactie op bullet
1, stelt de heer Verharen dat het niet om de lengte gaat, maar om de kwaliteit van de wandelpaden. Kernachtig Wijchen wil dat alle Wijchenaren hiervan kunnen genieten. Hetzelfde geldt
voor bullet 2. Wat Kernachtig Wijchen betreft gaat het rondje Meer om een rondje langs het
meer. De heer Verharen is van mening dat de stelling dat de volkstuinders hun tuin kwijtraken,
niet terecht is. In het plan waarin het struinpad staat, zijn de volkstuinen helemaal intact.
Mevrouw Wittenberg vraagt wat er in de tussentijd is gebeurd. Heeft de provincie aangedrongen
op meer maatregelen. De kaart klopt dan niet.
De heer Verharen verwijst naar het kaartje dat bij de stukken zat voor de gesprekstafel op 18
januari. Daar is het struinpad op getekend en zijn de volkstuinen intact.
Naar aanleiding van bullet 5, merkt de heer Verharen op dat de bijenhouders niet weg hoeven.
Hiervoor is voldoende ruimte, aldus de APV.
De bullets 6 t/m 9 zijn juist de punten waar het deskundige bureau uitleg over geeft.
De opmerking in bullet 10 m.b.t. de investeringen aan de oevers kapitaalvernietiging zou zijn,
lijkt hem niet juist. Wanneer de oevers breder zouden worden, zou dit een positief effect kunnen hebben.
De heer Gatzen heeft niet veel toe te voegen aan de eerste termijn. Het antwoord van de wethouder m.b.t het lichtpunt is duidelijk; hij gaat ervan uit dat de wethouder doet wat hij kan.
De heer Gatzen wil niet veel meer over het struinpad zeggen. Er zijn geen valide argumenten
voor; het belangrijkste argument is het verkiezingsprogramma. Alle argumenten van natuurliefhebbers en omwonenden worden van tafel geveegd. Dit vindt hij jammer.
De heer Verharen vindt dat de partijen die de moties hebben ingediend, te kort worden gedaan.
Duidelijk is aangegeven waarom zij het struinpad belangrijk vinden. In het verkiezingsprogramma zijn juist die zaken opgenomen die de fractie van belang vindt.
Hij vraagt de wethouder nog een reactie op zijn vraag m.b.t. de termijn die in de motie is opgenomen m.b.t. de extra procedure.
Wethouder Loermans merkt op dat het college adviseert om voor het onderzoek en de compenserende maatregelen die nodig zijn, meer tijd te nemen en dit niet voor de begroting 2020 te
vragen, maar in het voorjaar van 2020. Er is dan meer tijd en ook de huidige werkzaamheden
zijn dan afgerond.
De heer Peters Sengers vraagt de voorzitter om een korte schorsing.
De voorzitter schorst om 21.08 de vergadering. Na heropening gaat hij over tot de besluitvorming.
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-

Amendement van de fractie van de PvdA: “Wijchens gemeentebestuur wil géén ‘rupsje nooit
genoeg’ zijn”

De fractie van de PvdA stemt voor het amendement.
De fracties van CDA, D66, Kernachtig Wijchen, VVD en Wijchen Lokaal stemmen tegen het
amendement.
De fractie van Sociaal Wijchen is niet aanwezig.
Het amendement is verworpen!
- raadsvoorstel 18 2 11187
De raad stemt unaniem in met het voorstel.
Het voorstel is aangenomen!
-

motie van de fracties Kernachtig Wijchen, CDA en Wijchen Lokaal: “verplaatsen gemeentedepot”

De fracties van CDA, Kernachtig Wijchen, 1 lid van de fractie van de PvdA, de fracties van VVD
en Wijchen Lokaal stemmen voor de motie.
De fractie van D66 en 1 lid van de fractie van de PvdA stemmen tegen de motie.
De fractie van Sociaal Wijchen is niet aanwezig.
De motie is aangenomen!
- motie van de fracties Kernachtig Wijchen, CDA en Wijchen Lokaal: ”aanleg struinpad”
Het dictum is gewijzigd en luidt: “De raad hierover in het voorjaar 2020 bij de kadernota voor
de begroting van 2020 te informeren”
De fracties van CDA, Kernachtig Wijchen en Wijchen Lokaal stemmen voor de motie.
De fracties van D66, PvdA en VVD stemmen tegen de motie.
De fractie van Sociaal Wijchen is niet aanwezig.
De motie is aangenomen!
10. 18 2 21136
Inclusieagenda Wijchen – plan van aanpak
De heer Albersnagel dient een amendement in. In de commissie is aangegeven dat het de taak
is van het college te zorgen dat de inclusie slaagt. Dit komt in de beslisnota onvoldoende naar
voren. Het is helder dat het opstellen van een plan van aanpak niet kan plaatsvinden, zonder
WMO-raad, participatieraad, BTB, de Cliëntenraad, ondernemers, inwoners en (ervarings-) deskundigen. Vooral de inwoners met een handicap weten uit ervaring wat nodig is en wat wel en
niet werkt. Bouwen van onderop is enorm belangrijk. Partijen hebben aangegeven hierin te willen participeren. Ook de stuwende kracht van de gemeente is nodig om de inclusie te laten slagen. Zij moeten niet alleen de katalysator zijn van het proces, maar ook aan de voorkant meedenken wat wel en niet kan, ondersteunen, faciliteren etc. Inclusie komt in bijna alle beleidsterreinen terug.
De heer Roosenboom kan kort zijn. Het amendement is duidelijk en afgesproken in de commissie, zodat het college de regie heeft en anderen een adviserende rol. Hij is blij met de toelichting van de heer Albersnagel. Daarmee is duidelijk dat het amendement op de juiste wijze is
aangepast.
Mevrouw Hoogteijling vindt het een prima amendement. de inclusieagenda is iets wat van iedereen moet zijn. Zij hoopt dat het niet alleen voor de genoemde instituten, maar voor iedereen
gewoon wordt, zodat de nazaten zich over 30 jaar zich afvragen waarom een beslisnota hier-
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voor nodig was.
De heer Boumans sluit aan bij de voorgaande sprekers.
De heer Van Kuppeveld heeft in de commissie aangegeven in te stemmen met het voorstel en
zal ook het amendement steunen zodat het college de regie krijgt.
Mevrouw Dauphin kan zich vinden in het amendement en snapt de overwegingen. Het is jammer dat de participatieladder niet is ingezet. Aan de voorkant kan worden bedacht dat je dit
moet overlaten aan de burgers. De participatieladder is geen onderdeel van de nota. Zij roept
het college op dit de volgende keer wel te doen.
Wethouder Burgers merkt op dat de enige discussie gaat over de term inclusie, of iedereen doet
mee. Het is mooier om de term “iedereen doet mee” te hanteren. Hij deelt de opmerking van
D66 m.b.t. de participatieladder. Het is de samenwerking, met de verduidelijking die nu in het
dictum terugkomt. Hij omarmt het amendement van harte.
De voorzitter gaat over tot de stemmingen.
-

amendement van de fracties van Kernachtig Wijchen, PvdA, CDA, VVD: “wijzigen besluit inclusieagenda”

De raad stemt unaniem in met het amendement.
De fractie van Sociaal Wijchen is niet aanwezig.
Het amendement is aangenomen!
De raad stemt unaniem in met het voorstel.
De fractie van Sociaal Wijchen is niet aanwezig.
Het voorstel is aangenomen!
11. Stemmingen
De raad stemde in met de volgende voorstellen:
-

18 1 22278
18 2 22497

Legesverordeningen precarioheffing en marktgelden
Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening 2019
De heer Van Kuppeveld verklaart dat hij niet instemt met het voorstel.
Het betreft artikel 2.57 “loslopende honden”. Hij kan niet instemmen met
de overweging van het college om een gebied in de Loonse Waard aan te
wijzen waar honden aangelijnd moeten worden.
De fracties van CDA, D66, Kernachtig Wijchen, PvdA, 1 lid van de fractie
van Wijchen Lokaal en de fractie van de VVD stemmen voor het voorstel.
1 lid van de fractie van Wijchen Lokaal stemt tegen het voorstel.
De fractie van Sociaal Wijchen is niet aanwezig.
Het voorstel is aangenomen!

-

18 3 18707
18 3 13809

Subsidieverlening 2019 Stichting Centrum Management Wijchen
Subsidieverlening 2019 Stichting Ondernemersfonds Bedrijventerrein
Bijsterhuizen
De heer Herms vraagt aandacht voor het aanleggen van een voetpad /
wandelpad. De subsidie zou hiervoor aangewend kunnen worden.
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-

-

18 3 13811

18
18
18
18
18
18

3
3
5
5
8
2

18290
20548
18628
23468
23202
20895

Subsidieverlening 2019 Stichting Bedrijventerrein Wijchen-Oost
De heer Herms vraagt aandacht voor het aanleggen van een voetpad /
wandelpad. De subsidie zou hiervoor aangewend kunnen worden
Budgetsubsidie Voedselbank
Vaststellen belastingverordeningen 2019
Subsidie 2019 Rondom Wijchen, MeerVoormekaar en MEE Gelderse Poort
Vroegsignalering schulden en privacy
Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Het bekrachtigen van geheimhouding op de financiële bijlage bij beslisnota 18 2 20895 Krediet Herinrichting Dorsvlegel

12. Sluiting
De voorzitter sluit om 21.30 uur de vergadering en wenst alle aanwezigen fijne feestdagen en
tot ziens in het nieuwe jaar.
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