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Geachte dames en heren, 

 

Hartelijk welkom op deze nieuwjaarsreceptie!  

 

Ik wens u een gelukkig en gezond 2015. 

 

Een bijzonder welkom voor de 4 vrouwen en 9 mannen uit de 

gemeente Rheden die in 2014 een Koninklijke Onderscheiding 

mochten ontvangen. Ze hebben allemaal een uitnodiging 

ontvangen voor deze nieuwjaarsreceptie. Graag noem ik ze nog 

even bij naam: 

 Mevrouw Van der Burg-Berendsen uit Velp 

 Mevrouw Modderman-Van Dorssen uit De Steeg           

 Mevrouw De Vries-Deurloo uit Velp 

 Mevrouw Wielinga-Groot uit Velp                               

 De heer De Boer uit Dieren                                                        

 De heer Van Dorp uit Velp                                                          

 De heer Maas uit Dieren                                              

 De heer Pieper uit Rheden                        

 De heer Postma uit Velp                                                             

 De heer Reijnen uit Velp                                                            

 De heer Van Roest uit Velp                                        

 De heer Van Schaik van Velp                                     

 De heer Van Splunter uit Ellecom                                            

 

En natuurlijk ook een hartelijk welkom voor onze nieuwe 

inwoners en ondernemers. 
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Voor het derde achtereenvolgende jaar combineren we deze 

nieuwjaarsreceptie met de Rhedense sportverkiezing. De 

genomineerde sporters zijn vanavond aanwezig. Wethouder 

Tjebbe Vugts stelt straks de genomineerden aan u voor en maakt 

aansluitend de winnaars bekend.  

 

Het is maandag 5 januari 2015. De jaarwisseling ligt achter ons. 

Onze medewerkers hebben de jaarlijkse schade, veroorzaakt 

door vuurwerk en vandalisme, opgenomen. De schade bedraagt 

een kleine 10.000 euro en is daarmee lager dan voorgaande jaren 

(2013: 13.000 euro, 2012: 11.000 euro, 2011: 15.000 euro). 

Helaas is er op de speelplaats aan de Bosrichterstraat in Laag 

Soeren een forse schade veroorzaakt van 3000 euro. Door de 

politie wordt buurtonderzoek verricht om de daders op te 

sporen. Wellicht kan zo de schade worden verhaald. Want 

iedere euro die we aan herstelwerkzaamheden moeten uitgeven, 

is er één te veel. 

 

Leuk om te vermelden is dat onze vuurwerkinzamelactie dit jaar 

365 zakken vuurwerkafval heeft opgeleverd. Een mooi resultaat.  

 

Al met al beleefde de gemeente Rheden een relatief rustige 

jaarwisseling. Vanaf deze plek wil ik graag alle hulpdiensten – 

politie, brandweer, ambulancepersoneel en toezichthouders – 

hartelijk danken voor hun inzet tijdens Oud & Nieuw. 
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Dan neem ik u nu graag even mee voor een terugblik op 2014. 

 

2014 stond onder meer in het teken van de verkiezingen voor de 

gemeenteraad. Voorafgaand aan de verkiezingen hebben we 

onze inwoners herhaaldelijk opgeroepen om te gaan stemmen. 

Want door je stem uit te brengen, oefen je invloed uit op ons 

lokale beleid. De opkomst voor de verkiezingen in Rheden was 

ruim 56 procent. Bijna twintigduizend inwoners brachten hun 

stem uit. Ruim vijftienduizend deden dat niet. Hoewel de 

opkomst in de gemeente Rheden hoger was dan het landelijk 

gemiddelde, valt er dus nog veel te winnen. 

 

Op 27 maart is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. De 

nieuwe raad bestaat uit dezelfde negen, vertrouwde politieke 

partijen, maar kent wel vijftien nieuwe gezichten. De nieuwe 

raadsleden hebben zich inmiddels goed ingewerkt. Zowel in de 

dossiers als in de manier waarop een gemeenteraad dient te 

functioneren. Mijn complimenten daarvoor! 

 

De verkiezingsuitslag in onze gemeente leidde tot een 

voortzetting van de huidige coalitie. Deze bestaat uit D66, CDA, 

VVD, Groen Links en Christen Unie. Twee wethouders, Ronald 

Haverkamp en Tjebbe Vugts, begonnen in mei aan hun tweede 

termijn. Nicole Olland en Constans Pos zijn de nieuwkomers in 

het college. Kortom, een college met ervaring in combinatie met 

een frisse blik. 
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De coalitiepartners presenteerden in mei een nieuw akkoord 

met de titel ‘Samen in Rheden’. De speerpunten in dit akkoord: 

- Rheden is en blijft een sociale gemeente voor haar inwoners; 

- Rheden wil haar natuurlijke schoonheid en 

aantrekkingskracht nog beter benutten voor haar inwoners, 

ondernemers en toeristen; 

- Rheden staat open voor ideeën en wensen van haar inwoners 

en bedrijven en wil de energie uit de samenleving beter 

benutten. 

 

De komende vier jaar gaat de politiek daarmee hard aan de slag! 

 

Om onze inwoners nog beter van dienst te zijn, zijn wij in 2014 

gestart met het werken op afspraak. Zowel in het gemeentehuis 

in De Steeg als op onze servicecentra in Velp en Dieren. 

Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een rijbewijs, paspoort of 

omgevingsvergunning. Werken op afspraak heeft als voordeel 

dat iedereen zich goed kan voorbereiden. En dat er geen 

wachttijd meer is. Inwoners worden daardoor beter en sneller 

geholpen. 

In 2014 is onze website vernieuwd. Kernwoorden voor de 

nieuwe site zijn:  klantgericht, toegankelijk, betrouwbaar en 

actueel. Inwoners, ondernemers en instellingen is gevraagd 

welke informatie en diensten zij belangrijk en relevant vinden. 

Samen met een analyse van de vorige website leverde dit veel 

bruikbare informatie op. 
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Het resultaat is een verbeterde website. Met minder pagina’s en 

kwalitatief betere informatie. Informatie waar geen vraag naar is 

staat niet langer op de site. Een website is immers geen digitaal 

archief… 

Begin 2014 besprak ik de nieuwe Drank- en Horecawet en de 

nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening met de horeca in de 

gemeente Rheden. Ook (sport)verenigingen en stichtingen met 

een drank- en horecavergunning waren aanwezig.  

De nieuwe regels hebben als doel om het alcoholgebruik onder 

jongeren te verminderen. Vanaf mei 2014 zijn er vaste 

schenktijden voor (sport)verenigingen en stichtingen en mag er 

geen alcoholhoudende drank worden geschonken aan jongeren 

onder de 18. Bovendien is er een verbod op ‘happy hours’ en 

mogen (sport)verenigingen géén sterke drank verstrekken.  

Door deze veranderingen kregen de toezichthouders van de 

gemeente er een handhavingstaak bij. Het accent lag het eerste 

half jaar op voorlichting, preventie, communicatie en toezicht. 

Zodoende kreeg de horeca de tijd om zich de nieuwe 

regelgeving eigen te maken. Inmiddels controleert de gemeente 

op naleving van de Drank- en Horecawet en de APV. 

 

In 2014 heeft de anti-woninginbraak campagne StopInbraak een 

vervolg gekregen. Veel inwoners ontvingen een gratis en 

vrijblijvend advies over  inbraakpreventie. Samen met de politie 

en onze andere partners hebben we in de gemeente 

verschillende veiligheidsmarkten georganiseerd. Deze markten 

zijn druk bezocht. Inwoners konden kennis maken met hun 
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wijkagent en hun buurtpreventieteam. Het aantal 

woninginbraken in onze gemeente neemt af. Dit bewijst eens te 

meer dat we samen veel problemen het hoofd kunnen bieden. 

Niet de gemeente alleen, niet onze inwoners alleen, maar samen.  

 

In juni besloot staatssecretaris Mansveld de vervolgstudie naar 

de goederenroute door Oost-Nederland zes jaar aan te houden. 

Voorlopig gaan er dus geen extra goederentreinen rijden over de 

IJssellijn. Maar uitstel betekent niet automatisch afstel. Er zijn 

nog steeds toekomstplannen voor meer goederentreinen. Dit 

heeft tot gevolg dat sommige plekken in de gemeente lastig 

bereikbaar zullen zijn voor hulpdiensten. Daarom heeft de raad 

in 2013 bij amendement aan het college gevraagd een 

rampenoefening op het spoor te organiseren. Omdat dit in het 

echt niet mogelijk is, werd deze nagespeeld in de oefenruimte 

van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden in 

Arnhem. Van de oefening is een korte film gemaakt. Het doel 

van de film is onder andere om te laten zien wat de risico’s zijn 

van extra goederenvervoer over de IJssellijn. In januari mag ik 

de film aan de gemeenteraad laten zien. 

 

De heftige wateroverlast in de zomer van 2014 veroorzaakte de 

meeste schade in de dorpen Velp en Rheden. Veiligheidshalve 

sloot de gemeente meerdere wegen in Velp. Verschillende 

medewerkers van de gemeente zijn die maandag tot laat in de 

nacht bezig geweest met het vrijmaken van afvoerputten, het 

terugplaatsen van putdeksels en het verwijderen van zand, blad 
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en takken van wegen. Veel schade was er op Begraafplaats en 

Gedenkpark Heiderust in Rheden. Het team van Heiderust heeft 

veel werk verricht om de verzakte paden, toegangswegen en 

graven weer in ere te herstellen.  

Ondanks de maatregelen die de overheid neemt, is er altijd een 

reële kans op wateroverlast. Niet alleen door bodemdaling en 

klimaatverandering. Maar ook omdat wij zelf zorgen voor 

steeds meer bebouwing: huizen, bedrijventerreinen, tuinen en 

wegen. Hierdoor kan regenwater moeilijker weg met 

wateroverlast tot gevolg. 

 

De uitbreiding van de Albert Heijn supermarkt op het 

Callunaplein in Dieren is voor de gemeente aanleiding om na te 

denken over de herinrichting van het parkeerterrein op het 

plein. En tegelijkertijd de gebiedsvisie voor het totale 

winkelgebied. Omdat de gemeente graag de ideeën van de 

ondernemers, het winkelend publiek en de bewoners wilde 

horen, openden wij een tijdelijke winkel, een zogeheten pop-up 

store. In totaal ontvingen we 330 reacties van 160 bezoekers. Een 

mooie opbrengst. De reacties van de bezoekers worden 

meegenomen in het herinrichtingsplan voor het plein. 

 

Betrokkenheid van inwoners is ook de sleutel voor het succes 

van Ik buurt mee! In 2014 trok de Ik buurt mee!-karavaan verder 

de gemeente in. In totaal zijn nu 12 buurten aangedaan. Nog 6 te 

gaan. Als ambassadeur voor Ik buurt mee! huldig ik de 

werkwijze, waarbij inwoners, instanties –zoals Vivare, Politie, 
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Stichting VIVA en Radar- samen met de gemeente werken aan 

een sociale, veilige en prettige buurt.  

 

En dan geef ik nu graag het woord aan wethouder Tjebbe Vugts 

voor de Rhedense sportverkiezing 2014! 

 

En dan het nieuwe jaar….. Wat staat ons te wachten in 2015. 

 

Met ingang van dit jaar is de gemeente verantwoordelijk voor: 

- Het organiseren van de zorg aan langdurig zieken en 

ouderen; 

- De uitvoering van de jeugdwet; 

- De uitvoering van de participatiewet inclusief de re-integratie 

van mensen met een arbeidsbeperking. 

 

Gemeenten kunnen beter dan het Rijk maatwerk leveren: iedere 

inwoner is uniek en daarbij hoort een persoonlijke aanpak.  

 

Binnen de transitie van de jeugdzorg neemt de veiligheid van 

kinderen een belangrijke plaats in. Ik geef graag gehoor aan de 

oproep van de Taskforce ‘Kinderen Veilig’ om 

kindermishandeling te voorkomen en aan te pakken. Als 

burgemeester ben ik verantwoordelijk voor de openbare orde en 

veiligheid. Ook achter de voordeur. In 2015 wil ik mij hard 

maken voor de veiligheid van kinderen in onze gemeente en ik 

roep u op om hetzelfde te doen. Kindermishandeling? Bemoei je 

er mee! 
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Naast kinderen hebben ook zieken, ouderen en werkzoekenden 

onze zorg en ondersteuning nodig. Van inwoners en hun 

netwerken wordt wel een bijdrage gevraagd. Want we gaan uit 

van de eigen kracht van mensen. ‘Voor Elkaar’ noemt de 

gemeente Rheden dat. Samen zorgen dat iedereen mee kan 

doen, dat is het doel. Op eigen kracht, met hulp van een 

familielid, vriend of buurvrouw of met ondersteuning van de 

gemeente. Omdat er veel verandert, heeft de gemeente een 

webpagina ingericht op www.rheden.nl met veel praktische 

informatie.  

In 2015 biedt de gemeente nog meer producten op afspraak aan. 

Op die manier werken wij voortdurend aan het verbeteren van 

de dienstverlening. Met als motto: digitaal waar het kan, 

persoonlijk waar het moet.  

En dan de Traverse in Dieren. Dit jaar gaan we er echt iets van 

merken. Zo krijgt het station in Dieren in 2015 zijn 

parkeergarage. Deze is nodig om de parkeerdruk voor nu en in 

de toekomst het hoofd te bieden. Zoals bekend stuitte de 

parkeergarage op vele bezwaren vanuit de directe omgeving. De 

gemeente heeft geprobeerd zo goed als mogelijk rekening te 

houden met alle wensen en belangen. Maar tegenstellingen 

zullen altijd bestaan. En daarom is het goed dat er een partij is, 

die het algemeen belang goed in de gaten houdt. En dat 

algemeen belang is: een betere doorstroming van het verkeer, 

meer veiligheid, de barrière tussen Dieren-Noord en Dieren-
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Zuid wegnemen en zorgdragen voor een goede 

parkeervoorziening. Veel dorpen en steden in Nederland zijn 

enorm jaloers op de metamorfose die het dorp Dieren de 

komende jaren mag ondergaan. 

 

En dan de komst van vluchtelingen naar de gemeente Rheden. 

Vaders, moeders, jongens en meisjes die niet langer opgewassen 

zijn tegen het buitensporige geweld en de dagelijkse dreigingen. 

Mensen zoals u in ik. Op zoek naar een veilige plek, een bed om 

in te slapen, een school om onderwijs te genieten en met de 

droom om een zorgeloos en liefdevol bestaan te leiden. 

 

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers heeft ons gevraagd 

mee te helpen om deze mensen tijdelijk een veilig thuis te 

bieden. Ik vind dat een eervolle taak. Gelukkig denkt het hele 

college hier zo over. En de gemeenteraad ook.  

 

Eind 2014 is de gemeente in gesprek gegaan met de 

omwonenden. Het was mooi om te zien, dat zich ook direct 

mensen aanmeldden om zich voor hun ‘nieuwe buren’ in te 

zetten als vrijwilliger. Ook heb ik mensen gehoord die liever 

geen bijdrage willen leveren aan de opvang van vluchtelingen. 

Ik hoop dat ook zij in 2015 hun nieuwe buren een warm welkom 

zullen geven. Immers, de Rhedense samenleving maken we 

samen. Niet hij of zij, of ik alleen. Hierbij passen woorden als 

verdraagzaamheid, elkaar ruimte geven en oog hebben voor 

elkaar! 
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Vanavond mag ik u het burgerjaarverslag 2014 presenteren. In 

dit jaarverslag zult u onderwerpen tegenkomen, die ook 

vanavond de revue zijn gepasseerd. Maar ook andere thema’s, 

zoals de veiligheid in onze dorpen, klachten en bezwaren komt 

u erin tegen. U kunt straks een exemplaar meenemen naar huis. 

Overigens, morgen staat het burgerjaarverslag ook op onze 

website. 

 

Beste mensen, het is tijd om het te glas heffen en om te proosten 

op: 

- alle echtparen in onze gemeente die het afgelopen jaar hun 50, 

55, 60 of 65 jarig huwelijk mochten vieren; 

- alle inwoners die de respectabele leeftijd van 100 hebben 

bereikt; 

- de nieuwe inwoners en ondernemers in ons midden;  

- de mannen en vrouwen die in de gemeente Rheden de 

Nederlandse nationaliteit mochten ontvangen; 

- en op de 43.617 inwoners die van Rheden een prachtige plek 

maken om te wonen, werken en recreëren. 

 

Ik wens u een fantastisch 2015 toe! 

 


