
Nieuwjaarstoespraak 2017 
De volledige nieuwjaarstoespraak van burgemeester Van Wingerden-Boers. 

Dames en heren, jongens en meisjes, 

Van harte welkom op deze nieuwjaarsreceptie van de gemeente Rheden. 

Allereerst wil ik u allemaal een gelukkig en gezond 2017 wensen! Ik hoop dat u net als ik fijne feestdagen hebt 
gehad met uw dierbaren. Voor mij persoonlijk begon het jaar zeker feestelijk met mijn 12,5 jarig jubileum als 
burgemeester van Rheden. 

Prachtige foto's 

Achter mij ziet u een fotoserie voorbij komen met prachtige foto’s van onze gemeente. Dit zijn allemaal 
inzendingen die we het afgelopen jaar mochten ontvangen van onze inwoners in verband met de fotowedstrijd 
#mooiRheden. En nu ik toch bezig ben. Aan de andere kant ziet u foto’s van kinderen in hun boomhut. 
Gefotografeerd door Berber Theunissen in opdracht van de gemeente. Als tegenhanger van de 25 jaar geleden 
gemaakte fotoserie van de oudste inwoners van onze gemeente. Die ziet u aan de overkant. 

Ik ben blij dat ik ook dit jaar weer zoveel mensen mag begroeten op deze receptie. Er verandert veel en snel in 
onze samenleving, maar de traditionele nieuwjaarsreceptie staat nog volop in de belangstelling zo blijkt. We 
hebben elkaar op social media vast al Gelukkig Nieuwjaar gewenst maar er gaat toch niets boven persoonlijk 
contact. Want ook bij onze dienstverlening geldt: digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet. 

Koninklijke onderscheidingen 
Graag noem ik vanaf deze plek de 3 dames en 7 heren uit onze gemeente die in 2016 een Koninklijke 
Onderscheiding mochten ontvangen. Ze hebben allemaal een uitnodiging ontvangen voor deze 
nieuwjaarsreceptie en hopelijk zijn ze aanwezig. 
Het zijn: 

 Mevrouw Boer uit Dieren 

 Mevrouw Kersten-Burghart uit Spankeren     

 Mevrouw Van der Werff uit Ellecom 

 De heer Cremers uit Velp 

 De heer Hillebrink uit Rheden 

 De heer Janse uit Rheden 

 De heer De Lange uit Dieren 

 De heer Reinders uit Dieren 

 De heer Van Oosterom uit Rheden     

 De heer Van der Veen uit Dieren     

Warm welkom 
Ook wil ik speciaal welkom heten de winnaars van de vrijwilligersprijs van de gemeente Rheden en de gemeente 
Rozendaal. Ik weet niet of ze allemaal aanwezig zijn maar ik wil ze toch even noemen. Dat zijn de heer Thijs van 
Baal van Buurtvereniging Stenfert, de heer Noud Linders van vluchtelingenwerk, de vrijwilligers van het zwembad 
De Hangmat en de vrijwilligersorganisatie Stichting Sportinstuif Gehandicapten. 

Een bijzonder welkom ook aan onze oudste inwoonster, de 107-jarige mevrouw Bongers-Van Steenbeek en haar 
dochters. Fijn dat u er bij kunt zijn. 

En natuurlijk last but not least ook een extra hartelijk welkom aan onze nieuwe inwoners en onze nieuwe 
ondernemers. 

Sportverkiezing 



Voor het vijfde achtereenvolgende jaar combineren we deze nieuwjaarsreceptie met de Rhedense 
sportverkiezing. De genomineerde sporters zijn ook in de zaal aanwezig. Wethouder Tjebbe Vugts stelt straks de 
genomineerden aan u voor en maakt aansluitend de winnaars bekend. 

Jaarwisseling 
Het is maandag 9 januari 2017 en de jaarwisseling ligt al meer dan een week achter ons. Maar toch wil ik nog 
even terug komen op de schade die veroorzaakt is door vuurwerk en vandalisme. De schade aan afvalbakken, 
putdeksels en verkeersborden bedraagt € 7.500 en is daarmee € 2.000 meer dan vorig jaar. Ondanks de stijging 
behoort de schade tot één van de laagste van de afgelopen 9 jaar. Maar dat neemt niet weg dat elke euro 
veroorzaakt door vuurwerkvandalisme een euro te veel is. En wat te denken van de muziektent in Ellecom die in 
vlammen op ging tijdens oudejaarsavond. Hierbij wil ik nogmaals een oproep doen aan inwoners die wat gezien 
hebben, zich te melden. Al was het maar om de schade te verhalen. 

Vanaf deze plek wil ik graag alle hulpdiensten – politie, brandweer, ambulancepersoneel en toezichthouders – 
hartelijk danken voor hun inzet tijdens Oud & Nieuw! 

Leuk om te vermelden is dat onze vuurwerkafvalinzamelactie nagenoeg hetzelfde aantal zakken vuurwerkafval 
heeft opgeleverd namelijk 363. Wederom een mooi resultaat. 

  

Terugblik 2016 
Terugkijkend naar 2016 denk ik natuurlijk aan de twee prachtige evenementen die in onze gemeente 
plaatsvonden; de internationale wielerronde de Giro d’Italia en de 16e International Citroën Car Club Rally bij 
Landgoed Middachten. Het waren er twee die onze gemeente zowel in binnen- als buitenland op de kaart zette. 
Veel inwoners, ondernemers en bezoekers hebben hier van genoten. Vrijwilligers van diverse verenigingen 
beleefden, op uitnodiging van de gemeente, de doorkomst van de Giro op feestelijke wijze bij het gemeentehuis. 

Maar vergeet niet dat aan dergelijke evenementen veel werk vooraf gaat om alles in goede en vooral veilige 
banen te leiden. Naast de Giro en de ICCCR kent Rheden nog zeker 400 (grote en kleine) evenementen. 
Evenementen zijn belangrijk voor een gemeente maar dat mag zeker niet ten koste gaan van veiligheid en 
leefbaarheid. Dat is ook de reden waarom we vorig jaar een aanvang hebben gemaakt met het opstellen van een 
beleidskader voor evenementen. Natuurlijk is dit in samenspraak gegaan met toeristische ondernemers, 
vrijwilligers en inwoners. Mocht u belangstelling hebben voor de besluitvorming hierover, dan nodig ik u van harte 
uit om morgen naar de informatieavond van de raad te komen. Ook hier in dit theater.   

Gast van de raad 
En misschien bent u deze maand ook wel ‘de gast van de raad’. Net als de 100 inwoners die u voor gingen in het 
afgelopen jaar en een VIP behandeling kregen bij de raadsvergadering. We doen dit om inwoners meer te 
interesseren voor de politieke besluitvorming. U kunt zich hiervoor nog steeds aanmelden bij de griffie! 

Rheden spreekt: uw mening telt! 
Maar voorafgaande aan de besluitvorming wil de gemeente Rheden haar inwoners zoveel mogelijk betrekken bij 
de totstandkoming van het besluit. Zo kondigde ik vorig jaar het nieuwe online inwonerspanel ‘Rheden 
Spreekt’ aan. Inmiddels hebben er 5 onderzoeken plaatsgevonden en telt het panel ruim 1200 inwoners. 
Natuurlijk is het ook mogelijk om een vragenlijst op papier in te vullen. Ongeveer 20 inwoners maken hier gebruik 
van. 
Via ‘Rheden spreekt’ peilen we wat er leeft onder inwoners en wat zij belangrijk vinden. Om zo samen vorm te 
geven aan nieuw beleid of activiteiten. Over de volgende onderwerpen heeft het panel zich in 2016 uitgesproken: 
participatie, klimaat & duurzaamheid, welstand en grondstoffenbeheer. 

Inwoners doen mee! 
Maar onze inwoners spreken niet alleen mee, nee, ze dóen ook mee. Zo kennen we meer dan 400 vrijwilligers in 
de openbare ruimte. Zij verfraaien openbaar groen, houden afvalbakken bij, zorgen voor bankjes, boomspiegels, 
ruimen zwerfafval op, zetten padden over en werken op de heide etc. Dit jaar was er zelfs de 100e adoptiebak. In 
november vond het tweede Ik doe mee! café plaats waar vrijwilligers elkaar konden ontmoeten. Als ambassadeur 
van de werkwijze Ik buurt mee!, dat staat voor het samen werken aan een sociale, prettige en veilige buurt, word 

http://www.rhedenspreekt.nl/
http://www.rhedenspreekt.nl/


ik hier blij van. Het betekent dat inwoners zélf initiatieven nemen voor hun buurt. En dat wij als gemeente helpen 
en ondersteunen waar nodig. 

Tijdelijke huisvesting asielzoekers 
Ik ben er trots op dat we als gemeente op een waardige manier een bijdrage hebben geleverd aan de opvang 
van asielzoekers en dat nog doen, mocht het in de toekomst nodig zijn. Bijna twee jaar lang vonden asielzoekers 
een tijdelijk thuis in de aanvullende opvanglocatie aan de Broekstraat in Velp. Zonder gedoe of 
ongeregeldheden. Het COA heeft eind vorig jaar besloten deze opvanglocatie vervroegd te sluiten vanwege de 
afnemende asielinstroom. 
De locatie aan de Arnhemsenstraatweg in Velp wordt nu ingezet als reservecapaciteit. Dit betekent dat bij een 
grote toename van het aantal asielzoekers het COA deze locatie snel in gebruik kan nemen. 
Zowel de gemeenteraad als het college vindt het belangrijk dat de gemeente Rheden haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt. 

Afgeronde projecten 
Ook in 2016 werden veel projecten afgerond. Zonder andere projecten tekort te willen doen, noem ik hier een 
paar zichtbare, in het oog springende resultaten. 

 Het plein bij het Winkelcentrum Calluna kreeg een ware metamorfose. Samen met winkeliers, bewoners, 
winkelend publiek is een mooi open plein ontstaan. 

 De samenwerking tussen de Rabobank en ons servicecentrum in Velp leidde tot een mooie win-win situatie. 
Samen op één locatie aan de Overtuin in Velp. 

 In Laag-Soeren vond eindelijk de officiële start plaats van het woningbouwproject Hof van Soeren. 

 En in datzelfde Laag-Soeren mocht ik de zonnedakpannen op De Priesnitzhoeve onthullen. Een 
milieuvriendelijke manier om energie op te wekken op monumenten. 

  

En wat brengt ons 2017? 
Natuurlijk mag hier de Traverse niet onbenoemd blijven. Een terugkerend onderwerp in mijn Nieuwjaarsspeech. 
Maar het kan u nu toch écht niet ontgaan zijn dat er daadwerkelijk begonnen is. Oftewel dat letterlijk de schop in 
de grond is gegaan. De contouren van dit majeure project tekenen zich steeds meer af. Hoewel het soms nog 
moeilijk voor te stellen is, hoe het er uiteindelijk uit komt te zien. Maar daarvoor is in december vorig jaar het 
informatiecentrum geopend aan de Spoorstraat. Hier kunt u via een maquette, panelen en video zien hoe het 
gaat worden. 

Zorg voor zorg 
In 2017 gaan we door met het op een goede manier uitvoeren van onze zorgtaken. Daarbij zoeken we 
onverminderd de samenwerking met onze inwoners, organisaties en ondernemers. Die samenwerking zorgt ook 
voor nieuwe uitdagingen. Één van onze partners omschreef dit als volgt: “We kennen niet alle wegen, maar 
ontdekken die gaandeweg.” 
Het sociaal beleid ontwikkelen wij steeds nadrukkelijker met elkaar maar ook in de uitvoering werken we samen. 
Waarbij het individu altijd centraal staat. In dat kader spreek ik graag mijn dank uit richting de vele inwoners die 
zich dag in, dag uit inzetten voor de ander. Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde. Stelt u zich eens een dag 
voor zonder de inzet van vrijwilligers. Ik ben ervan overtuigd dat het onze samenleving totaal zou ontwrichten. 

De Connectie 
In 2015 nam de gemeenteraad een voorstel aan om samen met Renkum en Arnhem een uitvoeringsdienst op te 
richten voor een aantal werkzaamheden op het gebied van o.a. ICT, inkoop en belastingen. Op 20 december 
2016 namen de colleges een voorgenomen besluit om per 1 juli 2017 een groot aantal taken daadwerkelijk over 
te dragen aan de bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie. 
Het is een spannende exercitie voor zowel bestuur als medewerkers. Maar op basis van de plannen hebben de 
colleges er alle vertrouwen in dat De Connectie brengt wat de drie gemeenten beogen: o.a. minder 
kwetsbaarheid op bedrijfsvoeringsgebied en goede dienstverlening tegen lagere kosten. 

Klimaat 



Zowel op het gebied van het zuinig omgaan met grondstoffen, als ten aanzien van het klimaatbeleid staan we in 
2017 voor grote opgaven. Dit zijn onderwerpen die ons allemaal aangaan. Voor nu, voor onze toekomst en die 
van onze kinderen. 

Veluwezoom 
2017 is ook het jaar dat de Stichting Toerisme en Recreatie Veluwezoom haar eerste activiteiten gaat ontplooien. 
In de stichting werken samen: het Toeristisch Platform Zuidoost Veluwezoom, de ondernemersverenigingen van 
de dorpen, Horeca Nederland afdeling Rheden, Vereniging Natuurmonumenten, gemeente Rheden en de 
regionale marketingorganisatie RBT-KAN. 
De stichting is enorm gemotiveerd om samen de schouders onder toerisme en recreatie te zetten. Want door 
samen op te trekken, kan er nog méér gerealiseerd worden op toeristisch en recreatief gebied in de 
Veluwezoom. 

Onderzoek dienstverlening en huisvesting 
In 2017 staat een onderzoek naar onze dienstverlening op de agenda via het al eerdergenoemde burgerpanel 
Rheden Spreekt. De huisvesting van onze gemeentelijke locaties zal daarbij ook een item zijn. Het is namelijk tijd 
om na te denken over de toekomst van dit gemeentehuis. Ons gebouw is oud én sluit zo’n centrale plek nog wel 
aan bij de behoeftes van u als inwoner en ondernemer hier in Rheden? 

Want dat is wat we graag willen. Samen met u kijken wat er nodig is én wat er mogelijk is. Daar hoort goed 
contact bij, aanspreekbaar zijn, dezelfde taal spreken en schrijven. Lange tijd stond de overheid bekend om haar 
wollig en soms niet te begrijpen taalgebruik. Dat moet anders. We gaan Klare Taal schrijven!    

Huishoudboekje op orde 
Het gaat goed met de economie in Nederland. En ik ben blij dat ook de positieve lijn in onze meerjarenbegroting 
doorzet. En ons huishoudboekje (om met klare taal te spreken) laat een kleine plus zien voor de toekomst. 

Landelijke verkiezingen 
Verder wachten ons in 2017 natuurlijk de landelijke verkiezingen. Altijd een spannende tijd omdat dan ook al met 
een half oog vooruit wordt gekeken naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. 

En wat brengt 2017 ons nog meer? Dat weet niemand. Maar ik spreek de hoop uit dat we op zoek gaan naar wat 
ons bindt en dat intolerantie in de wereld plaats maakt voor meer begrip. 

  

Afsluiting en toost 

Voordat ik afsluit om het glas te heffen, wil ik nog graag de wens uitspreken die onze medewerkers ontvingen 
aan het eind van het jaar.   

Laat 2016 los in vertrouwen, kijk terug en zie dat we samen veel hebben bereikt. 

Verwelkom het nieuwe jaar en laat ook in 2017 de menselijke maat voorop staan. 

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

 de 252 echtparen in onze gemeente die het afgelopen jaar hun 50 of 55 jarig huwelijk mochten vieren 

 de 89 echtparen die hun 60,65 of 70 jarig huwelijk mochten vieren 

 de 16 inwoners die de respectabele leeftijd van 100 of meer hebben bereikt 

 de nieuwe inwoners en ondernemers in ons midden 

 de 28 vrouwen en 40 mannen die in de gemeente Rheden de Nederlandse nationaliteit mochten ontvangen 

 en op de 43.673 inwoners die van Rheden een prachtige plek maken om te wonen, te werken en te recreëren. 

Ik wens u een fantastisch 2017 toe! 



 


