
 

 

IN SAMENWERKING 

 

Allemaal van harte welkom op deze nieuwjaarsreceptie in de raadzaal van Rheden. 

Allereerst wil ik u allemaal een gelukkig en gezond 2018 toewensen. Ik hoop dat u net 

als ik goede feestdagen hebt gehad. 

 

Voordat onze nieuwe burgemeester het woord krijgt, wil ik toch graag nog even met u 

terugblikken op het afgelopen jaar.  

 

Graag noem ik vanaf deze plek de 3 dames en 6 heren uit onze gemeente die in 2017 

een Koninklijke onderscheiding mochten ontvangen. Ze hebben allemaal een uitnodiging 

gekregen voor vanavond en ik hoop dat ze aanwezig zijn. Te herkennen aan het 

oranjeblauwe draaglintje? Het zijn: 

Mevrouw Hoeflak uit Velp 

Mevrouw Veldhuis-Bosch uit Dieren 

Mevrouw Van Wingerden-Boers uit Velp 

De heer Booij uit De Steeg 

De heer Dahles uit Velp 

De heer Herlaar uit Dieren 

De heer Hulsing uit Spankeren 

De heer Terbeek uit Rheden  

De heer De Vries uit Rheden 

 

Ook een extra woord van welkom aan onze nieuwe inwoners en nieuwe ondernemers. Ik 

hoop dat zij zich inmiddels thuis voelen in onze mooie gemeente. In 2017 was er voor 

het eerst een welkomstavond op het gemeentehuis voor deze nieuwe inwoners. Ik hoop 

dat die avond er aan heeft bijgedragen dat u zich inmiddels thuis voelt hier in Rheden.  

 

Misschien mist u dit keer de Rhedense Sportverkiezing. Van de zomer hebben we 

besloten om het anders doen; actueler. Direct nadat een sporter een bijzondere prestatie 

heeft geleverd gaan we daar als gemeente, in samenwerking met het sportbedrijf, 

aandacht aan besteden.  

 

Het is alweer 11 januari en de jaarwisseling is al meer dan een week geleden. Ondanks 

dat het een rustige jaarwisseling was en onze inwoners er gewoon een gezellig feestje 

van hebben gemaakt, wil ik toch graag alle hulpdiensten- politie, brandweer, 

ambulancepersoneel en toezichthouders ontzettend bedanken voor hun inzet tijdens Oud 

en Nieuw.  

   

Achter ons ligt het laatste volledige college jaar voorafgaand aan de 

gemeenteraadsverkiezingen in maart. Vaak zie je dat in zo’n jaar allerlei projecten hun 

afronding krijgen. En dat is ook nu in veel gevallen zo. Het was een mooi, maar bewogen 

én druk jaar waarin we in het laatste kwartaal met één collegelid minder verder moesten.  

 

Dat betekende extra volle portefeuilles voor de andere wethouders. En natuurlijk een jaar 

waarin Petra van Wingerden-Boers haar afscheid aankondigde als burgemeester en we 

eind vorig jaar afscheid van haar hebben genomen. En dat hield ook in dat we op zoek 

moesten naar een nieuwe burgemeester. En dat is gelukt!  

 

Als ik terugkijk, zie ik dat we veel in gesprek zijn geweest met onze inwoners, 

organisaties, verenigingen en ondernemers; we hebben veel in SAMENWERKING gedaan 

en bereikt.  

 

Dat betekende niet dat we het altijd eens waren. Maar we waren wel in gesprek met 

elkaar en kwamen zo vaak tot betere resultaten. Samenwerking vraagt een open houding 

van zowel u als inwoner/ondernemer, maar ook van ons als bestuurders en ambtenaren 

van de gemeente Rheden.  



 

 

Soms vraagt dat lef van het bestuur om los te laten en de ideeën bij te willen stellen. 

Maar ik hoop ook op uw begrip/erkenning dat wij als overheid altijd alle belangen goed 

moeten afwegen. Belangrijk is dat we bij participatie duidelijk zijn over wat er mogelijk is 

en wat niet; wat is de speelruimte. Zodat we samen het échte gesprek kunnen 

aangaan/voeren.  

 

Graag wil ik nog een paar voorbeelden noemen waarbij we samen de gemeente Rheden 

weer wat mooier/beter hebben gemaakt. Achter mij komen foto’s voorbij van 2017. 

 

Bij de Traverse is de Passerelle oftewel de voetgangersbrug er ‘ingehangen’, op zijn 

plaats gekomen. Veel mensen hebben dit spektakel vanaf de tribune bekeken. Ook is er 

vorig jaar gestart met de bouw van de parkeervoorziening die in het voorjaar geopend 

gaat worden. Zoals u misschien weet, was niet iedereen direct enthousiast over de bouw 

van een parkeergarage op die plek. Maar samen met de omwonenden zijn we toch tot 

een goed eindresultaat gekomen. Wat betreft de tunnel is de planning dat medio 2018 de 

eerste auto’s hierdoor heen zullen rijden.  

 

Ook een gedeelte van het woningbouwplan Hof van Soeren is opgeleverd en de 

steenuilenfamilie vaart daar ook wel bij getuige het broedsucces. In Velp Zuid is een 

gedeelte van de wijkvernieuwing feestelijk afgesloten met een mooie bank.  

In het afgelopen jaar hebben we ook voorzichtig kennis gemaakt met de Global Goals 

binnen onze gemeente. De Verenigde Naties heeft een aantal jaren geleden 17 

doelen vastgesteld om de wereld tot een betere plek te maken in 2030. De doelen gaan 

over belangrijke opgaven van lokale overheden zoals het terugdringen van ongelijkheid, 

maatschappelijke integratie, leefbare en veilige leefomgeving en kwalitatief en 

participatief bestuur. Het is mooi dat we door middel van deze Global Goals met de hele 

wereld dezelfde taal spreken en dezelfde doelen na streven. En we kunnen daar als 

gemeente Rheden ook onze bijdrage aan leveren. In 2018 daarover meer! 

In februari is het meerjarenbeleidskader Meedoen! vastgesteld en zijn we begonnen met 

de uitvoering ervan. Er is gezamenlijk beleid gemaakt door inwoners, partners en de 

gemeente voor zorg, werk, jeugdhulp en participatie. Maar ook de uitvoering van deze 

zorgtaken doen we samen. Met als gezamenlijk doel: dat inwoners in onze gemeente 

gezond, veilig en gelukkig in de samenleving kunnen meedoen. 

Een paar jaar geleden hebben we de samenwerking gezocht met de gemeentes Arnhem 

en Renkum om een bedrijfsvoeringsorganisatie op te richten op het gebied van o.a. ICT, 

inkoop en belastingen. Op 1 juli 2017 was het zover. Minder kwetsbaarheid op 

bedrijfsvoeringsgebied en goede dienstverlening tegen lagere kosten zijn één van de 

redenen voor deze samenwerking.  

 

Ten aanzien van de Rhedense Klimaataanpak zijn we samen goed bezig. Zo zijn we met 

16 andere gemeenten uit de regio Arnhem Nijmegen gestart met het samen inkopen van 

duurzame elektriciteit. Ook de ondernemers op bedrijventerrein De Beemd zijn samen 

aan de slag gegaan met o.a. energiebesparing. Ook de studenten van de hogeschool HAN 

zijn hierbij betrokken.  

 

Dit brengt mij ook op het Triple Helix project. Een samenwerkingsverband tussen 

Rhedense Ondernemers, onderwijs en overheid. Dat staat voor elkaar inspireren, 

stimuleren en samenwerken. En dat levert mooie en concrete producten op zoals: het 

LivingLab Rain Valley. Maar daarnaast wordt ook gekeken hoe jongeren met een afstand 

tot de arbeidsmarkt leerplekken kunnen krijgen bij diverse ondernemers.  

 

Samen met ondernemers, vastgoedeigenaren, consumenten en inwoners maken we de 

winkelgebieden klaar voor de toekomst door het versterken van de belangrijkste 

winkelgebieden in Dieren, Rheden en Velp.  



 

 

En nu ik het toch over onze ondernemers heb, wil ik ook nog even benoemen dat de 

duurzame koffiebranderij Peeze er vorig jaar voor gekozen heeft zich te vestigen in onze 

mooie gemeente. De locatie in Velp aan de Arnhemsestraatweg gaat een circulaire en 

energieneutrale invulling krijgen.  

 

Na een lange tijd van onzekerheid is eind december groen licht gegeven om de 

activiteiten van Presikhaaf Bedrijven over te dragen aan het nieuwe werkbedrijf Scalabor. 

Hiermee is de rust weer gekeerd en de werkgelegenheid van circa 300 Rhedense 

medewerkers met een SW (sociale werkvoorziening) dienstverband gegarandeerd.  

 

Het zuinig omgaan met grondstoffen en verdergaande afvalscheiding is een item dat al 

een poosje hoog op onze gemeentelijke agenda staat. Vanaf 1 januari wordt de grijze 

container nog maar 1x in de 3 weken opgehaald. Het zal even wennen zijn maar het 

komt ons milieu zeker ten goede. En ook wij hier in het gemeentehuis gaan nog meer 

ons afval scheiden. De afgelopen jaar gehouden proef met wasbare luiers was erg 

succesvol. Zo succesvol dat we er mee doorgaan.  

 

Onder grote belangstelling is in Dieren in september het Taalhuis Veluwezoom geopend. 

Alweer een samenwerking met veel partners: gemeentes Rheden, Rozendaal en Renkum, 

het Huis van Renkum, Rijn IJssel College, Radar Uitvoering, Stichting Lezen&Schrijven en 

Vluchtelingenwerk. Samen zetten zij zich in om laaggeletterden te helpen zodat zij beter 

in de maatschappij komen te staan of aan het werk kunnen in een beroep dat zij graag 

willen.  

 

Uit het NIBUD onderzoek blijkt dat we als gemeente Rheden een samenhangend en 

ruimhartig armoede- en minimabeleid kennen. Met andere woorden; iedereen doet mee.  

 

En natuurlijk gebeurde er ook e.e.a. op cultureel gebied in onze gemeente en ook samen 

met andere gemeentes. Naast alle optredens en uitvoeringen van onze eigen 

verenigingen was er ook het 2e ZOOM!festival. Het kamermuziekfestival rond de 

Veluwezoom op prachtige locaties in Rheden, Rozendaal en Doesburg. En het derde 

festival staat alweer op stapel. Zet in uw agenda: 30 mei tot en met 3 juni!   

 

Maar er waren ook zaken waarbij het moeilijk was om samen tot overeenstemming te 

komen. Zoals de boerderijverplaatsing van Borghkeppel in Ellecom. Het leek/lijkt het zo 

mooie en gezellige dorp Ellecom in tweeën te splitsen. Dat betreuren wij als college. 

Graag willen we in gesprek over wat nodig is; afspraken staan al gepland.  

 

Uit onderzoek bleek ook dat u ons een ruim voldoende gaf voor de dienstverlening. Maar 

ook dit betekent niet dat we stil gaan zitten want we gaan natuurlijk voor een mooie 

acht! We willen kijken hoe we letterlijk en figuurlijk nog dichter bij u, onze inwoners 

kunnen gaan zitten. We hebben plannen om meer te gaan werken in de gebieden. 

Binnenkort hoort u daar mee over.  

 

Misschien had ik er mee moeten beginnen maar ik eindig er dit keer mee. De financiën 

niet onbelangrijk. Het gaat goed met de economie in Nederland en ook in onze gemeente 

Rheden. We hebben ons huishoudboekje op orde. Er zijn geen bezuinigingen nodig en de 

algemene voorzieningen blijven op peil. Bij het opstellen van de begroting voor 2018 

hebben we onze inwoners en maatschappelijke organisaties gevraagd mee te denken 

over welke investeringen nodig zijn voor zorg en welzijn. Dit is terug te zien in de 

begroting; in de plannen voor de komende jaren staan niet de regels centraal maar de 

mensen! En daar gaat het allemaal uiteindelijk om.  

 

En nu ben ik bijna ongemerkt toch al in 2018 aangekomen en is het tijd om vooruit te 

kijken. Hiervoor geef ik graag het woord aan onze nieuwe burgemeester Carol van Eert. 


