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MINDER AFVAL IS GOED, MAAR
EERST MILIEUSTRAAT OP ORDE
In Deventer zijn we koploper in het terugdringen van restafval. Daar
mogen we trots op zijn. Nu wil het college het aantal kilo’s nog verder
terugdringen. Een goed idee, maar laten we het dan wel op zo’n manier
doen dat Deventer inwoners op de juiste manier worden gemotiveerd.
Daarom moet eerst moet de milieustraat op orde zijn, voordat de regels
worden aangescherpt, vindt ChristenUnie Deventer.

Een van de kernbegrippen voor de ChristenUnie is Waardevol leven. Dat begrip krijgt wel
een behoorlijke lading als we zien hoeveel
mensen op de vlucht zijn en onder meer in
Nederland op zoek zijn naar opnieuw een
waardevol leven. Ook in Deventer zijn we op
zoek naar manieren om mensen goede opvang
te bieden. Het AZC en VluchtelingenWerk hebben al een hele goede infrastructuur om dat
te kunnen doen. Gemeenten en woningbouwcorporaties haken daar heel goed op aan. Het
is hartverwarmend om te zien hoe ook de
inwoners van Deventer hun bijdrage leveren.
Maar waardevol leven is ook van toepassing
op het bieden van goede zorg aan de mensen
die daarvan afhankelijk zijn, kinderen die een
beroep doen op de jeugdzorg en mensen die
hun plek proberen te vinden op de arbeidsmarkt.
Waardevol leven is ook van toepassing op u
en mij als wij bezig zijn met ons werk in de
politiek en elke andere plek waar God ons
heeft gezet. Van betekenis te kunnen zijn voor
de mensen en maatschappij om ons heen, dat
is wat telt. Iedereen is van waarde en dat wil
ik mij steeds voor ogen houden. Daar willen
wij ons sterk voor maken.
Gods Zegen gewenst.

GOEDE MAATREGELEN:
VERPAKKINGENCONTAINER,
BEST-TAS EN MINDER FREQUENT
VUILNIS OPHALEN
Hoewel we als gemeente de doelstellingen op het gebied van afval ruimschoots hebben behaald, is het goed
om te kijken waar het afval nog verder
kunnen terugdringen. Zo werken we
samen aan een schoner milieu. Hoe wil
het college dat doen? Met behulp van
enkele maatregelen die wij steunen:
•m
 et een tas voor boeken, elektrische apparaten, textiel en speelgoed
(BEST-tas) die net als het oud papier
door Circulus wordt opgehaald

•d
 oor alle verpakkingen (plastic, blik,
drankkarton) van het restafval te
scheiden in een oranje container
•d
 oor de grijze container één keer
per 4 weken op te halen in plaats
van één keer per 2 weken

BELOON AFVAL SCHEIDEN,
MAAR DAN OOK ÉCHT
Diftar (gedif ferentieerde tar ieven: hoe
minder afval, hoe minder kosten) is
een groot succes gebleken. Dit werd
op 1 januari 2013 ingevoerd en heeft
de hoeveelheid afval verminderd van
218 kg restafval per persoon naar 119
kg in slechts 2 jaar tijd. Een van de

	Extra aandacht voor

sterke gezinnen
	Het aantal scheidingen neemt nog steeds

maatregelen was om de kosten voor
de stort van grofvuil te verhogen. Per
2013 kon je niet meer tot 1.000 maar
tot 300 kilo grofvuil gratis wegbrengen
naar de milieustraat. En nu moet dat
zelfs 100 kilo worden.

toe. Hoe kunnen deze gezinnen zo goed
mogelijk worden ondersteund? Laat gezinnen niet in de steek, maar geef steun
waar dat nodig is. Dat vinden we als
ChristenUnie van groot belang en daarom
gaat onze aandacht hier dit politieke jaar
extra naartoe. Los van de hectiek van het
moment, hebben Henrike Nijman en Arie
de Niet om tafel gezeten om te bezinnen op belangrijke thema’s vlak voor de
start van het nieuwe politieke jaar. Naast
thema’s als duurzaamheid en jeugdzorg,
hebben we besloten onze aandacht dit
jaar extra te richten op sterke gezinnen.

Daar zijn we het niet mee eens. Het
wegbrengen van grofvuil is nu een
behoorlijke klus, omdat de containers
voor de soorten afval op verschillende
plaatsen staan. Er ligt al jaren een
plan om de milieustraat aan te pakken
en de route logischer te maken. Zo
wordt het Deventer inwoners gemakkelijker gemaakt om afval te storten.
Daarom moet eerst de nieuwe milieu
straat worden gebouwd, zo pleitten we
tijdens de raadsvergadering over dit
onderwerp.

TOCH GROFVUILREDUCTIE,
MAAR OOK EEN VERNIEUWDE
MILIEUSTRAAT
Onze amendement heeft het niet
gehaald, helaas. Ondanks dat we een
goed debat hebben gevoerd, leek
het er sterk op dat de coalitie al een
gezamenlijk plan had gesmeed om
aanname van de amendement te
voorkomen. Teleurstellend, zeker als je
je bedenkt dat we van sommige partijen weten dat ze dergelijke plannen
eerder wel gesteund hadden. De reductie van het aantal kilo’s grofvuil dat gratis
weg te brengen is, wordt nu gefaseerd
ingevoerd: binnen 3 in plaats van één
jaar van 300 naar 100 kilo. Dankzij een
andere amendement van ons wordt
met het herinrichten van de milieu
straat nu wel eindelijk haast gemaakt.

OOK MOBILITEIT NU ONDERDEEL
DUURZAAMHEIDAMBITIES
Een energieneutraal Deventer in
2030, daar zet Arie de Niet van de
ChristenUnie Deventer zich voor in
met zijn deelname aan de commissie die dit onderwerp uitwerkt. De
ambities worden steeds concreter
en sommige ook al zichtbaar. Zo is
mobiliteit nu ook onderdeel gewor-
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WAAR WAS DE FRACTIE
NOG MEER MEE BEZIG?

den van de duurzaamheidambities.

WAARDEVOLLE IDEEËN TIJDENS
DUURZAAMHEIDARENA
In de nieuwsbrief van februari dit jaar
las u al eerder over onze inzet voor
een energieneutraal Deventer in 2030.
Want er moeten nog flinke stappen
gezet worden om die grote ambitie
ook waar te maken. Inmiddels staan
de windmolens en wordt de ideeën die
de revue zijn gepasseerd de afgelopen

maanden geconcretiseerd. We voeren
een goed debat met elkaar, maar
zouden soms ook willen dat dit proces
sneller gaat. Echter: zorgvuldigheid
en draagvlak zijn juist bij dit thema
van groot belang om te zorgen dat de
plannen gesteund blijven.

WAAR WAS DE FRACTIE
NOG MEER MEE BEZIG?
	Noodzaak fietsbeleid onder-

streept tijdens fietstocht met
Fietsersbond
	Wat is op orde en wat kan beter in
het fietsbeleid? Hierover heeft Arie de
Niet een goed gesprek gevoerd met de
Fietsersbond op 19 september. Samen
met een aantal andere raadsleden en de
bond, fietste hij een rondje door de stad.

Tijdens een speciale duurzaamheid
arena, waarbij inwoners, bedrijven
en andere betrokkenen input konden
leveren voor het duurzaamheidprogramma, zijn veel sterke ideeën
aangeleverd. Aanvullingen op mogelijkheden met zonne- en windenergie
bijvoorbeeld, hoe bedrijven duurzamer
kunnen worden en hoe energie kan
worden bespaard op het gebied van
mobiliteit. Want vervoer zorgt voor
maar liefst 1/3e van alle CO2-uitstoot.

Het bood nieuwe ideeën, en liet bijvoorbeeld zien dat de ‘fietsambtenaar’ gemist
wordt. De ambtenaar die alle ins en outs
over de fietsen in en rond Deventer wist,
is namelijk vertrokken. De middag onderstreepte nogmaals dat een fietsbeleid van
groot belang is voor de stad.

	Bosbegraafplaats in

Bathmen reëel?

BIED ALTERNATIEVEN EN ZET IN OP
DE LANGE TERMIJN
Een idee op het gebied van mobiliteit,
is om over 10 tot 20 jaar van Deventer
een milieuzone te maken. In Deventer zouden dan alleen nog duurzame
auto’s mogen rijden. Door dit ver van
tevoren al bekend te maken, vraag je
van inwoners niet het onmogelijke en
is er voldoende tijd om hierop voor te

bereiden. Ook kunnen de fietsinfra
structuur en het openbaar vervoer dan
verder worden verbeterd. We zijn het er
als raad gelukkig over eens: als het gaat
om duurzaamheid is van het belang om
alternatieven te bieden en te kijken
naar de effecte n op de lange termijn.

VERDER WERKEN AAN HET
DUURZAAMHEIDPROGRAMMA
Binnenkort bekijken we of en hoe
de ambities zo goed mogelijk waar
kunnen worden gemaakt. Is het inderdaad haalbaar om energieneutrale
huurwoningen te bouwen of bestaande energieneutraal te maken? Welke
kansen biedt zonne-energie nu concreet? En hoe kunnen we nog verder
besparen op energie? Graag horen we
uw ideeën en visie, zodat we die kunnen meenemen in de vergaderingen
die hierover nog worden gevoerd.
MAILEN KAN NAAR AC.DE.NIET@DEVENTER.NL

	Stichting IJssellandschap wil een bosbegraafplaats in Bathmen oprichten. De
bewoners zijn hier niet blij mee en wij
vragen ons als fractie af of dit idee wel
reëel is. Kan er met een de begraafplaats
voldoende geld worden verdiend om niet

WAT IS HET BESTE TOEKOMSTPLAN
VOOR HET SPEELGOEDMUSEUM?

halverwege te moeten stoppen en het

Waar kan het Speelgoedmuseum

museum zich vernieuwen en ook

bos zo om zeep te helpen? Vanwege de

het beste worden gevestigd, nu

anno 2015 het publiek aanspreken?

onrust over dit onderwerp hebben wij

het vertrekt uit het pand achter De

Vier ideeën hiervoor zijn inmid-

met andere fracties het initiatief geno-

Waag? En hoe kan het Speelgoed-

dels aangedragen. Op donderdag

men om het onderwerp meteen op de

8 oktober vergaderen we hierover,

agenda van de raad te zetten.

en u bent van harte uitgenodigd om
mee te denken deze avond.

Het Speelgoedmuseum van Deventer
is nu nog gevestigd aan de Brink.
Samen met het Historisch Museum zou
het opgaan in het Deventer Verhaal,
maar de gemeenteraad heeft aangegeven dat het Speelgoedmuseum een
zelfstandige vast plek moet krijgen.
Bovendien: het is aan vernieuwing
toe. Hoe kan het museum met maar

WAAR WAS DE FRACTIE
NOG MEER MEE BEZIG?
Ecolyceum geopend
	Het Etty Hillesum Lyceum heeft onlangs
de plannen voor een Ecolyceum gelanceerd, Het Ecolyceum is een duurzaamheidschool op de locatie De Boerhaave.
De ‘school’ wordt een afdeling voor
vwo-leerlingen, die van start gaat per
augustus 2016. Het Ecolyceum is op
gericht in samenspraak met lokale bedrijven en de clean tech Stedendriehoek.
Aanleiding was een Noordpoolexpeditie
van een leerling en een docent. Eenmaal

liefst 13.000 objecten innoveren? En
wat is financieel haalbaar?

VIER FRISSE IDEEËN, ALLEMAAL VAN
EEN ANDER KARAKTER
De afgelopen tijd zijn verschillende
ideeën aangedragen om het Speelgoedmuseum een nieuwe toekomst te
geven. Locaties waarin het museum
kan worden gevestigd:
1) de Oude Mariakerk
2) het huidige pand van de bibliotheek
aan de Brink
3) de Schouwburg
4) het Hegius aan de Nieuwe Markt

terug was er behoefte aan structurele
invulling van onderwijs over duurzaamheid.
	Henrike Nijman was aanwezig bij de
presentatie van de plannen van het
Ecolyceum.

ONDERZOEK NAAR
DE HAALBAARHEID
Binnenkort komt er een onderzoeksrapport uit met een objectieve vergelijking tussen de vier ideeën. Daarin
wordt op een rij gezet hoe sterk de
onderbouwing en financiële haalbaarheid zijn en wat de gevolgen van de
plannen zijn. Halverwege oktober
bepalen we als gemeenteraad ook een

standpunt. Als ChristenUnie kiezen we
graag een vernieuwend plan. Een plan
waarin goed is nagedacht hoe kinderen
en ouders ook anno 2015 kunnen
worden bereikt. En waaruit onder
nemerschap blijkt, zodat er vanuit de
gemeente niet steeds (meer) geld bij
moet worden gelegd.

UW BIJDRAGE IS VAN
HARTE WELKOM
Donderdag 8 oktober houden we
een brede fractievergadering waarin
we ook over het Speelgoedmuseum
komen te spreken. U bent van harte
uitgenodigd om hierbij aanwezig te
zijn en mee te denken over de toekomst van het Speelgoedmuseum.
We vergaderen vanaf 20.00 uur in
de Leeuwenbrug. U kunt zich daar
melden bij de receptie.
LEES VERDER OVER DEZE IDEEËN OP
DE WEBSITE VAN DE GEMEENTE DEVENTER.
AANMELDEN KAN VIA MAIL NAAR
FRACTIE@DEVENTER.CHRISTENUNIE.NL

VOORJAARSNOTA: TOCH BEZUINIGING
SPEELTUINEN, WEL AANDACHT VOOR FIETS
BELEID, ICT EN PREVENTIEF JEUGDBELEID
In de vorig nieuwsbrief stonden we
uitgebreid stil bij onze visie op de
Voorjaarsnota. Tijdens de laatste
raadsvergadering begin juli, werden
de moties besproken. De bezuiniging
op de speeltuinen bleef ondanks

ons protest overeind. Daar baalden
we flink van. De teleurstelling werd
verzacht doordat onze moties over het
fietsbeleid, de ICT-projecten en preventief jeugdbeleid unaniem werden
aangenomen.

LEES HIEROVER VERDER OP DE WEBSITE VAN CHRISTENUNIE DEVENTER.

COLOFON

Wilt u reageren, of het fractienieuws per e-mail ontvangen? Stuur een e-mail naar info@deventer.christenunie.nl
Wilt u direct contact met het raadslid Henrike Nijman? Stuur een e-mail naar h.g.nijman@deventer.christenunie.nl
Wilt u direct contact met het raadslid Arie de Niet? Stuur een e-mail naar a.c.de.niet@deventer.christenunie.nl
Nieuws en standpunten van de fractie zijn ook te vinden op de website www.deventer.christenunie.nl
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