
 

 
 
 

Raadsbeschouwing 
Door Tobias Holtman 

 
De gemeenteraadsvergadering 
van 27 februari was mogelijk de 
laatste raadsbijeenkomst die in de 
huidige raadszaal gehouden werd. 
Vanaf april start de renovatie van 
het gemeentehuis aan de markt. 
Het deel uit de jaren ’70 wordt 
gesloopt en op deze plek wordt 
een nieuwe aanbouw gereali-
seerd. De sloop- en bouwwerk-
zaamheden duren tot de zomer van 2016. 
De raads- en commissievergaderingen 
worden daarom de komende periode in 
kerkelijk centrum Elim gehouden.  
 
De raadsvergadering van 27 februari jl. was 
een relatief korte vergadering. Op de 
agenda stonden vier onderwerpen, waar-
onder drie te bespreken en één hamerstuk. 
Een hamerstuk is een voorstel waarover 
geen debat wordt gevoerd, alle partijen 
stemmen hier doorgaans mee in. 
 
Vragenuurtje 

Na de opening en vaststelling van de agen-
da kwamen vragen van de VVD aan de 
orde. De fractie van de VVD had schriftelij-
ke vragen gesteld over het waterbeheers-
plan van het waterschap. Zij misten daarin 
de ontwikkeling van de mogelijkheden van 
de Aa-strang en refereerden hier aan het 
coalitieakkoord. Hierin staat geschreven dat 
het college de recreatieve mogelijkheden, 
waaronder de bevaarbaarheid, van de Aa-
strang met het waterschap wil onder-
zoeken. Wethouder Luiten reageerde hier-
op door aan te geven dat op korte termijn 
deze opties niet te realiseren zijn. Het col-
lege komt in het voorjaar van 2016 hierop 
terug. Daarna stelde de heer Assink (CDA) 

vragen over hoe bepaalde zand-
wegen er momenteel bij liggen en 
mate van onderhoud. De verant-
woordelijk wethouder gaf aan hier 
schriftelijk op terug te komen.  
 
Weekmarkt Dinxperlo 

Daarna kwam het eerste onder-
werp aan de orde. Het ging om 
voortzetting van de gemeentelijke 

weekmarkt in Dinxperlo. Waar gaat het hier 
over? De gemeente Aalten heeft de zorg 
gedragen voor de organisatie en het be-
heer van de weekmarkten in Aalten en 
Dinxperlo. In de afgelopen jaren is onder-
zocht of deze (niet-wettelijke) taak niet 
beter kan worden overgedragen aan een 
stichting. De marktkooplieden op de markt 
in Aalten hebben aangegeven geen interes-
se te hebben in verzelfstandiging van de 
weekmarkt, terwijl de kooplieden in Dinx-
perlo dit graag willen. Een afvaardiging uit 
Dinxperlo heeft daarop gesprekken gevoerd 
met de gemeente om dit te realiseren. Op 
basis van diverse argumenten had het col-
lege echter besloten het proces van privati-
sering/verzelfstandiging te stoppen, dit 
tegen het zere been van de marktkooplie-
den en diverse politieke partijen.  
 
Markten geen kerntaak 

Namens de ChristenUnie voerde Johan 
Pennings het woord en legde de relatie met 
de kerntaken van een gemeente. De Chris-
tenUnie ziet dit niet als kerntaak en heeft 
derhalve geen bezwaar tegen verzelfstan-
diging van de markt in Dinxperlo.  
Tegelijkertijd moet beseft worden dat de 
markt in Aalten hier niet klaar voor is en 
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moet daarom door de gemeente onder-
steund blijven. Er moeten echter wel helde-
re afspraken gemaakt worden. De overige 
fracties zaten op dezelfde lijn, de één met 
scherpere woorden dan de andere.  
 
Proefafsluiting centrum 

Het tweede onderwerp was het voorstel tot 
kennisneming van de evaluatienotitie en 
handhaving huidige situatie van de Brede-
voortsestraatweg. Van mei 2014 tot en met 
augustus 2014 heeft er een proefafsluiting 
van het kernwinkelgebied plaatsgevonden. 
Tijdens de proefafsluiting zijn consumen-
ten, ondernemers, bewoners, belangheb-
benden en pandeigenaren gevraagd naar 
hun beleving van de proef. Op basis van 
het onderzoek kan geconcludeerd worden 
dat een permanente afsluiting niet de voor-
keur heeft. Johan Pennings gaf aan dat het 
verslag en de resultaten duidelijk zijn en 
dat helder is dat de tijd niet rijp is om het 
winkelgebied permanent af te sluiten. De 
ChristenUnie stemt daarom in met het 
voorstel. 
 
Stoepen centrum soms onveilig 

Wel benadrukte Pennings de veiligheid van 
een aantal stoepen. De ChristenUnie heeft 
al eerder schriftelijke vragen over dit heike-
le punt gesteld. Met regelmaat ontvangt 
onze fractie berichten over problemen en 
valpartijen. Daarom wordt het college ge-
vraagd de betrokken ondernemers te be-
naderen zodat mogelijke problemen geïn-
ventariseerd en opgelost kunnen worden. 
De overige fracties benoemden diverse 
andere aandachtspunten. Zo sprak de Pro-
gressieve Partij over de snelheid in het 
dorp en het aantal parkeerplaatsen. Het 
voorstel is uiteindelijk met algemene 
stemmen aangenomen. 

Glasvezel buitengebied 

Als laatste bespreekpunt werd het voorstel 
tot garantstelling inzake het realiseren van 
een glasvezelnetwerk in het buitengebied 
behandeld. Dit is ook als afspraak in het 
coalitieakkoord opgenomen. Vrijwel alle 
fracties hebben een positieve houding te-
genover dit voorstel en zijn bereid hiermee 
akkoord te gaan. Ook de ChristenUnie is 
zeer positief over het voorstel en ziet dit als 
een cruciaal besluit om in de Achterhoek 
snel internet te krijgen. Volgens Pennings is 
het belangrijk voor de leefbaarheid en de 
economie om een glasvezelnetwerk in de 
buitengebieden te realiseren.  
Voorts merkte hij op dat de kosten en beta-
ling hiervan glashelder moet worden ge-
maakt. Voor bewoners van de buitengebie-
den mag hierover geen onduidelijkheid 
bestaan. Na het uitwisselen van diverse 
standpunten, aandachtspunten en argu-
menten is dit onderwerp ook met algemene 
stemmen aangenomen.  
 
Ten slotte werd het actieplan integraal vei-
ligheidsbeleid (hamerstuk) met algemene 
stemmen aangenomen.  
 
De volgende raadsvergadering staat ge-
pland op D.V. 17 maart 2015. De agenda 
hiervan is op moment van schrijven onbe-
kend. Wel is duidelijk dat drie oppositiepar-
tijen (PvdA, Progressieve Partij en de VVD) 
een motie gaan indienen om het aantal 
koopzondag voor de branches tuincentra, 
supermarkten en woninginrichting te ver-
ruimen van 24 koopzondagen naar een 
algemene openstelling. U wordt van harte 
uitgenodigd voor deze raadsvergadering. 
 
Namens de fractie 
Tobias Holtman

 

 


