
 

 
 
 

Raadsbeschouwing 
Gemeenteraad Aalten 

 
Door Hanny Noorman 

 
Zoals gewoonlijk werd deze okto-
bervergadering geopend door de 
burgemeester. Er waren 18 van de 
21 raadsleden aanwezig. 
Na de gebruikelijke 1 minuut stilte 
wordt de volgorde van de sprekers 
vastgesteld: PP, ChristenUnie, VVD, 
CDA, gemeentebelangen, HMV. 
 
Haartseweg 

In het vragenuur komt de situatie aan de 
Haartseweg aan de orde. Het is daar erg 
donker en het is de belangrijkste route naar 
de Haart. Vooral voor fietsers wordt deze 
weg als gevaarlijk ervaren. Bovendien zijn er 
gebeurtenissen bekend van meisjes die lastig 
gevallen zijn. 
Een grote meerderheid van de raad vindt dat 
er iets aan moet gebeuren en het college is 
het hiermee eens. Het is mogelijk om op kor-
te termijn verlichting aan te brengen en dit 
gaat ook gebeuren. 
 
Burgerinitiatief speeltuin 

Het eerste bespreekstuk is een burgerinitia-
tief om te komen tot de aanleg van een 
speeltuin in Dinxperlo. De raad staat er una-
niem positief tegenover dat het initiatief in 
behandeling wordt genomen. Het voorstel 
wordt neergelegd bij het college zodat er een 
standpunt over kan worden ingenomen. 

 
Basismobiliteit 

Daarna wordt de kadernota Basismobiliteit 
besproken. Er is een amendement met de 
strekking dat we instemmen met de beslis-
punten van Hoofdstuk 1 van de kadernota. 
Dit amendement wordt met algemene stem-

men aangenomen en het geamen-
deerde voorstel ook. 
 
Taart voor stationslocatie 

Het plan voor de herontwikkeling van 
de Stationslocatie krijgt veel compli-
menten en we zijn bijzonder blij dat er 
op deze wijze een mooie bestemming 
komt voor een stukje Aalten waar we 

zorgen over hadden. Enige tijd geleden zijn 
we tijdens het werkbezoek van de provinciale 
ChristenUniefractie er al geweest om te be-
kijken wat de mogelijkheden waren in het 
kader van het Impulsplan Wonen en Werken. 
Wethouder Kok krijgt een kampioenstaart 
aangeboden van het CDA als waardering voor 
zijn inspanningen om tot dit plan te komen. 
In die waardering delen natuurlijk ook het 
bedrijf Beele, het college en de ambtelijke 
staf.  
Het plan wordt met algemene stemmen aan-
genomen. 
 
Legtersdijk 

Het voorstel tot het geven van een voorlopige 
verklaring van geen bedenkingen extra wo-
ning Legtersdijk 5 in Aalten kent een lange 
geschiedenis. Er is verdeeldheid over wat er 
moet gebeuren. De ChristenUnie heeft het 
standpunt dat het niet goed is om een bouw-
recht naar een agrarisch gebied te verplaat-
sen. Dan weten we nog wel betere plekken. 
Wij zullen dus niet met dit voorstel instem-
men.  
Over dit voorstel wordt hoofdelijk gestemd. 
De stemmen staken bij 9 om 9. Die mogelijk-
heid zat er in omdat er een even aantal raad-
sleden aanwezig is. 
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Dit voorstel wordt in de raadsvergadering van 
17 november opnieuw in stemming gebracht. 
 
Motie belang spoorlijn  

In een motie van CDA, ChristenUnie, Ge-
meentebelangen, PP, VVD en PvdA wordt het 
college opgedragen, al of niet in samen-
spraak met de provincie Gelderland, bij de 
Staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu 
erop aan te dringen dat het afdekken van de 
tekorten niet ten koste mag gaan van het 
onderhoud en lange termijn investeringen 
van onder andere regionale spoorlijn Arnhem 
Winterswijk. We hebben te maken met een 
veel geplaagd traject. Veel inwoners van de 
gemeente Aalten zijn er van afhankelijk en 

een stabiel regionaal spoor heeft ook een 
nationaal belang. 
Deze motie wordt met algemene stemmen 
aangenomen. 
 
HMV roept in een motie op om, als het moge-
lijk is, het Hoge Veld als mogelijke locatie 
voor het huisvesten van statushouders aan te 
melden. 
Er vindt een schorsing plaats. 
Deze motie wordt uiteindelijk met 7 stemmen 
voor, waaronder 2 stemmen van de Chris-
tenUnie en 11 stemmen tegen verworpen. 
Na de hamerstukken en het bespreken van 
de verslagen sluit de burgemeester de raads-
vergadering om 22.20 uur. 

 
 
Namens de fractie, 
Hanny Noorman 


