Wapenfeiten

Versie 1 - groslijst

Inleiding
GemeenteBelangen hee, in de afgelopen periode 2014-2018 met vijf zetels in de Gemeenteraad
gezeten. Ook waren wij lid van het College met een wethouder op onder meer het Sociaal Domein.
Raadsleden besluiten Hjdens raadsvergaderingen over actuele zaken zoals begroHng of inrichHng
publieke ruimte. Daarnaast wonen zij belangrijke ceremonies bij, bezoeken zij verbonden parHjen
en horen zij individuele bewoners over verschillende probleempunten.
Bij GemeenteBelangen vinden wij ook belangrijk om vooraf mee te denken bij iniHaHeven van
algemeen belang zoals bijvoorbeeld de realisaHe van een sportaccommodaHe (kunstgrasveld
Hoekelumse Eng), of een commercieel iniHaHef dat ook duidelijk het algemeen maatschappelijk
nut dient: denk aan de verplaatsing van Guppy naar de Lorentzstraat voor een veiligere
Schaapsweg.
Ook zijn wij bij talloze verkennende gesprekken geweest tussen overheid en partners, voornamelijk
om parHjen te verbinden. Daarnaast spelen wij graag een bemiddelende rol voor de burgers.
Met het afronden van deze raadsperiode kijken wij terug op wat er samen met College en collega’s
door GemeenteBelangen is gerealiseerd. De vele raadsvragen op verschillende thema’s laten we
onvermeld.
Maatschappelijke thema’s
Inrich,ng publieke ruimte:
• Verlagen hondenbelas.ng: moHe GemeenteBelangen/PvdA aangenomen om de
hondenbelasHng terug te brengen naar de daadwerkelijke kosten van het hondenbeleid. Dit
betekende een verlaging van deze belasHng met 70%.
• Ondergronds brengen hoogspanningsleidingen: moHe VVD/GemeenteBelangen aangenomen.
• Terugkeer buurtbankje Boekelo: gerealiseerd.
• Ondergrondse afvalcontainers: moHe GemeenteBelangen voor sHmuleren gebruik hiervan
aangenomen.
• Verlaging parkeertarieven: moHe Dagtarief naar € 4,00 aangenomen.
• Invoering koopzondag: woordvoering iniHaHefvoorstel.
• Budget voor dorpskernen: amendement van 30 juni 2016 met algemene stemmen aangenomen.
Hierdoor is er een structureel budget van € 100.000 per jaar voor promoHe en aankleding
beschikbaar gekomen, waar ondernemersverenigingen dankbaar gebruik van maken.
• Uitbreiding evenementenvergunningen: lobby.
• Huisves.ng militair erfgoed: moHe GemeenteBelang van 28 april 2016 met algemene stemmen
aangenomen. Gemeente hee, inmiddels "De Smederij" aangekocht en laat deze restaureren
ten behoeve van het Militair InformaHe Punt, die hiervoor jaarlijkse huursubsidie ontvangt.
Medio 2018 gaat “De Smederij” naar verwachHng open.
Lobby
voor Tiny Houses: inmiddels een projectmanager aangesteld. Pilot loopt.
•
• Verduurzaming bestaande bouw: iniHaHef in Plaaorm Duurzaamheid opgevolgd door
raadsbreed aangenomen moHe.
• Groene daken: moHe GemeenteBelangen/SGP op 9 november 2017 aangenomen.
• Bio-diversiteit: moHe GemeenteBelangen/SGP voor bevorderen bio-diversiteit - o.a behoud
insectenpopulaHe - aangenomen.
Bosbeheer:
mede-iniHaHefnemer voor aangenomen moHe voor een extra FTE.
•
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Maatschappelijke thema’s:
• Poppodium:
• kredietverstrekking: moHe GemeenteBelangen herschikking ﬁnanciële middelen Peron 31 op
9 juli 2015 aangenomen
• verbeteren toegankelijkheid voor mindervaliden: moHe GemeenteBelangen op 13 oktober
2016 aangenomen.
• Vakdocenten gymnas.ek basisonderwijs: moHe Gemeentebelangen aangenomen.
• Organiseren van het SporGorum-debat.
• Kunstgrasveld Hoekelumse Eng (met kurk): moHe GemeenteBelangen/PvdA op 15 november
2016 aangenomen.
• Diploma zwemmen: MoHe herinvoering diploma zwemmen op 9 juli 2015 aangenomen.
• Strijd voor behoud kunstwerk onder viaduct naar Bennekom.
• Subsidieregels lokale musea en militair erfgoed: met aangenomen moHe van
GemeenteBelangen op 12 november 2015 zijn de subsidieregels voor lokale musea en het
militair erfgoed geborgd.
• Akous.cum: moHe GemeenteBelangen op 10 november 2016 voor groei en
ontwikkelingsmogelijkheden op lange termijn aangenomen.
• Kunstwerk "de Zaaier" in Bennekom: door lobby en samenwerking met Historische Vereniging
Oud-Bennekom het kunstwerk "de Zaaier" van Mavo Vossenvelde herplaatst naar de Brink in
Bennekom onder de Htel " Grote Vogels”.
• Meegewerkt in commissie bij de tot stand komen van "Lost and Found" van Heid Linck op het
Baron van Wassenaar Park en "Het geheim van Bennekom" van Sandro Setola op het Van
Slootenplein in Bennekom.
• Aanpak eenzaamheid: iniHaHef opgevolgd met unaniem aangenomen moHe.
• Inclusie: mede-indiener moHe 11 februari 2016.
• Kindercollege: mede-iniHaHefnemer van moHe.

Ellen (nog niet verwerkt):
• Wij hebben er ook voor gezorgd dat het Bosbad Lunteren blij,, door samen te werken met de
andere zwembaden. Met ruime meerderheid aangenomen.
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