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Rheden, oktober 2017

Geachte heer, mevrouw,
In verband met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 hebben wij aan de inwoners van Rheden
gevraagd welke onderwerpen zij belangrijk vinden. Namens het Rhedens Dorpsbelang en de inwoners van het
dorp Rheden doen wij een dringend beroep op uw partij om onze zorgen en onderwerpen een plaats te geven
in uw partijprogramma.
Naar aanleiding van onze oproep heeft Rhedens Dorpsbelang -naast onze eigen inbreng- de volgende reacties
ontvangen waarbij wij de namen van de afzenders hebben weggelaten:
Sociaal domein leefbaarheid:
 Vroeger werden stoepen en goten altijd netjes onkruid vrij gemaakt. Tegenwoordig staat het gras
hoger dan bij mij in de tuin. Gemeente doe hier wat aan!;
 De dorpsschouw heeft aangetoond dat er achterstallig onderhoud was aan trottoirs en
groenvoorzieningen. Voorkom verdere verslonzing en creëer (financiële) voorwaarden dat het juiste
niveau van onderhoud daadwerkelijk en periodiek wordt gecontroleerd en hersteld waar nodig (borg
dit binnen de gemeentelijke werkprocessen en afspraken met externe partijen);
 Hierbij onze mening over het huidige woningtoewijzingsbeleid:
Momenteel komen er veel nieuwe bewoners in de huurwoningen van vivare.
Voorbeeld de steenbakkersweg. Ouderen verlaten door ouderdom / natuurlijk verloop hun huurwoning
en mensen uit Arnhem uit een "tokkie" buurt krijgen in onze straat een woning toegewezen.
Geluidsoverlast. Verloedering aanzien straat, onverzorgde tuinen. Onze koopwoningen zijn minder
waard door dit beleid. Geef eigen kinderen voorrang om te wonen in je dorp i.p.v. plaatsing
"onbekenden";
 Wij constateren veranderingen in het woningtoewijzingsbeleid waardoor sommige delen van het dorp
zwaar belast worden met mensen met sterk onacceptabel/afwijkend sociaal gedrag. Dat geeft overlast
in de buurt, onveiligheidsgevoel in de wijk. Het schaadt het aanzien van woningen en de buurt.
Gemeente: voorkom verloedering in ons dorp. Aangepast beleid ten aanzien van woningtoewijzing is
urgent. Er dienen keiharde afspraken met woningbouwverenigingen te worden gemaakt;






Als fervent hondenbezitter (al 30 jaar) loop ik telkens tegen het feit aan dat je als hondenbezitter wordt
behandeld als “aangeschoten wild” door mede-dorpsgenoten als je hond ergens zijn/haar “grote
behoefte” doet. Je wordt soms compleet uitgescholden!
Ik heb mijn honden altijd getraind dat ze het nooit op de stoep/goot mogen doen, alleen op gras of in
perken. Maar telkens als mijn hond nog bezig is, word ik al uitgescholden (uit de verte want ze durven
niet dichtbij te komen omdat ik honden heb die op de “gevaarlijke lijst” voorkomen) dat ik de rommel
moet opruimen. Iedereen eigent zich het recht toe (ook wildvreemden) om zich met mijn zaken te
bemoeien. Wat men echter wel vergeet, is het feit dat ik altijd keurig mijn hondenbelasting betaal en
dat deze belasting oorspronkelijk is bedoeld om de kosten te dekken voor het opruimen van de poep
DOOR DE GEMEENTE! Helaas is eea nu als een exces gegroeid en moet je als hondenbezitter EN
belasting betalen (ze komen langs de deur om te checken) EN de poep zelf opruimen! EN ook nog de
bemoeizucht van je dorpsgenoten verduren…En dat vind ik toch wel een kwalijke zaak!
Ik ben het met jullie eens dat poep op de stoep echt niet kan. Ik ben ook best bereid mijn eigen
rommel op te ruimen maar dan vind ik wel dat afschaffing van de hondenbelasting daar tegenover
dient te staan! Want nu zijn alle hondenbezitters met deze belasting alleen maar de gemeentekas aan
het spekken!
Een fervent hondenbezitter;
Maak beleid ten aanzien van hondenpoep en treed handhavend op!;
Reeds vele jaren heb ik overlast van loslopende katten hier in het dorp en mijn ervaring leert ,dat er
veel mensen zijn die het zelfde ervaren. Met mijn werk als vrijwilliger (tuinman) bij Meldpunt Vrijwillige
Thuishulp kom ik bij vele mensen en hoor dan, dat ook zij last hebben van loslopende katten, die hun
behoefte doen in hun tuin. Het levert vaak spanningen en boze gezichten op naar de eigenaren van de
katten. Een goed gesprek over het probleem is vaak niet mogelijk, dat heb ik zelf ervaren. Ik heb
destijds een onderhoud aangevraagd bij de wijkagenten om samen met de eigenaar van de kat tot een
gesprek te komen , maar helaas vonden de wijkagenten dat geen goed idee. Zij vertelden mij dar er
geen regelgeving voor dit probleem is. Eigenaren van loslopende honden worden beboet , waarom
eigenaren van loslopende katten niet?
Daarom wil ik vragen aan de politieke partijen om een regelgeving te ontwerpen , die eigenaren
verplicht om katten niet los te laten lopen.

Duurzaamheid:
 De Gemeenteraad heeft de “Agenda ruimtelijke klimaatadaptatie” vastgesteld. Hierin worden een 6tal aanbevelingen gedaan voor de verschillende delen van het dorp Rheden. In uw programma zijn wij
graag terug hoe uw partij hier invulling aangeeft. Rekening houdend met de gevolgen voor de burgers;
 De gemeente Rheden en het Rijk heeft met haar klimaatbeleid de ambitie om in 2040 CO2-neutraal te
zijn. De gemeente ligt ver achter op deze doelstelling. Het Rijk heeft de ambitie om in 2050 gasloos te
zijn. In uw programma zijn wij graag terug hoe uw partij hier invulling aangeeft. Rekening houdend
met de gevolgen voor de burgers.
Verkeer en veiligheid:
 Ik zou het op prijs stellen, als U de komende tijd eens aandacht besteed aan de te hoge snelheden op
de Arnhemsestraatweg en dan vnl. tussen de rotonde Strijland en het Rozenbos en dan vnl. s’avonds en
in de weekenden, waarin vaak de motoren een hoofdrol spelen, naar mijn mening wordt dit vnl.
veroorzaakt omdat hier geen middenstrook (verhoging) is, dit brede uitzicht nodigt uit tot een
racebaan, het zou fijn zijn als hier eens regelmatig of continu een paal staat, het liefst tussen de
rotonde en de Pinkelseweg, die de snelheid aangeeft, en te kijken naar het resultaat, een en ander ook
al eens besproken met de gebiedsagent;









Er is verwarring tussen de Arnhemsestraatweg en de Arnhemseweg, het gebeurt nog steeds dat b.v. de
hulpverleningsvoertuigen de verkeerde kant op gestuurd worden, terwijl op dat moment elke seconde
telt, misschien eens nadenken over een aanpassing van de namen, b.v.Zutphensestraatweg (net als in
Velp en Ellecom) of anders, ik snap dat dit niet zomaar te regelen is, maar U kunt het op zijn minst in
de groep gooien, dank hiervoor!;
De Pinkelseweg en Dr. Langemeijerweg is een 30 km/u zone. ’s Morgens en ’s avonds lijkt dit wel een
snelweg. Vooral werknemers van Thomassen en Rhedensteel kunnen er wat van. Verkeersremmende
maatregelen zouden minimaal moeten;
Een onderwerp dat de laatste tijd in de belangstelling staat is de overbelasting van het Nationaal Park
met name in de weekeinden en tijdens de vakanties en het daarmee samenhangend parkeerprobleem. Een van de oplossingen is de suggestie voor de dorpsbewoners om per fiets of lopend
naar het park te komen. Nu dat zal m.i. maar een zeer geringe ontlasting kunnen zijn;
Al enige jaren geleden heb ik zowel de Nederlandse Spoorwegen als Natuurmonumenten voorgesteld
het station Rheden te hernoemen tot “Rheden, Nationaal Park Veluwezoom” of korter: “Rheden
Posbank”. Wellicht zal dit bijdragen aan het gebruik van het openbaar vervoer. Het is geen precedent
immers er is ook een station “Amsterdam Arena” en “Amsterdam Science Park” , “Eindhoven stadion”
en “Heereveen IJsstadion”. Helaas is dit idee ten onder gegaan in de ambtelijke molens. Behalve een
nietszeggend antwoord nooit meer wat van gehoord.
Er is bij mijn weten geen Nationaal Park dat zo dicht bij een spoorwegstation ligt. Vanaf de
achteruitgang van het station Rheden (noordzijde) is het niet meer dan 80 meter tot de ingang. Maar
wel zou er en dat is mijn tweede suggestie, naast deze hernoeming ook een behoorlijk zebrapad
moeten komen over de Arnhemse Straatweg naar de Oude Heuvense weg. Wellicht dat dit eenvoudig
te realiseren plan via u wel ten uitvoer kan worden gelegd.

Wij hopen dat u bij het opstellen van uw partijprogramma rekening houdt met wat er onder de inwoners van
Rheden leeft en welke onderwerpen voor de inwoners belangrijk zijn.
Wilt u - zodra u uw partijprogramma heeft vastgesteld - ons een exemplaar toezenden? U kunt dit per mail
doen aan info@rhedensdorpsbelang.nl
Bij voorbaat dank voor uw aandacht en met vriendelijke groet,
namens Rhedens Dorpsbelang,

Fons Rengers en Chris van Zwam
co-voorzitters

