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JAN VESTERS WAARNEMEND FRACTIEVOORZITTER
Ondergetekende, raads-
lid en fractievoorzitter 
Heini Peters is sinds no-
vember ziek. Eind de-
cember bleek dat ik een 
burn-out heb en dus ge-
ruime tijd uitgeschakeld 
zal zijn.

Ik heb bij de raadsvoorzitter 
Otwin van Dijk aangegeven 
dat ik daarom gebruik wil 
maken van de wettelijke 
mogelijkheid tot tijdelijk 
ontslag met vervanging. De 
wettelijke termijn hiervoor 

is zestien weken. 

Jan Vesters zal de taken 
van mij gedurende deze 
periode waarnemen. Jan 
was in de raadsperiode 
2014-‘18 ook raadslid en 
vice-fractievoorzitter en 
had destijds de portefeuil-
les onderwijs en Fysieke 
Leefomgeving. Sinds 2018 
is Jan fractie-assistent.

Langs deze weg wil ik Jan 
en uiteraard de rest van de 
fractie allereerst heel har-

telijk danken voor alle 
steun, gedurende de afge-
lopen maanden en wil ik 
Jan heel veel succes wen-
sen in zijn nieuwe functie.

Ik ga nu in alle rust aan mijn 
herstel werken. 

Met vriendelijke groet,

Heini Peters.

“VERTROUWEN IN 
MENSEN OP 1”

De afgelopen periode 
stond wel of niet uittre-
den uit Laborijn centraal. 
De uitgangspunten van 
de SP daarin:
1. Vertrouwen in mensen 
centraal
2. Wij gaan voor een inclu-
sieve samenleving, waarin 
ieder mens telt
3. Recht op een respectvol-
le bejegening.

De SP staat voor al deze 
punten, die overeenkomen 
met de nieuwe visie van de 
gemeente over de Partici-
patiewet. Toch stemde de 
SP vóór blijven in Laborijn, 
omdat:
1. We vertrouwen dat be-
stuur, de nieuwe directie en 
medewerkers van Laborijn 
deze visie ook kunnen rea-
liseren. 2. Uittreding niet in 
het belang is van 180 me-
dewerkers van de Sociale 
Werkplaats en de circa 600 
cliënten van Laborijn uit 
onze gemeente. Zij voelen 
zich in de steek gelaten. 
3. Er grote negatieve con-
sequenties zijn voor alle in-
woners. 

Ieder mens telt
De SP gaat zich inzetten 
voor het realiseren van 
deze visie, waarij ieder 
mens telt. In het belang van 
alle inwoners is ons motto 
in 2020: SAMEN!

“VERTROUWEN IN MEN-
SEN OP 1!”
De afgelopen periode stond 
in het teken van het wel of 
niet uittreden uit Laborijn 
centraal. De uitgangspun-
ten van SP daarin:

1. Vertrouwen in mensen 
centraal.
2. Wij gaan voor een inclu-
sieve samenleving, waarin 
ieder mens telt.
3. Recht op een respectvol-
le bejegening.

De SP staat voor al deze 

punten, die overeen komen 
met de nieuwe visie van de 
gemeente over de uitvoe-
ring van de participatiewet. 
Toch stemde SP vóór blij-
ven in Laborijn, omdat: 
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Dit natuurparadijs aan de 
Toldijk 11 op Sinderen 
biedt mogelijkheden voor 
een bezoek aan de natuur- 
en theetuin, het volgen van 
verschillende natuurwork-
shops, -cursussen of –acti-
viteiten. Maar ook voor een 
rondleiding door de natuur-
tuin of een overnachting in 
de Bed & Breakfast. 

Dit natuurparadijs is aan-
gelegd en wordt beheerd 
door Anna Kemp en haar 
partner Aart Stans. Behal-
ve als gastvrouw bij bezoek 
is Anna gespecialiseerd in 
Tuin- en Landschapsinrich-
ting. In deze hoedanigheid 
is zij lid van de klankbord-
groep van de gemeente 
Oude IJsselstreek ‘Visie op 
landschap, natuur en groe-
ne kernen’ welke in sep-
tember a.s. hierover een 
rapport uitbrengt. Dit rap-
port zal dienen als kapstok 
waar prioritaire thema’s 
aan gekoppeld worden en 
uitvoeringsprojecten uit 
voortvloeien. 

Ze legt ons uit hoe dit na-
tuurparadijs tot stand is ge-
komen en welke elementen 
in het ontwerp zijn opgeno-
men. Oorspronkelijk was 
het een boerderij met 2 ha. 
weiland. In korte tijd heeft 
Anna met haar partner een 
paradijselijke tuin gecre-
eerd die vogels, vlinders, 
bijen en mensen aantrekt.

In de tuin vinden we een vij-
ver, vogelbosjes, graanak-
ker met wilde bloemen, 
grasstroken met kleurrijke 
bloemen, vlindertuin, geur-
tuin, drachtplantentuin, 
bijenstal, insectenhotel en 
nog veel meer. In de tuin 
treffen we een grote diver-
siteit aan vogels zoals het 
steenuiltje die te zien is 
op de schoorsteen van de 
buren en dagelijks is er de 
huismus, ringmus, kool-
mees, pimpelmees, rood-
borst, winterkoning, groen-
ling, merel, putter, vink, 
heggenmus en torenvalk te 
zien en te horen. Deze vo-
gels kunnen er het hele jaar 
voedsel, nest- en schuilge-
legenheden vinden.

Dit natuurparadijs is een 
voorbeeld van wat er van 
een boerderij met weiland 
gemaakt kan worden.
De biodiversiteit neemt 
enorm toe, de stikstof 
neemt af, puur winst voor 
natuur en landschap.
Door deze ontwikkelingen 
te stimuleren in plaats van 
zonnevelden aan te leggen, 
wordt ons mooie
stukje Oude IJsselstreek 
nog mooier. 

Wilt u meer weten neem 
dan contact op met Anna 
Kemp van 

NatuurlijkBUITEN: 
www.natuurlijkbuiten.nl.

TEGEN VERROMMELING LANDSCHAP DOOR
ZONNEPARKEN

Verrommeling ontstaat als 
mensen elementen in het 
landschap storend vinden 
en afbreuk doen aan de 
aantrekkelijkheid van het 
landschap. Onze gemeente 
wil in 2030 energieneutraal 
zijn. Hiervoor is een ka-
der voor lokale duurzame 
energieopwekking vastge-
steld, waarin 30 hectare 
voor zonnevelden wordt 
genoemd. Denk even na:  
al gauw 60 voetbalvelden 
bruto aan landbouwgrond 
voor zonnevelden!  

Standpunt SP
Wij zijn van mening dat 
eerst alle capaciteit die de 
zonneladder aangeeft be-
nut moet worden.
Dus allereerst op daken, 
daarna op taluds en ber-
men, groene ruimten op 
bedrijfsterreinen et cetera. 
Pas in laatste instantie het 
opofferen van landbouw-
grond. Wij worden daarin 
gesteund door LTO, Plat-
telandsraad, IVN en ande-

re organisaties die op het 
gebied van Natuur en land-
schap actief zijn.

Innovatieve technieken 
voor energieopwekking
Blijf de nieuwste ontwik-
kelingen op energiegebied 
goed volgen.  Om de woor-
den van LTO aan te halen: 
Het is belangrijk dat ook 
andere innovatieve tech-
nieken nader verkend wor-
den. Deze kunnen een gro-
te rol spelen op de langere 
termijn (voorbij 2030). Het 
grootschalig aanleggen van 
zonneparken kan op ge-
biedsniveau ten koste gaan 
van de landbouwstructuur.  

Tot slot
De SP zoekt naar samen-
werking met andere orga-
nisaties in onze gemeente 
om de krachten te bunde-
len in het verzet tegen zon-
neparken.

Petra Zimmerman, 
Suzan Tuit, fractie SP

VAN WEILAND NAAR NATUURPARADIJS

INWONER AAN HET WOORD:
VISIE OP NATUUR EN LANDSCHAP. 
ANNA KEMP VAN NATUURLIJK BUITEN

Sociaal domein

In 2020 zijn onze voor-
naamste onderwerpen bin-
nen het sociale domein: 
een goede oplossing voor 
Laborijn, kinderen uit de 
armoede, perspectief voor 
mensen met schulden, zorg 
voor ouderen en mensen 
met een beperking, meer 
sociale woningbouw voor 
jong en oud. 

Leefomgeving
 
De SP streeft ook voor een 
hoogwaardige kwalitatie-
ve groene leefomgeving. 
Belangrijke onderwerpen 
hierbij zijn: streven naar een 

mooiere natuur, het ver-
sterken van de landschap-
pelijke waarden, waardoor 
de biodiversiteit verbeterd 
wordt en de stikstof en de 
CO2
worden teruggedrongen. 

We volgen de energietran-
sitie nauwlettend om te 
voorkomen dat onze huis-
houdens worden opgeza-
deld met torenhoge kosten.
We streven naar samen-
werking met de andere par-
tijen, komen met positieve 
voorstellen en toetsen de 
voorstellen van de andere 
partijen aan onze uitgangs-
punten en dragen zorg voor 
een meer solide begroting.
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