
 

Nieuwjaarstoespraak 

Diverse media melden dat de Arnhemse burgemeester Kaiser en Commissaris van de Koning, 

Clemens Cornielje in hun  nieuwjaarstoespraak  een dringende oproep doen aan alle Gelderse 

gemeenten om vooral mee te werken aan de opvang van asielzoekers. De provincie Gelderland wil 

dat gemeenten voor 1 februari 4000 extra plekken voor asielzoekers hebben. Een eerdere oproep 

van het Rijk om voor de jaarwisseling 1500 Gelderse plekken te hebben, mislukte. 21 Gelderse 

gemeenten zijn  met het COA in gesprek over komst van asielzoekers. Omroepgelderland, 

arnhem.nieuws.nl 

De gelderlander hield een poll: Reageer op onze stelling: Vluchtelingen opvangen in alle (!) Gelderse 

gemeenten is een uitstekend idee. Eens of niet eens? (Gistermiddag ongeveer tweederde 

meederheid niet eens; vanmorgen 8.40 is de poll-uitslag niet te raadplegen). 

Annemieke de Gunst-Jonker zegt op facebook dat ze  er niet blij mee is dat de Gelderlander dit doet: 

“Wat voor een meerwaarde heeft dit? Ik vind het leuk als er een topic verschijnt op mijn tijdlijn, 

maar ik word er minder blij van als er weer een poll wordt geplaatst over het wel en niet plaatsen, 

wegsturen, toegang verlenen of weigeren enz enz van vluchtelingen.” 

Beuningen nieuws benadrukt de uitspraak van Cornielje dat je in een democratie mag laten weten 

dat je het ergens niet mee eens bent, maar dat hij geen ruimte aan wil geven zijn geweld, intimidatie 

en bedreigingen.’  
Op twitter één positieve reactie op de oproep van Cornielje:  @Camiel46 (466/1.304) 

Geldermalsen 

Inwoners van Geldermalsen willen een 'vreedzaam protest' houden bij de raadsvergadering van hun 

gemeente op 26 januari, meldt omroepgelderland Op een Facebookpagina is te lezen dat de 

inwoners vreedzaam hun nee willen laten horen op de komst van een mogelijk azc. Er wordt 

gevraagd aan de inwoners om zoveel mogelijk mensen uit te nodigen om ook te komen naar de 

raadsvergadering. Op woensdag hebben al ruim 300 mensen aangegeven dat ze zullen deelnemen 

aan het vreedzame protest. 

De gemeente Geldermalsen wil dat de spandoeken en protestborden verdwijnen. 'Wat gebeurd is 

kan niet worden vergeten, maar het hoeft ook niet te worden gekoesterd. Het heeft Geldermalsen 

immers geen goed gedaan', schrijft ze op haar website. omroepgelderland.nl 

En verder … 

 Signaleert Groene Ruimte  enkele aanpassingen op kaarten die behoren bij het 

Natuurbeheerplan 2016 vastgesteld. Deze kaarten vormen de basis voor subsidieverlening 

voor het beheer en inrichting van natuur en agrarisch natuurbeheer.  

http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem-e-o/arnhem/cornielje-alle-gemeenten-moeten-vluchtelingen-opvangen-1.5598654
http://beuningen.nieuws.nl/nieuws/20160106/geen-ruimte-voor-intimidatie-geweld-en-bedreigingen/
http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2103773/Vreedzaam-protest-bij-volgende-raadsvergadering-Geldermalsen
http://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=177037


 Begint Overijssel als eerste provincie in Nederland begint Overijssel met een ‘marktplaats 
voor vluchtelingenactiviteiten.’ Op die website (www.jijenoverijssel.nl) kunnen burgers en 
organisaties zinvolle tijdsbesteding aanbieden aan vluchtelingen. Dat kan uiteenlopen van 

vrijwilligerswerk in de natuur tot een baan in een bedrijf.  Destentor.nl   

 PvdA-fractievoorzitter Peter Kerris (1.724/1.4000) vindt herinneringstoerisme economisch 

belangrijk, maar zeker ook voor scholieren om kennis te nemen van bevrijding.  

 Wethouder Martijn Leisink van Arnhem is een van de tien genomineerden voor de titel 

Beste Lokale Bestuurder 2015. Burgemeester Miranda de Vries van Geldermalsen is 

genomineerd voor de titel Beste Bestuurder kleine gemeente 2015. De verkiezing wordt 

georganiseerd door het tijdschrift Binnenlands Bestuur. Omroepgelderland.nl 

 heeft de PvdA Gelderland volgens Piet Wanrooij een persbericht uitgedaan over het grote 

aantal reacties dat is binnengekomen bij het Meldpunt OV 

 staat Gelderland samen met Zeeland op een gedeelde vierde/vijfde plaats in een 

gastvrijheidsonderzoek van vakantieparkenwebsite bungalowparkoverzicht.nl. Limburg is de 

meest gastvrije, Utrecht en Flevoland sluiten de rij. 

 Netwerk Platteland (@nplatteland, 1.589 / 822) signaleert dat de tender 

glastuinbouwbedrijven van de provincie Gelderland open is. 

 meldt de Wageningse Universiteit dat het aantal otters weer is toegenomen 

Omroepgelderland.nl 

 roept de gemeente West Maas en Waal zijn inwoners op een groot feest te maken van de 

doortocht van de Giro (dg.nl) 

 Dankt pvdA-fractievoorzitter in Oldebroek Bert-Jan Dokter (@bjdokter) ‘het 

@CDAGelderland en @provgelderland voor aandacht #Oldebroek en #Elburg in relatie tot 

#LelystadAirport !’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

http://www.destentor.nl/regio/zwolle/overijssel-begint-als-eerste-provincie-marktplaats-voor-vluchtelingen-1.5601538#.Vo1MMYJaW0I.twitter
http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2103787/Nominatie-voor-wethouder-Arnhem-en-burgemeester-Geldermalsen

