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Daarnaast heeft het College 
alternatieven niet onderzocht. 
Zo de P&R-garage, die naar 
verwachting altijd maar voor 
een klein deel gevuld zal zijn, 
kunnen dienen als parkeer-
plaats voor ambtenaren. Als 
de gemeen-te daar een aan-
tal fietsen plaatst kunnen zij 
het laatste stukje van de auto 
naar het gemeentehuis kun-
nen fietsen. Ook voor winke-
lend publiek zou gebruik van 
de P&R garage in combinatie 
met ander vervoer (fiets of 
busje) de parkeerdruk kunnen 
verminderen. Tenslotte kan de 
gemeente door het aanbren-
gen van innova-tieve fietsvoor-
zieningen (fietsstraten waar 

keerplaatsen beschikbaar zijn 
en deze elders opgevangen 
moeten worden. GroenLinks is 
niet zozeer tegen de aankoop 
van het perceel, maar wel te-
gen de voorgenomen bestem-
ming. Nut en noodzaak van de 
tijdelijke parkeerplaatsen zijn 
niet aangetoond. Zo geven di-
rect omwonenden aan dat er 
zelfs op piekmomenten nog 
veel parkeerplaatsen vrij zijn. 
En als dat niet op de Dorps-
straat kan, dan kan het altijd 
wel in een van de zijstraten. 
Verder is het niet meer van 
deze tijd dat je als winkelend 
publiek kunt verwachten dat je 
altijd recht voor de winkeldeur 
kunt parkeren.

Het College van B&W wil 
voor meer dan 1,5 miljoen 
een stuk grond bij het cen-
trum van Elst aanko-pen, dat 
bekend staat als het ‘Land 
van Tap’. De grond ligt aan 
Rijksweg Zuid 18-20. Niet 
om ervoor te zorgen dat dit 
laatste stukje groen in het 
centrum gevrijwaard blijft 
van bebouwing, maar om er 
150 tijdelijke parkeerplaat-
sen aan te leggen zolang 
de Dorpsstraat heringericht 
wordt.

Deze parkeerplaatsen zijn vol-
gens het College nodig omdat 
er tijdens de herinrichting van 
de Dorpsstraat minder par-
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fietsers voorrang hebben en 
auto’s te gast zijn, goede stal-
lings-plaatsen, OV-fietsen) het 
fietsgebruik stimuleren. Als 
dit gebeurt in combinatie met 
betaald parkeren (waar Groen-
Links al langer voor pleit) 
wordt fietsen een zeer aan-
trekkelijk alternatief en kan dit 
de parkeerdruk enorm vermin-
deren. Dat dit nog lang niet is 
gebeurd, is voornamelijk op 
het conto van de winkeliers 
te schrijven. Zij zijn bang voor 
minder omzet als het centrum 
minder toegankelijk is voor au-
to’s. Uit divers on-derzoek naar 
de situatie in vergelijkbare 
plaatsen (Wijchen, Renkum), 
blijkt echter dat de omzet juist 
toe-neemt als winkelstraten 
autovrij worden en toeganke-

lijker voor fietsers en wande-
laars. Deze laatsten hebben 
namelijk minder haast dan 
automobilisten en kopen daar-
door meer. Als de gemeente 
ervan afziet om op het Land 
van Tap parkeerplaatsen in te 
richten, zou er een mooi park 
van kunnen worden gemaakt. 
Dan hebben bewoners van het 
centrum ook nog groen in hun 
buurt. Wel is het de vraag of de 
gemeente er dan zoveel geld 
in moet steken en of de grond 
wel zoveel waard is. Op dins-
dag 7 april beslist de gemeen-
teraad over het plan. Behalve 
GroenLinks hebben andere 
partijen nog niet veel bezwa-
ren laten doorschemeren. Dat 
zou anders kunnen worden als 
zou blijken dat er onder be-

wo-ners van het centrum wei-
nig draagvlak voor nog meer 
parkeerplaatsen is. Direct om-
wonenden hebben reeds van 
zich laten horen en overwegen 
wellicht hun acties uit te brei-
den. Als u hier meer over wilt 
weten, neem dan contact op 
met Mickel Langeveld, de frac-
tievoorzitter van GroenLinks. 
Tel. 0481-351 150 of email 
mickel.langeveld@gmail.com.

Land van Tap

GroenLinks wil samen met geïnteresseerde fietsers de wensen op een rijtje zetten voor betere 
fietsverbin-dingen in onze gemeente (bijvoorbeeld autoluwe routes en snelfietspaden tussen de 

dorpen en fietsstraten in de dorpen. 

Als u hierin interesse heeft, neem dan contact op met Hanno Krijgsman, tel. 0488-795 032 of 
email: hannokrijgsman@gmail.com

Brainstorm fietsbeleid

verplichten de grootte van de let-
ters aan te passen, doch niet in 
Overbetuwe. Op Raadsvragen 
van GroenLinks en BBO heeft 
het college geantwoord dat hij 
alleen handhaaft als er klachten 
van omwonenden binnen ko-
men. Meteen liet wethouder Jan 
van Baal doorschemeren dat hij 
nieuw beleid aan het opstellen 
is over gevelreclame, waarbij hij 
wil dat de gemeente zich minder 
gaat bemoeien met gevelrecla-

Eind 2014 heeft de Jumbo aan 
het Europaplein in Elst veel te 
grote letters geplaatst aan de ge-
vel van de winkel. De Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen 
de Welstandscommissie) oor-
deelde dat deze in strijd zijn met 
de redelijke eisen van welstand: 
het reclamebeeld is overdadig 
en onvoldoende in evenwicht 
met de architectuur van het 
pand. Normaal gesproken zou 
de gemeente de Jumbo moeten 

College weigert te handhaven bij Jumbo Elst
me. Dit zet volgens GroenLinks 
de deur open voor nog meer 
schreeuwerige ontsieringen van 
de dorpskernen.

de veel te grote gevelreclame 
van de Jumbo in Elst
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studeert in Arnhem. Door proce-
durefouten heeft het gezin in fe-
bruari te horen gekregen dat zij 
binnen 3 weken moeten vertrek-
ken naar Iran.
Bewoners en betrokkenen roe-
pen op om de petitie te onder-
tekenen. Dit kan door op de link 
hiernaast te klikken of het web-
adres te kopiëren naar uw brow-
ser: 

Bewoners van Heteren zijn een 
petitie gestart om de dreigende 
uitzetting van een Iraans gezin 
te voorko-men. De moeder van 
het gezin is in behandeling voor 
fibromyalgie (spierreuma). De 
moeder, de zoon en de dochter 
hebben erg hun best gedaan om 
te integreren. De dochter stu-
deert in Zwolle en is verloofd met 
ie-mand uit Nederland. De zoon 

Iraans gezin in Heteren dreigt uitgezet te worden

aan de orde. Bijvoorbeeld in de 
sociale kernteams die deels be-
mand worden door vrijwilligers. 
Deze teams staan voor een zeer 
zware en verantwoordelijke taak. 
Zij moeten de zorg beter gaan re-
gelen.

Het is volgens GroenLinks on-
acceptabel dat professionele 
hulp wordt uitgevoerd door 
mensen die daar niet voor be-
taald worden.

Ten tweede is het onmogelijk om 
aan vrijwilligers de eisen te stel-
len die aan professionals wel ge-
steld kunnen worden. Denk daar-
bij vooral aan de juiste opleiding 
en daarmee samenhangend het 
aangesloten zijn bij een beroeps-
vereniging waardoor er controle 
op het niveau van de professional 
uitgeoefend wordt. Hulpvragers 
en vooral de kwetsbare mensen 
die het meest een beroep zullen 
doen op de kernteams hebben 
recht op professionele hulp. Dat 

GroenLinks maakt zich zor-
gen over het vrijwilligersbe-
leid van de gemeente Over-
betuwe. Met name in de 
kernteams zien we ontwik-
kelingen waar we bedenkin-
gen bij hebben. 

Al meerdere keren is er vanuit de 
fractie GroenLinks aangegeven 
dat dit onderwerp ter bespre-
king moet komen op de politieke 
agenda. Als het aan GroenLinks 
ligt gaat dit zo snel mogelijk ge-
beuren. GroenLinks juicht het toe 
wanneer burgers iets willen bete-
kenen voor de samenleving en 
vindt dat burgerinitiatieven waar 
mogelijk gefaciliteerd dienen 
te worden door de gemeente. 
GroenLinks vindt wel dat er een 
duidelijke visie en stevig beleid 
moet komen ten aanzien van vrij-
willigers. Twee punten zijn daar-
bij van belang. Ten eerste mag 
vrijwilligerswerk geen betaalde 
banen verdringen. Helaas lijkt dat 
op dit moment in Overbetuwe wel 

Hoogste tijd voor duidelijke visie gemeente 
op vrijwilligerswerk

wil niet zeggen dat er voor som-
mige hulpvragen geen beroep 
gedaan kan worden op een vrij-
willigersaanbod.

GroenLinks vindt de manier 
waarop de vrijwilligers in de 
sociale kernteams ingezet 
worden zowel naar de hulpvra-
ger als de vrijwilliger toe niet 
zorgvuldig.

Het heeft de voorkeur dat vrijwilli-
gers gefaciliteerd worden zichzelf 
te organiseren en hun aanbod 
onafhankelijk van professionals 
te bepalen. Waar professionals 
zich moeten richten op de forme-
le zorg, kunnen vrijwilligers zich 
richten op de informele zorg. De 
sociale kernteams kunnen dan 
alsnog in overleg met de hulp-
vrager een beroep doen op deze 
vrijwilligers. En hulpvragers kun-
nen ook zelfstandig een beroep 
doen op vrijwilligers, die op deze 
manier goud waard zijn voor de 
samenleving.

Het Iraanse gezin

https://petities.nl/petitie/zet-
volledig-ingeburgerd-iraans-ge-
zin-het-land-niet-uit

https://petities.nl/petitie/zet-volledig-ingeburgerd-iraans-gezin-het-land-niet-uit
https://petities.nl/petitie/zet-volledig-ingeburgerd-iraans-gezin-het-land-niet-uit
https://petities.nl/petitie/zet-volledig-ingeburgerd-iraans-gezin-het-land-niet-uit
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Ondertussen in Overbetuwe...

De P&R-garage bij station Elst is nog steeds niet in gebruik, die oorspronkelijk gepland stond voor 
november 2014 en later voor februari 2015. Er zijn problemen bij de oplevering, al is het College 
van B&W niet duidelijk over waar het probleem precies ligt. GroenLinks was tegenstander van 
deze ga-rage, omdat deze niet nodig is. Er kan immers al geparkeerd worden op het braakliggend 
terrein naast het station. De 5 miljoen gemeenschapsgeld voor dit onnodige bouwwerk kan beter 
besteed worden aan het in goede banen leiden van de decentralisaties in de zorg en de ondersteu-
ning aan mensen met weinig kansen op de arbeidsmarkt.

De tarieven voor het gebruik van gemeentelijke accommodaties zijn met gemiddeld 10% ver-
hoogd. Van deze accommodaties maken vooral maatschappelijke groeperingen en vrijetijdsorga-
ni-saties gebruik. Eén van deze organisaties heeft bezwaar gemaakt tegen deze tariefsverhoging. 
Op vragen van GroenLinks heeft de wethouder met de organisatie overlegd toegezegd om op 
korte ter-mijn nogmaals met deze organisatie te overleggen in hoeverre het hen lukt de tariefverho-
ging op te brengen. Waar nodig zal de wethouder de tariefsverhoging aanpassen.

De GroenLinks-thema-avond over de openbare toegankelijkheid van schoolpleinen gaat niet 
door. Dorps- en wijkraden hadden aangegeven met overlappende agenda’s te zitten. GroenLinks 
gaat nu de situatie op de scholen inventariseren en terugkoppelen met de dorpsraden, om ver-
vol-gens waar nodig een initiatiefvoorstel in de gemeenteraad te brengen om de schoolpleinen 
zoveel mogelijk open te stellen.

De hakken gaan weer in het zand rondom de brede school de Vogeltuin in Heteren. Tijdens 
een overleg, waarbij alle betrokkenen waren uitgenodigd, beenden de vertegenwoordigers van 
de voor-standers van een hoog hek na het maken van hun statement weg, de critici van het hoge 
hek ver-bouwereerd achterlatend. De dorpsraad en de meeste omwonenden pleiten voor geluids-
werende maatregelen in combinatie met afspraken over speeltijdstippen. De omwonenden, die 
zeggen veel overlast te hebben van spelende kinderen, willen hier niets van weten en houden vast 
aan het hoge hek.

De gemeente Overbetuwe gaat er in de veiligheidsregio op aandringen dat de aanrijtijden voor 
de ambulance omlaag moeten. In teveel gevallen kan de ambulance niet binnen de vereiste 15 
minu-ten ter plaatse zijn.

Met een vestiging van fastfoodmagnaat Subway in Heteren denkt 
dit bedrijf te voorzien in een grote behoefte: passanten hebben nu voortaan 
de keuze tussen een hamburger bij de buren (McDonald’s) en een binnen 2,5 
minuten geprepareerd belegd broodje bij de Subway.

Het winkelcentrum in Heteren gaat op de schop. De planning was dat dit al veel eerder zou gebeu-
ren, maar de vele eigenaren van het huidige winkelcomplex koneden het maar niet eens worden. 
De supermarkt gaat uitgebreid worden en erboven komen appartementen. Ook wordt een aantal 
parkeerplaatsen verplaatst.

De gemeente wil de veiligheid van fietsers bij station Zetten-Andelst snel verbeteren. De bedoeling 
was om dit tesamen met het hele stationsgebied aan te pakken, maar dat staat de komende vijf tot 
tien jaar gepland. De situatie voor fietsers is volgens de gemeente te nijpend om zo lang te wach-
ten. Volgens wethouder Jan van Baal kunnen een rotonde of voorsorteerstroken soulaas bieden.

De sloop van het monument aan Rijksweg Zuid 1-3-5 in Elst is voorlopig opgeschort. In een kort 
geding bepaalde de rechter dat de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen de Welstandscom-
missie) bij het geven van groen licht voor de sloop onvoldoende heeft gekeken naar de monumen-
tale waarde van het pand. Het wachten is nu op een definitieve uitspraak in de bodemprocedure.

de Subway in Heteren
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Agenda

Ontwikkelingsvisie De Pas: dit is een nieuw te ontwikkelen woonwijk in het Zuidoosten 
van Elst. Hoewel B&W aangeven dat zij graag interactief willen ontwerpen en zeggen 
een ‘Botom-up’ aanpak te willen hanteren, houdt Botom-up vooralsnog vooral in dat 
men projectontwikkelaars wil betrekken bij de planvorming. GroenLinks verstaat onder 
Botom-up juist dat de gemeente samen met toekom-stige bewoners en omwonenden 
de wijk gaan vormgeven, waarna ontwikkelaars en bouwers wor-den gezocht die daad-
werkelijk in staat zijn om de inrichting van de wijk en de huizen met deze be-trokkenen 
vorm te geven.

Verwerving percelen Land van Tap: zie elders in deze nieuwsbrief

Informatiebijeenkomst over de toekomst van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen

DINSDAG 24 MAART

Belangrijke onderwerpen op de 
komende politieke avonden

Dinsdag 24 maart
19.00-22.00

Maandag 23 maart 
19.30-21.30

Maandag 23 maart
20.00-22.00

Dinsdag 31 maart
19.30-21.30
Fractievergadering GroenLinks

Algemene Ledenvergadering
GroenLinks afdeling Boven-Betu-
we (Overbetuwe en Lingewaard
samen).

voorrondes

Voorrondes

Uitgelicht
Maandag 23 maart

20.30-22.00

Algemene Ledenvergadering
GroenLinks Bovenbetuwe

Locatie 
Droom!
Nieuwe Aamsestraat 32
6662 ND Elst.
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Onder andere over de aankoop van
het Land van Tap en de ontwikkelings-
visie De Pas in Elst.

GroenLinks thema-avond over open-
bare toegankelijkheid van schoolplei-
nen GAAT NIET DOOR!

Locatie: Droom!
Nieuwe Aamsestraat 32
6662 ND Elst

Dinsdag 7 april
19.30-22.30
Voorrondes en Raadsvergadering
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www.overbetuwe.groenlinks.nl

Carla van Kerkhof
Burgerlid
(Sociaal domein)

      cvkerkhof@gmail.com

      0481-355935
     

Vragen? De raadsleden horen het graag!!

Mickel Langeveld
Fractievoorzitter
(Sociaal domein, financiën en bestuur)

      mickellangeveld@gmail.com

      0481-351 150 

      @mickellangeveld

Manon Wille
Burgerlid
(Ruimtelijke ordening)

      manonwille@kpnmail.nl

      0481-459121

Hanno Krijgsman
Raadslid
(Ruimtelijke ordening)

      hannokrijgsman@gmail.com

      0488-795 032

      @hannokrijgsman

Wil je intensief meedenken om onze gemeente 
groener en socialer te maken? 
Kom bij de fractie!

Wil je op adhoc-basis meeden-ken over een 
thema waarbij je betrokken bent?  Kom op de 
thema-avonden! Bijvoorbeeld op maandag 23 
maart over de openbaarheid van 
speelvoorzieningen.

Wil je op een thema advies ge-ven aan de 
fractie op basis van je expertise? 
Laat het ons weten!

De fractie van GroenLinks Overbetuwe is 
opzoek naar mensen die de fractie willen 
komen versterken. Dus wil je meedenken 
over en invloed uitoefenen op de ruimtelijke 
ordening, het sociale beleid, de financiën 
of het bestuur in onze gemeente en dit elke 
twee weken in de fractievergadering wilt 
doen, wees van harte welkom en meld je 
dan bij Hanno Krijgsman.

Meedoen?

Kijk op:
www.overbetuwe/groenlinks.nl/doe-mee

Leo Starink
Burgerlid
(Sociaal domein, natuur en milieu )

      l.starink@natuurenkunst.nl

      06-37403725

© Fotografie Kirsten den Boef

GroenLinks wil dat 
Overbetuwe de groenste, sociaal-
ste en meest open gemeente wordt 
van de regio Arnhem-Nijmegen. 

In ons verkiezingsprogramma 

vind je hier meer over: 

www.overbetuwe.
groenlinks.nl/speerpun-
ten-groenlinks-overbetu-
we

Ons Overbetuwe: 
het gaat om mensen, 
niet om cijfers
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