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verschillende plannen rondom 
deze zogenaamde ‘schil Zet-
ten-Hemmen’ naar buiten, on-
der andere tijdens het proces 
rondom het flexibele bestem-
mingsplan Zetten-Hemmen. 
Omwonenden voelden zich 
hierdoor overvallen, omdat er 
al wel langere tijd sprake was 
van plannen voor ontwikke-
ling aan de Veldstraat, maar 
niet van ontwikkeling van an-
dere delen van de ‘schil’. Het 
College wilde echter geen 
nadere informatie geven tot-
dat de deal tussen de grondei-
genaren rond zou zijn en het 
College de gebiedsvisie zou 
hebben vastgesteld. Hierbij 
voerde het college intensief 
overleg met de grondeigena-
ren (Woonstichting Valburg, 
Het Lyndensche Fonds voor 
Kerk en Zending en project-
ontwik-kelaar Van Wanrooij) 

Woonstichting Valburg aan de 
Veldstraat. De plannen vlotten 
echter niet. Dit komt doordat 
het Lyndensche Fonds voor 
Kerk en Zending, grondei-
genaar van de gronden in de 
omtrek, steeds heeft aange-
geven tegen ontwikkeling en 
bebouwing tussen Zetten en 
landgoed Hemmen te zijn en 
hiertegen te zullen procede-
ren tot de Raad van State. Om 
deze impasse te doorbreken 
heeft Woonstichting Valburg 
contact gezocht met het Lyn-
densche Fonds om tot een 
ontwikkeling te komen die 
voor beide partijen accepta-
bel is. Dit heeft geresulteerd 
in een gronddeal, waarbij niet 
alleen ontwikkeling aan de 
Veldstraat moet plaatsvinden, 
maar langs de gehele noord-
west rand van Zetten. De af-
gelopen maanden sijpelden 

Al een tijd lang wordt er 
vanuit verschillende inwo-
nersinitiatieven gewerkt 
aan plannen voor een be-
graafplaats en een ecologi-
sche woonwijk aan de rand 
van Zetten. Het College 
van B&W heeft nu samen 
met grondeigenaren een 
veel breder plan opgesteld, 
waarin naast deze initiatie-
ven opeens veel meer ont-
wikkeling aan de rand van 
Zetten worden toegestaan. 
Dit alles zonder de omwo-
nenden en de initiatiefgroe-
pen te raadplegen. Dit heeft 
kwaad bloed gezet bij zowel 
de omwonenden als de initi-
atiefgroepen.

Het was de bedoeling dat de 
begraafplaats en de ecologi-
sche woonwijk gerealiseerd 
zouden worden op grond van 
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is de wijze waarop het plan 
voor de schil van Zetten-Hem-
men tot stand komt geen uit-
zondering. Ook bij de ontwik-
kelvisie De Pas in Elst gaven 
omwonenden aan dat zij zich 
niet gehoord voelden. Hetzelf-
de geldt voor de commotie 
rond het hek rondom de brede 
school in Heteren, waarbij het 
College pas na grootschali-
ge protesten bereid was naar 
betrokkenen te luisteren. Bur-
gerpartcipatie kan en moet an-
ders. De focus van het College 
ligt nu volledig op bedrijven en 
grondeige-naren, de belangen 
van omwonenden zijn hieraan 
ondergeschikt Wij willen dat 
omwonenden als volwaardig 
gesprekspartner worden ge-
zien. Dit betekent dat de ge-
meente naast grondeigenaren 
en projectontwikke-laars ook 
omwonenden, toekomstige 
gebruikers en andere betrok-
kenen als partij in het planpro-
ces moet betrekken. Omwo-
nenden en gebruikers of een 
vertegenwoordiging hiervan 
moeten al in het begin van het 
proces betrokken worden in 
gesprekken over planvorming. 
Wensen en ideeën moeten 
worden geïnventariseerd én 
worden meegenomen in de 

planvorming. Ook moeten bur-
gers transparant op de hoogte 
worden gehouden van moge-
lijke afspraken zodat partici-
peren wordt gefaciliteerd. Het 
college moet initiatieven van 
betrokkenen serieus nemen 
en omwonenden de ruimte ge-
ven om alternatieve voorstel-
len te doen. Daar-naast moe-
ten omwonenden transparant 
geïnformeerd worden over de 
status van plannen en de idee-
en die het college heeft. Kort-
om burgers/ omwonenden 
behandelen als volwaardig 
gesprekspartner als het gaat 
om de totstandkoming van 
plannen.Over het gehele pro-
ces heeft GroenLinks dan ook 
na afstemming met omwonen-
den vragen gesteld aan het 
College van B&W. Dit is een 
hele waslijst geworden, omdat 
omwonenden tot nu toe geen 
enkele kans tot het stellen van 
vragen hebben gehad. 
De vragen zijn hier te vinden. 

De hoofdlijn in de visie is dat 
er kleine bibliotheken in zoveel 
mogelijk dorpskernen moeten 
komen. Ook moeten bij de bi-
bliotheken zoveel mogelijk maat-
schappelijke functies samenko-
men, maar uit de visie wordt niet 
duidelijk of dit in een school of 
een dorpshuis zou moeten zijn. 
Ook zal de bibliotheek geen ver-
zameling boeken, dvd’s en cd’s 
meer zijn, maar wat wel is ook 

In februari presenteerde het 
College van B&W een biblio-
theekvisie, die samen met 
de Openbare Bibliotheek 
Gelderland Zuid (OBGZ) 
is ontwikkeld. Reden voor 
deze visie is de financiële 
situatie van de OBGZ ener-
zijds en de behoefte aan 
vernieuwing anderzijds.

Gemeente heeft nieuwe bibliotheekvisie
nog niet uitgewerkt. GroenLinks 
hoopt dat dit in het uitvoerings-
plan wel concreet wordt.

en onderzocht hoe aan hun 
wensen tegemoet kon wor-
den gekomen. Omwonenden 
werden echter volledig gene-
geerd. Verzoeken van omwo-
nenden om al eerder bij de 
planvorming betrokken te wor-
den werden door het college 
weggewuifd, de omwonenden 
meerdere malen afgepoeierd 
met de woorden ´laat u ver-
rassen´. Op de burgerpartici-
patieavond, 22 februari, ging 
het wederom mis. Aanwezigen 
mochten alleen luisteren naar 
verhalen van Wethouder Jan 
van Baal en enkele ambtena-
ren, maar werden niet geacht 
vragen te stellen over het plan 
en de wijze waarop zij hierbij 
betrokken werden of beter 
gezegd vooral niet betrokken 
werden. Ook gaf de gemeen-
te die avond geen ruimte voor 
een burgerinitiatief, dat een al-
ternatief plan wilde presente-
ren. Met deze opstelling voedt 
het College meer en meer het 
gevoel onder omwonenden 
dat de gemeente geen bood-
schap heeft aan de belangen 
van omwonenden en ande-
re betrokkenen, maar alleen 
maar oog heeft voor de belan-
gen van grondeigenaren en 
projectontwikkelaars. Helaas 

bibliotheek Zetten 
Bron: De Gelderlander)

https://overbetuwe.groenlinks.nl/standpunten/ontwikkeling-noord-west-rand-zetten-geef-inwoners-%C3%A9chte-zeggenschap
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omdat zij bij het inslaan of uitrij-
den van een zijweg geen fietsers 
verwachten uit beide richtingen. 
Daarnaast levert twee keer over-
steken tijdsverlies op en maakt 
het oversteken de fietstocht min-
der comfortabel. De keuze voor 
tweerichtingenfietspaden boven 
tweezijdige fietspaden is een fi-
nanciële: een fietspad aan beide 
zijden van de weg vraagt meer 
ruimte en hiervoor zijn gron-
daankopen en meer materiaal 
(bij een tunnel) nodig. Door de 
keuze voor tweerichtingenfiets-
paden laat het College duide-
lijk zien dat het weinig interesse 
heeft in fietsers: de veiligheid en 
het comfort van fietsers worden 
opgegeven om het voor automo-
bilisten zo makkelijk mogelijk te 
maken. Dit wordt nog eens extra 
onderstreept door de keuze om 
de spoorovergang bij de Wete-
ringsewal te vervangen door een 
brug, die alleen voor auto’s toe-
gankelijk wordt. En dit ter-wijl de 
gemeente juist het fietsverkeer 
wil stimuleren en het autoverkeer 
wil afremmen, om zo een veilige 
en schone leefomgeving te cre-
eren. GroenLinks heeft hierover 
schriftelijke vragen gesteld aan 
het College van B&W. Hierop liet 

In Elst dreigen op drie 
plaatsen de fietsroutes te 
verslechteren: bij de tun-
nel bij het station komt 
een fietstunnel met een 
tweerichtingenfietspad, bij 
de tunnel onder Rijksweg 
Noord zijn plannen voor 
eenzelfde tweerichtingen-
fietspad in plaats van een 
fietspad aan weerszijden. 
Ook bij het viaduct over de 
A15 zijn plannen om van de 
fietspaden aan beide zijden 
van de weg te vervangen 
door een twee-richtingen-
fietspad.

Vervanging van tweezijdige fiets-
paden door een tweerichtingen-
fietspad, dat slechts aan één kant 
van de weg ligt, is slecht voor 
fietsers: de route wordt onveili-
ger, langzamer en minder com-
fortabel. De onveiligheid neemt 
toe doordat fietsers in één van 
beide richtingen twee keer moe-
ten oversteken waardoor zij meer 
kans op ongelukken hebben. 
Verder levert een tweerichtingen-
fietspad meer kans op frontale 
ongelukken tussen fietsers. Ook 
lopen fietsers meer kans op aan-
rijdingen door automobilisten, 

Dubbele oversteken voor fietsers in Elst staan nog niet vast
het College we-ten de plannen 
niet te willen aanpassen. Dit was 
voor GroenLinks reden om in de 
gemeenteraadsvergadering een 
motie in te dienen om de plannen 
voor de tweerichtingenfietspa-
den te laten vallen en in te zetten 
op tweezijdige fietspaden. Ook 
riep zij in de motie het College op 
nu eens eindelijk het belang van 
fietsers mee te laten wegen en bij 
het inrichten en herinrichten van 
wegen uit te gaan van de fietser: 
zorg dat die een veilige, snelle 
en comfortabele route krijgt en 
pas de autowegen hierop aan. In 
de raadsvergadering liet wethou-
der Jan van Baal opeens weten 
dat de plannen voor tweerich-
tingenfietspaden nog helemaal 
niet vastlagen en dat meerdere 
opties werden bestudeerd. Dit 
was voor GroenLinks reden om 
de motie weer in te trekken.

Elst fietsluw

gevaarlijk voor onze drinkwater-
voorziening. Vewin, de branche-
organisatie van waterbedrijven, 
maakt zich hier grote zorgen om. 
De onderzoekers van CLM advi-
seren een verbod op Ultima.
Ultima, dat sinds 2012 is toe-
gestaan, is erg populair bij ge-
meentes omdat het een alterna-
tief is voor Roundup. Roundup 
is echter omstreden omdat het 

Onlangs verschenen in de media 
berichten over het middel Ultima, 
dat door gemeenten, bedrijven 
en bur-gers wordt gebruikt als 
onkruidverdelger. Onderzoekers 
van het kennis- en adviesbureau 
CLM hebben vastgesteld dat een 
risico vormt voor het drinkwater. 
Het chemische bestanddeel ma-
leïne hydrazide spoelt weg in het 
oppervlaktewater en is daardoor 

Gemeente zegt roundup in de ban te hebben gedaan.
werkzame bestanddeel Glycos-
aat mogelijk kankerverwekkend 
is. Reden voor GroenLinks om 
te vragen hoe het staat met 
het gebruik van deze middelen 
door de gemeente. Want de 
gemeente heeft duurzaamheid 
als speerpunt en dient het goe-
de voorbeeld te geven. Bij de 
beantwoording van de vragen 
gaf de gemeente aan niet eer-
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Ondertussen in Overbetuwe...
Infrastructuur en mobiliteit
Er zijn veel bezwaren tegen de plannen voor de bevoorrading van de toekomstige Aldi aan het Euro-
paplein in Elst. Aldi wil de bevoorrading niet vanuit het Europaplein laten plaatsvinden, maar vanuit de 
Halve Morgen, waar eerst een blinde muur stond. Omwonenden vrezen geluidsoverlast van draaiende 
motoren, stank en schadelijke uitlaatgassen.
Er komt geen rotonde op de kruising van de Knoppersweg en de Nijburgsestraat bij Indoornik 
(buurtschap bij Randwijk). Volgens de provincie is een rotonde te duur. De doorgaande route wordt 
wel anders, wie in de toekomst vanuit het Lexkesveer komt, moet dan voorrang verlenen aan verkeer 
tussen Heteren en Zetten.
Nu de herinrichting van de Dorpsstraat erop zit en de parkeerplaatsen duidelijker zijn gemarkeerd, 
gaat de gemeente strenger handhaven op foutparkeerders. Waar de Buitengewoon Opspo-
rings-ambtenaren (BOA’s) het afgelopen jaar eerder een standje uit dan een boete, moet dat het 
komend jaar anders.
De huurdersverenigingen in Overbetuwe vinden dat er te weinig nieuwe sociale huurwoningen zijn 
gepland. Tot 2040 worden er in de gemeente zo’n 400 sociale huurwoningen bijgebouwd. De vraag 
is volgens de huurverenigingen veel groter, omdat meer jongeren een woning zoeken, oude-ren klei-
ner willen wonen, voor middengroepen de gezinssamenstelling verandert en er meer erkende vluch-
telingen bijkomen. De huurdersverenigingen zetten in op gemengde plannen, waarbij project-ontwik-
kelaars naast dure koopwoningen met een grote winstmarge, ook een substantieel aantal so-ciale 
huurwoningen neerzetten. Bijkomend voordeel is dat er daardoor ook gemengde wijken ont-staan.
Er zijn 673 bezwaarschriften ingediend over de doortrekking van de A15. De meeste bezwaren 
richten zich op de keuze voor een brug in plaats van een tunnel, het verkeerslawaai, scheuren als ge-
volg van trillingen, toename van fijnstof, verlaging van het grondwater, het doorsnijden van het Natura 
2000-gebied en het verloren gaan van vergezichten.
In een eerdere nieuwsbrief berichtten wij dat de gemeente het beheer van rotondes in handen wil 
geven van plaatselijke hoveniers. In ruil daarvoor mogen zij een reclamebord van 50 bij 70 centimeter 
op de rotonde plaatsen. Alle zes rotondes buiten Elst zijn op deze manier nu toegewezen aan een 
vijftal hoveniers.

Natuur, milieu en energie
Er komen geen vuurwerkvrije zones in Overbetuwe. Hoewel coalitiepartij D66 hierom heeft 
verzocht, geeft het College van B&W geen krimp. Handhaving van vuurwerkvrije zones zou 
gezien het grote oppervlak van de gemeente niet haalbaar zijn en volgens B&W zijn er ook 
geen probleemlocaties zoals een verpleeghuis of school waar de overlast onaanvaardbaar 
groot is. 
Het percentage afval dat in de gemeente gescheiden wordt blijft steken. Het ligt nu op 
59% en moet in 2020 75% zijn. De gemeente overweegt het aanbieden van GFT-afval gratis 
te maken en ook plastic, metalen en drinkkartons op te gaan halen. 

der dan 2017 te willen stoppen 
met Roundup. Dit was reden om 
een motie in te dienen om het 
gebruik van Roundup eerder te 
beëindigen. Tijdens de raads-
vergadering van 16 maart 2016 

verzekerde wethouder Jan van 
Baal echter dat sinds 1 maart 
2016 de gemeente zelf nergens 
meer Roundupo gebruikt, waar-
na GroenLinks de motie introk.

bibliotheek Zetten 
Bron: De Gelderlander)
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De ontzanding en herinrichting van de uiterwaarden bij Heteren kunnen beginnen. Na 
aanvullend natuuronderzoek ziet de Raad van State geen bezwaar om de Plas van Van 
Wijck verder te uit te graven en hierna tot een natuur- en recreatiegebied te ontwikkelen. 
In de Elster wijk De Eshof komt LED-verlichting. De wijk won vorig jaar nog met ruime 
voorsprong de het Klimaatstraatfeest (een energiebesparingswedstrijd). 
Onlangs is het 10.000e zonnepaneel op een dak in de gemeente geplaatst en de 1250e 
woning geïsoleerd. Een goed begin, maar om energieneutraal worden is er nog een hele 
weg te gaan… 
Heteren krijgt een energiecoöperatie. Deze coöperatie gaat zonnepanelen op de Brede 
School de Vogeltuin installeren. Samen met een warmtepomp wordt de school daarmee 
energieneutraal en levert ook nog genoeg stroom voor een aantal woningen in de omge-
ving.

Wonen, zorg en welzijn
De Heldringstichting gaat vriendelijke separeerruimtes maken. De tieners moeten deze ruim-
tes niet meer als straf ervaren, zoals bij de isoleercellen wel het geval was. Het worden prikke-
larme, vriendelijke ruimtes met meer licht, waar bewoners tot rust kunnen komen en beschermd 
kunnen worden tegen zichzelf en anderen.
De bouw van het Multifunctioneel Centrum in Valburg (vervanger van het huidige dorpshuis 
en de gymzaal) dreigt vertraging op te lopen. Projectontwikkelaar Klok, die het benodigde stukje 
grond be-zit, wil deze grond alleen verkopen als zij van de gemeente toestemming krijgt om hoger 
te bouwen in de wijk Molenzicht. Dit mag niet omdat hogere huizen teveel wind wegvangen voor 
de Valburgse molen en dat is ook zo afgesproken bij de toestemming voor de nieuwbouw. De 
projectontwikkelaar grijpt het Multifunctioneel centrum nu aan om alsnog zijn zin te krijgen.
De Dorpsraad Heteren wil de Flessestraat in Heteren veiliger. Volgens de Dorpsraad rijden 
automobilisten ter hoogte van de school te hard en is het er onoverzichtelijk, wat tot gevaarlijke 
situaties leidt.
Vanwege de toestroom van asielzoekers verwacht de gemeente dat er meer vluchtelingen met 
een verblijfsstatus in Overbetuwe komen wonen. Het verwachte aantal voor 2016 is 110 tegen 
84 vorig jaar. Om de druk op de sociale woningen te verminderen en scheve ogen te voorkomen 
bij mensen die al jaren op de wachtlijst staan, wil de gemeente ervoor zorgen dat er zo´n 100 
sociale huurwoningen extra worden bijgebouwd.
Een groep Heterenaren, die zich hebben verenigd in Heteren Sociaal, wil Het Wapen van He-
teren kopen en inrichten als dorpshuis. Zij hopen onder andere met crowdfunding het project te 
financieren en de exploitatie gaat gebeuren door vrijwilligers.
Het College van B&W wil de bibliotheek in Zetten overkopen van de 
Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid. De bibliotheek vindt de lasten 
voor het filiaal in Zetten te hoog en kan op deze manier haar gedeelte van 
de Wanmolen gaan huren. Bovendien kan de gemeente op deze manier 
eigenaar worden van de gehele wanmolen, wat grootschalige renovatie, 
nieuwbouw of verkoop makkelijker maakt.
Woonstichting Valburg gaat huurwoningen soberder renoveren. Dit 
is het gevolg van de vennootschapbelasting die woningcorporaties 
moeten gaan betalen. Tezamen met de verhuurdersheffing moeten 
woningcorporaties nu een derde van de huur die ze van huurders 
ontvangen doorsluizen naar het Rijk.
Voor de zorgtaken krijgt de gemeente van de inwoners het waarderingscijfer 6,9. Het College 
van B&W is blij met dit cijfer omdat er grote zorgen waren over het overdragen van de zorgtaken 
van Rijk en provincie naar gemeente.
De twee consultatiebureaus in Elst worden samengevoegd. Dit is volgens de gemeente effi-
cienter. Het bureau in Bredeschool De Plataan aan de Chopinlaan sluit in augustus dit jaar en de 
gebruikers moeten vanaf dan naar het bureau aan de Nieuwe Aamsestraat in de wijk Westeraam. 
Dit bureau gaat dan wel vier dagdelen in plaats van twee dagdelen per week open.

 de plek naast de zaal van Het Wapen van 
Valburg, waar het MFC Valburg moet komen

Bron: Google Maps



6

Belangrijke onderwerpen op de komende 
politieke avonden
DINSDAG 14 APRIL
raadsvergadering

DINSDAG 10 MEI
Voorondes

Financiën en bestuur
Overbetuwe heeft een aantal jaren een te hoge rioolbelasting geheven. De rechter heeft een inwo-
ner, die bezwaar maakte, in het gelijk gesteld. Door gunstige aanbestedingen kwam er steeds meer 
geld in het rioolpotje, dat enkel bedoeld is voor het riool. In 2012 heeft de gemeente 7 miljoen euro 
uit dit potje gehaald en op haar spaarrekening gezet, ten gunste van de algemene reserves (de spaar-
pot van de gemeente). Volgens de rechter was dit tegen de regels die voor gemeentes gelden en had 
de 7 miljoen besteed moeten worden aan verlaging van de rioolbelasting. De inwoner krijgt het teveel 
betaalde geld terug. Het college van B&W is niet van plan nu alle inwoners de teveel betaalde rioolbe-
lasting terug te betalen, omdat dan andere belastingen als de OZB weer verhoogd moeten worden.

Cultuur en sport
De gemeente gaat het grootste deel van de gemeentelijke kunstcollectie van de hand doen. Via 
een veilingsite wordt de kunst aangeboden. De bescheiden opbrengst wil de gemeente in het Elisa-
beth Cultuurfonds doen. Er kwam al kritiek vanuit de kunsthoek: waarom de kunst niet gratis aanbie-
den aan maatschappelijke organisaties? 
Organisaties van evenementen hoeven minder te betalen voor hun afval. Om de organisatievriende-
lijkheid verder door te voeren krijgen de organisaties in het nieuwe evenementenbeleid 5 gratis kliko’s 
voor restafval en 5 voor plastic. Daarnaast komt na een carnavalstoptocht een gratis veegwagen van 
de gemeente. 
Bij de rioolwerkzaamheden aan de Dorpsstraat in Elst is weer een stukje Romeinse geschiedenis 
opgegraven. Deze keer gaat het om een stenen Romeins gebouw. Dit is bijzonder, want de meeste 
gebouwen waren toentertijd van hout. 

Economie
De Elster middenstand wil gratis wifi in het centrum van het dorp realiseren. Er is 32.000 euro mee 
gemoeid, waarvan de helft wordt gesubsidieerd door de gemeente. Met wifi denken de ondernemers 
de goede winkelpositie van Elst te behouden. 
De camerabeveiliging op industrieterrein de Aam staat op de tocht. Teveel hebben wel de baten 
maar willen niet opdraaien voor de lasten. Het parkmanagement vraagt nu de gemeente om alle 200 
bedrijven te verplichten bij te dragen via speciale heffing. 
Er komt een groot distributiecentrum van Heinz langs de A15 bij Oosterhout. Het is het eerste 
bedrijf dat in het grootschalige bedrijventerrein Park 15 gaat bouwen. De gemeente wil niet zeggen of 
Heinz daadwerkelijk de reguliere marktprijs van 160 euro per vierkante meter heeft betaald. 
De gemeente heeft het Bonnie & Clyde café in Driel opnieuw een vergunning van een halfjaar ge-
geven. Een langere vergunning krijgt het café vooralsnog, vanwege de slechte naam: voorheen zat er 
een motorclub in. Hoewel het café van eigenaar is veranderd, blijft de gemeente terughoudend in de 
vergunningverlening.  

Agenda

Dinsdag 5 april
19.30-21.30
Fractievergadering GroenLinks

GROENLINKS
Dinsdag 19 april
19.30-21.30
Fractievergadering GroenLinks
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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 WilleBurgerlid
(Ruimtelijke ordening)

      manonwille@kpnmail.nl
      0481-459121

Hanno Krijgsman
Raadslid
(Ruimtelijke ordening)

      hannokrijgsman@gmail.com

      0488-795 032

      @hannokrijgsman

Tijdens het volgen van de raadsvergadering (in de raadszaal of thuis 
op internet) een slimme vraag aan de GroenLinks-fractie doorspe-
len? Even een korte feitencheck om te zien of het verhaal van de 
wethouder wel klopt en zorgen dat de fractie dit meteen in het debat 
gebruikt? Kom je op een slimme opmerking die je favoriete Groen-
Links-raadslid meteen in de raad zou kunnen maken? 
Vanaf nu kan dit via de WhatsApp groep ‘GL Overbetuwe Raad Live’. 
Met deze WhatsApp-groep kunnen onze leden en sympathisanten 
de raadsvergadering interactief volgen en de raadsleden live voor-
zien van feedback. Op die manier wordt iedereen een beetje raads-
lid!
De WhatsApp-groep is alleen actief tijdens de politieke avonden. Enthousiast ge-
worden? Stuur een WhatsAppje aan Hanno Krijgsman via telefoonnummer 06-4248 

1617.

Lid werkgroep wonen gezocht!
In december 2015 debatteerde de gemeenteraad over het klimaat-
beleid. Dit leidde tot een teleurstellende gemeentelijke klimaatambi-
tie om pas in 2050 energieneutraal te zijn, terwijl dat volgens Groen-
Links veel eerder kan: tussen 2030 en 2035. Het standpunt van 
GroenLinks leidde tot een interessante reactie van Gerrit Blom uit 
Heteren, die in een helder stuk uiteenzet hoe duurzame energie-
transitie er concreet uit moet komen te zien. Daarbij gaat hij in op de 
energiebronnen, de opslag van duurzame energie en de kosten van 
energietransitie. Productie van waterstof als energiebron en ener-
gieopslag speelt in dit verhaal een grote rol. 
Het stuk kunt u hier vinden op de website van GroenLinks Overbe-
tuwe om te lezen.

NIEUW! Live input aan fractie geven 
tijdens raadsvergadering

Leo Starink
Burgerlid
(Sociaal domein, natuur en milieu )

      l.starink@natuurenkunst.nl

      06-37403725
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 Fotografie Joske Loerm
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GroenLinks kan niet bestaan 
zonder gevoed te worden door 
de mensen die achter onze 
ideeën staan. Hier-onder staan 
daarom de zaken waar we input 
van leden en geïnteresseerden 
nodig hebben. Het gaat hierbij 
meestal om eenmalige activitei-
ten als het aandragen van idee-
en, feedback geven om onze 
standpunten aan te scherpen en 
het mee vorm geven van onze 
visie op een thema-avond.

Help GroenLinks 
Overbetuwe met…!
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http://www.overbetuwe.groenlinks.nl
https://overbetuwe.groenlinks.nl/standpunten/hoe-moet-duurzame-energietransitie-eruit-zien

