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Hoogste tijd voor autoluwe fietsroutes
In de gemeente Lingewaard
is een discussie losgebarsten over de snelheid op de
dijken. Vrijwel alle auto-mobilisten en motoren rijden
te hard, soms tot wel twee
keer de toegestane snelheid (60 km/h). Dit levert
zeer regelmatig gevaarlijke
situatie op voor fietsers en
wandelaars, die de dijken
ook veelvuldig gebruiken
voor woon-werkverkeer en
recreatie.
Niet alleen in de gemeente
Lingewaard wordt te hard gereden op belangrijke fiets- en
wandelroutes, ook in Overbetuwe is dit schering en inslag.
Onlangs heeft zelfs de burgemeester van Wageningen na
een fiets-tocht door de Betuwe zijn beklag gedaan over

het gedrag van motoren en
pleitte voor afsluiting van de
dijken voor gemotoriseerd verkeer. Op verschillende niveaus
wordt nagedacht over het
aantrekkelijker maken van de
fietsroutes tussen de dor-pen
in onze gemeente. Zo hield de
Fietsersbond begin september een brainstorm over het
oplossen van fietsknelpunten
en het instellen van autoluwe
fietsroutes tussen het westen
en oosten van de gemeente.
Want wie tussen bijvoorbeeld
tussen Zetten en Elst wil fietsen, is aangewezen op de
Lingewal, om daar zijn weg te
vinden tussen voorbij razende auto’s. Of tussen Andelst
en Oosterhout, waar de dijk
onveilig wordt gemaakt door
scheurende motoren.
Ook GroenLinks wil met de

fietsroutes aan de slag. Zij
houdt nauw contact met de
Fietsersbond en is in ge-sprek
met andere politieke partijen om te zoeken naar mogelijkheden om de dijken en de
Lingewal autoluw te maken.
Bijvoorbeeld door eenrichtingsverkeer, instellen van
bestemmingsverkeer of plaatsen van knip-pen, waardoor
de wegen niet meer gebruikt
kunnen worden als doorgaande weg, maar wel alle plekken
bereikbaar blijven voor auto’s.

Weteringsewal tussen Homoet en Zetten
Bron: Google
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Recreatie en Toerisme:
maak echt werk van toerisme op het platteland
Voor de zomervakantie heeft de
gemeenteraad de Startnotitie Recreatie en Toerisme behandeld.
Hierin stond op welke manier de
gemeente het recreatie- en toerismebeleid de komende jaren
gaat ontwikkelen. GroenLinks
vindt dat dit beleid een stuk ambitieuzer kan dan waarop de
startnotitie inzet. De gemeente
wil wel recreatie en toerisme stimuleren, maar het blijft bij kleine ingrepen als het instellen van
knooppuntroutes en fiets/voetveren.

GroenLinks ziet graag dat Overbetuwe een aantrekkelijk landschap krijgt met een uitgebreide
toeristische infrastructuur voor
fietsers, wandelaars, kanoërs en
ander langzaam verkeer. Dit kan
door in te zetten op een kleinschaliger landschap met meer
afwisseling, zoals de Betuwe in
het verleden altijd geweest is.
Een netwerk van vrije fietspaden
en wandelpaden (dus niet langs
autowegen) moet vervolgens de
natuur en cultuur in de gemeente met elkaar verbinden. In Park
Lingezegen is een goede eerste
stap gezet, die zich moet uitbrei-

den naar de hele gemeente. Op
die manier wordt de potentie die
cultuur en landschap bieden echt
benut en wordt het rivierenland
een aantrekkelijk gebied om te
recreëren en te verblijven.

Kerkje van Herveld
(bron: gemeente Overbetuwe)

Heteren finalist Dorpsvernieuwingsprijs 2015!
Heteren is doorgedrongen
tot de finale van de Dorpsvernieuwingsprijs 2015 !!
De Dorpsvernieuwingsprijs, ter
stimulering en beloning van bewonersinitiatief, die dit jaar voor
de zesde keer wordt georganiseerd door de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen LVKK,
kende 18 dorpen die waren genomineerd.
De jury, bestaande uit Ir. Ronald van der Giessen (Directeur
Oranje Fonds), Mr. Hans Verheijen (Burge-meester Wijchen;
ex-voorzitter LVKK), Drs. Patricia
Alspeer (Ministerie BZK), Angelique Kruger (Omroep Gelderland)

en Vincent Lette (Gemeente Oost
Gelre, namens winnaar 2013
Zieuwent) heeft de acht dorpen
die in de finale strijden om de
prijs aangewezen.
De finalisten zijn: Bentelo (Ov.),
Heteren (Gld.), Hoonhorst (Ov.),
Marken (N.H.), Meijel (L.), Montfort (L.), Ooltgensplaat (Z.H.) en
’t Veld (N.H.).

De jury bezoekt in september
alle acht de dorpen.
De winnaar (die Nederland zal
vertegenwoordigen bij de Europese Dorpsvernieuwingsprijs
2016) is op 26 september tijdens een feestelijke dag in Zieuwent bekend gemaakt. Deze was
bij het uitgeven van deze nieuwsbrief nog niet bekend.

De jury roemt de initiatieven die in
deze dorpen door de bewoners
zijn genomen om de leefbaarheid
van dorp en regio zelf ter hand te
nemen en voorzieningen te realiseren die het dorp vernieuwen en
vitaliseren.
Logo LVKK
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Ondertussen in Overbetuwe...
Infrastructuur en mobiliteit
De huizenprijs in Overbetuwe is het laatste jaar nog verder gedaald, terwijl huizen in Lingewaard
gemiddeld duurder werden. De gemiddelde vraagprijs in beide gemeentes ligt nu op hetzelfde niveau:
301.000
Het flexibel bestemmen in Zetten-Hemmen heeft 17 wensen opgeleverd die de gemeente gaat
verwerken in het concept-bestemmingsplan. Uit het oog springende zaken zijn: inwoners van Zetten
en Hemmen willen leegkomende kerkgebouwen ook sociaal-maatschappelijke en culturele functies
geven, de Wanmolen moet een brede horecabestemming krijgen (maar geen detailhandel en bedrijvigheid) en de Veldstraat tussen Zetten en Hemmen moet ruimte krijgen voor vrij liggende fietspaden
en/of wandelpaden.
De stationsomgeving van station Zetten-Andelst gaat op de schop. Er is een gebiedsvisie opgesteld
en de gemeente gaat deze uitwerken naar een bestemmingsplan. Het is de bedoeling dat het station
zich ontwikkeld tot een volwaardige P&R en ook een aantal onveilige verkeerssituaties worden
opgelost. Het project wordt in fases uitgevoerd.
De gemeente heeft de karakteristieke villa Hulsbergen aan de Rijksweg-Zuid in Elst gesloopt. Deze villa stond aan het ‘Land van Tap’ en de
gemeente wil hier een ingang naar het tijdelijke parkeerterrein aldaar creëren. Buurtbewoners waren in de bres gesprongen om de villa te behouden,
maar dat heeft niet mogen baten. Uiteraard steunde GroenLinks hun acties
voor behoud van karakteristieke en cultuurhistorische elementen.

villa Hulsbergen in Elst
Bron: Google

De gemeente wil de bewaarschriften tegen het Hoge hek rond brede school
de Vogeltuin in Heteren in september behandelen. De gemeente wil indieners binnen een straal van
200 meter bestempelen als belanghebbende. Alle indieners die daarbuiten wonen, moeten extra
aangeven waarom zij volgens henzelf belanghebbende zijn.
Het College van B&W wil nu ook de spoorwegovergang bij de Rijksweg-Noord ondertunnelen en
een spoorviaduct bij de Weteringsewal plaatsen. De gemeente heeft hiervoor geen geld en probeert subsidies los te peuteren. Volgens een studie zou het project tussen de 16 en 17 miljoen gaan
kosten. Een subsidiepot van 7 miljoen is tot 1 januari 2016 beschikbaar, dus het college heeft grote
haast.
De Zuidwestrand van Elst wordt voorlopig niet bebouwd. Er waren plannen voor ecologische woningbouw, een landschapspark en een crematorium. Er is echter te weinig draagvlak bij omwonenden
voor de plannen en de gemeente gaat zich nu concentreren op ontwikkeling van De Pas, een nieuw
te bouwen wijk naast de Brienenshof.
Op het Land van Tap komen meer parkeerplaatsen. In maart 2015 repte B&W nog over maximaal150, het verkeersbesluit biedt plaats aan 164 auto’s. Omwonenden en GroenLinks uitten grote
bezwaren omdat het maar de vraag is of de parkeerplaatsen op dit laatste groene stukje van het Centrum van Elst wel nodig zijn.
Er komt een stukje fietspad van Elst-Noord naar Park Lingezegen. Op die manier hoeven fietsers
niet meer om te fietsen. Het stuk is in 2016 klaar.
De aanleg van het megabedrijventerrein Park 15 gaat binnenkort van start. Projectontwikkelaar heeft een bouwplan voor
een loods opgesteld van 298 bij 253 meter, dat is goedgekeurd
door de Overbetuwse welstandscommissie.
impressie van megaloods langs A15
Bron: Park15
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Aan het Jupiterpark in Herveld worden de perenbomen gekapt. Een aantal omwonenden ondervindt
overlast van vallende peren op hun auto’s en van jeugd die met de peren gooit. Volgens de gemeente
was het nooit de bedoeling geweest dat aan deze bomen vruchten zouden groeien.
Burgemeester en Wethouders willen twee gokhallen toestaan. Eén mag er in Elst komen, één in
een ander dorp in de gemeente. In Lingewaard leidde een dergelijk initiatief tot zoveel ophef dat de
gemeente ervan afzag.

Zorg en welzijn
De gemeente heeft ruim 2 ton beschikbaar voor innovatieve projecten om de zorg informeler en
goedkoper te maken. Het blijkt namelijk moeilijk om mensen die informele zorg nodig hebben
(bijvoorbeeld boodschappen doen) in contact te brengen met mensen die hen zorg kunnen verlenen.
Er zijn 10 projecten door zorgverleners ingediend.
De gemeente wil vluchtelingen direct huisvesten in huizen en niet eerst in opvangcentra. Men denkt
zo de integratie en begeleiding te bevorderen. Met de woningcorporaties zoekt de gemeente naar
mogelijkheden om op korte termijn bij te bouwen.
Het Europaplein en het Werenfriedplein in Elst worden met elkaar verbonden. De gemeente heeft
een schuur aangekocht die tegen de vlakte gaat en zo een doorsteek mogelijk maakt.
In Heteren komt een wasserij van zorgorganisatie Driestroom in samenwerking met De Witgoed-Partner. In de wasserij gaan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. Ze gaan niet
alleen de was van de zorgorganisatie doen, ook particulieren kunnen hun was brengen.

Natuur, milieu en energie
Het Windpark Nijmegen-Betuwe langs de A15 is een stap dichterbij. Eerder verklaarde de Raad
van State alle bezwaren tegen het bestemmingsplan ongegrond. Nu komt er subsidie van het Ministerie van Economische Zaken, waardoor er een minimumprijs is
voor de stroom die de windmolens gaan opwekken. Er loopt nog
een bezwaar over de lampjes die bovenin de molen komen en
’s nachts knipperen om laagvliegende vliegtuigen te waarschuwen, maar de organisatie gaan ervan uit dat dit bezwaar op korte
impressie windmolens langs A15
termijn kan worden weggenomen.
Bron: De Broeikas

Financiën en bestuur
Het drugsbeleid in de gemeente wordt strenger. Wie hennep teelt of meer dan de toegestane hoeveelheid harddrugs in huis heeft, gaat meer risico lopen zijn woning kwijt te raken.
Door een tekort aan Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn er in de gemeente nog
nauwelijks boetes uitgeschreven. De gemeente heeft vier BOA’s aangenomen maar het duurt nog
enkele maanden voor zij bevoegd zijn om te mogen bekeuren.

Cultuur en sport
De provincie heeft een subsidieverzoek voor de verbouwing van Theater de Kik afgewezen. Een
toelichting op de begroting en een verklaring van de gemeente Overbetuwe over het gebruik van het
pand ontbrak. Het theater is in beroep gegaan, maar dit beroep is vrijwel kansloos.
Er zijn vier bezwaren binnengekomen tegen het evenemententerrein De Park. Op het terrein mag
twee keer per jaar een evenement voor maximaal 20.000 bezoekers plaatsvinden, drie keer per jaar
voor 10.000 en vier keer per jaar voor 5.000. De vier omwonenden vrezen voor teveel lawaai en
verkeersproblemen.
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Voor de opening van de vier kunstgrasvelden waren van de gemeenteraad alleen CDA-raadsleden
uitgenodigd. Snelle aanleg van de kunstgrasvelden van Elistha, SVHA, RKSV Driel en SDOO was een
speerpunt in het verkiezingsprogramma van het CDA en gezien het zetelaantal heeft het hen geen
windeieren gelegd.

Belangrijke onderwerpen op de komende
politieke avonden
DINSDAG 6 OKTOBER
voorrondes
Transformatie-agenda sociaal domein
Verordening speelautomatenhallen

DINSDAG 10 NOVEMBER
voorrondes
Begroting

Agenda
GROENLINKS

Dinsdag 19 september
19.30-21.30
Fractievergadering GroenLinks

Dinsdag 13 oktober
19.30-21.30
Fractievergadering GroenLinks
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Vragen? De raadsleden horen het graag!!

© Fotografie Joske Loermans

Manon W

Burgerlid

(Ruimtelij

ille

ke ordeni

(Sociaal domein, financiën

ng)

manonwille

en bestuur)

Hanno Krijgsman

Carla van Kerkhof
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mickellangeveld@gmail.com
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Mickel Langeveld

Fractievoorzitter
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0481-351 150
@mickellangeveld

hannokrijgsman@gmail.com
0488-795 032
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Burgerlid
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cvkerkhof@gmail.com

l.starink@natuurenkunst.nl

0481-355935

06-37403725

@hannokrijgsman

www.overbetuwe.groenlinks.nl
Meedoen?
Wil je intensief meedenken om onze gemeente
groener en socialer te maken?
Kom bij de fractie!
Wil je op adhoc-basis meedenken over een
thema waarbij je betrokken bent? Kom op de
thema-avonden!

Design Joske Loermans

Wil je op een thema advies geven 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.
Kijk op:

www.overbetuwe/groenlinks.nl/doe-mee

Ons Overbetuwe:

het gaat om mensen,
niet om cijfers
GroenLinks wil dat
Overbetuwe de groenste, sociaalste en meest open gemeente wordt
van de regio Arnhem-Nijmegen.
In ons verkiezingsprogramma
vind je hier meer over:
www.overbetuwe.groenlinks.nl/
speerpunten-groenlinks-overbetuwe
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