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Begroting 2016:
CDA en D66 staan niet open voor inbreng
van andere partijen
Op 23 juni behandelde de
gemeenteraad de Kadernota 2016. In dit beleidsstuk
staan de hoofdlijnen voor
de begroting 2016. Het is
hét moment om wijzigingen
aan te brengen in bestaand
beleid en uiteraard was dit
voor GroenLinks reden een
aantal voor haar belangrijke voorstellen te doen. Zo
pleit-te GroenLinks ervoor
om vaart te maken met
maatregelen tegen klimaatverandering en deed zij een
voorstel voor meer creativiteit om mensen bij de gemeente te betrekken.

Vaart maken met maatregelen
tegen klimaatverandering
De gemeente neemt volgens
GroenLinks te weinig initiatief
om concrete maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot terug te
brengen. GroenLinks wilde het
College van B&W een duwtje in
de rug geven met een voor-stel
om voor elk nieuw geboren kind
in de gemeente een eigen zonnepaneel te realiseren. Uitgangspunten hierbij zouden zijn dat de
naam van het kind gekoppeld
wordt aan het paneel en dat het
kind kan zien hoeveel energie
zijn/haar zonnepaneel inmiddels
heeft opgebracht.

Een dergelijk initiatief maakt gezinnen en de kinderen bewust als
het gaat om energiegebruik, versterkt de band met de gemeente
Overbetuwe en zorgt als gezamenlijk project voor samenhang
onder de inwoners, bedrijven en
overheden. Het idee leent zich
voor allerlei uitbreiding.

daken van scholen lenen zich erg goed voor de
plaatsing van publieke zonnepanelen
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Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om de kinderen op hun
18e verjaardag mee te laten profiteren van een deel van restopbrengst van het pa-neel. Ook zou
het zonnepaneel vervangen kunnen worden door een “winddeel”
(aandeel in een windmolen).
Meer creativiteit voor effectieve participatie
In de gemeente komen volgens
GroenLinks regelmatig initiatieven op die een stille dood sterven. Dit komt doordat de initiatiefnemers de weg niet kennen
in het woud van regelgeving,
doordat zij niet weten dat er andere initiatieven zijn met wie zij
de krachten kunnen bundelen
of doordat hun initiatief ergens in
de gemeentelijke molen strandt
omdat zij niet de juiste personen
hebben aangesproken. Dit terwijl
de gemeente als centrale speler

juist een goed overzicht heeft van
wat er speelt binnen de gemeente en initiatieven juist de weg kan
wijzen door de gemeentelijke
organisatie en de regelgeving.
GroenLinks wil daarom dat de
gemeente een Dreamteam met
creatiemakelaars formeert dat
kan worden ingeschakeld op het
moment dat inwoners nieuwe initiatieven voor activiteiten starten.
Dit Dreamteam kan de initiatiefnemers koppelen aan de juiste
persoon binnen de juiste gemeentelijke afdeling en verschillende initiatiefnemers met elkaar
in contact brengen. Ook kan het
Dreamteam deze initiatieven ondersteunen bij het toepassen
van regelgeving en het vinden
van eventuele subsidies. Ook bij
het betrekken van inwoners bij
de gemeentelijke politiek kan de
gemeente volgens GroenLinks
wel wat creativiteit gebruiken. Zo

strandde in de vorige raadsperiode het initiatief om op locatie te
vergaderen. GroenLinks wil dit
idee een nieuwe impuls geven.
Dit kan door organisaties de mogelijkheid te geven de gemeenteraad uit te nodigen om een specifiek onderwerp te bespreken
dat in een dorp of wijk speelt. Als
twee organisaties uit een dorp of
wijk samen de gemeenteraad uitnodigen, komt de gemeenteraad
het aan-gedragen onderwerp in
de wijk of het dorp bespreken.
Helaas wilden de coaltiepartijen CDA en D66 vasthouden
aan hun eigen speerpunten en
steunden zij geen enkel voorstel van GroenLinks. Dit was
voor GroenLinks mede een reden om tegen de Kadernota te
stemmen.

GroenLinks wil Overbetuwse Green Deal
Om de doelen van het
SER-klimaatakkoord en het
in navolging daarvan gesloten Gelders Energieakkoord te halen, is er ook een
Overbetuwse Green Deal
nodig. GroenLinks wil dit
voorstel in het najaar doen
wanneer de gemeenteraad
vergadert over het Overbetuwse klimaatbeleid.
Om de opwarming van de aarde
binnen de door het IPCC (het
klimaatpanel van de Verenigde
Naties) aanvaardbaar geachte
2-graden grens te houden, moet
Nederland uiterlijk in 2050 klimaatneutraal zijn. Hiervoor zijn
zeer forse energiebesparingen
nodig en het SER-klimaatakkoord is een eerste stap hiertoe.
Onderdeel van dit klimaatak-

koord is dat ook op lokaal niveau
de doelen van het SER-akkoord
behaald moeten worden:
1,5% energiebesparing per jaar
(bijvoorbeeld door betere isolatie
van woningen), 14% duurzame
energie in 2020 en 16% in 2023.
In april heeft de gemeenteraad
in een raadsconferentie over
duurzaamheid over deze doelen
gesproken. De raadsleden werd
voorgehouden dat samenwerking met bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwo-ners
cruciaal is om de doelen in het
SER-akkoord te behalen en er
was draagvlak om deze doelen
nog wat ambitieuzer te maken.
Daarna werd het stil, terwijl we
juist keihard aan de slag moeten
om catastrofale gevolgen van
klimaatverandering te voorkomen. Daarom vindt GroenLinks

het hoogste tijd dat de gemeente Overbetuwe zo snel mogelijk
met de samenleving rond de tafel gaat om voor het einde van
het jaar een Overbetuwse Green
Deal te sluiten. Onderdelen van
deze Green Deal moeten in ieder
geval zijn:
Een akkoord met bouwers
en installateurs ten behoeve
van duurzaam renoveren van
huizen naar klimaatneutraal;
Het opzetten van een lokale
energie coöperatie, waarbij
de gemeente op zoek gaat
naar sleutelpersonen om
deze coöperatie vorm te geven en deze sleutelpersonen
faciliteert.
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Toekomst ontmoetingsruimte Hoge Hof ongewis…
Woonstichting Valburg en Stichting Samen Zorgen hebben geen
geld om de huidige ontmoetingsruimte in de nieuwbouw van zorgcentrum de Hoge Hof in Herveld
op te nemen. De ontmoetingsruimte, het Hofplein genaamd,
wordt nu niet alleen door de
bewoners maar ook door veel

zelfstandig wonende ouderen
gebruikt. Om deze maatschappelijke functie ook in de nieuwbouw voort te zetten hebben de
eigenaren voor geld aangeklopt
bij de gemeente. Die heeft vooralsnog geen geld beschikbaar
gesteld.
Hoge Hof

…terwijl nut en noodzaak nieuw dorpshuis Herveld niet is
aangetoond
CDA en D66 hebben in hun
coalitieakkoord wel afgesproken dat er 4 miljoen
euro wordt uitgetrokken om
dorpshuis ‘De Hoendrik’ en
een gymzaal te vervangen.
GroenLinks vindt echter dat er
eerst gekeken moet worden naar
de behoefte aan welzijnsaccommodatie in Herveld-Andelst. Ook
moet de gemeente kijken naar
mogelijke combinaties van func-

ties van het huidige dorpshuis
en de ontmoetingsruimte van de
Hoge Hof. Zomaar de portemonnee trekken om 4 miljoen uit te
geven voor een nieuw dorpshuis
vindt GroenLinks erg voorbarig.
Het is helemaal niet duidelijk of
een nieuw dorpshuis wel voldoende bezet wordt en er is helemaal geen zicht op de kosten van
een nieuw dorpshuis. Bovendien
kan en het financieren van een
nieuw dorpshuis leiden tot een

precedent: de gemeente heeft
altijd richting andere dorpskernen (zoals Zetten en Hemmen)
laten weten dat de gemeente volgens haar bestaande beleid geen
nieuwe welzijnsaccommodaties
financiert. Dit is bijvoorbeeld de
reden dat ontwikkeling van welzijnsaccommodaties als de Wanmolen in Zetten al jaren in een
impasse zit. Een nieuw dorpshuis
bouwen in Herveld-Andelst zal
dus tot scheve gezichten leiden.

Ondertussen in Overbetuwe...
Infrastructuur en mobiliteit
De dorpsraad van Herveld en Andelst wil dat de politie vaker controleert op de snelheid door beide
dorpen. Veel automobilisten rijden er harder dan de toegestane 30 km per uur.
Bij het opstellen van het bestemmingsplan Zetten-Hemmen mochten inwoners bij wijze van experiment al van tevoren meepraten, in plaats van dat ambtenaren het stuk op papier zetten en daarna de
inspraakprocedure gaan doorlopen. In het kader van ‘flexibel bestemmen’ mochten inwoners van Zetten en Hemmen eerst stellingen over de thema’s wonen, economie, maatschappelijk en buitenruimte
indienen, waarna alle inwoners over deze stellingen konden stemmen. Opvallend in dit proces was dat
inwoners vooral voor het algemeen belang gingen en maar weinig persoonlijke wensen indienden. Er
hebben ruim 200 mensen meegedaan.
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Het Kruidvat mag de door hem fel begeerde megaloods in Heteren gaan bouwen. Twee aangrenzende bedrijven vreesden dat zij door de megaloods uit het zicht komen te liggen en dat het vele vrachtverkeer gevaarlijke situaties gaat opleveren. De bezwarencommissie van de gemeente Overbetuwe
deelde deze vrees niet en heeft de bezwaren terzijde geschoven.
De verkoop van bedrijventerreinen van Park 15 is gestart. Volgens Giesbers, de ontwikkelaar van het
project, hebben zich al vijf bedrijven gemeld. Park 15 ligt tussen Oosterhout en de A15 en wordt 120
hectare groot. Op 85 hectare daarvan komen bedrijven, de rest wordt wegen, water en een groene
buffer aan voornamelijk de Oosterhoutse kant. Oorspronkelijk zou hier een veel grootschaliger Multimodaal Transportcentrum komen, maar plannen hiervoor sneuvelden na protesten en juridische procedures van omwonenden en milieuorganisaties.
De projectontwikkelaar van de Hoge Wei in Oosterhout heeft een nieuw plan ingediend. Daarin is
nog ruimte voor 60 in plaats van 100 woningen. De woningen komen iets boven het maaiveld (in het
oorspronkelijke plan zou de grond voor de woningen 1,5 meter worden opgehoogd) en direct aan de
dijk staan geen woningen meer gepland. De Dorpsraad Oosterhout en het Waterschap Rivierenland
willen de zomerperiode benutten om de plannen te bestuderen. Daarna moet duidelijk worden hoeveel
draagvlak er is voor dit nieuwe plan.
Ook voor de monumentale boerderij de Rijzenburg in Elst ligt
een nieuw plan. De projectontwikke-laars willen nu het voorhuis en
het achterhuis behouden en de twee schuren slopen om daar drie
woongebouwen neer te zetten. De projectontwikkelaars wilden
vanwege de slechte staat eigenlijk alles slopen, maar dat plan
sneuvelde bij de Raad van State. Dat de boerderij nu zo vervallen
is, komt doordat de ontwikkelaars jarenlang niets aan onderhoud
hebben gedaan.

Boerderij de Rijzenburg in Elst

Er is nog steeds onzekerheid voor de bewoners van de 8 huizen die in Overbetuwe onder een hoogspanningsleiding staan. Zij komen in aanmerking voor een uitkoopregeling, maar zijn na een brief van
de gemeente in 2013 weinig wijzer geworden. Ondanks dat er volgens de overheid niks mis is met
wonen onder een hoogspanningsleiding, mogen nieuwe huizen er niet meer onder worden gebouwd
en is er de uitkoopregeling in het leven geroepen. Deze uitkoopregeling gaat in 2017 in en gaat vijf jaar
duren.

Zorg en welzijn
De vier kunstgrasvelden die de gemeente bij de voetbalclubs Elistha, SVHA, SDOO en Driel gaat aanleggen, gaan ruim 1,6 miljoen kosten in plaats van de begrote 1,4 miljoen. De gemeente had in 2014
de kosten te laag ingeschat.
Er is een reorganisatie gaande bij de brandweer. Volgens het voorstel van het bestuur van de overkoepelende brandweerorganisatie van de regio gaat er één tankspuitwagen uit Elst weg en wordt de
reddingsboot van Heteren in Doorwerth geplaatst. Volgens de brandweerorganisatie blijft het veilig-heidsrisico ondanks deze bezuiniging gelijk, maar de brandweermannen en -vrouwen zijn hiervan
niet overtuigd. De Overbetuwse politiek heeft het voor hen opgenomen, maar heeft nog niet veel
an-dere gemeentes kunnen overtuigen (de brandweerorganisatie is een samenwerkingsorganisaties
van meerdere gemeentes in de regio; deze gemeentes beslissen samen over het lot van de regionale
brandweerorganisatie).
De nieuwbouw van het Overbetuwe College in Elst is veiliggesteld. Het college van B&W heeft hiervoor in de meerjarenbegroting 5,3 miljoen gereserveerd.
Het dorpshuis in Slijk-Ewijk gaat verbouwd worden. Er komt een serre waar dorpsbewoners koffie
kunnen drinken en de krant kunnen lezen. Ook wordt de geluidsisolatie verbeterd en komt er een vergaderruimte op de verdieping.
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De pastorie van de katholieke kerk in Heteren krijgt een nieuwe functie onder de naam ‘Herberg de
Aandacht’. Er komt een klein spiritueel centrum in.

Natuur, milieu en energie
Er komt geen groenepluktuin tussen de Arnhemse wijk Schuytgraaf en Driel. De gemeente Arn-hem
en omwonenden wilden dit graag, maar de gemeente Overbetuwe, op wiens grondgebied het terrein
ligt, is bang voor verrommeling en wil daarom in het bestemmingsplan geen publieksfuncties toestaan.
De Dorpsraad Heteren wil dat er op verschillende plaatsen in het dorp halfstamfruitbomen komen.
Het idee is dat de bomen door bewoners geadopteerd worden, zoals ook bij het hoogstamfruitproject
in Hemmen het geval is.
In de vorige Onze Gruune Betuwe stond een oproep om op de website van de goede doelenstichting
van Univé te stemmen voor de bijenstal van Landerij de Park (Park Lingezegen). Ze hebben ge-noeg
stemmen gehaald om op de 4e plaats te eindigen. Dit levert hen € 10.000 op, waarmee ze de bijenstal
kunnen realiseren.

Financiën en bestuur
In een café in Valburg wilde zich volgens de gemeente een chapter van motorclub No Surrender
vestigen. Na tussenkomst van de burgemeester, politie en gemeente Overbetuwe heeft de club aangegeven te zullen vertrekken.

Belangrijke onderwerpen op de komende
politieke avonden
DINSDAG 30 JUNI
Gebiedsvisie stationsomgeving Zetten-Andelst: men wil verrommeling tegengaan, verkeersonveilige situaties oplossen en de sociale veiligheid van het fietspad naar Zetten
vergroten. Het station moet zich ontwikkelen tot een multimodaal vervoersknooppunt.
Transformatieprogramma en monitoring: op welke manier gaat de gemeente controleren of zij alle hulpbehoevenden in de gemeente voldoende ondersteuning biedt
Aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (wat mag er wel en niet in de
gemeente)
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Agenda
GroenLinks
Dinsdag 30 juni
19.00-22.00
Voorrondes

Dinsdag 14 juli
19.30-22.00
voorronde en raadsvergadering

Dinsdag 7 juli
19.30-21.30
Fractievergadering GroenLinks

Dinsdag 1 september
19.30-21.30
Fractievergadering GroenLinks

Agenda
Andere organisaties
Donderdag 10 september
19.30-21.00
(locatie wordt later bekend gemaakt)
brainstorm van de Fietsersbond
afdeling Overbetuwe
over het oplossen van fietsknelpunten en het
vormgeven van autoluwe fietsverbindingen in de
gemeente Overbetuwe.
Mail voor meer informatie en aanmelding naar
Riek Brocatus:
riekbrocatus@gmail.com
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Vragen? De raadsleden horen het graag!!
Mickel Langeveld
Fractievoorzitter

Manon Wille
Burgerlid

(Ruimtelijke ordening)

(Sociaal domein, financiën en bestuur)
mickellangeveld@gmail.com
0481-351 150

manonwille@kpnmail.nl
0481-459121

@mickellangeveld

Leo Starink
Burgerlid

(Sociaal domein, natuur en milieu )
l.starink@natuurenkunst.nl

Hanno Krijgsman

06-37403725

Raadslid

(Ruimtelijke ordening)
hannokrijgsman@gmail.com
0488-795 032
@hannokrijgsman

Carla van Kerkhof
Burgerlid

(Sociaal domein)
cvkerkhof@gmail.com
0481-355935
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www.overbetuwe.groenlinks.nl
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Meedoen?

Ons Overbetuwe:

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

het gaat om mensen,
niet om cijfers

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

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

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

vind je hier meer over:

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

In ons verkiezingsprogramma

www.overbetuwe.
groenlinks.nl/speerpunten-groenlinks-overbetuwe
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