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Hek rond brede school Heteren komt er echt;  
CDA, VVD, GBO, BO en CU doof voor argumenten 
dorpsraad en omwonenden

GROENLINKS
ONZE GRUUNE BETUWE

Hek rond brede school Heteren komt er echt;  CDA, VVD, GBO, 
BBO en CU doof voor argumenten dorpsraad en omwonenden

GroenLinks voor vestiging van groot melkveebedrijf

Bouw windmolens langs A15 kan doorgaan

Stem op Landerij De Park voor een bijenstal

Rechter tikt gemeente op vingers voor stopzetten 
huishoudelijke hulp ouderen

In dit nummer:

NIEUWSBRIEF MEI 2015

tegen het beleid van de ge-
meente om ontmoetingen 
en activiteiten bij de jeugd te 
stimuleren en om ruimte te 
creëren voor kinderen om te 
kunnen bewegen en veilig te 
kunnen spelen. Het is jammer 
dat het in Heteren niet gelukt 
is om de gemeente aan te 
zetten tot visionair beleid ten 
aanzien van speelruimte voor 
kinderen.

zand voor verschillende rap-
porten, die aangeven dat een 
hoog hek geen goede oplos-
sing is: het zorgt er mogelijk 
voor dat er ’s avonds en in het 
weekend minder geluidsover-
last is, maar de overlast over-
dag vermindert er niet door. 
De ergernis over het geluid 
blijft dus bestaan en daarmee 
zullen ook de klachten blijven. 
Bovendien is plaatsing van 
een hoog hek volgens de rap-
porten een contraproductieve 
maatregel, omdat het ertoe 
leidt dat de kinderen zullen 
uitwijken naar de groenstrook 
die nog dichter ligt bij de wo-
ningen van de bewoners die 
geluidsoverlast ervaren. Ten-
slotte druist een hoog hek in 

Ondanks bezwaren van 
GroenLinks, D66 en PvdA 
krijgt het College van B&W 
van de andere partijen in 
de gemeenteraad de ruim-
te om een hek rond de Bre-
de School de Vogeltuin te 
plaatsen. GroenLinks vindt 
het onbegrijpelijk dat de 
gemeente de kinderen 
in Heteren een prachtige 
speelplaats ontneemt en 
niet probeert de overlast 
die de kleine groep omwo-
nenden zegt te hebben van 
spelende kinderen in over-
leg te beperken.

Met de keuze voor een hoog 
hek steken de wethouder en 
andere partijen hun kop in het 

speelvoorzieningen op het schoolplein van 
Brede School de Vogeltuin in Heteren

Ondertussen in Overbetuwe...
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schouwing gelaten in de Milieu 
Effect Rapportage (MER). Het 
gaat hierbij om bijvoorbeeld de 
mogelij-ke komst van een contai-
neroverslagterminal aan de Be-
tuweroute en uitbreiding van be-
drijventerreinen. Er is in de MER 
zelfs rekening gehouden met de 
komst van vier windmolens op het 
grondgebied van Overbetu-we.

B&W van Overbetuwe wil echter 
wel wachten tot er duidelijkheid is 
over al die onzekere projecten en 
zou daarmee kostbare tijd verlo-
ren laten gaan om klimaatveran-
dering tegen te gaan. Ook Leef-
baar Reeth had het liefst gezien 
dat de plannen voor de windmo-
lens zouden worden geparkeerd 
totdat er een samenhan-gend 
plan zou zijn voor het gebied rond 

In zijn uitspraak op 6 mei 2015 
heeft de Raad van State alle be-
zwaren van bewoners van Reeth, 
verenigd in buurtvereniging Leef-
baar Reeth, tegen de windmo-
lens langs de A15 ontkracht. Zo 
valt volgens de Raad van State 
het geluid van de 150 meter 
hoge windmolens weg tegen de 
verkeersherrie van de A15, zullen 
de Reethenaren maximaal één 
miniuut per dag overlast onder-
vinden van de slagschaduw en is 
de overlast van

de knipperende lampjes van de 
windmolens ’s nachts verwaar-
loosbaar. Daarnaast zijn volgens 
’s lands hoogste bestuursrech-
ter onzekere ontwikkelingen, die 
het woongenot verder zouden 
aantasten, terecht bui-ten be-

Bouw windmolens langs A15 kan doorgaan
Reeth, waarin naast de windmo-
lens de containeroverslagtermi-
nal en bedrijventerrein De Grift 
bij Oosterhout moesten worden 
opgenomen. GroenLinks denkt 
echter dat nu de windmolens 
doorgaan, er juist meer kans is 
dat de containeroverslagtermi-
nal en uitbreiding van bedrijven-
ter-reinen minder kans maken, 
wat voor het milieu en de leef-
omgeving winst 
kan zijn.

windmolens langs 
de A15 bij Kesteren

GroenLinks voor vestiging van groot melkveebedrijf
GroenLinks heeft op 19 mei voor 
de vestiging van een melkveebe-
drijf aan de Hel in Randwijk ge-
stemd. Het gaat om een bedrijf 
met ongeveer 150 melkkoeien en 
100 stuks jongvee. GroenLinks 
heeft eerder met succes een 
veel minder gewenste ontwikke-
ling op deze plek tegen weten 
te houden, namelijk het vestigen 
van een grote kalvermesterij. De 
eigenaar heeft zijn plannen moe-
ten aanpassen en vroeg toestem-
ming voor een melkveebedrijf.

Ondanks dat de plannen voor het 
melkveebedrijf een stuk beter 
zijn dan de oorspronkelijke plan-
nen, had GroenLinks toch moeite 

met de omvang. GroenLinks ziet 
liever kleinschalige, duurzame 
landbouw met een menselijke 
(en dierlijke) maat in plaats van 
landbouw op industriële basis. 
Het ging hier echter om een be-
stemmingsplanprocedure en op 
basis van de regels hiervoor kan 
de gemeenteraad een bestem-
mingsplan alleen afwijzen als er 
aanwijsbare negatieve gevolgen 
of overlast dreigen. Dit was hier 
niet het geval.

Bovendien is de agrariër, die het 
bedrijf wil starten, de zoon van 
een familie die met veel minder 
antibiotica en bestrijdingsmidde-
len werkt dan gangbaar is en veel 

de Hel in Randwijk waar het 
melkveebedrijf gevestigd gaat worden.

aan duurzame energie doet. De 
zoon wil deze werkwijze ook op 
zijn bedrijf introduceren en heeft 
toegezegd dat hij de koeien zo-
veel mogelijk buiten wil laten lo-
pen. Dit alles afwegende heeft 
de fractie ervoor gekozen om dit 
keer in te stemmen met het be-
stemmingsplan.
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keukentafelgesprek hebben ge-
had, houden hun hulp in ieder 
geval tot augustus. Bewoners 
die de hulp kwijt raken, kunnen 
de komende twee jaar vouchers 
inkopen, waarmee zij voor 12,50 
per uur huishoudelijke hulp kun-
nen krijgen. Ook kunnen zij op-
nieuw huishoudelijke hulp aan-
vragen, waarbij de gemeente hun 

De gemeente moet de huishou-
delijke hulp aan drie inwoners 
voortzetten. Het onderzoek, 
waarop de gemeente baseerde 
dat zij de hulp kon stoppen, is 
volgens de rechter onvoldoende. 
Verder heeft de gemeente nog 
niet alle keukentafelgesprekken 
over huishoudelijke hulp gehou-
den. Bewoners die nog geen 

Rechter tikt gemeente op vingers voor stopzetten 
huishoudelijke hulp ouderen

persoonlijke omstandigheden 
opnieuw moet wegen.
Overigens heeft de gemeente 
zorgplicht voor al haar inwoners, 
ongeacht inkomen of vermogen. 
Wel kan de gemeente van oude-
ren met genoeg geld een hoge 
inkomensafhankelijke eigen bij-
drage voor de huishoudelijke 
hulp vragen.

Het project “Kom er bij” van Landerij De Park is doorgedrongen tot de laatste acht kandidaten 
van het initiatief ‘Stichting Voor Elkaar’ van Univé. De ‘Stichting Voor Elkaar’ steunt lokale goede 

doelen die een groot publiek aanspreken. Uit ruim honderd aanvragen heeft de 
donatiecommissie acht genomineerden geselecteerd die het meest tot de verbeelding spreken. 

Landerij De Park wil graag winnen om een bijenstal te kunnen bouwen.

Nu is het aan het grote publiek om haar voorkeur uit te spreken. Gunt u Landerij De Park een 
donatie van 25.000 euro? Stem dan op www.stichtingvoorelkaar.nl/elst

Stem op Landerij De Park voor een bijenstal

Ondertussen in Overbetuwe...

Infrastructuur en mobiliteit
Onlangs stak de Raad van State een stokje voor de sloop van het monument op de hoek van de 
Eshofsestraat en de Rijksweg-Zuid in Elst omdat de gemeente niet goed had gemotiveerd waarom de 
sloop van de monumentale villa noodzakelijk is en omdat de parkeernorm te laag is. Het College van 
B&W denkt zich er makkelijk van af te maken door niet opnieuw een oordeel van de Commissie Ruim-
telijke Kwaliteit (samenvoeging van de Welstandscommissie en de Monumentencommissie) te vragen, 
maar het vroegere oordeel van de Monumentencommissie duidelijker op papier te zetten. Omwonen-
den en een voormalig lid van de Monumentencommissie hebben twijfels aan de juistheid van dit oude 
oordeel. Zo vond de toenmalige Monumentencommissie dat de gevel door achterstallig onderhoud 
niet te herstellen was en daarom mag worden gesloopt en ook niet herbouwd hoeft te worden.

Nu de gemeente niet handhaaft bij de veel te grote Jumboletters van de Jumbo in Elst, ziet nu ook de 
Aldi de kans schoon voor buitensporige gevelreclame. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) 
staat aan drie gevels een grote blauwe letter A toe. Nadat het College van B&W het advies van de 
CRK over de grootte van de Jumbo-letters naast zich neer had gelegd, durft de CRK hier kennelijk de 
vingers niet meer aan te branden.

De gemeente gaat strenger optreden tegen illegaal geplaatste sandwichborden van clubs en on-der-
nemers. Als zij deze niet weghalen volgen een dwangsom of boete.
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Woonstichting Valburg en Stichting Samen Zorgen vragen de gemeente om een eenmalige 
subsidie om bij het nieuwe verpleeghuis Hoge Hof in Herveld een keuken, restaurant en 
recreatiezaal te bekostigen. De exploitatie van deze faciliteiten krijgen zij wel zonder subsidie 
rond. B&W willen wel voor 7.000 bijdragen aan een haalbaarheidsonderzoek (dat in totaal 
€20.000 gaat kosten), maar willen niet bijdragen om het bestaande Hofplein, zoals de facili-
teit nu heet, te behouden.

Het Rijnwaalpad, de snelfietsroute tussen Arnhem en Nijmegen, is hoogstwaarschijnlijk in 
juli dit jaar klaar. Er moet nog een stuk van 900 meter worden aangelegd. Dit stuk leverde 
vertraging op omdat de grondaankoop hier erg moeilijk ging. De strook naast het fietspad 
wordt met diverse bloe-men ingezaaid. Het is de hopen dat de maaimethode ervoor zorgt dat 
deze bloemen gestimuleerd worden.

De Raad van State heeft het besluit van de gemeenteraad om geen woningbouw toe te staan 
op de Hoge Wei in Oosterhout vernietigd. Volgens de Raad van State heeft de gemeente-
raad het plan afgewezen zonder inhoudelijk gedachtewisseling met het College van B&W en 
heeft de gemeenteraad de belangen van de omwonenden te zwaar laten wegen. Volgens de 
Raad van State hadden de bezwaren van omwonenden moeten leiden tot nader onderzoek 
en op basis hiervan zou de Raad hebben kunnen beslissen om het plan af te wijzen.

De P&R garage in Elst is op 13 mei open gegaan en heeft in totaal 5,3 miljoen euro gekost. 
Op 17 mei is het huidige parkeerterrein afgesloten.

De gemeente Overbetuwe gaat geen bezwaar maken tegen de plannen van de gemeente 
Nijmegen voor een bedrijventerrein aan De Grift bij Oosterhout. Overbetuwe vindt dat er 
nog genoeg plaats is voor bedrijven op de huidige bedrijventerreinen in de regio, maar wil de 
goede verstandhouding met Nijmegen niet op het spel zetten met een juridische procedure. 
Bovendien wil Heinz op de Grift een distributiecentrum opzetten en laat Heinz nu juist een 
grote werkgever in Elst zijn…

Zorg en welzijn
De school voor speciaal onderwijs in Elst blijft nog zeker twee jaar over. Het gaat om een depen-
dance van de Vlinderboom in Bemmel. Vanwege het passend onderwijs krijgt deze school minder 
leerlingen en komen er lokalen leeg te staan. De gemeente Overbetuwe en de scholen in Elst vinden 
het echter belangrijk dat er speciaal onderwijs in Elst blijft aangeboden en zijn bereid hiervoor samen 
ongeveer 30.000 euro uit te trekken.

Overbetuwe stopt met het budget voor schoolzwemmen. Omdat de meeste mensen, die deze voor-
ziening voor minder draagkrachtigen gebruikten, nu een Gelrepas heeft, daalde het aantal gebruikers 
van 30 naar 6.

Het aantal hulpaanvragen bij het Meldpunt Vrijwillige Thuiszorg / Steunpunt Mantelzorg Over-
be-tuwe is in 2014 ongeveer gelijk gebleven aan 2013. De meeste aanvragen kwamen uit Oosterhout 
en Elst en betroffen vooral vervoer, klusjes in en om het huis en hulp bij het invullen van formulieren.

De Dr. Lammerts van Buerenschool in Zetten gaat fuseren met het Overbetuwe College en het 
Hendrik Piersoncollege. Het gebeurt niet zo vaak dat een basisschool fuseert met een middelbare 
school. De gemeente wil dan ook garanties dat deze fusie geen belemmering vormt voor de vrije 
scholenkeuze van leerlingen die van de basisschool naar de middelbare school gaan.
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Regionale samenwerking participatiewet en toekomst Presikhaaf Bedrijven: hoe zorgen 
we er in de toekomst voor dat mensen met een arbeidsbeperking een geschikte werk-
plek hebben?

Preventie en integrale aanpak in sociaal domein: hoe gaan de sociale kernteams ervoor 
zorgen dat zorgbehoevenden de juiste zorg krijgen?

DINSDAG 2 JUNI

Belangrijke onderwerpen op de komende 
politieke avonden

wijk De Eshof in Elst, die de zuinigste wijk in de regio wil worden 
(met logo van Buurtvereniging De Eshof)

Natuur, milieu en energie
De Elster wijk De Eshof wil de zuinigste 
wijk van de regio worden. Het actieve buurt-
comité, waar 90% van de wijkbewoners lid 
van zijn, gaat de bewoners van zo’n 40 van 
de 136 woningen onder-steunen om hun 
woning energiezuiniger te krijgen. Uiteindelijke doel is ‘de nul op de meter’. 
Door allerlei andere activiteiten heeft de Eshof dit jaar ook de HIER klimaatwedstrijd gewonnen.

De provincie heeft in april een vergunning gegeven aan Paramotorclub Holland om op twee lo-
ca-ties in Overbetuwe met minivliegtuigjes te vliegen. Het gaat om een terrein langs de Linge, hal-
ver-wege Heteren en Valburg en een terrein aan de Tobbenhofsestraat in Elst. Op beide locaties mag 
de club 12 dagen per jaar vliegen. Op een vliegdag mogen er maximaal 40 starts en landingen zijn 
en moet de club een vliegdag 24 uur bij de provincie aanmelden. GroenLinks is tegen deze ple-
zier-vluchtjes, omdat ze zorgen voor onnodige vervuiling en de privacy van omwonenden aantasten.

De Oosterhoutse uiterwaarden worden tot anderhalve meter afgegraven. Hierdoor kan het water 
tijdens hoogwater makkelijker wegstromen. Na het afgraven komt er bloemrijk grasland en worden 
cultuurhistorische elementen versterkt, zoals kolken (diepe poelen op plaatsen waar vroeger de dijk is 
doorgebroken).

Het nieuwe fiets- en voetveer tussen Heteren en Renkum gaat begin juli in de vaart. Het is het derde 
voetveer in Overbetuwe, naast dat tussen Driel en Oosterbeek en Slijk-Ewijk en Beuningen.

Financiën en bestuur
De prijs van bedrijfskavels in de gemeente wordt goedkoper. In Heteren daalt de prijs van 150 naar 
130 euro per m2 en in Elst van 155 naar 130. Alleen in Heteren verdient de gemeente aan bedrijfska-
vels, in Elst legt de gemeente er flink op toe.

Het verlies dat de gemeente gaat lijden op de grote bouwplannen rond het station is opgelopen van 
4,2 naar 7,7 miljoen euro. Dit komt onder andere doordat verkoop van de gronden minder op gaat 
brengen, hogere kosten om de grond klaar te maken voor bouwen en hogere rentes.

De dorpsraden van Driel, Heteren, Randwijk en Zetten gaan meer samenwerken om de schoolroutes 
naar het Hendrik Piersoncollege in Zetten veiliger te maken, struinpaden te realiseren in de uiterwaar-
den van de Rijn en gemeenteraadsbijeenkomsten bij te wonen.
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Agenda

Dinsdag 26 mei
19.30-22.00
Fractievergadering GroenLinks

Dinsdag 2 juni
19.00-22.00
Voorrondes

Dinsdag 9 juni
19.30-21.30
Fractievergadering GroenLinks

Maandag 15 juni
20.00-22.00
Fractievergadering GroenLinks

Dinsdag 16 juni
19.30-22.00
voorronde en raadsvergadering

Over Kadernota 
(hoofdlijnen van de begroting 2016)

Dinsdag 23 juni
17.00-22.00
Raadsvergadering
Over Kadernota 
(hoofdlijnen van de begroting 2016)

Dinsdag 30 juni
19.00-22.00
Voorrondes

Dinsdag 7 juli
19.30-21.30
Fractievergadering GroenLinks

Dinsdag 14 juli
19.30-22.00
Voorronde en raadsvergadering



GROEN
LINKS
OVERBETUWE

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 meedenken 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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