
De gemeenteraad heeft op 28 

oktober het beleidsplan soci-

aal domein goedgekeurd. 

GroenLinks heeft uiteindelijk 

voor dit plan gestemd, maar 

plaatste een aantal kritische 

kanttekeningen. 

 

In het beleidsplan staat om-

schreven op welke manier de 

gemeente de zorgtaken wil 

gaan uitvoeren die zij vanuit 

het Rijk en de pro-

vincie naar zich toe-

geschoven heeft 

gekregen (o.a. jeugd-

zorg, begeleiding 

naar werk en inko-

men, hulp aan lang-

durig zieken en ou-

deren). Elk dorp 

krijgt een sociaal 

kernteam, waar in-

woners, die hulp of onder-

steuning nodig hebben, als 

eerste terecht kunnen. Het 

kernteam moet de hulpvraag 

beoordelen en de inwoner 

doorverwijzen naar de juiste 

hulpverleningsinstantie. Elk 

kernteam wordt bemenst door 

een maatschappelijk werker, 

iemand van de gemeente en 

een vrijwilliger. 

Volgens GroenLinks moeten 

de kernteams meer mogelijk-

heden krijgen om zelfstandig 

mensen door te verwijzen. In 

de huidige opzet moet het 

kernteam vaak toestemming 

krijgen van het Loket Samen-

leven, een gemeentelijke in-

stantie die de hulpverlenings-

budgetten gaat beheren. Dit 

werkt onnodige bureaucratie 

in de hand. Bovendien kun-

nen mensen ook rechtstreeks 

terecht bij het Loket 

Samenleven terecht. 

Hierdoor blijft het 

gevaar voor langs 

elkaar heen werken 

bestaan, iets waar we 

bij deze overheveling 

van rijkstaken juist 

van af willen. 

Beleidsplan sociaal domein goedgekeurd 

Het is GroenLinks niet gelukt 

het monument aan Rijksweg-

Zuid 1-3-5 in Elst van de sho-

vel te redden. Na in onze ogen 

doelbewuste verkrotting door 

de eigenaar mag deze het ge-

meentelijk monument nu slo-

pen en er een groot apparte-

m e n te nb lok  ne e rze t t e n .  

GroenLinks ziet dit als belonen 

van afbraakgedrag door pand-

jesbazen. We vrezen dat ook 

andere monumenten niet veilig 

zijn voor de shovel van het 

college (zoals bijvoorbeeld het 

monument ‘De Rijzenburg’ aan 

Rijksweg-Noord in Elst). 

Alleen BBO (Burgerbelangen 

Overbetuwe) steunde ons plei-

dooi. De andere partijen offe-

ren het monument op voor nog 

meer grootstedelijke bebou-

wing. 
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In dit nummer: 

Meedoen? 

 Wil je intensief mee-

denken om onze ge-

meente groener en 

socialer te maken? 

Kom bij de fractie! 

 Wil je op adhoc-basis 

meedenken over een 

thema waarbij je be-

trokken bent? Kom op  

de thema-avonden 

 Wil je op een thema 

advies geven aan de 

frractie op basis van 

je expertise? Laat het 

ons weten! 

 

Kijk op overbetu-

we/groenlinks.nl/

doe-mee Het monument aan de 

Rijksweg 1-3-5 in Elst 

Onze Gruune Betuwe 



GroenLinks wil vergroening bedrijventerrein Heteren 

Begroting 2014: leuke dingen voor sommige mensen 

Het Dorpsplein in Her-

veld. Hier ergens zou het 

MFC moeten komen. 

Wie Heteren vanaf de dijk, 

de Boterhoeksestraat of de 

Achterstraat binnenkomt, 

ziet een mooi, groen dorp. 

Hoe anders is het wanneer 

je vanaf de Polderstraat of 

de Cora Baltussenallee het 

dorp binnen komt: je ziet 

dan geen dorp, maar alleen 

‘grijze’ industrie. 

 

Groen Links wil hier iets aan 

doen, onder andere door het 

plaatsen van een zoom 

bomen. Ook willen wedat de 

uitbreiding van het indus-

trieterrein (o.a. uitbreiding van 

het Kruidvat) een groene 

inpassing in het landschap 

krijgt. 

 

Het college van B&W wil het 

groen langs de Cora Baltusse-

nallee aan de noordzijde 

beperken tot boomgroepen. 

Aan de zuidzijde wil het col-

lege helemaal geen bomen 

plaatsen. Ook moeten de bed-

rijven volgens het college 

vanuit het noorden en oosten 

goed zichtbaar blijven en niet 

verscholen worden achter 

bomen. 

 

GroenLinks begrijpt niet 

waarom het college vasthoudt 

aan de Randstedelijke entree 

van Heteren en niet de 

Dorpsraad Heteren en be-

woners van Heteren tegemoet 

wil komen. Aan de Zuidzijde 

van de Cora Baltussenallee 

komt een uitbreiding van het 

Kruidvat, waardoor het Rand-

stad-onbehagen alleen maar 

versterkt gaat worden. 

Plaatsing van boomzomen die 

het zicht vanuit de Cora Bal-

tussenallee op de groot-

stedelijke industrieterreinbe-

bouwing ontnemen zal een 

verademing zijn. Ook langs de 

Polderstraat willen we graag 

boomzomen. 

 

GroenLinks ziet het liefst het 

hele industrieterrein groen 

ingepakt, zodat ook de 

prachtige weidse omgeving in 

het noorden en oosten weer 

gevrijwaard wordt van Rand-

stedelijk uitzicht. Het college 

laat hier echter het belang van 

grote bedrijven als het 

Kruidvat prevaleren boven 

het belang van zijn eigen in-

woners, die graag mooie pol-

dergezichten willen in plaats 

van een 30 meter hoge 

reclamemast en een muur van 

industrieblik. 

tere fietsverbindingen en ini-

tiatieven vanuit de dorpen is 

nagenoeg geen geld beschik-

baar. Het lijkt erop of de coa-

litiepartijen snel een aantal 

mensen tevreden wil stellen 

(lees de voetballende CDA-

stemmers en de CDA-

aanhang in Herveld). 

GroenLinks vindt dit onver-

In de raadsvergadering van 4 

november is de raad akkoord 

gegaan met de begroting 

2014. De coalitie van CDA en 

D66 gaat miljoenen uittrekken 

voor een multifunctioneel 

centrum in Herveld en kunst-

gras voor een aantal voetbal-

verenigingen zonder dat hier 

een visie achter zit. Voor be-

teerbaar en had graag gezien 

dat de prioriteiten op duur-

zaam en sociaal vlak hadden 

gelegen. CDA, D66, VVD, 

CU en BBO vonden de be-

groting echter afdoende  en 

hebben voor gestemd. 

 

Hanno Krijgsman: ‘Het 

College heeft de mond vol 

van ruimte geven aan 

initiatieven van dorpsraden 

maar als de Dorpsraad 

Heteren de entree van 

Heteren wil vergroenen 

geeft het College niet thuis  
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Het Kruidvat in Heteren: een 

doorn in het oog. 



Ondertussen in Overbetuwe... 

Belangrijke onderwerpen op de komende politieke avonden 

P&R in Rotterdam 

Coalitiepartijen CDA en D66 

rekenen zich rijk door de invoe-

ring van precariobelasting op 

k a b e l s  e n  l e i d i n g e n . 

(Gemeenteraad 28 oktober). 

Voor elke strekkende meter gas-

, water– en elektriciteitsleidingen 

moeten de nutsbedrijven nu 

gaan betalen.  Natuurlijk zullen 

zij deze extra kosten aan de 

klanten doorberekenen. Groen-

Links is niet tegen extra lasten 

zolang deze maar inkomensaf-

hankelijk zijn. Dat is hier niet 

het geval: iedereen krijgt dezelf-

de verhoging op zijn gas-, water

– en elektriciteitsrekening. De 

extra lasten komen overeen met 

een OZB-verhoging van 12,5%.  

 

Alle ondernemers aan de Dorps-

straat in Elst moeten binnenkort 

reclamebelasting gaan betalen 

(Gemeenteraad 28 oktober). De 

Elster Ondernemersvereniging 

baalde ervan dat de grote ketens 

nooit meebetalen aan activitei-

ten die meer winkelend publiek 

trekken en waar dus ook de 

ketens van profiteren. Door 

belasting te innen voor alle re-

clame-uitingen (op gevels en 

voor ramen) gaat nu elke winkel 

en elk bedrijf meebetalen aan 

promotie van het winkelgebied 

in Elst. Hoewel maar net iets 

meer dan 50% van de onderne-

mers voor was, wilde zelfs de 

VVD deze belasting gaan innen. 

 

De brandweer moet het de 

komende jaren met minder geld 

doen. Er is een reorganisatie 

gaande die niet ten koste mag 

gaan van de aanrijtijden en de 

hulpverlening. Door materieel af 

te stoten en het overblijvende 

materieel slimmer in te zetten 

denkt het bestuur van de brand-

weer deze bezuinigingen  te 

kunnen halen. De vrijwilligers 

(zo’n 80% van het personeel) 

zijn intensief betrokken bij dit 

proces. 

 

De slingertunnel bij het station 

in Elst gaat nu toch echt aange-

legd worden.  GroenLinks wilde 

alleen een fietstunnel. Dit is veel 

goedkoper en stimuleert het 

fietsgebruik boven het autoge-

bruik. Bovendien zijn er ten 

noorden en zuiden van het sta-

tion op minder dan een kilome-

ter afstand ook al een brug en 

een spoorwegovergang.  Een 

motie van GroenLinks vond in 

de gemeenteraad van 8 juli 2014 

echter alleen steun van BBO. 

 

GroenLinks heeft zich voorge-

nomen elke gemeenteraadsver-

gadering aandacht te vragen 

voor beter fietsbeleid. Bij de 

begrotingsbehandeling op 8 juli 

vroegen we om geld uit te trek-

ken voor verbetering van de 

fietsverbindingen tussen de 

dorpen. Op 26 augustus hebben 

we gepleit voor het oplossen 

van de onoverzichtelijke bocht 

in het fietspad bij station Zetten

-Andelst (dit is inmiddels aange-

pakt). Op 23 september hebben 

we de wethouder verzocht om 

bij wegvernieuwingen glad in 

plaats van grof asfalt te gebrui-

ken. 

door betaald parkeren in het 

centrum van Elst in te voeren 

of door op het station betaald 

parkeren te combineren met 

korting op het treinkaartje. 

 

Bespreking Rekenkamerrapport 

‘Zorgen om de dag van morgen’ 

De gemeentelijke rekenkamer 

heeft in een rapport aangege-

ven dat de gemeenteraad te 

weinig stuurt bij de decentrali-

satie van de taken op het ge-

bied van jeugdzorg en de 

Dinsdag 25 november: ge-

meenteraad: 

P&R garage station Elst 

B&W stelt voor de P&R gara-

ge te kopen en beschikbaar te 

maken voor gratis parkeren. 

Dit kost 200.000 euro per jaar. 

GroenLinks vindt het belang-

rijk dat treinreizigers gemak-

kelijk bij het station kunnen 

komen maar wil dat de ge-

meente het geld op een crea-

tieve manier met betaald par-

keren terugverdient. Dit kan 

WMO/AWBZ. De verant-

woordelijkheid voor jeugd-

zorg en de zorg voor ouderen, 

zieken en gehandicapten komt 

op 1 januari 2015 in handen 

van de gemeente te liggen. De 

gemeenteraad moet over de 

invulling van deze zorg beslis-

sen en heeft tot nu toe te wei-

nig vat hierop.  GroenLinks is 

het eens met de conclusies 

van de Rekenkamer en wil 

hier graag handen en voeten 

aan geven. 

Mickel Langeveld: “het 

is feest in Overbetuwe. 

In ieder geval voor 

Herveld en een 4 

voetbalclubs. Maar veel 

mensen kunnen niet 

naar deze feestjes” 
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 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: overbetuwe.groenlinks.nl/

speerpunten-groenlinks-overbetuwe 

Overbetuwe.groenlinks.nl 

Ons Overbetuwe: het gaat om 

mensen, niet om cijfers 

Vragen? De raadsleden horen het graag!! 

 

Mickel Langeveld (zorg en welzijn; 

werk, onderneming en economie; fi-

nanciën en bestuur) 

E: mickellangeveld@gmail.com 

T: 0481-351 150 

: @mickellangeveld 

 

Hanno Krijgsman (gebouwen, wegen 

en vervoer; natuur, milieu en schone 

energie) 

T: 0488-795 032 

E: hannokrijgsman@gmail.com 

: @hannokrijgsman 

 

Dinsdag 25 november 19.30-22.00 

Voorrondes en Raad 

 

Dinsdag 2 december 19.30-21.30 

Fractievergadering GroenLinks 

 

Dinsdag 9 december 19.00-22.00 

Voorrondes 

 

Dinsdag 16 december 19.30-21.30: 

Fractievergadering GroenLinks 

Agenda 
 

 Wil je intensief meedenken om 

onze gemeente groener en so-

cialer 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! 

 Wil je op een thema advies ge-

ven aan de frractie op basis 

van je expertise? Laat het ons 

weten! 

 

Kijk op overbetuwe/

groenlinks.nl/doe-mee 

Meedoen? 


