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Plaatsing hoog hek rond brede school in Heteren: 
van uitstel komt afstel?

GROENLINKS
ONZE GRUUNE BETUWE

3

1, 2Plaatsing hoog hek rond brede school 
in Heterenen: van uistel komt afstel?

GroenLinks: bovengemeentelijke 
samenwerking moet democratischer en 
duurzamer

Gemeenschappelijke regelingen voor 
beginners

Ondertussen in Overbetuwe...

Belangrijke onderwerpen op 

de komende politieke avonden

Agenda

Bijen (al of niet wild) in de Overbetuwe

In dit nummer:

2

3

4

4

NIEUWSBRIEF FEB 2015

niet steunen en lieten het col-
lege van B&W vrij om het hek 
te plaatsen. Dit leidde echter 
tot een storm van protest van-
uit het dorp Heteren: een peti-
tie tegen het hek werd in mum 
van tijd meer dan 400 keer on-
dertekend en er werden meer 
dan 100 bezwaarschriften in-
gediend. Ook spraken betrok-
kenen in op een raadsspreek-
uur, waarbij zij uitspraken 
dat ze zich buiten spel gezet 
voelden, geen openlijke, geza-
menlijke communicatie vanuit 
de wethouder ervoeren en dat 
er in het besluitvormingspro-
ces geen ruimte was geweest 
voor discussie.

tijd niet meer op konden. Dit 
kon rekenen op weinig sym-
pathie van omwonenden: uit 
een enquête bleek dat een 
kleine minderheid daadwer-
kelijk overlast ervoer en dat 
een grote meerderheid tegen 
een hoog hek was. Bovendien 
voelden omwonenden en be-
trokkenen zich niet gekend in 
het besluit. Dit was voor Groen-
Links reden om in november 
2014 in een motie voor te stel-
len om voorlopig af te zien van 
plaatsing van het hoge hek en 
het overleg met omwonenden 
en betrokkenen over te doen. 
De coalitiepartijen CDA en 
D66 wilden deze motie toen 

De gemeenteraad van 2 
februari 2015 heeft een 
motie aangenomen dat het 
College van B&W met alle 
betrokkenen om de tafel 
moet gaan zitten om tot een 
acceptabele oplossing te 
komen voor de geluidsover-
last door spelende kinderen 
op het schoolplein van Bre-
de School De Vogeltuin in 
Heteren.

Om de geluidsoverlast buiten 
schooltijd te verminderen wil-
de wethouder Jan van Baal 
een hek van 1,80m plaatsen, 
zodat kinderen de speelplaats 
op het schoolplein na school-
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gemeentes Arnhem, Nijmegen, 
Rheden en Renkum hebben 
aangegeven verder te willen in 
een Gemeenschappelijk Orgaan 
(GO, zie kader gemeenschappe-
lijke regelingen voor beginners 
op pag. 3. Voor GroenLinks is 
dit een acceptabele vorm van sa-
menwerking, omdat hierin de de-
mocratische controle door de ge-
meenteraad beter gewaarborgd 
is dan in een Openbaar Lichaam 
(OL, zie kader gemeenschappe-
lijke regelingen voor beginners 
op pag. 3), zoals de gemeente 
Overbetuwe voorstaat. Zo mag 
een GO geen beslissingen ne-

Een veelvoorkomend kri-
tiekpunt op de Stadsregio 
Arnhem-Nijmegen was dat 
er te weinig democratische 
controle door de gemeen-
teraden was. GroenLinks 
Overbetuwe wil dit graag 
anders als het tot een ver-
volg komt op de Stadsregio 
Arnhem-Nijmegen.

Op 1 juli dit jaar houdt de Stads-
regio Arnhem-Nijmegen op te be-
staan. Sinds vorig jaar zijn de 21 
betrokken gemeentes in overleg 
over voortzetting van de samen-
werking in een andere vorm. De 

men zonder steeds mandaat aan 
Raad te vragen, mag een GO 
geen bevoegdheden overdragen 
en mag een GO kan alleen sa-
menwerking aangaan met ande-
re partijen als alle gemeentera-
den instemmen. Daarnaast vindt 
GroenLinks dat de focus van de 
toekomstige samenwerking te-
veel gericht is op economie en 
te weinig op duurzaamheid. De 
partij ziet deze twee het liefst ge-
integreerd. Op die manier kan 
Overbetuwe trekker worden op 
het gebied van duurzame econo-
mie en de transitie naar een duur-
zame energievoorziening.

Op 2 februari kwamen coali-
tiepartijen CDA en D66 dan 
eindelijk tot inkeer: zij dien-
den een motie in die qua in-
houd overeenkwam met de 
motie van GroenLinks in no-
vember: er moet weer breed 
overleg gevoerd worden met 
alle betrokkenen. GroenLinks 
pleitte bij de behandeling van 
de motie om het overleg te 
laten leiden door een onaf-
hankelijke voorzitter, omdat 
het vertrouwen in wethouder 
Jan van Baal een behoorlij-
ke deuk heeft opgelopen. Dit 

werd nog eens versterkt door 
de wethouder zelf, die aangaf 
dat het hem waarschijnlijk niet 
zou lukken om alle betrokke-
nen rond de tafel te krijgen 
en dat er hoogstwaarschijnlijk 
weer mensen zullen zijn die 
de uitkomst van het proces 
zullen aanvechten. De coali-
tiepartijen wilden echter niets 
weten van een onafhankelijke 
voorzitter. Voor GroenLinks 
stond voorop dat het overleg 
zal plaatsvinden en zij stemde 
daarom desondanks toch voor 
de motie van CDA en D66. 

GroenLinks: bovengemeentelijke samenwerking moet 
democratischer en duurzamer

Het is nu te hopen dat CDA en 
D66, die pretenderen midden 
in de samenleving te staan, 
een volgende keer geen 100 
bezwaarschriften nodig heb-
ben om terug te komen op een 
ondoordacht besluit…

speeltoestellen op het schoolplein 
©Mickel Langeveld
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Ondertussen in Overbetuwe...

De gemeenteraad heeft op 3 februari het bestemmingsplan Park Tergouw in Oosterhout goedge-
keurd. Dit betekent dat de recreatiewoningen nu permanent bewoond mogen worden. 
Wel zijn er voorwaarden aan de omvang en het uiterlijk van de woningen gesteld.

Aan de Mozartstraat in Elst komen 21 levensloopbestendige 
woningen. De ouderenwoningen komen naast een buiten
schoolse opvang/kinderdagverblijf met een speelterrein. Mede 
door het creëren van voetpaden en een park wordt ontmoeting 
tussen jong en oud gestimuleerd.

In een bespreking over het functioneren van de gemeenteraad hebben leden van de gemeente-
raad aangegeven dat zij als raad meer naar buiten willen treden en dualisme wil stimuleren.  Dit kan 
bijvoorbeeld door op locatie te vergaderen, de ambtelijke stukken toegankelijker te schrijven en 
meer initiatiefvoorstellen te maken. Dit alles klinkt voor GroenLinks als muziek in de oren.

Een gemeenschappelijke regeling is een publiekrechtelijk samenwerkingsverband tussen 
bestuursorganen van gemeenten, waarbij deze gemeenten hebben afgesproken dat bepaalde 

taken en bevoegdheden centraal worden uitgevoerd. Het samenwerkingsverband moet voldoen 
aan de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR). De Stadsregio Arnhem Nijmegen was 

een zogenaamde WGR-plusregio, waarbij sprake was van een onafhankelijke bestuurslaag: een 
soort tussenlaag tussen gemeente en provincie. De landelijke overheid heeft deze plusregio’s 
afgeschaft, omdat zij af wilde van deze extra bestuurslaag. De aangesloten gemeentes van de 

stadsregio praten nu over verschillende vormen van voortzetting van de samenwerking, waarbij 
vooralsnog twee vormen centraal staan: een Openbaar Lichaam (OL) en een Gemeenschappe-

lijk Orgaan (GO)

Een Openbaar Lichaam heeft een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter. 
Het is een zelfstandig rechtspersoon met eigen personeel waaraan bevoegdheden zijn overge-

dragen en dat zelf ook weer overeenkomsten kan afsluiten. Het openbaar lichaam kan sectoraal 
gericht zijn (bv ambulancevervoer, milieudienst) of meerdere sectoren beslaan (bv Hulpverle-

ning/Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden). Het algemeen bestuur mag zonder 
tussenkomst van de gemeenteraad verordeningen vaststellen, bepaalde belastingen heffen, 

verbintenissen aangaan en deelnemen in andere GR-en, stichtingen of BV’s. Gemeenteraden 
hebben geen beslissingsbevoegdheden over de begroting en de beleidskaders van een open-

baar lichaam. 

Een Gemeenschappelijk Orgaan heeft geen rechtspersoonlijkheid. Aan dit orgaan dragen ge-
meenten een beperkt aantal taken over. Er is sprake van een eigen bestuur en begroting, maar 

geen eigen personeel. Het orgaan mag ook geen overeenkomsten sluiten. Ook hier hebben ge-
meenteraden geen beslissingsbevoegdheden over de 
begroting en de beleidskaders van het gemeenschap-

pelijk orgaan. Voorbeelden: regionale ombudsfunctie of 
overlegstructuur voor onderwijs als de Gemeenschap-

pelijke Regeling Onderwijszaken Regio Arnhem.

Gemeenschappelijke regelingen voor beginners

Illustratie Stadsregio  
©Stadsregio Arnhem-Nijmegen

©Jan Bakers architecten
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Agenda

Transitie en transformatie sociaal domein na 1 januari 2015: 
bespreking of alles goed gaat nu de jeugdzorg, de zorg voor arbeidsongeschikten 
en de langdurige zorg voor zieken en ouderen bij de gemeente is komen te liggen.

Gewijzigd bestemmingsplan Buitengebied, Veldstraat 40 in Hemmen: 
bewoners willen de woning vergroten en een bijgebouw plaatsen

DINSDAG 24 FEBRUARI

Belangrijke onderwerpen op de 
komende politieke avonden

Dinsdag 10 februari
19.30-21.00

Dinsdag 24 februari 
19.00-22.00

Dinsdag 3 maart
19.30-21.30

Dinsdag 23 maart
19.30-21.30
GroenLinks thema-avond:
openbare toegankelijkheid 
van schoolpleinen

fractievergadering GroenLinks

voorrondes

fractievergadering GroenLinks

Voorrondes

zie ‘uitgelicht’

Uitgelicht
Maandag 23 maart 

19.30-21.30 

GroenLinks thema-avond 
over openbare toegankelijk-
heid van schoolpleinen.

Locatie 
ontmoetingscentrum ’t Kriekske

Stationsstraat 28, 6675 AW Valburg.

Onlangs besloot het College van B&W om 
een hoog hek te plaatsen rondom Brede 
School de Vogeltuin in Heteren, zeer tegen 
de zin van omwonenden. Ook om andere 
schoolpleinen in onze gemeente staan 
inmiddels afrasteringen. GroenLinks ziet 
hierin een tendens dat spelende kinderen 
in hun ruimte worden beknot en wil deze 
tendens graag keren. Op deze GroenLinks 
thema-avond bespreken we wat er nodig is 
om de schoolpleinen van de basisscholen 
in onze gemeente openbaar buiten school-
tijden toegankelijk te houden of te krijgen. 
Voor deze thema-avond zijn ook verte-
genwoordigers van dorps- en wijkraden 
uitgenodigd

LET OP stond oorspronkelijk gepland op 
maandag 23 februari.
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Op een avond waarop Gemeente Overbetuwe en 
Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) 

een project presenteren, waarbij de (wilde) bijen 
geholpen kunnen worden, waren veel mensen die 

op de een of andere manier met de natuur te maken 
hebben.

Als wilgenknotter kom ik in de wintermaanden vaak 
buiten om de knotwilgen van hun takkenbos te 

ontdoen, en zie soms de bebouwing oprukken aan 
de randen van mijn gezichtsveld. Op kleine afstand 

zie ik natuurlijk de boom en de sloot of wegkant 
waarlangs de boom staat, altijd een kleine microkos-

mos. In de presentatie die ik mocht geven over de 
bijen in de Overbetuwe liet ik zien hoeveel er in onze 
gemeente en aan haar gemeentegrenzen veranderd 

is in korte tijd. Dat kun je ook zien aan de dramati-
sche achteruitgang van de Patrijs, meer dan 80 % 

van de broedgevallen is verdwenen!

Tijd om in te grijpen, maar hoe? In het wilde bijen-
project kunnen burgers zich aanmelden voor een 

beplantingsplan waarbij het ontwerp verzorgd wordt 
door SLG, en de struikjes door de gemeente. Een 

prachtig idee! Vanuit de stichting Overbetuwe Groen 
Natuurlijk, waar ik voorzitter van ben, 

(www.overbetuwegroennatuurlijk.nl) willen we ook 
laten zien dat er met groene verbindingen het een 

en ander te bereiken is: als planten en beestjes van 
de ene plek naar de andere kunnen komen, dan 

hebben ze ecologisch gezien het tij mee: ze kunnen 
als een plek is uitgeput, overbevolkt of ongeschikt, 

op een andere plek komen. 
Net zoiets als wij willen op vakantie!

De vraag is of we met onze bermen dat ook niet kun-
nen bewerkstelligen: als we onze bermen geschikt 

maken voor bewoning, verplaatsing en gebruik, ma-
ken we dan die groenblauwe verbindingen? Kunnen 

we de bermen van het rode asfalt van de fietsrou-
tes gebruiken voor een vindplaats van planten en 

dieren? Ja, de grond is duur in Nederland, planten 
en dieren worden zeldzaam, we zijn op zoek naar 

mensen die planten en dieren willen 
helpen hier te blijven!

Bijen (al of niet wild) in de 
Overbetuwe

Leo Starink 
burgerlid GroenLinks Overbetuwe

http://www.overbetuwegroennatuurlijk.nl
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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 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 meeden-ken 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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