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

Kijk op overbetuwe/groenlinks.nl/
doe-mee

Voor 1 miljoen eenmalig en
daar bovenop nog eens
meer dan 200.000 per jaar is
de gemeente eigenaar geworden van de P&R-garage
bij station Elst. Met de 3
miljoen subsidie van de
provincie en Europa is hiermee 4 miljoen gemeenschapsgeld gemoeid. Een
volstrekt onnodige investering, omdat je nu al kunt
parkeren op een veld waar
de komende jaren niets
gaat gebeuren.
De betaalde parkeergarage
zou onderdeel worden van
Elst Centraal, dat ook het
nieuwe gemeentehuis, kantoren en bedrijven zou omvatten. Werknemers en treinreizigers zouden gebruik gaan
maken van de meer dan 550
parkeerplaatsen. Nu de bouw
van het nieuwe gemeentehuis
niet doorgaat en er zich nog
geen bedrijven hebben gemeld
voor aankoop van grond, is
ook de parkeergarage voorals-

nog overbodig. Dat vond ook
het CDA tijdens de verkiezingen. Centraal in hun verkiezingscampagne stond het
tegenhouden van het gemeentehuis en de parkeergarage.
Maar de tijden zijn veranderd.
Eenmaal in het college kwam
voorman Jan van Baal erachter gekomen dat het tegenhouden van de parkeergarage
niet zo eenvoudig was. Er
waren al allerlei overeenkomsten met NS over de parkeergarage gesloten. Deze had hij
kunnen ontbinden, ware het
niet dat het CDA en coalitiepartner D66 hebben afgesproken dat parkeren gratis moet
zijn. Dit maakte ontbinding
een stuk lastiger vanwege de
voorwaarden in de overeenkomsten. Volgens het college
was aankoop van de garage,
die in de oorspronkelijke plannen eigendom van NS zou
blijven, de enig overgebleven
optie.
Daarnaast worden de investeringen door het gratis maken

van de parkeergarage niet
terugverdiend. Het gaat om
jaarlijks meer dan 200.000
euro dat gestoken wordt in
stenen en daardoor niet uitgegeven kan geworden aan goede zorg, het begeleiden van
mensen naar werk en het tegengaan van klimaatverandering.
GroenLinks is ervan overtuigd dat er uit de onderhandelingen met NS ook andere
uitkomsten mogelijk waren en
heeft zich in de raadsvergadering van 25 november verzet
tegen de aankoop. Als alternatief gaf GroenLinks mee dat
er in de parkeergarage wel
betaald moest gaan worden,
maar dat treinreizigers de
kosten van hun parkeerkaartje
terug zouden krijgen door een
gratis retourtje Arnhem/ Nijmegen, korting op hun treinkaartje of verrekening met het
tegoed op hun OV-chipkaart.

GroenLinks steunt plan om inwoners te betrekken
In de gemeenteraad van 25
november is een plan aangenomen om inwoners te betrekken bij de politiek. GroenLinks heeft dit plan mede

geïnitieerd. Op elke politieke
avond worden willekeurig drie
inwoners uitgenodigd om de
politieke avond bij te wonen.
Zij worden vooraf door raads-

en burgerleden geïntroduceerd in de onderwerpen die
dezelfde avond behandeld
worden.
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Spierballenvertoon B&W gaat ten koste van speelplaatsen
Wethouder Jan van Baal wil
graag daadkracht tonen.
Hij kiest hierbij soms partij
voor een kleine groep in
plaats van te zoeken naar
een breed gedragen oplossing, zo blijkt uit zijn opstelling rond Brede School
de Vogeltuin in Heteren.
Rondom deze school woont
een aantal mensen die aangeven erg veel last te hebben
van de school. De overlast is
het grootst tijdens de speelpauzes, maar ook na schooltijd ervaren deze omwonenden overlast. Zij dringen er al
enige tijd bij de gemeente op
aan om het hek te verhogen
van 1.20m naar 1.80m, zodat
de school buiten schooltijden
niet meer toegankelijk is.
Uit een enquête, uitgevoerd in
2013 onder 15 bewoners,
blijkt echter er dat de mensen
die last hebben van de school
en een hek willen, een kleine

minderheid vormen. De
meeste omwonenden, de medezeggenschapsraden van
beide scholen en de Dorpsraad Heteren zijn tegen het
verhogen van het hek: zij willen het openbare karakter van
het schoolplein handhaven,
mede omdat er buiten het
schoolplein slechts twee andere openbare ruimten in de
directe omgeving overblijven
om te kunnen spelen.
Bovendien zullen balspelende
kinderen gaan uitwijken naar
een veldje achter de woningen
van de mensen die aangeven
het meeste overlast van de
school te ondervinden, waardoor de situatie volgens de
betrokkenen zal escaleren.
tussen de kinderen en de omwonende aan de Smidsakker.
risico’s. Het college heeft hier
echter geen oren naar en zet
verhoging van het hek door.
GroenLinks heeft in de raadsvergadering van 25 november

het college met een motie op
te dragen om de oplossing in
geluiddempende maatregelen
te zoeken en niet in het op
slot gooien van een schoolterrein. Bovendien vindt GroenLinks dat alle schoolspeelplaatsen openbaar toegankelijk moeten zijn voor de jeugd.
De motie kon aanvankelijk
rekenen op een raadsmeerderheid: alle partijen behalve het
CDA stonden er welwillend
tegenover.
Helaas bleek de praktijk weerbarstig. Nadat Wethouder Jan
van Baal de cijfers uit het genoemde onderzoek ten gunste
van het collegestandpunt had
verdraaid en had gejokt dat de
Dorpsraad Heteren neutraal
in de kwestie stond, trok D66voorman Roel Eefting zijn
steun voor de motie in. Hierdoor was er geen meerderheid
meer voor de motie en zag
GroenLinks zich gedwongen
deze in te trekken.

Lingewaard stapt uit regionale samenwerking
De gemeente Lingewaard is
uit de G5 gestapt, een samenwerkingsverband tussen
de gemeentes Overbetuwe,
Arnhem, Renkum, Rheden
en Lingewaard.
In de G5 voeren deze gemeentes gezamenlijk taken uit op het
gebied van belasting, ICT, subsidies, sport, inkoop en aanbestedingen.

Door het uittreden van de gemeente Lingewaard kan Overbetuwe geen stevig blok vormen tegenover grote broer
Arnhem.
GroenLinks heeft B&W in de
raad van 25 november nog
opgeroepen om alles in het
werk te stellen om Lingewaard
alsnog binnenboord te houden,.
Helaas steunden de coalitiepar-

tijen CDA en D66 deze oproep
niet en haalde deze de eindstreep niet.

Brede School de Vogeltuin (in
aanbouw)

Hanno Krijgsman: ‘Met
de bouw van de P&Rgarage deelt het College
‘gratis’ flesjes water uit
naast een stromende
kraan. De rekening voor
deze flesjes komt bij de
inwoners terecht.”
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Ondertussen in Overbetuwe...
De gemeenteraad heeft op 25
november ingestemd met de
begroting van Presikhaaf
bedrijven (bemiddelaar en aanbieder van beschermd werk).
Hoewel de begroting in de min
eindigt, vindt GroenLinks het
toch goed dat er is ingestemd.
Als er niet was ingestemd hadden de mensen, die afhankelijk
zijn van beschermd werk, op
straat gestaan.
De gemeente krijgt minder geld
om chronisch zieken en gehandicapten te ondersteunen.
In het kader van de decentralisaties worden de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WtcG) en regeling
compensatie eigen risico (CER)
afgeschaft en is de gemeente
verantwoordelijk om in de kosten tegemoet te komen. Omdat
de overheveling van deze regelingen gepaard gaat met een
bezuiniging, moet de gemeente

keuzes maken.
De gemeente kiest ervoor om
alleen chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen
tot 110% van de bijstandsnorm
te blijven ondersteunen. Mensen
die onevenredig getroffen worden door de overheveling van
taken krijgen maatwerk aangeboden.

bijvoorbeeld bij aan- of verkoop
van grond. Dit standpunt zal
GroenLinks ook op 9 december
verkondigen. Waar mogelijk zal
GroenLinks pleiten voor behandeling in de openbaarheid

GroenLinks had liever gezien
dat de inkomensgrens gelegd
werd bij 120% van de bijstandsnorm, maar een amendement
van deze strekking haalde het
niet.
Er komt weer een besloten
raadsvergadering aan, te weten
op dinsdag 9 december. GroenLinks heeft in 2013 een motie
ingediend om het aantal besloten raadsvergaderingen tot een
absoluut minimum te beperken
en alleen plaats te laten vinden
als het echt niet anders kan,

Belangrijke onderwerpen op de komende politieke avonden
Dinsdag 9 december: voorrondes:
 Decentralisaties:
hulp en WMO

jeugd-

 Bestemmingsplan Zetten
-Hemmen wordt beheersverordening. Dit is
een soort verlenging van
het bestaande bestemmingsplan. Eigenlijk
moet dit om de 10 jaar
vernieuwd worden (het
huidige bestemmingsplan
stamt uit 2005), maar het

Beschermd werk vanuit Presikhaaf
Bedrijven

lukt niet om dit op tijd te
doen. Daarom is het
voorstel om voor 5 jaar
een beheersverordening
in te stellen en dan binnen 5 jaar het bestemmingsplan te vernieuwen.
Dinsdag 9 december: besloten raadsvergadering.
Onderwerp: onbekend

Mickel Langeveld:
besloten vergaderingen
zijn alleen toelaatbaar
als openbaarheid het
belang van de gemeente
schaadt, bijvoorbeeld bij
aankoop of verkoop van
grond.

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

Overbetuwe.groenlinks.nl

Vragen? De raadsleden horen het graag!!
Mickel Langeveld (zorg en welzijn;
werk, onderneming en economie; financiën 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

Meedoen?

Agenda

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

Dinsdag 9 december 19.00-22.00
Voorrondes en besloten raadsvergadering

Kijk op overbetuwe/
groenlinks.nl/doe-mee

Dinsdag 16 december 19.30-21.30:
Fractievergadering GroenLinks

