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Ervaringen met de Politieke
avonden

Inspreken en meespreken op
Politieke avonden

Inwoners, raadsleden, organisaties, verenigingen: allemaal hebben ze de
gelegenheid eens in de drie weken met elkaar in gesprek te gaan tijdens
de Politieke avond in Overbetuwe.

Sinds afgelopen januari vergadert de gemeenteraad volgens een nieuwe
structuur en houdt zij iedere drie weken op de dinsdagavond een Politieke
avond. Tijdens deze avonden kunt u op verschillende manieren inspreken
en meespreken. De komende tijd leest u via dit Raadsnieuws over deze
mogelijkheden.

Vanaf afgelopen januari werkt de gemeenteraad volgens dit nieuwe
systeem. Hoe zij dat ervaren, leest u in dit artikel. Over een paar weken
leest u in dit Raadsnieuws het vervolg.
Henk Vreman, Gemeentebelangen Overbetuwe
Als voorzitter/lid van de werkgroep, die de Politieke
avonden heeft voorbereid, kan ik in algemeenheid
zeggen, dat ik tevreden ben over de gang van zaken.

Deze maand: inspreken tijdens het Rondetafelgesprek
De naam zegt het eigenlijk al: bij dit gesprek schuift u aan tafel bij de raads- en
burgerleden en praat u mee. Dit gesprek gaat altijd over een onderwerp dat op
de politieke agenda staat. Voor u, als meespreker, gelden dezelfde spelregels
-in verband met een ordelijk verloop van de vergadering- als voor de andere
deelnemers aan het gesprek.
Op www.raadoverbetuwe.nl staat wanneer de Politieke avonden zijn en wat er
op de agenda staat. Ook twittert de griffie van de gemeenteraad onder de naam
RaadOverbetuwe hierover.

De dynamiek tijdens en na vergaderingen is fors
toegenomen, raad- en burgerleden komen tijdens
de koffiepauzes in de hal gemakkelijk met elkaar in
gesprek en tijdens de rondetafelgesprekken wordt
interactief met elkaar omgegaan.

Vooraf aanmelden
Wilt u meespreken? Dan meldt u zich uiterlijk voor 17.00 uur op de dag van de
vergadering aan bij de griffie. Dat kan via telefoon (0481) 362 300 of via e-mail
griffie@overbetuwe.nl. Vermeld hierbij uw naam, (email)adres, telefoonnummer
en het agendapunt waarover u het woord wilt voeren.

Wel hoop ik dat inwoners meer gebruik gaan maken
van het spreekuur.
Dennis Janssen, CDA
Ik vind het Rondetafelgesprek met inwoners,
verenigingen en instellingen het beste nieuwe
onderdeel. Hierdoor komt echt uitwisseling van
informatie op gang.
Mijn indruk is dat sommige onderwerpen worden
afgeraffeld, doordat er te veel agendapunten op één
avond zijn.
En over burgerparticipatie: als je onderwerpen zoals
het gemeentehuis op de agenda zet, maakt de
vergadervorm niet meer uit. Iedereen heeft er een
mening over: de burgerparticipatie is optimaal!
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De passie van…..

wat georganiseerd krijgen. Uiteindelijk is het mede dankzij de inzet van het actiecomité
gelukkig niet doorgegaan.”

Aad Noordermeer, raadslid voor het CDA

Om niet alleen tegen te zijn, maar ook zelf verantwoordelijkheid te nemen, is Aad lid
geworden van de oudercommissie van het kinderdagverblijf van zijn dochter en heeft
hij zich in 2008 aangemeld als bestuurslid bij CDA Overbetuwe. In 2009 werd hij daar
afdelingsvoorzitter en vanaf april 2011 is Aad raadslid voor het CDA. “Als niemand zich
ergens druk over maakt, gebeurt er uiteraard ook niks. Ik probeer zoveel mogelijk mee
te denken met mensen en zo te helpen dat ideeën of klachten op de goede manier
bij de politiek terecht komen. Ik heb gesprekken met de mensen in Overbetuwe en
probeer er voor te zorgen dat er binnen de politiek discussie komt over zaken die in de
wijk spelen.

Politiek en mensen, en dan vooral het
samenbrengen van deze twee, dat is de passie
van Aad Noordermeer van het CDA. “In 2005 ben
ik vanuit Dordrecht naar Elst gekomen. Mijn vrouw
werkt in Nijmegen en we wilden graag in de buurt
wonen. In die tijd was de bouw van Westeraam in
volle gang en hebben we daar een huis gekocht.
Precies in die tijd was er sprake van dat er
enkele klassen van de middelbare school in een
basisschool geplaatst zouden worden. Dit zorgde
uiteraard in de buurt voor aardig wat onrust.
Binnen ‘no time’ was er dan ook een actiecomité
van bewoners opgericht waar ook ik voor
gevraagd werd. Iedereen in de buurt heeft wel
contacten en vaardigheden om actie te kunnen
voeren en zo kun je met een groep dus heel snel

Een mooi voorbeeld van het betrekken van de inwoners bij een politieke beslissing
is het Cool Nature speelterrein hier op Westeraam. Kinderen werden via scholen
gevraagd mee te denken over de inrichting van dit terrein. Hier hebben veel kinderen
op gereageerd en ze hadden ook erg leuke ideeën. Wat dan weer zo jammer is, is dat
er helemaal geen terugkoppeling is geweest naar deze kinderen over ideeën die niet
overgenomen zijn. Dit komt helaas nog veel te veel voor en ik zet me er dan ook voor
100% voor in om het contact tussen de inwoners van Overbetuwe en de lokale politiek
te verbeteren!”
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