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Dromen over Overbetuwe
Stel dat u onbeperkte middelen ter beschikking heeft. Hoe zou Overbetuwe er dan volgens u uitzien?
Gemeentebelangen Overbetuwe (GBA) reageert deze keer hierop.
De GBA fractie droomt over haar dorpen,
heerlijkheden en buurtschappen, samen
één gemeente, ons Overbetuwe.

en daarmee niet altijd en vooral niet tijdig
genoeg duidelijk zijn over de mogelijkheden om wensen te realiseren.

Onze dromen gaan niet over geld, maar
over mensen en idealen. Zoveel mensen,
zoveel dromen, zoveel wensen.

Waarover droomt Gemeentebelangen
Overbetuwe…
-		Dat alle mensen zoveel mogelijk voor
zichzelf kunnen zorgen
-		Dat alle mensen zich inzetten om elkaar
daarbij te steunen
-		Dat alle mensen op hun eigen wijze bijdragen aan onze Overbetuwse samenleving
-		Dat alle mensen samen zorgen voor
een mooie en schone leefomgeving
-		Dat alle mensen samen zorgen voor
een veilige leefomgeving

Het is de mooie taak voor ons, Gemeentebelangen Overbetuwe, om de
wensen van mensen op elkaar af te
stemmen. Het is een constant zoeken
naar evenwicht tussen het dorpsbelang,
het gemeentebelang en de gemeenteoverschrijdende belangen. Veel van
onze dromen zijn al vertaald in de
Toekomstvisie+, een boekwerk met idealen voor de toekomst van de gemeente
Overbetuwe.
Ambities zijn mooi, teveel ambities werkt
verlammend en levert uiteindelijk niets
goeds op.
We moeten ons durven te beperken, niet
ál onze dromen willen waarmaken.

Met elkaar voor elkaar!
De Dorpsontwikkelingsplannen vinden wij
een mooie vertaling van dromen van
mensen. Hierin schuilt de kracht van de
DOP’s, de kracht van mensen. De intentie om te komen tot iets moois.

‘Uw idee’ in bespreking
kadernota
Van afgelopen maart tot
juni konden inwoners van
de gemeente Overbetuwe
hun ideeën insturen over
wat de gemeente geld kan
opleveren. Deze ideeën
zijn doorgestuurd naar
de raadsleden, zodat ze
deze konden gebruiken
bij de behandeling van de
kadernota. In de kadernota
geeft de gemeenteraad de
kaders aan voor de begroting
Ideeën behandeld in raadsvergadering
In totaal zijn 48 ideeën ingezonden
en doorgestuurd naar de raadsleden.
In de raadsvergadering van afgelopen
5 juli tijdens het behandelen van de
kadernota was er aandacht voor deze
ideeën. De CDA fractie speelde de
bal naar het college: fractievoorzitter
Jackie Versluis: “Nu dit in gang is gezet,
willen en moeten we er als fractie ook
iets mee gaan doen. Daarom vraag ik

aan het college van burgemeester en
wethouders wat jullie ervan vinden. Kan
het college van B&W een voorschot
nemen en bekijken welke voorstellen de
moeite waard zijn?”
Verantwoordelijk wethouder Ruud Mooij
pakte de bal op en geeft een reactie op
de ingestuurde ideeën namens het college van B&W. Op de gemeentepagina
van deze krant leest u deze reactie.
Kadernota onderdeel van begroting
De gemeenteraad stelt jaarlijks de
begroting voor het volgende jaar vast.
Het vaststellen van de begroting gebeurt
in drie stappen:
1. De gemeenteraad geeft in juni de
kaders voor de begroting aan in de
kadernota.
2. Het college van burgemeester en wethouders stelt op basis van de kadernota
de begroting op.
3. De raad stelt in de raadsvergadering
van 8 november 2011 de begroting vast.

We denken dat de ‘dromers van de DOP’s’
goed beseffen dat al hun dromen niet
gelijk of misschien wel nooit uitkomen.
Wat lastig is dat wij, van zijde van de politiek, graag dromen willen laten uitkomen

Wij blijven open staan voor al uw ideeën!
Gera Koopmans Jacobs,
Gemeentebelangen Overbetuwe
www.gbo.nu info@gbo.nu

De Passie van…
Luca Consoli, raadslid voor het CDA
Muziek is een grote passie van Luca,
maar koken is toch wel de grootste!
Luca is opgegroeid in Italië met zijn
Italiaanse moeder, die heel goed kon
koken. Zij gebruikte alleen maar verse
ingrediënten. Als kind al stond Luca
altijd naast zijn moeder te kijken hoe ze
kookte.
“Tja, en toen ik daarna in Nederland
kwam wonen moest ik in één keer voor
mezelf zorgen”, vertelt Luca:”En dan kun
je kiezen tussen niet koken en eten halen
of zelf koken. In tegenstelling tot mijn
moeder, die vooral een eigen streekrepertoire had, houd ik er van om te
experimenteren. Omdat ik natuurlijk van
huis uit altijd vers at, ben ik niet gewend
om uit pakjes te eten. Het liefst experimenteer ik met gerechten uit andere
keukens, zoals de Indiase of Japanse
keuken. Ik heb thuis een kruidenkastje
waar wel 120 verschillende soorten kruiden in staan en een hele kast vol met
kookboeken van over de hele wereld!”

sen uit te nodigen: “Dan maak ik er echt
werk van en ben meestal al drie dagen
van te voren druk in de keuken bezig.
Ik geniet er daarna ook van om lang en
uitgebreid te tafelen met die vrienden
onder het genot van een heerlijk glas
wijn. Want wijn en eten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden!”

Luca is van beroep wetenschapper en
vindt het koken een heerlijke uitlaatklep naast dit werk. Maar ook is hij van
mening dat koken een soort chemie is,
Luca is dan ook erg geïnteresseerd in
de moleculaire gastronomie: “Dat is de
combinatie van koken en wetenschap en
dit kan verassende resultaten opleveren.
Zo heb ik vanuit dit principe eens ijs met
basilicum gemaakt en dat was heerlijk!”
Naast dat Luca graag voor zijn gezin
kookt, vindt hij het ook erg leuk om men-

Als tegenhanger van het Fast-food is
er Slow-food. Dit is een internationale
beweging die staat voor puur, lekker en
eerlijk eten. Luca is ook hier lid van. “Ik
vind het belangrijk dat wat wij eten vers
en eerlijk is, dus ik zal niet snel voor de
kiloknallers in de supermarkt gaan. Ik
probeer mijn dochter zo veel mogelijk
kennis te laten maken met echte en
eerlijke smaken en laat haar zo ook zien
hoe je met respect voor de wereld en het
milieu kunt eten.”
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