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Uw idee is welkom
Door de crisis krijgt Overbetuwe minder geld van het Rijk. De gemeenteraad moet daarom bekijken hoe we die
klap gaan opvangen. De raadsleden
werken aan een oplossing voor dit
geldprobleem. Goede ideeën zijn in dat
raadsproces altijd welkom.
Heeft u zo’n goed idee dat de gemeente
geld oplevert? Deel het met de raadsleden! Uw idee kunt u tot 1 juni aanstaande
via een digitaal formulier op www.overbetuwe.nl insturen.
Wat gebeurt er met de ideeën?
De ingezonden ideeën worden gebundeld
en aan alle raadsleden toegezonden. De
raadsleden kunnen die ideeën dan meenemen in de standpunten die zij over de
begroting hebben. Uiteraard maken ze
zelf de politieke afweging óf en wèlke
ideeën zij een goede oplossing vinden.
In de raadsvergadering van 5 juli geven
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de raadsleden aan hoe zij vinden dat het
geldprobleem binnen de gemeentelijke
begroting opgelost moet worden. Daarna
wordt de begroting gemaakt en in de raad
van 8 november beslist de raad definitief
over de begroting.
Doet u ook mee?
Ga naar www.overbetuwe.nl en vul uw
idee op het formulier in. Inwoners die
meedoen ontvangen een bundeling van
alle ingezonden ideeën en een verslag
van de raadsvergaderingen van 5 juli en 8
november. Op deze manier zien zij, misschien wel met hun idee, hoe het geldprobleem uiteindelijk is aangepakt. Ook
publiceren wij de bundeling van ideeën
op www.overbetuwe.nl.
Meer informatie
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de griffie, via telefoon (0481) 362 388 of via e-mail griffie@
overbetuwe.nl.

Stel dat u onbeperkte middelen ter beschikking heeft.
Hoe zou Overbetuwe er dan volgens u uitzien? De VVD
fractie reageert deze maand hierop.
Dromen zijn bij ons geen bedrog, VVD
Overbetuwe maakt dromen waar. Wij vergroten de bereikbaarheid en werkgelegenheid en maken deze aantrekkelijk voor
burgers en bedrijven om zich in onze
gemeente te vestigen en verder te ontwikkelen. Ook zonder onbeperkte middelen
willen wij dit waar maken.
Wij staan voor een veilige, verantwoorde en duurzame samenleving, naar een
gedegen sociaal, maatschappelijke en
economische ontwikkeling. Economie als
drager daarvan. Verantwoorde duurzaamheid is iets waar de VVD al decennia lang
voor staat: een realistische en levensvatbare balans tussen economische en ecologische elementen van de samenleving.
VVD Overbetuwe zal hierbij duidelijk
onderscheid maken in ‘wat moet nu
echt’ en ‘wat kunnen we uitstellen of
zelfs afstellen’. Zorg ervoor dat dromen
geen bedrog zijn, we moeten
het wel kunnen waarmaken.
Uiteraard proberen we daarbij
zoveel mogelijk de doelstellingen
van Collegeprogramma en onze
eigen speerpunten ten uitvoer te
brengen.
Wij staan voor een gezond
bedrijfsleven met een gezonde
balans. Wij hebben respect voor
de eigenheid van dorpskernen

en wijken. Wij realiseren centra waar het
goed toeven is en het leefklimaat van
burgers verbeterd wordt. Dit bereiken
we door meer eigen inbreng en verantwoordelijkheid van dorpsbewoners, oog
voor en gebruik maken van de typisch
Overbetuwse waarden en het optimaliseren van de infrastructuur. Wij staan
in goed contact met de burgers in onze
gemeente. Wij staan voor een kwalitatieve
leefbare samenleving gebaseerd op maatschappelijke verbondenheid. Een gezond
klimaat creëren voor sport & bewegen,
cultuuruitingen, recreatie, muziek en
kunst. Een veel betere integratie bij de
uitvoering.
VVD staat voor zo laag mogelijke belastingen, via belastingverlaging weer wat
teruggeven aan de bewoners. De beschikbare middelen bepalen de beleidsruimte.
Belastingen zijn voor de VVD geen sluitpost.
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Wij staan voor betrouwbaarheid & betrokkenheid.
Nakomen van beloften
en controleren of plannen
echt uitgevoerd worden.
Het oplossen van veiligheidsvraagstukken. Actieve
voorlichting aan burgers en
goed luisteren. Van dromen
naar DOEN! Meer weten?
Kijk op www.vvdoverbetuwe.nl.
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De Opsteker
De Opsteker

Robert-Jan Bax,
raadslid voor CDA fractie

Joop Beumer, raadslid voor de VVD
Rectificatie
Vorige week stond helaas een verkeerd artikel op deze plek. Het artikel De Opsteker bevatte per ongeluk niet de tekst van mevrouw Bep
Janssen-Benschop, maar wel haar
foto. Onze excuses voor deze vergissing. Hieronder staat het juiste artikel.
Joop Beumer geeft de opsteker aan Bep
Janssen-Benschop. Mevrouw JanssenBenschop is al 14 jaar vrijwilliger, waarvan
11 jaar voorzitter van de Zonnebloem
regio Oosterhout.
“Bep is een actieve en positieve vrouw die
altijd graag wil winnen“, vertelt Joop. ”Ze
is jaren mantelzorger geweest voor haar
man en zet zich nu volledig in om vooral
ouderen en gehandicapten te activeren
meer mee te doen in onze maatschappij. Dit heeft ze onder andere gedaan
door hier in Oosterhout het Koersbal op
te zetten. Dit is een sport die vooral veel
door oudere mensen en gehandicapten

gespeeld kan worden. Ze zijn hier nu
ongeveer vier maanden mee bezig en
hebben al twaalf vaste leden! Ook heeft
zij het samen met de werkgroep Kernpunt
(een onderdeel van Wmo) voor elkaar
gekregen een nieuwe mat voor het koersbal aan te schaffen. Iedere maand wordt
er mede door haar wel een activiteit georganiseerd. Hier heeft ze tegenwoordig
bijna een dagtaak aan en daarom wil ik
haar graag voor haar onvermoeibare inzet
de opsteker geven!”

Robert-Jan Bax wil de opsteker deze
maand graag geven aan zijn zus Marieke
en aan haar ‘taalmaatje’ Nayri Haroot
Yousif.
“Het is misschien wat ongebruikelijk dat
ik voor de opsteker mijn zus heb gekozen,” begint Robert-Jan,
”maar ik vind het erg
goed dat zij zich vrijwillig inzet als coach om
Nayri Nederlands te
leren. Ook het feit dat
Nayri zo gemotiveerd is
om in te burgeren hier in
Nederland vind ik zeker
een opsteker waard!
Nayri wil ook graag van
deze gelegenheid gebruik
maken om Marieke te
bedanken voor haar hulp
en vriendschap!”
Marieke werkt als vrijwilliger via de Stichting
vluchtelingenwerk, deze
stichting bemiddelt tussen de taalcoaches en

mensen die onze taal graag willen leren.
Ze zijn altijd op zoek naar mensen die
zich in willen zetten als coach, want dat
naast dat je een iemand helpt met inburgeren houd je er vaak een hele goede
vriendschap aan over.
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