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SPEERPUNTEN FRACTIES 2011
Wat kunt u verwachten van de zeven Overbetuwse fracties in 2011? Iedere fractie vertelt over hun speerpunten voor dit jaar.

Ook in 2011 zullen we voor u doen
wat nodig is.
Samen met en voor u werken aan optimale (verkeers)veiligheid, om dorpsontwikkelingsplannen zoveel mogelijk
uit te kunnen voeren, met inzetten op
woningbouw die aansluit op realiteit en
een Wmo die mensen ondersteunt waar
nodig.
De CDA fractie wil blijven investeren in
de kracht van Overbetuwe; verenigingen,
kernen, ondernemers en ons Betuws
landschap.
Doen wat nodig is.
Ook in 2011.
www.cdaoverbetuwe.nl

D66 Overbetuwe wenst de inwoners
van de Overbetuwe een gelukkig,
gezond en gezellig nieuwjaar.
Ook in 2011 staat D66 voor een duidelijke en duurzame toekomst en blijft
met u in gesprek. Wij hopen u weer te
ontmoeten bij openbare thema avonden
en bij de caravan.
Met onze sociaal liberale grondhouding
gaan wij in een sterke coalitie verder
bouwen aan de Overbetuwe. Overigens
met grenzen aan de groei en oog voor
het Betuwse landschap.
Met vriendelijke groet
D66 Overbetuwe
Ben Ross, fractievoorzitter
www.d66overbetuwe.nl

2011 is een jaar van adequate en evenwichtige bezuinigingen. GBO richt haar aandacht daarnaast op twee belangrijke zaken:
1. het STA beleid: eenmaal ingezet beleid
moet uitgevoerd, of (indien noodzakelijk) aangepast worden. Als voorbeeld:
voetbalvereniging Excelsior voldoet aan
de voorwaarden voor een kunstgrasveld. B&W wees het plan om financiële
redenen voorlopig af, zonder overleg met
de gemeenteraad wordt beleid dus niet
uitgevoerd. GBO gaat zich inzetten voor
consequente beleidsvoering. Bouwen op
vertrouwen;
2. de schuldhulpverlening: het meest onbesproken onderwerp binnen de gemeente.
Het ministerie van SZW heeft onlangs
na onderzoek vastgesteld dat 25% van
de huishoudens betalingsproblemen
heeft. GBO wil de problemen vóór zijn en
gepaste oplossingen ondersteunen.
www.gbo.nu

De PvdA fractie Overbetuwe wenst
iedereen een gezond en vooral ook
inspirerend 2011 toe.
Wij gaan daar een bijdrage aan leveren
door u positiever bij uw eigen gemeente
te betrekken. Waar mogelijk zullen wij in
columns, op onze website of in reactie op
mails en in persoonlijke contacten ingaan
op uw ideeën, opmerkingen, vragen en kritiek. Door iets meer te weten over de achtergrond blijkt meestal dat ‘de gemeente’
best wel goede afwegingen maakt, die
ook in uw belang zijn. Helaas nemen we
tegenwoordig vaak te weinig tijd om die
achtergrondinformatie tot ons te nemen.
De PvdA Overbetuwe heeft u beter informeren en daarmee beter betrekken tot één
van haar prioriteiten voor 2011 gemaakt.
Reageren: fcvanbeers@xs4all.nl

2011 Wordt voor de toekomst van Overbetuwe
een belangrijk jaar. Grote infrastructurele en
andere (bouwkundige) projecten zullen een
start vinden in de uitvoering. Deze projecten bepalen voor een belangrijk deel de
economische ontwikkeling van onze mooie
gemeente. Onder andere door vergroting van
de bereikbaarheid, de werkgelegenheid en de
aantrekkelijkheid voor burgers en bedrijven
om zich in Overbetuwe te vestigen of verder
te ontwikkelen. Tegelijkertijd weten we dat we
de tering naar de nering moeten zetten. VVD
Overbetuwe zal hierbij duidelijk onderscheid
maken in ‘wat moet nu echt’ en ‘wat kunnen we uitstellen of zelfs afstellen’. Uiteraard
proberen we daarbij zoveel mogelijk de doelstellingen van Collegeprogramma en onze
eigen speerpunten ten uitvoer te brengen.
Stimuleren van het bedrijfsleven en bevorderen van zelfredzaamheid blijven daarbij pijlers.
www.overbetuwe.vvd.nl

Een verantwoorde inzet van de gemeentefinanciën en een gezonde meerjarenbegroting. Dat vinden wij de belangrijkste
opgave voor de raad in 2011.
De ChristenUnie fractie zet zich in om
hierin keuzes te maken die positief doorwerken naar de toekomst. Daarbij willen
wij graag luisteren naar de verschillende
partijen om afgewogen standpunten in
te kunnen nemen. Moeilijke beslissingen
gaan wij niet uit de weg. Ook blijven we
ons concentreren op de vier beleidsterreinen uit ons verkiezingsprogramma die
wij van groot belang achten:
- Opvoeden en opgroeien in de
Overbetuwe - over jeugd en jongeren
- Zorg en welzijn voor ieder - over
gezondheidszorg en maatschappelijke
participatie
- Energie steken in duurzaamheid –over
het gemeentelijk milieubeleid
- Werken aan een leefbare omgeving over economie en ruimtelijke ordening
http://overbetuwe.christenunie.nl

De Opsteker
Rolf Latour, raadslid voor D66, geeft de
opsteker deze maand aan Lida van de Voorde.
Rolf: “Zetten ontbeert een algemene begraafplaats met een urnenmuur of strooiveld.
Lida heeft op eigen initiatief dit probleem
kordaat opgepakt. Want het is belangrijk dat
inwoners in hun eigen omgeving en op hun
eigen persoonlijke wijze begraven kunnen
worden.” Lida heeft ook een idee voor de
locatie (foto): een braakliggend terrein, grenzend aan de Lantermansweide.
Als ouderling wordt Lida regelmatig met
schrijdende situaties geconfronteerd. Haar
uitgangspunt dat mensen bij hun dood nog
steeds bij de gemeenschap horen, vindt veel
gehoor. In recordtijd werden ruim 1700
steunbetuigingen verzameld.
Rolf heeft veel waardering voor de respectvolle
wijze waarop Lida het initiatief neemt en voor
haar doorzettingsvermogen. “Daarom heeft ze
deze opsteker meer dan verdiend.”

