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Jeugdgemeenteraad
hoogtepunt op Wegwijsdag
Afgelopen 2 december gonsde het
van de leerlingen in het gemeentehuis. Zij hadden een ‘Wegwijsdag’,
oftewel een dag die in het teken stond
van politiek. Zes groepjes (fracties)
bedachten projectvoorstellen in het
kader van het thema ‘Milieu en duurzaamheid’. Ook kregen de leerlingen
de gelegenheid om vragen te stellen
aan ambtenaren en aan ‘echte’ raadsleden over dit thema. Zo stond onder
meer Hanny van Brakel-Huijgen van de
Christen Unie een groepje leerlingen te
woord, zie foto.
Het hoogtepunt van de dag was de
jeugdgemeenteraadsvergadering, voor-

Betrekken inwoners gaat goed, wordt nog beter

gezeten door de burgemeester. De
winnende fractie, Livin’ Green, krijgt
e 1250,- voor de uitvoering van hun plan
om aandacht te vragen voor milieu en
duurzaamheid bij evenementen.

Rolf Latour,
raadslid van D66 Overbetuwe
“Ik heb geen spannende hobby’s, ik reis
niet naar exotische streken of doe aan
extreme sporten”, zegt Rolf ter introductie. Zijn grootste passie is zijn gezin.
“Misschien een open deur, maar daar
begint en eindigt het allemaal mee. Het
is de basis van waaruit je opereert.” Het
gezin bestaat, naast Rolf, uit zijn vrouw
Barbara en hun twee zonen: Sebastiaan
van 9 en Pieter van 4 jaar. “Het is een druk
bestaan, maar het is gewoon fantastisch
om die twee te zien opgroeien.” Barbara
en Rolf werken beide parttime zodat ze
een werkdag thuis zijn voor de kinderen.

De jongens voetballen bij Excelsior
Zetten. Sebastiaan in de E3 en Pieter
speelt sinds kort bij de Kabouters ‘kluitjesvoetbal’, zoals hijzelf zegt. Rolf legt
uit: “Ook als de bal uit is dan duiken
ze nog met zijn allen de struiken in,
de bal achterna.” Daarnaast gaat Pieter
met veel plezier naar de Kleutergym van
gymnastiekverenging Excelsior. Rolf heeft
veel waardering voor wat de verenigingen
allemaal doen voor de jeugd. “Ze zijn heel
belangrijk voor de dorpsgemeenschap.”
Rolf is van menig dat als het thuis behoorlijk draait, er vervolgens ruimte is om
andere dingen te ondernemen. “We hebben helaas ook andere tijden gekend
door mijn kanker en chronische darmziekte.” Sinds 2003 is hij langzaam weer

Meer betrekken… maar hoe?
De fractie aan het woord
Iedere maand schrijft één van de fracties van de gemeenteraad Overbetuwe hoe zij
contact houden met de burger. Deze maand is de PvdA aan het woord.

De Passie van…

De jongens zitten op de openbare basisschool ‘De Okkernoot’ in Zetten. “Het is
een kleine, prettige school, waar vrijwel
iedereen elkaar kent. Behalve de basisvakken als rekenen en taal, besteedt
de school veel aandacht aan creatieve
vorming, zoals toneel, sport en er is een
eigen schooltuin. Het is een school met
respect voor ieder kind ongeacht afkomst
of geloof en dat vinden wij heel belangrijk.”
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Dank u wel voor uw belangstelling. Door het lezen van dit
artikeltje bent u al weer meer
betrokken bij de gemeentelijke
politiek. Het lijkt eenrichtingverkeer, maar als u wilt reageren, kunt u mij bellen of mailen.
Contactgegevens zijn bekend
(website gemeente, website
PvdA, Gemeentegids) en mijn
e-mail staat ook hieronder. Het is dus zo
om te zetten naar tweerichtingsverkeer,
als u dat wilt. Gelukkig weten veel mensen de fractie van de PvdA te vinden, ook
zonder artikeltje in de krant. Meestal via
e-mail, af en toe een belletje, soms een
praatje tijdens het boodschappen doen,
prima! Aarzel niet en spreek de PvdA fractie aan over onderwerpen van algemeen
of persoonlijk belang.
Andersom nemen PvdA-ers vaak ook zelf
het initiatief. We bezoeken bijeenkomsten
van dorpsraden, activiteiten van verenigingen of zijn bij publieke activiteiten en
horen zo wat er speelt. We maken afspraken om een onderwerp dat op de agenda
van de gemeenteraad staat te bespreken.
Zo zorgen wij er voor dat we goed op de

hoogte zijn als we een mening
moeten vormen of een besluit
moeten nemen.
Toch is er ook bij ons de wens
de inbreng van de inwoners
bij gemeentelijke politiek te
verbeteren. Niet pas inspreken bij de raadsvergadering als
de voorbereidingen voor een
te nemen besluit al helemaal
afgerond zijn; dan is aanpassing bijna
niet meer mogelijk. Maar veel eerder, als
de voorbereidingen worden gestart, zou
de gemeente mensen actief uit moeten
nodigen om mee te praten. En dat gaat
ook gebeuren; in de loop van 2011 gaat
de gemeenteraad daarover besluiten. De
PvdA is blij met die veranderingen. Wij
verwacht dat u daardoor makkelijker de
weg naar de gemeentepolitiek weet te
vinden en zult merken dat uw inbreng daar
nog beter gewaardeerd en meegenomen
wordt.
Wilt u reageren?
Mail naar fcvanbeers@xs4all.nl.
Frans van Beers,
fractievoorzitter PvdA Overbetuwe

De Opsteker
opgekrabbeld en nu de gezondheid weer
op orde is, is dit een extra drijfveer om
actief te zijn.
Hij vindt het belangrijk om zich in te
zetten voor de lokale gemeenschap en
leefomgeving. “Je moet er samen wat van
maken en daar draag ik graag mijn steentje aan bij.” Zo werkte hij mee aan het
dorpsontwikkelingsplan Zetten-Hemmen
en was bestuurslid van de vereniging
VVLZ, die is opgericht vanwege plannen
voor een tbs-complex naast de scholengemeenschap het HPC. Rolf is nu actief
in de werkgroep Brede School Zetten en
is lid van de lokale Rotaryclub. “Ook de
Rotary zet zich in voor de ‘community’,
onder meer door geld in te zamelen voor
wereldwijde acties zoals ‘Polio de wereld
uit’ en voor lokale goede doelen.”
Door deze activiteiten is Rolf langzaam
het raadswerk ingerold. Hij is ook raadslid geworden, omdat hij vindt dat Zetten
nauwelijks meer vertegenwoordigd was
in de gemeenteraad. “Mijn uitgangspunt
is dat het altijd om mensen gaat. Raadslid
zijn betekent veel avonden weg of ‘bergen’ stukken doornemen. Het kost wel
meer tijd dan verwacht, gemiddeld ruim
10 uur per week. Helaas schiet het tennissen erbij in.”

Mickel Langeveld, fractievoorzitter van
GroenLinks, geeft deze maand de opsteker aan Wessel Jansen van landwinkel
de Smidse in Hemmen. Hij heeft een
landwinkel in biologische producten,
een webwinkel, organiseert het duurzaamheidsfestival en het fair fashion
festival. 1500 mensen bezochten het
duurzaamheidsfestival en het fair
fashion festival werd al weer voor
de derde keer georganiseerd.
Mickel noemt hem een praktische
idealist: iemand die ideeën doelgericht uitgevoerd. ”Hij wil niet
urenlang praten, maar aanpakken.” Zo heeft Wessel ook een idee
voor het nieuwe gemeentehuis. De
gemeente heeft het streven het
meest duurzame gemeentehuis
van Nederland te ontwikkelen. Hij
doet een oproep aan de gemeente
om te gaan praten met de lokale

duurzame ondernemers. Het is goed de
lokale kennis hierin te stimuleren, want
dit is ook een opstapje voor de inwoners
zelf om met duurzaamheid bezig te zijn.
Ideeën kunnen zijn een ontvangstbalie
gemaakt van duurzaam materiaal uit de
gemeente Overbetuwe of het gebruik
van duurzame Overbetuwse kunst.

Fijne Kerstdagen
De gemeenteraad van Overbetuwe wenst alle inwoners
van Overbetuwe fijne Kerstdagen
en alvast een heel gelukkig Nieuwjaar.

Contact Heeft u vragen over de gemeenteraad of de commissies, of wilt u een raadslid uitnodigen? Neem contact op met de raadsgriffie,
telefoonnummer
tel
nr. 0481 - 362(0481)
305, email:
362 305,
griffie@overbetuwe.nl
email: griffie@overbetuwe.nl.
Kijk voor algemene informatie over de gemeenteraad op www.overbetuwe.nl en ga via ‘Gemeente’
‘College en Raad’
naar ‘Gemeenteraad’.
naar ‘Gemeenteraad’.

