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Contact met de raad
De gemeenteraadsleden waarderen het zeer als inwoners de moeite
nemen om mee te doen in het besluitvormingsproces. Door contacten met
u kunnen raadsleden beter inschatten
wat de gevolgen van bepaalde beslissingen zijn. De meest gebruikelijke
manieren om mee te doen zijn het
spreekrecht en burgerinitiatief.

Doet u mee?
De griffie vertelt u er graag meer over. Als
u hiervan gebruikt wilt maken, kunt u het
beste contact opnemen met de griffie,
telefoon (0481) 362 305, of e-mail griffie@overbetuwe.nl.
Zo weet u ook zeker dat er voldoende
tijd is voor uw inbreng.

De passie van Peter is ontstaan toen hij
11 was. Hij werd lid van de scouting.
Eerst als welp, daarna bij de zeeverkenners en op het laatst heeft hij nog als
stuurman leiding gegeven. 's Zomers
gingen ze varen en in de winter werd er
aan de boot gewerkt. Peter heeft er veel
geleerd: “Niet alleen het zeilen, maar ook
hoe ik dingen moest aanpakken. Je zit
als één team op de boot en je moet het
met elkaar doen; als groep moet je het
zien te rooien.”
Toen Peter eenmaal had gevaren, wilde
hij niet anders: “Op het water is alles
zoveel mooier en erg gemoedelijk. Je
moet je overgeven aan de elementen en
je komt op de mooiste plekjes, waar je
anders niet komt, zoals de Biesbosch.”
Na wat jaren rust begon het varen weer
te kriebelen toen vrienden Peter en zijn
gezin uitnodigde om mee te gaan varen.
Sindsdien huurt het gezin regelmatig
een zeilboot. Ze vaarden op de Friese
meren, het IJsselmeer, het Markermeer
en over de Waddenzee naar Texel en
Vlieland. “Het varen op de Waddenzee
was geweldig, met de zeehonden en
de vele kwallen die rond de boot.” Ook
de kleine vissersdorpjes als Hoorn, Urk,
Volendam en Monnickendam werden
niet overgeslagen.
Peter vertelt: ”Het is heel leuk om hier
te liggen. Het heeft iets gezelligs en je
maakt snel contact. Soms ligt je met zes

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 D66 aan het woord.

’’Klankborden met onze inwoners is van groot
belang. D66 betrekt burgers bij besluitvorming in
een permanente campagne met de burger aan tafel’’
toekomst. Daar werkt D66
Uitgangspunt is dat een
graag aan mee!
bestuur zich gedragen
weet door de bevolking
D66 trekt er met de
en zich realiseert, dat het
caravan op uit
bestuur er voor de burgers
Op zaterdag 13 november
is en niet andersom. De
en zaterdag 11 december
dorps- en wijkraden direct
trekt D66 Overbetuwe met
betrekken bij plannen
de caravan weer langs
zorgt voor draagvlak in
dorpen en wijken in onze
de kernen. ‘Klankborden’
mooie gemeente.
met onze inwoners is van
Tussen 11.30 en 15.00
groot belang en (digitale)
uur worden verschillende
enquêtes en onderzoeken Ben Ross, fractievoorzitter
dorpen en wijken met
maken snel duidelijk wat D66 Overbetuwe.
de opvallende caravan
de mening van de bevolbezocht. Wij hopen ook deze keer veel
king is. D66 steunt burgerinitiatieven en
mensen te spreken.
de verwachtingen m.b.t. de rol en positie
van de burgers moeten zuiver en integer
D66 Overbetuwe blijft inwoners
gemanaged worden. Voor een drempelopzoeken. Ook met de bekende caravan.
loze democratie is deregulering nodig en
D66 stelt voor om bij de invoering
van een nieuwe regel, twee oude
regels af te schaffen.

De Passie van…

Peter de Waard,
raadslid voor de VVD
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boten dik in de haven en moet je dus
over andermans boten klimmen om bij
je eigen boot te komen. Bij deze tochten ligt de nadruk vooral op de vakantie
en het tempo wordt hierop aangepast.
Eerst rustig aan ontbijten, dan vier à vijf
uur varen en in de loop van de middag
in een volgende haven aankomen, om
als afsluiting een borrel te nemen op de
goede vaart.”

Een transparate en toegankelijke gemeente is klantvriendelijk georganiseerd en ons nieuwe
gemeentehuis zal hieraan moeten
voldoen. Het kan een ontmoetingsplaats worden voor onze
inwoners en een broedplaats
voor ideeën met het oog op de

Eenmaal per jaar doen Peter en zijn
vrienden mee met een zeilwedstrijd: de
8-uurs race. “Je mag dan zelf kiezen
op welke plek je start en de finish is om
17.00 uur in Enkhuizen. Het gaat er dan
om wie de meeste mijl heeft gevaren.”
Het afgelopen jaar hadden ze gewonnen.

De Opsteker

Ook op grotere schepen is Peter graag
te gast. Zo is hij met vrienden en de
bemanning in drie dagen op een tweemaster van Kiel (Duitsland), langs
Bremen naar Scheveningen gevaren.
Ook is hij vanuit Friesland, via Borkum
(Duits Waddeneiland) naar Helgoland
(Duitsland) gevaren. De oversteek duurde 17 uur en ze hebben de hele nacht
doorgevaren. “In het donker, op volle
zee met veel wind heerst een heel aparte
sfeer. We moesten wachtlopen: 4 uur op
en 4 uur af. Je doet dit samen met de
bemanning van de boot. Echt een heel
leuke ervaring.”
Peter hoopt het varen nog met enige
regelmaat vol te kunnen houden. Een
zeiltocht tussen de Griekse eilanden
staat nog hoog op het verlanglijstje.

Wijnte Hol,
raadslid voor het CDA.
Wijnte Hol geeft in de ‘Boshut’ de opsteker aan Vincent Bos. Wijnte wist het
meteen: “Deze geef ik aan Vincent. Hij
staat altijd voor iedereen open en laat
iedereen in zijn waarde. Goede doelen
vormen een belangrijk onderdeel in zijn
leven. Hij heeft een adoptiekind in Bolivia en zou graag
het missiewerk weer oppakken. Daarnaast is hij actief in
het verenigingsleven, ondanks
zijn drukke baan en zorg voor
de familie. Hij doet veel voor
de kerk, zoals schrijven voor
het contactblad en organiseren van de Werenfridusdag.
Ook is hij lid van de Batsers.
Carnaval is voor Vincent niet
alleen het drinken van een
biertje, hij is ook actief binnen
de VEKO. Naast de carnavalsoptocht, maken zij de kwats

krant, reiken de doppert uit (wie heeft de
gemeente op de kaart gezet) en zorgen
voor de al jaren geslaagde sinterklaasintocht.”
“Maar dit alles doe ik niet alleen”, benadrukt Vincent. “En daarom verdient nou
juist Vincent de Opsteker”, zegt Wijnte.
“Vincent is bescheiden en denkt altijd
aan de ander.”

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’.
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