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Contact met de raad

Begroting 2011: met mate

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.

De gemeenteraad heeft onlangs van het
college van burgemeester en wethouders de begroting voor 2011 ontvangen.
Daarin staan de plannen en voornemens
voor 2011, voorzien van een financiële
doorrekening daarvan. Deze plannen zijn
een vertaling van de plannen van het
college dat dit jaar na de gemeenteraadsverkiezingen aangetreden is. Deze
begroting zal op dinsdag 2 november a.s.
door de gemeenteraad behandeld worden. Deze vergadering begint om 16.00 u
’s middags. In deze vergadering bekijkt de
gemeenteraad of hij in kan stemmen met
deze plannen, of deze bijgesteld wil zien.

Dat betekent dat de broekriem aangehaald moet worden. Dat is in deze begroting voor het grootste deel al verwerkt.
Van de € 7,5 miljoen die de gemeente
Overbetuwe de komende jaren moet
bezuinigen, is € 5,5 miljoen al gevonden.
Het financiële tekort dat overblijft, doet
zich voor in 2013 en 2014. De bijstelling
van de plannen die tot een besparing van
ruim € 5 miljoen hebben geleid, zullen
voor de inwoners geen grote merkbare
gevolgen hebben. De komende tijd wordt
gewerkt aan het dichten van het resterende gat, zodat de begroting over het 2012
weer helemaal op orde zal zijn.

Gemeenten ontvangen
minder van het Rijk
In deze begroting heeft het college rekening gehouden met de verminderde
inkomsten vanuit de Rijksoverheid. Als
gevolg van de economische crisis moet
het Rijk bezuinigen. Eén van de gevolgen
daarvan is dat gemeenten de komende
jaren minder geld krijgen vanuit Den Haag
voor de uitvoering van haar taken.

Meer informatie
Wilt u de begroting inzien of heeft u vragen over de wijze waarop de begroting
door de gemeenteraad behandeld wordt?
Of wilt u daarover inspreken, dan kunt u
terecht op www.overbetuwe.nl. Ook kunt
u mailen naar griffie@overbetuwe.nl, of
bellen met de griffie (0481) 362 300.

Inspreken
U kunt tijdens een raadsvergadering of raadscommissie inspreken over een onderwerp dat op
de agenda staat.
De onderwerpen die in de gemeenteraad aan de orde komen, worden meestal eerst besproken in
een raadscommis-sie. Op deze
manier zijn de politici goed voorbereid en kunnen weloverwogen beslissingen nemen tijdens de raadsvergadering. De raadsvergaderingen en commissievergaderingen zijn openbaar. De
eerstkomende raadsvergadering is op
dinsdag 29 september vanaf 20.00 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis
in Elst.
Burgerinitiatief
Het kan ook zijn dat u een onderwerp
aan de orde wilt brengen dat niet op de
agenda van de raad staat. U kunt dan
een burgerinitiatief inbrengen. Hiermee

vraagt u de raad om uw onderwerp op
de agenda te zetten. Natuurlijk kunt u
daarbij inspreken.
Bij de griffie kunt u navragen wat u hiervoor moet doen.
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…
Wijnte Hol,
raadslid voor het CDA.
De passie is ruim tien jaar geleden
ontstaan, tijdens een vakantie naar
Zoutelande. Wijnte deed de belofte om
op de fiets te komen. Dus kocht hij een
nieuwe wielrenfiets -waar hij nog steeds
mee fietst- en heeft alle 275 km met de
fiets afgelegd, Wijnte: “Een bizarre tocht”.
Wijnte vertelt dat hij vroeg weg was,
maar tegen de avond was al zijn eten
en drinken op. Het werd donker en hij
wist eigenlijk niet hoe het verder moest.
Maar opgeven dat nooit. In de afgelegen
dorpjes was geen winkel te bekennen en
uiteindelijk vond hij een tankstation waar
hij zijn ‘hongerklop’ kon stillen. Deze
tocht zal hij nooit vergeten. Het overweldigende gevoel bij het bereiken van het
eindpunt werkt ‘verslavend’.
In het begin reed hij veel lange afstanden. 6.000 à 7.000 kilometer per jaar
was heel normaal. Hij hield ook alles bij
en schreef bijvoorbeeld alle afstanden
op die hij aflegde. Wedstrijden heeft hij
nooit gereden. Wel klassiekers als LuikBastenaken-Luik en hij fietst één keer
per jaar de IJsselmeerronde in één dag.

Veel mensen vinden het een kale tocht,
maar Wijnte vertelt vol passie over de
tocht: “Het geluid van de windmolens, de
oneindige verte, alsof je nooit op de plek
van bestemming komt, en de ontlading
bij het halen van eindstreep.”
Wijnte gaat ook nog een keer de tocht
Trondheim-Oslo maken. Een tocht van
540 km binnen 36 uur door Noorwegen.
Nu fietst hij elke zaterdag met zijn broer
en nemen ze de hele week door. Op
de zondag fietst hij met vrienden en
dan gaat het om de snelheid. Ook de
vakanties doet hij meestal met de fiets,
zoals de vakantie naar Noordwijk, Wijnte:
“140 kilometer tegen de wind in trappen,
waarbij je het soms helemaal niet meer
ziet zitten, maar als je er eenmaal bent
dan maakt dit niet meer uit”.
Wijnte houdt van sport en dan vooral
van duursporten. Zo loopt hij ook veel
hard, maar dit doet hij uit pure noodzaak
door zijn drukke baan en privé-leven.
Hardlopen doet hij “even tussendoor”.

klimmen. Ook is in weer en wind over
de dijken fietsen heerlijk.” Wijnte is dan
ook geen mooi weer fietser. Ook in de
winter klimt Wijnte op de fiets. Zo vertelt
hij van een tocht in Oosterbeek bij min 18
graden celcius, met een ijskoude wind.
Wijnte dacht de juiste handschoenen te
dragen, maar dit was niet zo. Hij kreeg
bevriezingsverschijnselen en voelde zijn
vingers niet meer. Hij en zijn broer hebben
zelfs stukken gelopen om het warm te

krijgen. Wijnte heeft er een paar maanden
een dove pink aan over gehouden.
Sporten houdt Wijnte in balans: “Als ik
een week niet loop of fiets word ik lastig.
Het houdt me in balans, waardoor ik dingen kan relativeren en beter aan kan. Het
maakt mijn hoofd leeg. Daarnaast zijn er
in de Overbetuwse natuur zoveel mooie
plekjes, die je met de fiets veel beter kan
beleven dan met de auto. Je ziet zoveel
meer.”

Wielrennen blijft toch zijn favoriet: “Je ziet
zoveel onderweg en in Overbetuwe kun
je alle kanten op. Je bent bijvoorbeeld
zo in Duitsland. En in Ubbergen kun je

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’.

