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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.
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.
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 raadscommissie. 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. Ook
kunt u zich hiervoor aanmelden bij de griffie, via telefoon (0481) 362 305, of e-mail
griffie@overbetuwe.nl.

De Passie van…
Gabrièle Penning de Vries,
raadslid voor de PvdA.
De passie van Gabrièle is kunst in het
algemeen, maar met name schilderen.
Gebrièle: “Ongeveer een jaar of 15
geleden heb ik een cursus tekenen en
schilderen gevolgd, bij de Plataan in
Elst (10 jaar lang), en sinds die tijd ben
ik helemaal verknocht aan tekenen en
schilderen. Het geeft mij een heerlijk

voldaan gevoel als ik bezig ben, je
hoeft nergens anders aan te denken.
Ik ben er nog steeds trots op als ik
iets moois heb gecreëerd. Schilderen
is voor mij de perfecte manier om te
ontspannen.
Ik schilder vooral voor mezelf, maar
natuurlijk doet het me wat als mensen
mijn werk ook waarderen en mooi vinden. In het verleden kreeg ik van men-

sen opdrachten om iets te schilderen,
maar vaak ook begon ik gewoon en zag
dan vanzelf wel waar het uiteindelijk
eindigde.”
Een aantal jaren geleden kreeg Gabrièle
voor haar 50e verjaardag van haar gezin
een schildersweek in de Achterhoek,
Gabrièle: “Je kijkt er eerst tegenop,
maar het was een geweldige ervaring.
Tijdens zo’n week leer je toch weer
nieuwe technieken die ik nog nooit
eerder had toegepast. Bij mijn afscheid
op school, ik heb een nieuwe baan, heb
ik van mijn collega’s een aantal kunstworkshops cadeau gekregen. Ben zeer
benieuwd hoe dat uitpakt. Het is altijd
leuk en goed om iets nieuws te leren!”
Gabrièle vertelt dat ze erg druk is
met haar baan als docent Nederlands
en met het raadswerk: “Ik heb dus
weinig tijd om te schilderen. In mijn
hoofd maak ik wel duizenden schilderijen, maar heb gewoon niet de tijd
om die ideeën uit te werken. Ik neem
mijn schilderspullen wel altijd mee op
vakantie. We zoeken meestal rustige
gebieden uit om op vakantie te gaan,
want als het te druk is leidt dat me af en
krijg ik voor mezelf niet de rust om wat
moois te maken. Tijdens zo’n vakantie
vind ik het ook heerlijk om verschillende exposities en musea te bezoeken.”
Gabrièle schildert dus hoofdzakelijk
voor haar eigen rust en voldoening.
Tegenwoordig belanden de meeste
werken die zij maakt boven op zolder:
“En dat is helmaal niet erg”, aldus
Gabrièle. Ze bewaart alles, dus ook
schilderijen en tekeningen waar ze zelf
niet echt tevreden over is.
Zo komt het dat de zolder inmiddels
aardig vol begint te raken. Een mooi
nalatenschap.

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

‘Politiek is de kunst van het samenbrengen van
mensen met als doel het realiseren, cultiveren en
bewaren van het sociale leven van die mensen’.
In 1603, dus ruim 400
jaar geleden, schreef
Johannes Althusius, een
staatsrechtsgeleerde en
bestuurder deze definitie.
De ChristenUnie deelt zijn
inzicht over politiek. Het
gaat erom samen vorm
te geven aan ons sociale leven. Iedereen heeft
daarbij
verantwoordelijkheid en moet die ook
nemen.
Daarom vinden wij de
inbreng vanuit dorps- en
wijkraden, maatschappelijke organisaties, verenigingen, en natuurlijk ook van
de individuele burger, heel belangrijk.
Als bewoners positief betrokken zijn bij
hun buurt en gemeenschap nemen ze
ook verantwoordelijkheid. Zij zijn vaak
ervaringsdeskundigen en hun betrokkenheid zorgt voor een groter draagvlak,
en meer kwaliteit bij het nemen van een
besluit.
Wel moet duidelijk van te voren worden
aan gegeven welke rol wie heeft. Of het
gaat om advies, meedenken, of echt
meebeslissen over een onderwerp. Dit
voorkomt verkeerde verwachtingen en
teleurstelling.

Bij het maken van beleid
staat het welzijn van
onze inwoners bovenaan. Burgerparticipatie
kan de kwaliteit van
beleid vergroten, en
daarmee de kwaliteit
van onze leefomgeving
en samenleving. Soms
gaat het algemeen
belang boven dat van
een enkeling of groep.
De ChristenUnie is voor
een open proces waaruit
duidelijk blijkt hoe tot
een besluit gekomen is.
Ook de belangen van mensen die niet
voor zichzelf op kunnen komen willen
wij meenemen in onze besluitvorming.
Het is belangrijk dat u als burger, ook al
gebeurt niet altijd wat u wenst, toch vertrouwen heeft in wat de gemeente doet.
De ChristenUnie fractie maakt bij het
nemen van besluiten graag gebruik van
uw kennis en ervaring. Dat kan per mail
of brief, of in een persoonlijk gesprek, bij
ons in de fractie of bij u thuis.
Stabiel en betrokken:
ChristenUnie, doet u mee?
Hanny van Brakel-Huijgen,
fractievoorzitter ChristenUnie

De Opsteker
Roel Eefting, raadslid voor
D66, geeft de opsteker
deze maand aan Mariëtte
van Erp-Uitterhoeve. Roel:
“Ik ben een wereldburger en vind daarom dat
de opsteker toegekend
moet worden aan iemand
die Werelds werk doet.
Mariëtte is al ruim tien jaar
voorzitter van de wereldwinkel hier in Elst.
Samen met 50 vrijwilligers
zorgt ze ervoor dat de
winkel gewoon iedere dag
open is, en dat er natuurlijk
voldoende ingekocht wordt
om weer te kunnen verkopen. Roel heeft erg veel
waardering voor alle vrije
tijd en energie die Mariëtte
daarin steekt en vindt daarom dat ze deze opsteker
meer dan verdiend heeft!

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’.

