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Raadslid voor 1 dag
Wat gaat u doen, als u
één dag raadslid bent?

Iedere maand schrijft één van de fracties van de gemeenteraad Overbetuwe hoe zij
contact houden met de burger. Deze maand is GroenLinks aan het woord.

Uw kennis en kunde is welkom

Stelt u uzelf eens voor dat u voor één
dag raadslid bent en op die dag mag
beslissen wat u binnen de gemeente
wil aanpakken.

Mail uw ‘raadslid voor 1 dag’ opmerkingen naar griffie@overbetuwe.nl.

De Passie van…
De grootste passie van Roel is het op
weg helpen van mensen. Dit helpen
kan hij op meerdere manieren invullen, bijvoorbeeld door middel van zijn
werk. Hij is seniortrainer bij een bureau
dat zich richt op het vanuit passie, met
creativiteit en authenticiteit stimuleren
van mensen.
Op deze manier krijgen ze op het terrein
van gedrag en vaardigheden inzicht
in hoe ze effectiever kunnen worden
in hun communicatie. Daarnaast is
Roel ruim 30 jaar actief geweest voor
Amnesty International.

Voor Amnesty heeft hij onder andere
vier maanden in Tanzania gewerkt,
heeft hij de staatsgreep in Cambodja
meegemaakt en is in China op zoektocht geweest naar een gewetensgevangene. “Als je veel in de wereld hebt
gereisd, zoals ik en mijn partner, dan
besef je pas hoe goed wij het hier in
Nederland hebben”, vertelt Roel.
”Het probleem in Nederland is alleen
dat mensen niet goed met elkaar communiceren. Zo krijg je bijvoorbeeld
negatief machtsgedrag. Dit is zeker

de gemeente raad moet
inwoners en betrokken organisaties actief
gevraagd worden wat
zij op hun hart hebben. Het raadslid is de
gekozen vertegenwoordiger die de finale afweging maakt, maar in de
periode daarvoor is hij
voor een goede afweging afhankelijk van de
inbreng van anderen.

Als gemeenteraadslid sta
ik midden in de samenleving. Het is de plek
waar ik werk, mijn kinderen naar school breng en
sport. Eén keer in de vier
jaar gaat u stemmen, één
keer per vier jaar laten wij
meer dan anders van ons
horen, maar dat is pas
het startpunt.

Wat zou dat dan zijn? Graag horen
we dit van u. Een raadslid reageert
hierop via deze pagina.

Roel Eefting, raadslid voor D66

Meer betrekken… maar hoe?
De fractie aan het woord

niet waar ik voor sta. Daarom heb ik
een jaar of acht geleden mijn werk
voor Amnesty op een wat lager pitje
gezet, om me meer in te zetten voor de
politiek in de eigen buurt. Ik wil bewust
niet de landelijke politiek in, omdat
ik juist graag dicht bij de mensen wil
blijven en niet mijn werk vanachter een
bureau wil doen. In de twee maanden
dat ik nu raadslid ben, hebben al veel
mensen mij benaderd of ik iets voor ze
kan betekenen.
Het actief luisteren en ondersteunen
van deze mensen geeft mij veel energie! Ik ben sowieso van mening dat
de politiek veel meer naar buiten moet
treden, richting de
mensen. Om hen
draait het uiteindelijk allemaal! Door
middel van mijn
deelname in de
werkgroep burgerparticipatie -vanuit de gemeenteraad opgezet- wil
ik daar graag mijn
actieve steentje
aan bijdragen. Dat
onderwerp is echt
een van mijn passies”.
Als plaats voor de
foto bij zijn passie
heeft Roel gekozen voor de totempalen voor de school Het Westeraam. De
reden hiervoor is dat hij zelf ook een
wereldreiziger is. Bovendien staat de
totempaal voor cultuur.
Roel: “En cultuur is de basis van hoe je
met elkaar omgaat. Een Indianencultuur
geplaatst op Romeins grondgebied!
Daarnaast is het Westeraam een
school waar kinderen vanuit de wijde
omgeving naar school gaan, de plek
waar gebouwd wordt aan communicatie en aan de toekomst!”

“Hoe betrekken we inwoners bij de politiek?” dat
is een vraag die vaak
gesteld wordt. Hoe geven
we invulling aan burgerparticipatie?
De gemeenteraad is gekozen om een
afweging van belangen te maken over
zaken die in de gemeente spelen. Daar
zijn we voor gekozen en dat doen we
graag.
GroenLinks vind dat die afweging niet
alleen in de gemeenteraadsvergadering thuishoort, maar ook daarbuiten in
gesprek met de mensen waarover het
gaat. De kracht en creativiteit van de
mensen, die hier wonen, moet een rol
spelen in de projecten die de gemeente
uitvoert. Het zorgt voor een breder
draagvlak en beter resultaat.
Ook voor besluiten worden genomen in

Een raadslid woont
gewoon in een huis
waar u op de deur kunt kloppen, heeft
een telefoonnummer dat u kunt bellen,
een emailadres waarnaar u kunt mailen
en soms ook nog een twitteraccount
om te volgen. In de gemeentegids die
recent bij u op de deurmat is gevallen vind u adressen en de telefoonnummers van alle in maart gekozen
gemeenteraadsleden, ook die van mij.
Veel mensen weten ons al te vinden,
dus maak er gebruik van! Wij willen
graag de kwaliteit van onze beslissingen met behulp van uw kennis en
kunde verbeteren.
Mickel Langeveld,
fractievoorzitter GroenLinks
http://overbetuwe.groenlinks.nl

De Opsteker
Gabrièle Penning
de Vries, raadslid voor de PvdA
geeft de opsteker graag aan
Ferdinand Alewijn.
Ferdinand is al
ruim acht jaar
vrijwilliger bij de
Kinder-Speeldagen Elst. Tot zijn
12e jaar heeft
hij zelf meegebouwd. Daarna is
hij gevraagd om te
komen assisteren.
Dit doet hij nu nog
steeds met erg
veel plezier.
Naast het helpen bij de bouwweek
verricht hij ook verschillende taken
tijdens onder meer carnaval, sinterklaas, oranjemarkt en andere markten
en evenementen.

“Ik vind het geweldig dat jonge mensen zich met zo veel plezier belangeloos inzetten voor anderen. Vandaar
dat ik deze opsteker graag aan hem
wil geven!”, aldus Gabrièle.

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’.

