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Raadslid voor 1 dag
Vorige maand deed de redactie van
Raadsnieuws een oproep: wat zou u
aanpakken, als u voor één dag raadslid
zou zijn? Onderstaand ziet u de (door
de redactie ingekorte) reactie van Cor
Schrijvers. De reactie van het CDA is hieronder ook te lezen.
Cor Schrijvers voor 1 dag
raadslid
"Het onderwerp dat ik onmiddellijk zou
aanpakken is de informatie bij wegwerkzaamheden. Reden hiervoor is het volledig ontbreken van enige informatie ten
aanzien van wegafsluitingen en aanbevolen omleidingen. Mijn ervaring betreft de
Rijksweg Noord en de Griegstraat in Elst
maar ik kan me voorstellen dat dit soort
problemen zich ook in andere kernen van
de gemeente kunnen voordoen.

ondervinden van wegafsluitingen en
omleidingen blijkt elke keer weer. Vooral
bewoners en aanwonenden ondervinden ongemak wanneer er gewerkt moet
worden aan wegen. Meneer Schrijvers
geeft aan dat hij gelijk actie zou ondernemen omdat de omleidingen in/rond de
Muziekbuurt niet goed zijn geregeld.

Kortom: een situatie die direct om actie
vraagt, vandaar mijn 1 dags keuze."

Het is goed dat er signalen afgegeven
worden. En als in dit geval er omleidingen
zijn die niet goed worden aangegeven,
om dat verder te onderzoeken. Als raadslid kun je het probleem zelf niet even alleen
oplossen. Het is wel mogelijk om via de
verantwoordelijke wethouder kenbaar te
maken aan de gemeentelijke organisatie
wat en dat er een probleem is, zodat er
actie kan worden ondernomen. Dat heeft
de CDA fractie nu dan ook gedaan.
Via de website van de gemeente kan
iedereen informatie krijgen over de wegwerkzaamheden en het lijkt me wel
goed om deze nogmaals onder de aandacht te brengen: www.overbetuwe.nl/
actueel/werkinuitvoering. Ook de herinrichting en fases worden
hier weergegeven."

Reactie van Jackie Versluis (CDA)
"Wegafsluitingen en omleidingen….
Dat niet alleen weggebruikers hinder

En wat zou u aanpakken, als u voor één
dag raadslid bent? Stuur uw reactie per
e-mail naar griffie@overbetuwe.nl.

Mijn grootste ergernis is dat er voor de
gebruikers van deze wegen geen enkele informatie van wegafsluitingen wordt
gegeven. Daar sta je dan midden op de
weg en je weet niet waar heen.

De Passie van…

Ineke Janssen-Huijs, raadslid voor
Gemeentebelangen Overbetuwe
Ineke heeft meerdere passies zoals haar
familie, vrienden en koken. Maar de passie
die er toch wel bovenuit steekt is lezen!
“Ik las als kind al erg veel”, begint Ineke:
“en in de tijd dat ik nog niet zelf kon lezen
vond ik het geweldig als er voorgelezen
werd. Naast dat ik veel lees, kan ik ook erg
snel lezen. Er gaan dus aardig wat boeken
doorheen. Een E-reader is ook echt een
uitkomst voor mij; vooral met vakanties
gaat er een krat boeken alleen al voor mij
mee.”
Boeken, tijdschriften, strips maar zelfs
etiketten en gebruiksaanwijzingen; alles
wordt uitgebreid gelezen. “Ik vind lezen
een heerlijk ontspannende afsluiter van
de dag. Als ik lees zit ik er ook echt helemaal in en kan soms zelfs erg emotioneel

worden. Ik weet na een tijd vaak niet eens
meer hoe de hoofdpersoon heette of hoe
het verhaal precies geëindigd is. Maar de
grote verhaallijnen vergeet ik nooit. Thrillers
en waargebeurde verhalen zijn favoriet,
maar ik lees ook veel Nederlandse literatuur en andere genres zoals Harry Potter.
Alleen science fiction vind ik niet veel aan.
Sowieso stop ik met een boek lezen als ik
er na een bladzijde of 20 niet in zit.”
Ineke heeft niet echt een favoriete schrijver of boek. Het enige wat ze wel al
jaren spaart is het literaire tijdschrift van
Snoecks. Deze komt 1 keer per jaar uit
en vraagt ze met de feestdagen aan haar
familie. Dit tijdschrift staat vol met korte
verhalen, kunst, reportages enz.
“Ik ben ook erg zuinig met mijn eigen
boeken, ik zal het nooit open op tafel
leggen of er ezelsoortjes in maken. Dit is
ook de reden waarom ik niet zo heel snel
mijn boeken uit zal lenen. Of het moet
aan iemand zijn waarvan ik weet dat ze
er net zo zuinig mee omgaat. Voor de
zomervakantie haal ik vaak boeken bij de
uitverkoop bij de bieb, daar hoef ik dan op
vakantie iets minder voorzichtig mee om
te gaan. Ik neem me ook vaak voor deze
boeken weg te gooien als ik ze uit heb,
maar ik kan ook van deze boeken geen
afstand doen. Ik lees praktisch nooit een
boek voor de tweede keer, maar wegdoen
kan ik ze niet. Met als gevolg dat mijn boekenkast veel te klein is en ook de zolder al
aardig vol begint te raken!“

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 VVD aan het woord.

VVD Overbetuwe altijd op weg voor de burger!
Hoe betrek je de burger? Op
die vraag kan je natuurlijk
allemaal ‘dure’ antwoorden
geven over maatregelen ter
bevordering van burgerparticipatie en zo. Maar dat roept
men al decennia lang. Bij de
VVD Overbetuwe zijn we liever duidelijk en to the point.
Visie, woorden én daden!
Al onze gemeenteraadsleden
en commissieleden:
- Zijn actief als vrijwilliger
betrokken bij een of meerdere verenigingen en stichtingen;
- Zijn betrokken, actief en bekend in hun
leefomgeving;
- Zijn altijd bereikbaar voor iedereen
dit dat maar wil. De contactgegevens
staan op onze website: www.overbetuwe.vvd.nl;
- Gaan wekelijks naar bijeenkomsten in
wijken en van lokale organisaties;
- Hebben actief in heel Overbetuwe
gediscussieerd met burgers over ons
verkiezingsprogramma en blijven dat
waar mogelijk doen;
- Komen actief op voor de standpunten
van onze kiezers;
- Nemen voor actuele onderwerpen zelf
rechtstreeks contact op met de betrokken burgers;
- Komen onze verkiezingsbeloften na.
Daden tonen is ook communicatie!
Kortom, de VVD Overbetuwe staat midden in de Overbetuwse samenleving.
We doen er dan ook steeds meer aan

om met u in contact te
komen en zodoende met
uw standpunten rekening
te kunnen houden.
Betrekken van burgers
heeft echter ook een
andere kant: de burger die
met ons en elkaar communiceert. Commentaar
leveren vanaf de zijlijn is
gemakkelijk. Nederland
heeft zoals bekend 16
miljoen bondscoaches.
Het initiatief kan en mag
niet alleen vanuit de politiek komen. De
burger heeft een eigen verantwoordelijkheid daarin. Ook de nieuwe Nederlanders
die de Nederlandse taal machtig moeten
zijn en de inburgeringscursus met succes
moeten volbrengen. Daarnaast hebben
wij als volksvertegenwoordigers van u
de opdracht meegekregen om altijd een
juiste afweging te maken tussen individuele en algemene belangen. Niet iedereen
die een NIVEA (niet in mijn voor- en achtertuin) probleem heeft zal daarom onze
steun krijgen, maar kan het algemeen
belang voorgaan.
Mocht u toch nog moeite hebben om
iemand van de VVD fractie te spreken,
dan is communicatie heel simpel: bel me
gewoon! Hierbij alvast mijn nummer 06
- 53 49 82 52!
Hartelijke groet en tot het volgende contact,
Jeroen Joon
Fractievoorzitter VVD Overbetuwe

De Opsteker

Jeroen Joon, raadslid voor de VVD,
geeft deze maand de opsteker graag
aan Axel Schute: “Axel is zeer intensief
betrokken bij onder andere Hockeyclub
Overbetuwe, het jaarlijks terugkerende
Winterfestijn en de Rotary. Zonder hem

zouden de accommodaties van de
hockeyclub en het
Winterfestijn niet zo
tiptop op orde zijn.
Hij is zeer gepassioneerd en betrokken bij alles wat
hij doet. Ook geeft
hij op ludieke wijze
training aan de
jongste leden van
de hockeyclub; de
Hokkie Angels (4/5
jarigen). Hij heeft
aan een half woord
genoeg en doet dit uiteraard allemaal
op vrijwillige basis met een aanstekelijk
enthousiasme.
Ik heb ontzettend veel waardering voor
hem en wil hem daarvoor graag deze
opsteker aanbieden.”

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’.

