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Weet u nog niet op wie u wil stemmen op 3 maart? Op verschillende
manieren kunt u aan informatie komen zodat u uw voorkeur voor een
partij kunt bepalen. Zo kunt u op 27 februari informatie inwinnen op
de politieke markt in Elst. Op 26 februari en 1 maart kunt u komen
naar politieke debatten in Elst en Heteren.
Ook kunt u veel algemene informatie over de verkiezingen en over de
deelnemende partijen vinden op www.overbetuwe.nl.
Tenslotte kan de kieswijzer van De Gelderlander u helpen,
zie www.eerstehulpbijstemmen.nl/kieswijzer/15.

Politiek debat op 26 februari
Gemeente Overbetuwe, dagblad De Gelderlander en LUX organiseren op 26 februari vanaf 20.00 uur het Verkiezingsdebat Overbetuwe
in Het Wapen van Elst.

Vrijdag 26 februari | Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Het Wapen van Elst | Gratis toegang

Politieke markt 27 februari

Op zaterdag 27 februari 2010 organiseert de gemeente Overbetuwe
een politieke markt op Plein voor het gemeentehuis in Elst. Er staan
kramen van alle politieke partijen die aan de verkiezingen deel nemen.
U kunt daar de mensen van de kieslijst ontmoeten. De markt start om
13.00 uur en duurt tot 17.00 uur.

Wat gebeurt er
met uw stem?
Door op 3 maart 2010 te stemmen, bepaalt u samen met de andere
kiezers van Overbetuwe welke partijen in de gemeenteraad zitting zullen nemen. U oefent daarmee invloed op de besluitvorming van de
gemeenteraad voor de komende vier jaren. In de gemeenteraad worden veel zaken beslist die u direct aangaan. Denk daarbij aan onderwerpen als huisvesting, cultuur, sport, verkeer en huishoudelijke zorg.

Wat gebeurt er na de
verkiezingen?
De voorlopige uitslag en bekendmaking van de gekozen kandidaten
vindt 4 maart rond 13.00 uur plaats via www.overbetuwe.nl. Op 5 maart
wordt om 10.00 uur de definitieve, officiële uitslag bekendgemaakt. Op
11 maart wordt de nieuwe raad geïnstalleerd in een openbare vergadering en leggen zij gezamenlijk de eed af. Tijdens de raadsvergadering
van 27 april wordt naar alle waarschijnlijkheid ook bekend gemaakt wie
de raadscommissieleden en wethouders zullen worden.
Via www.overbetuwe.nl wordt u hierover ook op de hoogte gehouden.

Politiek debat 1 maart
Op maandag 1 maart organiseert de Dorpsraad Heteren het laatste
verkiezingsdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Overbetuwe.
Het debat zal plaatsvinden in de Bongerd vanaf 20.00 uur. Meer
informatie hierover vindt u op www.dorpsraadheteren.nl.

Kom ook naar de
verkiezingsuitslagen-avond!
Op 3 maart bent u vanaf 21.30 uur van harte welkom bij de verkiezingsuitslagen-avond in de hal van het gemeentehuis in Elst. Tijdens
deze avond worden de voorlopige uitslagen van ieder stembureau
bekend gemaakt. Een presentatrice interviewt o.a. kandidaten,
belangrijke opinieleiders uit Overbetuwe, huidige wethouders en de
burgemeester.
Tijdens deze spannende, interessante en gezellige avond wordt
langzaamaan duidelijk wie de winnaars en verliezers zijn van de verkiezingen in Overbetuwe!

Contact Heeft u vragen over de gemeenteraad of de commissies, of wilt u een raadslid uitnodigen? Neem contact op met de raadsgriffie,
Contact telDitnr.is0481
een speciale uitgave van het Raadsnieuws. Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met de raadsgriffie van de
- 362 305, email: griffie@overbetuwe.nl
gemeente Overbetuwe via telefoonnummer (0481) 362 305 of via griffie@overbetuwe.nl.

Kijk voor algemene informatie over de gemeenteraad op www.overbetuwe.nl en ga via ‘College en Raad’ naar ‘Gemeenteraad’.

