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“Iedereen
telt mee”

Jan van Baal,
een sterk nummer
lijst 1
Het CDA weet wat leeft bij
onze inwoners, daarom
hebben we de laatste raadsvergaderingen van
2009 onze verantwoordelijkheid genomen om
minstens € 4,5 miljoen aan onverantwoorde
uitgaven tegen te houden, zoals een verdiept
plein bij Elst Centraal en een wel heel erg luxe
sporthal bij het HPC in Zetten. Die sporthal
komt er echt wel maar goed is goed!!! Het
CDA hecht net als u grote waarde aan veilige fietsverbindingen o.a naar Driel, aan het
betaalbaar houden van de WMO, het realiseren van de DOPs, het bij elke voetbalvereniging kunstgrasvelden aanleggen enz. enz. Dit
alles vraagt om zorgvuldige
afwegingen en we beseffen terdege dat we
uw euro’s maar één keer kunnen uitgeven.

PvdA
Overbetuwe
wenst iedereen
een gezond en
voorspoedig
2010. Wij gaan voor een samenleving waarin
buren elkaar kennen en helpen, met sportverenigingen die ook aandacht hebben voor
de leden die geen kampioen worden, dorpsraden die zich inzetten voor de leefbaarheid,
werkgelegenheid in onze eigen gemeente en
betaalbare woningen, zowel huur als koop.
Ook in dit verkiezingsjaar willen wij samen
met u weer werken aan een leefbaar, sociaal
en actieve Overbetuwe.
Ga naar www.overbetuwe.pvda.nl voor meer
informatie over actuele thema’s en ons
verkiezingsprogramma.
PvdA fractie Overbetuwe:
Gabrièle,
Gerda,
Elbert,
Recep,
en Frans.

GROEN WERKT!
Onze gemeente staat er financieel goed voor.
Dit is een resultaat van een periode met
bestuurlijke inbreng en verantwoordelijkheid
van D66 Overbetuwe. De recessie is echter
niet voorbij en dat vraagt om behoedzaamheid,
duurzaamheid, pragmatisme én realisme wanneer het gaat om het formuleren van wensen
voor de nabije toekomst.
D66 Overbetuwe is kritisch op de kosten van
de dienstverlening van de gemeente. Wij willen
lastenverzwaring voor inwoners zoveel mogelijk
voorkomen.
Enkele punten: Verlaging van het tarief rioolheffing; doorgaan met dorpsontwikkelingsplannen;
investeren in duurzaamheid; geen korting op
subsidie van jeugdleden van sportverenigingen
en extra aandacht voor
onderwijs met brede scholen. Dit alles vanuit de D66
Overbetuwe missie MET DE
INWONER AAN TAFEL!
Lees meer op onze website
www.d66overbetuwe.nl

Groen: Het landschap dat de Linge markeert,
staat onder druk. Wij zetten ons in voor het
behoud van het buitengebied. Leven en
werken met een groene insteek. We maken
afspraken met het bedrijfsleven over
klimaatmaatregelen.
Sociaal: "Knokken voor wie Kwetsbaar is" is
nodig in economisch zware tijden. Aandacht
voor jongeren, ouderen en minima. Mensen
betrekken bij hun omgeving. Op een slimme
manier 'groene' banen creëren.
Open: GroenLinks blijft met een open blik
de wereld in kijken. Met aandacht voor hen
die op het eerste gezicht anders lijken te zijn.
Kennen en gekend worden in Overbetuwe,
zo zal het blijven.
Democratisch: Mensen moeten de
gemeente niet pas tegenkomen als het mis
gaat. Betrek mensen vroegtijdig bij plannen.
Burgerparticipatie tillen we naar een hoger
niveau.
Zie: overbetuwe.groenlinks.nl

Lokaal Betrokken!
Veel gaat er goed, veel kan er beter!!
GBO staat voor:
- Zorgvuldig omgaan met uw geld
- Open en transparant bestuur
- Eerlijk en rechtvaardig handelen
- Samenwerking
- Weloverwogen
bezuinigingen
- Afspraak is afspraak
- Voor alle dorpen en
buurtschappen
GBO strijdt al 4 jaar tegen:
- Onzorgvuldig omgaan met belangen van
burgers
- Het dwingen van burgers te kiezen voor de
weg van bezwaar in plaats van op tijd en
goed overleg
- Veel meer beloven dan we kunnen waarmaken
Het kan anders, het moet anders, wij willen het
anders! Dat kan met uw steun aan GBO!
Op www.gbo.nu kunt u lezen wat wij voor
u en u voor ons kunt betekenen.
liever bellen: 026 4723693

De ChristenUnie verenigt mensen die Christus
willen volgen in hun politieke handelen en
daarbij de Bijbel als leidraad laten gelden.
Trouw is een centraal begrip in de Bijbel. Het
gaat dan in de eerste plaats om de trouw van
God aan Zijn schepping en aan ieder mens
persoonlijk. Vanuit onze liefde voor God willen
we trouw zijn aan elkaar en aan de samenleving. Betrokken op de ander: luisterend en
kijkend waar de ander mee geholpen is.
Vier thema’s hebben onze speciale aandacht
in de volgende raadsperiode:
- Opvoeden en Opgroeien
- Zorg en Welzijn voor Ieder
- Energie steken in Duurzaamheid
- Werken aan een Leefbare Omgeving
Meer informatie in ons programma:
Stabiel en betrokken: ChristenUnie!
Doet u mee?
Hanny van Brakel/ lijsttrekker
www.overbetuwe.christenunie.nl

Fractie
de Swart
ook in Gemeente Overbetuwe
aanwezig
Zij wil meedenken over:
- Een verantwoord ambitieniveau van onze
Gemeente
- De balans tussen regelgeving en
handhaving daarvan
- Een redelijk voorzieningenniveau en
samenhang tussen de dorpen
- Aandacht voor normen en waarden,
getoetst aan de Bijbel
- Evenwicht tussen inkomsten en uitgaven
- Agrarisch ondernemen en de natuurlobby
- Een verstandig en terughoudend
bouwbeleid
Ook ditmaal is
Freek Bunt
lijsttrekker voor
de SGP in onze
gemeente.
Kijk eens op
www.sgp.nl

Beste inwoners van de gemeente
Overbetuwe,
De NVU gaat voor het eerst
meedoen in Overbetuwe met de
gemeenteverkiezingen op
3 maart a.s.

Zoals u al verwacht had en
zoals politiek zou moeten zijn:
eerlijk, betrouwbaar, degelijk,
sociaal maar toch zakelijk.
Iedereen is voor ons gelijk, en
natuurlijk hebben wij lef !!

Ik vraag u dan ook vriendelijk om u
stemrecht te gebruiken,
want alleen dan
kunt u hét verschil
maken!

Frank Folkerts
lijsttrekker
NVU

De nieuwe fractie van
de VVD-Overbetuwe is
er klaar voor om uw
belangen in de
periode 2010-2014
te behartigen.
Uit bijna alle kernen van onze gemeente staan
kandidaten op onze lijst. Frisse nieuwe gezichten
en "oud gedienden" geven een ideale mix.
Veel ervaring van buiten en binnen de politiek.
Zij brengen een grote schat aan kennis over de
dorpen en leefomgeving mee. Je kunt dan ook
zeggen dat de VVD-Overbetuwe de meest
lokaal geörienteerde partij is.
Zowel de kandidaten als ons verkiezingsprogramma zijn te vinden op www.overbetuwe.vvd.nl
onder het kopje Gemeenteraadsverkiezingen
2010. Kernbegrippen van ons liberale programma zijn Veiligheid, Verantwoord en Duurzaam.
Kiest u op
3 maart 2010
voor de VVD,
dan kiest u voor
deze
kernwaarden.

De Groenen
lijst Overbetuwe

Volgens ons moet op de eerste plaats in ons
bestuur altijd staan wat werkelijk van waarde
is voor een mens: solidariteit, genoeg
voedsel (dus niet alsmaar méér), voldoende
woonruimte (dus niet alsmaar groter),
veiligheid en vrijheid om het eigen leven
vorm te geven.
Ons bestuur op het economisch terrein
moet dusdanig gericht zijn dat deze waarden
voorop staan.
Dus:
- geen ongebreidelde groei van de consumptie, dit leidt tot verdwijnen van menselijke
waarden
- geen projecten die de menselijke maat te
boven gaan, dit leidt tot een vervreemding
en terugtrekken van de burger.

Raadsnieuws en
verkiezingen
De komende maanden staat
Raadsnieuws geheel in het teken van
de naderende
gemeenteraadsverkiezingen.
Zodat u in maart 2010 tijdig en
goed geinformeerd bent.
Heeft u een opmerking of een vraag
voor de partijen over hun voorbereidingen of hun verkiezingsprogramma? Laat dat dan weten
via telefoonnummer 0481-362 305
of via griffie@overbetuwe.nl.
Uw stem is belangrijk, dus begin nu
alvast met nadenken over wat u met
uw stem in maart 2010 wil doen!

met vriendelijke groet,
Riet de Swart

