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Wat wensen de Overbetuwse fracties U voor 2010?

Beste mensen,
Het komende jaar wordt, als we de economische geluiden op een rijtje zetten, een spannend jaar. Het CDA wenst u daarom het
tegengestelde: een “saai” jaar, een stabiel en rustig jaar waarin weinig gebeurt. Als we de relatieve welvaart bekijken waarin wij leven,
dan is elk jaar wat ongemerkt voorbij gaat eigenlijk een heel bijzonder jaar. Het allerbelangrijkst blijft dat je geluk, liefde en gezondheid
met je dierbaren kunt delen. Namens het CDA wens ik u daarom veel geluk, liefde en gezondheid - in een bijzonder jaar wat ongemerkt
voorbij gaat.

Frans van Beers, namens PvdA:
PvdA Overbetuwe wenst iedereen een gezond en voorspoedig 2010.
Samen met u willen wij ook dit jaar weer een bijdrage leveren aan een leefbaar, sociaal en actieve Overbetuwe.
Hartelijke groet van Gerda, Elbert, Recep, Gabrièle en Frans.

Gera Koopmans-Jacobs, namens Gemeentebelangen Overbetuwe:
Gemeentebelangen Overbetuwe wenst allen die wonen en werken in onze mooie gemeente een
gezond, gelukkig en inspirerend 2010. In 2010 zal GBO zich blijven inzetten voor: • transparant, eerlijk
besturen. • betere communicatie tussen politiek, inwoners en ondernemers • alleen beloven wat we
kunnen en willen waarmaken • schrappen van overbodige regels • snellere uitvoering van projecten.
GBO hecht veel waarde aan de mening van onze inwoners, ook in 2010 gaan we ons inzetten om de
contacten met u verder uit te breiden. GBO staat voor uw zaak!

We wensen onze inwoners het beste voor 2010. Een belangrijk jaar omdat u bij de verkiezingen kunt bepalen wie
het beleid voor de komende 4 jaar gaat bepalen. De VVD-fractie staat voor u klaar met een goed financieel beleid,
aandacht voor alle dorpen, Veiligheid, Verantwoord Duurzaam. We gaan moeilijke keuzes niet uit de weg en nemen
daar onze verantwoordelijkheid. Inwoners, verenigingen en bedrijven kunnen op de VVD-fractie rekenen.
www.overbetuwe.vvd.nl

D66 Overbetuwe wenst iedereen een gezond, gelukkig en gezellig 2010.
Wij zijn en blijven optimistisch voor de toekomst en bouwen aan een gemeente Overbetuwe, waar het goed wonen, werken en
recreëren is. Samen met andere partijen gaan we in 2010 voor onze idealen op sociaal verantwoord wijze en met de inbreng
van ieders eigen verantwoordelijkheid. We blijven in gesprek met “ de burger aan tafel” bij de D66 caravan.
D66 Overbetuwe gaat voor versterking van de samenhang in onze gemeente met ondersteuning voor de jeugd, ouderen,
onderwijs, natuur, milieu en sport.

De fractie van Groen Links wenst u allereerst gezondheid en menselijke warmte toe het komende jaar. Ten tweede
hopen wij dat u de energie krijgt om datgene te doen wat op uw pad komt. Wij blijven ons inzetten om dat pad (uw
leefomgeving) zo schoon en groen mogelijk te houden en hopen natuurlijk dat u ons daarin steunt.
Benadert u ons vooral kritisch als daar aanleiding toe is.
Ons motto blijft: knokken voor wat kwetsbaar is.

Hanny van Brakel-Huijgen, namens ChristenUnie:
“Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd;
Zoals een tijd om te wenen, te lachen, te zwijgen, een tijd om te rouwklagen en een tijd om te dansen, een tijd
om op te bouwen en te bewaren en een tijd om te zoeken.” (bron: de Bijbel)
Er komt een nieuw jaar: tijd waarin we mogen omzien naar elkaar, en naar hen die onze zorg extra nodig hebben.
Misschien hebben we allemaal wat minder, maar altijd genoeg om te delen!
Wij wensen u van harte Gods zegen toe in dit nieuwe jaar.

Riet de Swart, namens De Swart:
Wenst iedereen een eerlijk en integer gemeentebestuur.

Contact Heeft u vragen over de gemeenteraad of de commissies, of wilt u een raadslid uitnodigen? Neem contact op met de raadsgriffie,
tel nr. 0481 - 362 305, email: griffie@overbetuwe.nl
Kijk voor algemene informatie over de gemeenteraad op www.overbetuwe.nl en ga via ‘College en Raad’ naar ‘Gemeenteraad’.
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