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Terugblik raadsvergadering 31 maart 2009

Vooraankondiging

‘Een miljoen meer of minder’

Commissie op locatie over
tbs-kliniek

Centrum Elst
Het centrum van Elst moet op de schop.
Tot zover is de raad het eens. Maar er
zijn veel verschillende ideeën en meningen over hoe het centrum er in de toekomst uit moet zien. GroenLinks hoopt
nog steeds op een autovrije dorpstraat,
de PvdA vindt dat naast winkelen ook
het ontmoeten van elkaar een plek moet
krijgen. Toch kunnen de raadsleden nog
vaak hun hart luchten. Ze krijgen nog
zeker vier plannen voor de kiezen voordat vaststaat hoe het centrum in Elst er
uit gaat zien. Maar wat dit gaat kosten,
is een goede vraag. Het college houdt
alle opties open: van nul tot 7,4 miljoen
euro. Michaël van den Boogaart (GBO)
dient een amendement in. GBO wil nog
niets besluiten over de kosten. Er is nog
zoveel onduidelijk en de verschillende
deelplannen worden allemaal nog in de
raad behandeld. Pas als er duidelijk is
wat er gaat gebeuren in het centrum
van Elst en wat dit precies gaat kosten

dan wil GBO ook over het geld praten.
Met de hakken over de sloot wordt het
amendement aangenomen. Het college
moet het huishoudboekje de volgende
keer op orde hebben.
Langdurigheidtoeslag
Mensen die lang zonder werk zitten
en van een laag inkomen moeten rond
komen, hebben recht op extra geld; de
langdurigheidtoeslag. De raad vindt dat
het college de regeling te sober heeft
gemaakt. Er worden twee amendementen ingediend. De PvdA en GroenLinks
willen dat een grotere groep gebruik
kan maken van deze regeling. Ook dit
amendement haalt net de eindstreep.
Daarnaast dienen GBO, CU, VVD, D66
en het CDA een amendement in dat
brede steun krijgt van de raad. Zij vinden
dat als iemand voor een aantal maanden
werk accepteert dit niet mag betekenen
dat hij of zij pas weer na jaren recht heeft
op deze extra toeslag.

De commissie voor Gemeentebrede
en/of Financiële Zaken (GFZ) houdt
zijn vergadering van dinsdag 12 mei
op lokatie in de Wanmolen in Zetten.
Voor die vergadering staat er één punt
op de agenda: “Voorstel wensen en
bedenkingen m.b.t. voorgenomen collegebesluit bouwaanvraag Forensisch
Psychiatrisch Centrum (FPC) De
Lingeburght”. De raad kan in dit geval
‘wensen en bedenkingen’ formuleren
en die aan het college meegeven ter
overweging bij het definitieve besluit.
De commissie bereidt de wensen en
bedenkingen voor, de raad spreekt er
dan over in zijn vergadering van 26
mei.
De commissie geeft tijdens de vergadering ruim de tijd aan insprekers. De
dorpsraad Zetten/ Hemmen, VVLZ en
de indieners van de bouwaanvraag, OG
Heldring en De Rooyse Wissel, worden
daarvoor uitgenodigd. Voor hen wordt

een half uur ingepland. Daarnaast
wordt nog een half uur uitgetrokken
voor overige insprekers die zich aanmelden (uiterlijk de dag voor de vergadering).
De commissievergadering start om
20.00 uur en het agendapunt over de
Lingeburght komt om 20.15 uur aan de
orde. Het punt begint met het spreekrecht voor de publieke tribune: van
20.15 - 20.45 uur krijgen de speciaal
daartoe uitgenodigden het spreekrecht.
Van 20.45 - 21.15 uur is er spreekrecht
voor overige insprekers.
Van 21.15 tot 22.15 uur volgt dan
de discussie en meningsvorming van
de commissieleden. De commissie
wordt gevraagd om eventuele wensen
en bedenkingen met betrekking tot
het voorgenomen collegebesluit over
de bouwaanvraag, ten behoeve van
de raad van 26 mei 2009, te formuleren.

De Passie van…

Michaël van den Boogaart, raadslid voor
Gemeentebelangen Overbetuwe
Net zoals meer raadsleden heeft ook
Michaël meerdere passies, maar hij wil
graag wat meer vertellen over zijn passie
voor techniek en schepen.
Hij heeft van kinds af aan al veel interesse in techniek gehad, hoe dingen in
elkaar zitten en werken, en dan vooral grote machines. Door zijn machinistenopleiding is hij terecht gekomen
op een koopvaardijschip. Hij was daar
“Technisch Nautisch begeleider van
internationale zeetransporten”. Hij is zo
bijna de hele wereld over gevaren en
heeft veel gezien en meegemaakt. “Een
keer toen we een lading bananen in
Zuid-Amerika op moesten halen, was
de vrouw van de kapitein mee, en dit
was een goed voorbeeld dat 2 kapiteins
op 1 schip inderdaad fout gaat!” vertelt
Michaël. “Doordat wij in de machinekamer verschillende, tegenstrijdige instruc-

ties kregen om het schip een baai
in te sturen (zowel van de kapitein als via hem van zijn vrouw,
begrepen we later), ging het helemaal fout. Ver voor de kust werd
al snelheid geminderd. Toen we
de baai invoeren (dreven is een
betere benaming), luisterde door
de geringe snelheid het roer niet
meer. Op het laatst werd alsnog
snelheid gemaakt waardoor we
het strand opvoeren en vastliepen!
Vervolgens had de kapiteinsvrouw
bedacht dat de vissersbootjes ons
wel los konden trekken, dit heeft
toen 2 dagen geduurd!” Zo heeft
Michaël natuurlijk veel mooie en
spannende verhalen over die tijd. Na 4
jaar varen wou hij graag op studieverlof
om naar de HTS te gaan. Omdat hij dit
verlof toen niet kreeg, is hij gestopt met
varen en na een verkorte dienstplicht
alsnog naar de HTS gegaan.
Zelf heeft Michaël 15 jaar geleden ook
een Sneekermeer zeiljacht gekocht en
deze in 2 jaar tijd helemaal opgeknapt.
“Hier heb ik ook nog heel wat tochtjes mee gemaakt. Helaas was hij op 2
plaatsen kapot en is hij niet lang geleden
gezonken. Het zeiljacht staat nu op de
kant en is helaas niet meer te repareren. Als ik er de ruimte en tijd voor had,
zou ik het liefste zelf een schip gaan
bouwen. Uiteindelijk vind ik het bouwen
namelijk nog leuker dan varen! Ik blijf wel
altijd iets met de zee houden. Zo wil ik
minimaal 1x per jaar met mijn voeten in
het zeewater gestaan hebben en als ik
ergens een water over moet steken, ga
ik nog altijd het liefste met een pont."

De Opsteker

Jackie Versluis, raadslid voor het CDA,
wil een opsteker geven aan Henk
Hesseling. Samen met Rita Kosman
heeft hij het idee opgepakt om een
kleinschalig theater “de KIK” in Elst te
gaan realiseren. Henk is sinds 2000
eigenaar van een muziekschool in Driel
en Elst en heeft inmiddels al bewezen

in staat te zijn op een geweldige manier
mensen enthousiast te maken en te
houden voor muziek, dans en cultuur.
Deze opsteker krijgen ze om ervoor te
zorgen dat, ondanks alle tegenslagen,
ze de moed niet opgeven en doorgaan
met hun plannen om “de KIK” te kunnen
realiseren.
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