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Speciale editie: de Toekomstvisie van Overbetuwe
Op 3 maart 2009 gaf de gemeenteraad het ontwerp van de Toekomstvisie+ met als titel 'Overbetuwe verbindt...' vrij voor de inspraak. Inspreken is mogelijk t/m 22 april.
Voor meer informatie over de Toekomstvisie+ kunt u terecht op www.overbetuwe.nl. Op deze pagina geven de fracties uit de gemeenteraad van Overbetuwe in maximaal
90 woorden een reactie op de Toekomst(visie+) van Overbetuwe. (Fractie De Swart heeft afgezien van een reactie.)

Johan Peters, namens CDA:
Ook het CDA heeft 90 woorden om een toekomstvisie te geven.
Wij willen:
• Het “samen / groepsgevoel” bij inwoners stimuleren
• Levendige dorpen waar het goed wonen en werken is
• Voldoende voorzieningen, voor iedereen bereikbaar
• Investeren in duurzame (economisch + milieu) ontwikkelingen

• Onze sterke onderwijspositie nog sterker maken
• Elst als sterke, herkenbare kern tussen Arnhem en
Nijmegen
• Ook bouwen in de andere dorpen van onze gemeente
• Ruimte voor landbouw en lokale ondernemers
Vanaf medio april kunt u op www.overbetuwe.cda.nl onze toekomstvisie nalezen.

Frans van Beers, namens PvdA:
“Overbetuwe verbindt” wordt de basis voor de plannenmakerij in Overbetuwe voor de komende jaren. Het geeft aan wat
de gemeente wil met wonen, leven en werken. Wat kan er veranderen? Waar kiezen we voor behoud van de waarde
van het bestaande? De PvdA heeft op www.overbetuwe.pvda.nl haar reactie staan. Drie hoofdpunten daaruit zijn:
a. de visie moet duidelijker; hoe ziet Overbetuwe er over 20 jaar uit?
b. versterk de verbanden tussen de kernen
c. prioriteit voor duurzaamheid; meer openbaar vervoer en fietsvoorzieningen
Wij willen ook uw mening weten; stuur uw reactie in!

Gera Koopmans-Jacobs, namens Gemeentebelangen Overbetuwe:
Gemeentebelangen Overbetuwe, voor de jeugd en haar toekomst
• Behoud van de mooie (over)Betuwe met aandacht voor het milieu
• Krachtige lobby voor snellere verbetering van het rijkswegennet
• Optimaliseren openbaar vervoer tussen alle dorpen
• Station Valburg in ere herstellen
• Onderzoek Helihaven
• Veilige fietsroutes in Overbetuwe

• Sterke kernen, aandacht voor eigenheid, elke kern een zorg/servicecentrum
• Elst, Heteren en Zetten aanwijzen als groeikernen, andere kernen alleen inbreiding
• Duurzaam en betaalbaar bouwen met durf en creativiteit
• Sterke werkgelegenheid door goed ondernemersklimaat
• Zorg en welzijn: met elkaar, voor elkaar
• Bouwen aan vertrouwen. Afspraak is afspraak
• Ambities in evenwicht met capaciteit en financiën

Tinus Melaard, namens VVD:
De VVD is zeer tevreden met het resultaat van de Toekomstvisie+ en hoe deze tot stand is gekomen. Het is de visie op de
toekomst afkomstig van de bewoners van Overbetuwe. Bij de uitvoering van deze visie gaat het wat de VVD betreft op dezelfde
wijze. Vrijheid, eigen verantwoordelijkheid en maatschappelijke betrokkenheid van iedereen zijn daarbij belangrijke succesfactoren.
Bespreek de toekomstvisie met elkaar (Dorpsraad/Wijkplatform) en geef uw reacties door aan de VVD. Het is uiteindelijk ook uw
toekomst! Wij wensen alle bewoners van Overbetuwe een maatschappelijk Verantwoorde, Verbonden en Duurzame toekomst!

Ben Ross, namens D66:
De Toekomstvisie is een vergezicht voor tien jaar. Hoe ziet Overbetuwe er dan uit?
Als het aan D66 ligt groeien we naar maximaal 50.000 inwoners. Hierbij zetten we in op Kwaliteit. Dat betekent aandacht voor
Wonen, Werken en Recreëren mèt daarbij behoud van het karakter van het landelijk gebied. Er zijn voorzieningen voor jong
en oud en er is aandacht voor een rijk verenigingsleven, sport en cultuur. D66 nodigt u uit uw visie te geven op de Concept
Toekomstvisie. Bedenk dat het gaat om de grote lijnen.
Wij zijn benieuwd!

Willemien Seinhorst, namens GroenLinks:
Voorjaar 2020
Fietsend langs Rijn, Linge en Waal, genieten we van het ontluikende groen. De fiets is herontdekt! Dat heeft de volksgezondheid
aanmerkelijk verbeterd en de lucht gezuiverd. Niet de A50, maar het snelfietspad tussen Arnhem en Nijmegen wordt verbreed. Vlakbij
het station staat het klimaatneutrale gemeentehuis van Overbetuwe en Lingewaard. Het openbaar vervoer is optimaal geïntensiveerd.
Locatie Betuws bedrijvenpark is opgekocht door het Gelders Landschap. Valburg heeft z’n Brede School en Heteren al jaren een
discounter. Op het voormalige Lingeburchtterrein in Zetten is jaarlijkse een muziekfestival voor jongeren.
Kortom: Overbetuwe bloeit! Zie: www.groenlinksoverbetuwe.nl

Hanny van Brakel-Huijgen, namens ChristenUnie:
Plannen maken: samenwerken met burgers en maatschappelijke organisaties en voortbouwen op de aanwezige kwaliteiten.
Wonen: bouwen op de schaal die bij de diverse dorpen past met daarbij de noodzakelijke basisvoorzieningen voor de leefbaarheid.
Aandacht voor groen en recreatie. Het eigen karakter versterken en benutten.
Oog en zorg voor elkaar: een samenleving waar iedereen mee doet én meetelt.
Dat zijn de belangrijke aandachtspunten voor de ChristenUnie als het om de toekomst van onze gemeente gaat.
De toekomstvisie+ ligt voor inspraak: maak kenbaar wat u nog mist en belangrijk vindt!

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’.

