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“Driemaal scheepsrecht?”
Handenwrijvend druppelen de raadsleden binnen. Is dit door de kou of
hebben zij iets in petto deze avond?
Overbetuwse kinderen
Voor Mickel Langeveld (GroenLinks) is
het niet duidelijk waar de gemeente naar
toe wil met het onderwijsachterstandenbeleid. Het college lijkt vooral te kiezen
‘voor het opleiden van zoveel mogelijk mensen’. Volgens Robert-Jan Bax
(CDA) moet het kind centraal staan. Hij
pleit voor een bredere aanpak en dient
samen met het GBO een amendement
in: de Overbetuwse kinderen van 0 tot 4
jaar moeten in beeld worden gebracht.
Zijn er onderwijsachterstanden, waar,
en hoeveel? Kinderopvangorganisaties
en consultatiebureaus kunnen helpen bij
dit onderzoek. Een raadsmeerderheid
wil eerst meer duidelijkheid en verder
praten over de gevolgen van het amendement. Het wordt nog besproken in
een commissie Burger.
Kamperen
Voor de derde keer staat het op de
raadsagenda; de nota Kampeerbeleid.
Vanavond valt er dan toch een besluit.

Michaël van den Boogaart (GBO) hoopt
met zijn amendementen nog enkele
zaken te kunnen wijzigen. Het GBO wil
dat ook bij de minicamping het hele jaar
door gekampeerd kan worden. Voor de
proeven met natuurcampings in de uiterwaarden moeten striktere regels gelden.
Een meerderheid van de raad denkt dat
de nota duidelijke regels geeft; misschien zelfs te veel. De amendementen
krijgen te weinig steun binnen de raad
en worden verworpen.
Betaalbaar bouwen
In Overbetuwe worden te weinig
betaalbare huizen gebouwd. Dit moet
veranderen en daarom ligt er een motie
op tafel die alle raadsleden steunen.
Namens de raad benadrukt Jackie
Versluis (CDA) dat de gemeente ‘een
inhaalslag moet maken’ door in 2009
150 betaalbare woningen te bouwen.
Ook de prijs voor deze huizen is te
hoog. In Overbetuwe zijn ook huizen
tussen de €140.000 en € 160.000
nodig. Het college moet direct aan
de slag en ook binnen bestaande
woningbouwlocaties naar mogelijkheden zoeken.

De Passie van…

Willemien Seinhorst,
fractievoorzitter Groenlinks
Willemien Seinhorst heeft een passie die je kunt verwachten bij een
fractievoorzitter van Groenlinks,
namelijk …Onze Natuur!
“De passie voor de natuur is bij
mij op jonge leeftijd al begonnen”,
begint Willemien. “Ik ben vroeger
erg ziek geweest en heb toen een
hele tijd in het ziekenhuis moe-

ten liggen. Bij dat ziekenhuis was
zo’n prachtige tuin met de meest
mooie bloemen en planten; deze
tuin heeft toen zeker een heel positieve invloed op mijn herstel gehad!
Toen ik ouder was, heb ik ook veel
in de bergen gefietst, dan ben je
echt midden in de natuur. Dat was
zo verschrikkelijk mooi, de vogels,
het ruisen van de wind… Ik denk dat
ik ziek zou worden als ik niet van de
natuur zou kunnen genieten!”
Willemien vindt dat we vooral de
laatste 20 jaar in een onomkeerbaar
proces van toenemende herrie en
verstening terecht zijn gekomen.
“Het lijkt wel of mensen steeds
minder respect hebben voor onze
natuur”, gaat Willemien verder. “In
plaats daarvan hebben mensen juist
meer eisen voor hun woning. Huizen
moeten steeds groter en ruimtes
voor openbaar groen worden zo
juist steeds kleiner! Maar ook de
tuinen van mensen zelf worden
steeds minder groen. Het lijkt wel
of mensen geen zin of tijd meer
hebben om lekker in hun eigen tuin
in het groen te zitten. Ik hoop dan
ook dat we hier met zijn allen toch
wat beter over na gaan denken,
want uiteindelijk leven ook wij van
al het groen en moeten we daar wat
zuiniger mee om gaan springen!”

Vraag het de Raad
Tijdens de laatste vergadering van de commissie Burger gingen de commissieleden
met elkaar in debat over de uitgangspunten voor het Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG) in Overbetuwe. Wat vindt de ChristenUnie uit onze gemeente van de plannen
voor het CJG?

Blij met Centrum voor Jeugd
en Gezin
Annemien Haveman-Nies (namens ChristenUnie lid Commissie Burger) aan het woord:
“Het gaat goed
met de gezondheid
van onze jongeren”
kunnen we gelukkig
vaak concluderen
als we het hebben
over het overgrote
deel van de jongeren in de gemeente
Overbetuwe.
Hoe we dit weten?
De gemeente Overbetuwe krijgt een goed beeld van de
gezondheid van jongeren door onderzoeken die uitgevoerd worden door o.a.
de Hulpverlening Gelderland Midden.
Deze organisatie zorgt, in opdracht van
de regio en in nauw overleg met de
kernpartners Stichting Thuiszorg Midden
Gelderland, Bureau Jeugdzorg en lokale partijen en de gemeente, voor de
inrichting en het beheer van de Centra
voor Jeugd en Gezin.
Terwijl op dit moment de eerste Centra
voor Jeugd en Gezin (CJG) worden
geopend in Nederland, wordt hard
gewerkt aan de realisatie van meerdere
locaties in onze gemeente. Het streven
is om eind 2009 te starten met twee
locaties. Dit is ruim binnen de termijn die
de Rijksoverheid heeft gesteld om uiterlijk in 2011 in elke gemeente minimaal
één CJG te realiseren. De gemeenten
hebben de vrijheid om de inlooppunten
te realiseren op plaatsen waar dit het
meest passend is. Zoals bij bestaande

voorzieningen als brede
school,
gezondheidscentrum, wijkgebouw of
consultatiebureau.
Wat is het doel van deze
Centra? De CJG zijn er
voor kinderen en jongeren met wie het even niet
zo goed gaat. Ook ouders
en andere opvoeders die
hier mee te maken krijgen, of gewoon graag antwoord krijgen
op alle mogelijke vragen rond opvoeding
en opgroeien, kunnen hier terecht. De
CJG moeten daarom laagdrempelig zijn,
aansluiten bij bestaande voorzieningen
in de gemeente en vraaggericht werken
om zo vroegtijdig problemen te signaleren en jongeren goed te begeleiden naar
gepaste hulp.
Om de verschillende doelgroepen goed
te kunnen bereiken worden verschillende proefprojecten uitgezet in 2009. Zo
wordt een inloopspreekuur in een peuterspeelzaal gehouden, is een spreekuur
voor opvoedondersteuning op basisscholen gepland en worden verschillende vormen van lichte pedagogische
hulpverlening geboden. De CJG zullen
inzetten op preventieve jeugdzorg door
vroegtijdig gepaste hulp te bieden. De
ChristenUnie is blij met de Centra voor
Jeugd en Gezin. Het is goed om jonge
mensen vroegtijdig te begeleiden, om
problemen later te voorkomen.

De Opsteker

De opsteker zou Jan van Baal (CDA) het
liefst geven aan iemand die de kar trekt
voor zijn of haar leefomgeving. Maar kijkend naar zijn eigen Herveld-Andelst wil
hij de opsteker geven aan zijn hele dorp.

Wat binnen de gemeenschap
Herveld-Andelst wordt gedaan
door vrijwilligers en ondernemers
is geweldig te noemen. Want welk
ander dorp in onze gemeente
slaagt er bijvoorbeeld in om uit
eigen middelen en met eigen inzet
de exploitatie van Ons Dorpshuis
“de Hoendrik” al tientallen jaren
rond te krijgen? Een eigen onderkomen voor de meer dan dertig
verenigingen die hier een gratis
onderdak genieten!
Voorzitter Karel Grimm jr. van dit
Dorpshuis, ook uit een echte dorpsfamilie, staat model voor deze inzet. Jan
van Baal geeft de opsteker dan ook graag
aan hem.

C
CONTACT
ONTACT 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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