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“Een muzikaal ontvangst”
Aanhangers van theater de KIK komen
samen op het plein voor het gemeentehuis. Een orkest fleurt de avond op met
Hollandse hits. Ze vragen met de actie
‘Petje op voor de KIK’ aandacht voor
hun idee om een klein theater te realiseren in het centrum van Elst. Dit kost geld
en de raad praat vanavond over geld.
De raad behandelt de begroting voor de
komende 4 jaar en er is nog geld voor
nieuwe ideeën.
KIK
Afgelopen juni heeft de raad met een
motie aan het college de opdracht gegeven met theater de KIK aan de slag te
gaan. Het college vraagt echter meer
tijd, maar wil de raad hierop wachten?
Er liggen twee amendementen op tafel.
Alle raadsleden ondersteunen het initiatief en willen tempo maken. PvdA, CDA,
GBO en GL willen nu geld vrijmaken.
VVD en D66 willen eerst meer concrete
informatie voordat ze definitief geld opzij
zetten. Zo moeten meerdere scenario’s
onderzocht worden en moet het voorstel
passen binnen het STA-beleid.

Maar alle partijen willen uiterlijk 15
december duidelijkheid. De wethouder
zegt uiteindelijk toe in de commissie
van december terug te komen met “de
stand van zaken”. De raad kan dan een
oordeel geven over de plannen van
het college. Met deze toezegging van
de wethouder, trekt de raad de twee
amendementen in.

onze gemeente en
haar inwoners tamelijk goed!

CDA raadslid Jan van Baal heeft veel
aandacht voor mensen die zelf even niet
kunnen opboksen tegen logge instanties
of die stuklopen op regelgeving. Daarom
ook heeft hij grote waardering en respect
voor mensen die zich belangeloos inzetten voor anderen. Dat blijkt ook uit de
vele functies die hij zelf in deze vrijwilligerswereld bekleedt. Naast zijn inzet voor
de sport (o.a. voorzitter van S.V.H.A. en
Afgevaardigde in ons nationale voetbalparlement) en organisaties als het Rode Kruis,
gaat zijn leefomgeving hem erg ter harte.
Met een moeder die geboren is in Driel,
een vader die geboren is in Andelst en zelf
later gewoond hebbende in Elst kent hij

Komende raadsvergadering (25 nov.) staat de motie ‘Versnelling van realisatie betaalbare woningen’ op de agenda. PvdA is één van de opstellers geweest van deze motie.
Waarom wil de PvdA dat de bouw van betaalbare woningen wordt versneld?

Meer en goedkoper bouwen
met behoud van woonkwaliteit
Elbert Elbers (PvdA) aan het woord:

Eindstreep
Uiteindelijk halen veel moties en amendementen niet de eindstreep. Het
college is al bezig met het voorstel
van GroenLinks om de Verpakkingen
Inzamel Plaatsen (VIP’s) in Overbetuwe
uit te breiden. GBO vraagt om geld
voor ‘jeugddebatten’. Ergens ver weg
blijkt hiervoor geld op plank te liggen.
De wethouder belooft ermee aan de
slag te gaan. Alle voorstellen worden
weer ingetrokken, behalve de motie
van de CU. Deze wordt unaniem aangenomen door de raad. Het college
moet in de volgende begroting beter
de behaalde resultaten en prognoses
voor de komende jaren weergeven.

De Passie van…

Jan van Baal, raadslid CDA

Vraag het de Raad

Toch ligt zijn echte
passie op een ander
terrein en deze passie is tweeledig. De
liefde voor muziek
bijvoorbeeld is er bij
hem met de paplepel
ingegoten. Komende
uit een grote familie, waar opa en
bijna alle ooms en
tantes een instrument, met name het
accordeon, konden
spelen, heeft hij zelf de keuze gemaakt
voor de gitaar. Mensen kennen deze
liefde onder meer door zijn deelname
aan de Boerenrockgroep “het Remspoor”
tijdens de geweldige pronkzittingen van de
Deurdouwers.
Ook kan hij helemaal van de wereld gaan
als je hem voor een schildersezel zet
met olieverf. Hij presteerde het eens om
7 dagen lang op een zolderkamertje aan
een stuk door aan een schilderij te werken,
even de wereld vergetend.
Het kost wel eens wat innerlijke strijd
omdat de tijd die hij wil besteden aan deze
passie door de weinige momenten die er
over blijven door zijn vrijwilligerswerk, sterk
wordt beperkt. Maar ja, ook dat is een
vrijwillige keuze.

Het kopen en
verkopen van
een huis is
de afgelopen
maanden niet
makkelijker
geworden. De
geluiden over
een mogelijke
economische
crisis zorgen
er voor dat
zowel kopers
als verkopers
nu erg voorzichtig zijn. Ondanks deze omstandigheden moet de gemeente Overbetuwe
er voor zorgen dat er voldoende en
goede woningen zijn voor iedereen die
hier wil wonen.
De PvdA in Overbetuwe wil al jaren
dat er in onze gemeente meer betaalbare woningen worden gebouwd. Veel,
vooral jonge, mensen zijn al veel te lang
op zoek, simpelweg omdat er te weinig betaalbare woningen beschikbaar
zijn. Maar ook senioren die kleiner en
gelijkvloers willen wonen hebben nog te
weinig mogelijkheden.
Volgens de doelstelling van onze
gemeente had het aantal betaalbare
woningen in de afgelopen 4 jaar met
813 moeten toenemen. Er zijn slechts
461 woningen in deze klasse gebouwd.
Dat is dus maar 57% en dus veel te
weinig! De PvdA vindt dat er in 2009

minimaal 150 betaalbare woningen
moeten worden gebouwd. Dat kan binnen bestaande woningbouwlocaties als
Zetten-Zuid of op de Pas in Elst. Het
kan ook op nieuwe bouwlocaties binnen
onze dorpen.
In de regio wordt onder betaalbaar gedacht aan een koopprijs tot
€ 172.000,00. Wij vinden die prijs te hoog.
Er moet goedkoper worden gebouwd,
waarbij de woonkwaliteit gegarandeerd
moet blijven. Dit geldt ook voor de
ruimte rondom de woningen. Om de
doelstelling van meer betaalbare woningen te realiseren, moet de gemeente
ook nieuwe instrumenten inzetten. Onze
gemeente kan bijvoorbeeld de grondprijs
verlagen die voor deze woningen wordt
gevraagd. Of andere vormen van bouwen stimuleren, waarbij de nieuwe eigenaren een grote eigen inbreng hebben in
de (af)bouw van hun eigen woning.
Bij de woningbouwcorporaties is veel
kennis aanwezig. De PvdA vindt dat
het college de samenwerking met deze
corporaties kan verbeteren. Samen met
hen kan onze gemeente ervoor zorgen
dat het aandeel betaalbare woningen in
2009 en daarna daadwerkelijk groeit.
Voor starters die op korte termijn steun
van de gemeente willen bij de aanschaf van een koopwoning is er de
Starterslening, een initiatief van PvdA,
CDA en GBO. Informeer bij de gemeente
naar de mogelijkheden.

De Opsteker
Elbert Elbers, PvdA raadslid, is zelf lid
van de Amnesty Groep Elst. Daar heeft
hij ook Marieke Kraan leren kennen.
Elbert wil de opsteker het liefst aan alle
vrijwilligers geven, maar omdat dit niet
mogelijk was heeft hij gekozen voor
Marieke Kraan. “Ik geef de opsteker aan
Marieke, omdat ik haar een goed voorbeeld vind voor deze groep vrijwilligers!
Zij weet zich naast haar gezin en drukke
baan met zoveel enthousiasme in te
zetten voor Amnesty.
Zo organiseert zij bijvoorbeeld iedere
laatste zaterdag van de maand een
schrijfochtend hier in de bibliotheek.
Daarnaast doet ze natuurlijk nog veel
meer voor deze groep en daarom verdient zij gewoon deze opsteker!”

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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