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Terugblik raadsvergadering 10 juni 2008

Vraag het de Raad

‘Ruimte voor nieuwe ideeën’

Voor de eerstvolgende raadsvergadering (26 augustus) staat de Nota
van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied op de agenda. Hoe
moet de gemeente in de toekomst omgaan met bijvoorbeeld sport, re
creatie, bedrijvigheid en bewoning in het buitengebied van Overbetuwe?
Het CDA wordt daarom de vraag gesteld “Wat moet er gebeuren met
het buitengebied van Overbetuwe?”

Vanavond neemt de raad het huishoudboekje van de gemeente voor de komende jaren onder de loep. De financiën
zijn op orde. De raad heeft wel een aantal aanvullende ideeën.
TV Overbetuwe
Gera Koopmans (GBO) dient twee voorstellen in voor TV Overbetuwe. Zij zitten
in geldnood; als er niet snel iets gebeurt
dan komen de uitzendingen zelfs in
gevaar. TV Overbetuwe heeft om subsidie gevraagd bij de gemeente. Het is
de vraag wanneer zij ook daadwerkelijk
geld krijgen. De gemeente wacht op een
wetswijziging die er aan zit te komen.
GBO vindt dat er geen tijd te verliezen is.
De raad steunt de voorstellen unaniem,
zodat TV Overbetuwe in 2008 en 2009
18.000 euro krijgt.
Welkomcursus
Gemeente Overbetuwe groeit. Tinus Melaard (VVD) vindt het belangrijk dat alle
nieuwe inwoners elkaar en de gemeente

beter leren kennen. Hij wil graag dat alle
nieuwe inwoners van de gemeente een
soort van inburgeringcursus kunnen volgen. In Overbetuwe kan dit in de vorm
van een ‘welkomcursus’. Hoe weten
anders de mensen uit Westeraam dat
Hemmen de mooie kasteeltuinen heeft?
Via een motie doet hij het voorstel aan
het college om te onderzoeken hoe een
welkomcursus het beste uitgevoerd kan
worden. Een meerderheid van de raad
steunt het idee.
Theater
Stichting Theater de KiK wil graag in het
centrum van Elst een kleinschalig theater realiseren. Ook andere verenigingen
hebben interesse. Alle raadsleden vinden het een goed idee dat ook jongeren
en scholen een plek krijgen in het initiatief door bijvoorbeeld werkervaringplekken. De raad geeft het college unaniem
de opdracht met een voorstel te komen
voor het realiseren van een klein theater
in het centrum van Elst.

De Passie van…

Frans van Beers, fractievoorzitter PvdA
Toen ik de vraag kreeg om iets te vertellen over ‘mijn passie’ was mijn eerste
gedachte dat ik niet echt één passie heb.
Ik heb veel zaken waar ik blij en gelukkig van wordt zoals mijn gezin, mijn werk
en de dingen die ik doe in mijn rol als
gemeenteraadslid. Zaken die vaak al zoveel tijd opslurpen dat er daarnaast weinig ruimte is voor iets wat je een echte
passie zou noemen. Muziek maken of
zingen moet ik niet aan beginnen omdat
ik in staat ben om zelfs een “Lang zal
die leven” vals ten gehore te brengen,
noodgedwongen geaccepteerd door
mijn omgeving. Toch ligt in de muziek
wel een passie van mij. Door toeval zag
ik op 6 januari 2001 tijdens een concert
in het Gelredome een optreden van de
mannen van Venice.
En sinds die eerste kennismaking heb
ik samen met Helga mijn vrouw, denk ik
wel rond de 30 concerten van hen bezocht en zijn we er in 2002 zelfs voor
naar Amerika gegaan.
Venice maakt heerlijke muziek (close
harmony, Westcoast, inspiratie van The

Contact

Eagles), met name omdat ze in
hun liedjes, zeker live tijdens
concerten, fantastisch gebruik
maken van hun stemmen. In
hun optredens maken ze bijna
perfect gebruik van hun zang
en muzikaliteit. Geen wereld
verbeterende teksten maar wel
songs die perfect meerstemmig worden uitgevoerd. Daarmee wordt elk optreden weer
een muzikaal feestje.
Venice is een band die bestaat uit de
broers Michael en Mark Lennon en de
(eveneens broers) Kipp en Pat Lennon.
Ze zijn ook nog eens neven van elkaar,
niet zo gek want deze Lennon familie
(geen familie van de John L.) is zeer muzikaal. Ze komen uit Venice Beach, Californië onderdeel van Los Angeles. Na
ieder concert, zelfs als ze voor een uitverkocht Carré hebben gespeeld, maken
ze tijd voor hun fans voor een praatje en
handtekening op het concertkaartje of
CD. Tijdens zo’n ‘meet& greet’ is ook
deze foto gemaakt, want we gaan ieder
keer toch wel weer even bij ze langs.
Zoals gezegd, de fantastische stemmen
van deze mannen maken ieder concert
heerlijk om naar te luisteren. De teksten
en nummers kan ik ondertussen dromen,
maar zo gauw ze geweest zijn, kijk ik al
weer uit naar de volgende keer dat ze
naar Nederland komen. Dat staat nu voor
het najaar gepland, wanneer ze weer een
concerttour door Nederland gaan doen.
Venice is dus wel een passie van mij. Wil
je er zelf iets van horen kijk dan eens op
www.venicecentral.com. Wie weet zie ik
je dan een keer bij een volgend concert.

“Biedt ruimte aan boeren
bedrijven en burgerwoningen.”
Harry Walinga, CDA, aan het woord:

Voor het CDA zijn twee
aspecten van het buitengebied belangrijk.
Ten eerste moet het
buitengebied vooral
ook agrarisch gebied
blijven. En ten tweede
moet het bestemmingsplan Buitengebied voldoende ruimte
bieden om burgerwoningen toe te staan.
In het buitengebied
van Overbetuwe is de laatste jaren al
behoorlijk wat ruimte gespendeerd aan
industriële ontwikkelingen (bijvoorbeeld
bedrijvenpark A15) en aan sport en recreatie (bijvoorbeeld Park Lingezegen).
Het CDA vindt dat de resterende ruimte
in beginsel de bestemming agrarisch gebied moet krijgen. Andere bestemmingen
zijn mogelijk, maar voor iedere afwijking
van agrarisch moet een nieuwe afweging
gemaakt worden.
Het bestemmingsplan moet er in ieder
geval voor zorgen dat de levensvatbaarheid van agrarische bedrijven niet in gevaar komt. Agrariërs moeten hun bedrij-

ven bijvoorbeeld kunnen
vergroten in het buitengebied.
Ook de nu aanwezige
burgerwoningen
moeten
mogelijk zijn in het buitengebied. Toekomstige ontwikkelingen moeten niet
geblokkeerd worden. Moet
een agrariër bijvoorbeeld
zijn bedrijf beëindigen, dan
zijn wat het CDA betreft
verschillende opties mogelijk. Burgerwoning, een andere bestemming voor de gebouwen of kleinschalig
toerisme behoren volgens het CDA dan
tot de mogelijkheden. Het moet in zo’n
geval mogelijk zijn om de bestemming
van bebouwing aan te passen. In zo’n situatie moet dan steeds de afweging gemaakt worden ‘welke belang is groter?’
Wilt u ook een vraag stellen aan de raad?
Geef dan uw vraag door via
l.nagtzaam@overbetuwe.nl of via tele
foonnummer (0481) 362 393. Wilt u dat
een bepaalde partij antwoord geeft op
uw vraag? Vermeldt u dat er dan bij!

De Opsteker
ChristenUnie raadslid
Hanny van Brakel heeft
veel waardering en respect voor mensen die
zich belangeloos inzetten voor anderen.
In Randwijk is een van
deze vrijwilligers Gerie
Budding. Zij zet zich al
jaren in voor alle leeftijdsgroepen: kindervakantiewerk, jeugdclubs
van de NH kerk, Stichting Welzijn ouderen en
ze is bestuurslid van de
SWOO. Daarnaast organiseert zij voor
Randwijk Tafeltje Dekje, de Kerktelefoon
voor ouderen en als lid van het oranjecomité is ze ook nauw betrokken bij alle
festiviteiten rond Koninginnedag en de
herdenkingen op 4 mei.

Zoals de meeste vrijwilligers is ook Gerie
erg bescheiden en vindt ze het niet zo
heel speciaal wat ze allemaal doet; maar
dat is het wel! Daarom voor haar en alle
mensen die zich vrijwillig voor andere
mensen inzetten deze opsteker!
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