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“Pas op de plaats?”
Voor de raadsleden is er een sportief
onthaal. Op het plein voor het gemeentehuis laten kinderen van Hockeyclub
Overbetuwe zien dat ze een aardig balletje kunnen slaan. Ook de voetbalvereniging is aanwezig met een spandoek:
“Iedereen in zijn sas met kunstgras”.
De belangstelling is niet voor niets. De
raad moet vanavond beslissen of zij de
hockeyclub een definitieve plek geeft op
‘De Pas’.
Van hockey tot kunstgras
De verschillende verenigingen laten ook
van zich horen tijdens de vergadering
door in te spreken. De Hockeyclub
(HCOB) zit te springen om de twee
kunstgrasvelden nu het ledenaantal
blijft groeien. De voetbalverenigingen
Spero en Elistha zijn blij met de komst
van de Hockeyclub naar ‘De Pas’. Toch
vragen zij met klem aan de gemeente
om ook bij hen kunstgras aan te leggen.

De raad is vol lof over de samenwerking
tussen de verschillende verenigingen die
van ‘De Pas’ gebruik maken. 1,86 miljoen blijft veel geld, maar een meerderheid van de raad kan hiermee leven en
stemt voor. Het voorstel biedt namelijk
een verkeersveilige ontsluiting en door
de goede samenwerking ontstaat er een
plek die in de toekomst ook gebruikt kan
worden voor andere sportevenementen.
Henk Vreman van GBO is van mening dat
het “voorstel te snel komt en te duur is.”
GL, de CU en Fractie ‘De Swart’ delen
deze mening. GBO wil ook de problemen
van Spero met hun velden meenemen in
het voorstel. Hij stelt voor om zowel voor
HCOB en Spero één kunstgrasveld aan
te leggen. Een meerderheid van de raad
steunt zijn idee niet. Aan het eind van
dit jaar wordt het accommodatiebeleid
geëvalueerd. Het is goed om dan op
basis van aparte voorstellen te bekijken
hoe om te gaan met het idee: ‘kunstgras
voor de voetbalverenigingen’.

De Passie van…

Dick Ross, Fractievoorzitter van D66
Deze maand vertelt Dick Ross over zijn
passie voor sport en bewegen, en dan
met name ‘De bewegende mens’!
Dick is begonnen op de middelbare
school in Doetinchem en daarna is
hij met de opleiding fysiotherapie in
Nijmegen gestart. Zijn passie en specialisme is het sportspreekuur en revalideren in de sportfysiotherapie. Hij is al
jaren de vaste therapeut van sportverenigingen in de regio en heeft sinds 30
jaar een fysiotherapiepraktijk in Elst. Zijn
praktijk is ook de enige in deze regio
die samen met de Radboud Universiteit
Nijmegen in het Parknet mensen met
Parkinson begeleidt.
“Het is toch een voorrecht dat je tot op
hoge leeftijd nog alles zelf kan doen”,
vertelt Dick. “Ik vind het fantastisch dat
mensen met wat hulp (o.a. Mantelzorg)
nog lang in hun eigen huis kunnen
wonen. Deze mensen probeer ik dan ook

daar waar mogelijk te
coachen. Een mooi
voorbeeld is iemand
die na een hersenbloeding weinig zelf
meer kon, maar na
lange en intensieve
therapie rijdt die persoon nu weer zelf
met de auto van
Arnhem naar Elst. Ik
heb de mogelijkheid
om mensen van 92
weer te leren lopen
na een operatie voor
een nieuwe knie-prothese! Dit zijn dingen
waar ik veel energie
uit haal en ik kan
daardoor ook mijn werk en politiek met
veel passie en plezier blijven doen.”
Naast zijn werk met sporters is Dick
zelf ook erg sportief, hij is een fanatiek
triatleet. Dit jaar loopt hij voor de 20e
keer mee met de triatlon van Gent. “Ik
ben in 1980 begonnen met deze sport
en vind het geweldig, het trainen doe ik
meestal alleen. Sport is in alle opzichten
goed voor iemand, het geef je namelijk
ook de mogelijkheid om dingen van je af
te zetten of positieve energie te genereren. Mensen stimuleren om aan sport te
doen, persoonlijk benaderen; dat heeft
ook Volkert de Bot ervaren (rechts op
foto). En vorig jaar hebben we samen
een triatlon uitgelopen! Ik ben ervan
overtuigd dat je door middel van werk
en sport investeert in kwaliteit van leven.
En dat is toch uiteindelijk het belangrijkste, een respectvol en menswaardig
bestaan.” Dat is passie…

Vraag het de Raad
De gemeente Overbetuwe houdt 5,2 miljoen euro over op de jaar
rekening van 2007. Op 10 juni spreekt de raad over deze jaarrekening.
Deze maand aan VVD dan ook de vraag: wat betekent deze 5,2 miljoen
euro voor de VVD?

“VVD gaat voor een
belastingverlaging.”
Tinus Melaard, VVD, aan het woord:
In het coalitieakkoord is vastgelegd dat
de gemeente haar financiën goed op
orde moest brengen. De VVD is dan ook
erg tevreden met dit jaarrekeningresultaat, omdat dit bevestigt dat de gemeente Overbetuwe tegenwoordig financieel
gezond is.
Het positieve jaarrekeningresultaat van
5,2 miljoen betekent ten eerste dat we
kunnen inzetten op een belastingverlaging voor inwoners. In de
jaren van bezuiniging is de
OZB-belasting steeds verhoogd. De gemeente staat
er nu financieel goed genoeg
voor om via een belastingverlaging weer wat terug te
geven aan de inwoners. Met
zo’n verlaging komen de
bewonerslasten ook weer
een beetje in balans met de
bewonerslasten van bijv. de
gemeente Lingewaard, die
veel lager liggen dan in Overbetuwe.
Een deel van de 5,2 miljoen moet gaan
naar de Algemene Reserve, de gemeentelijke spaarpot. Die Algemene Reserve
vormt een goede buffer, die voorkomt
dat onverwachte financiële tegenvallers
leiden tot problemen en een schoksgewijze verhoging van de belasting.
Uiteraard moet ook onderzocht worden
of een gedeelte van de 5,2 miljoen op
een verantwoorde manier besteed kan
worden. Dit betekent dat het geld in prin-

cipe alleen besteed wordt aan een algemeen maatschappelijk doel, zodat veel
mensen er van kunnen profiteren. En dat
doel moet ook passen binnen het huidige
beleid en bij eerder ingezette ontwikkelingen. Is het doel dus nuttig en noodzakelijk, dan moet daar geld voor worden
vrijgemaakt. Hierbij valt bijv. te denken
aan het Centrumplan Heteren, Centrum
Elst, het ontwikkelen van DorpsOntwik
kelingsPlannen, het stimuleren van Maatschappelijk
Verantwoord Verenigen en
het opzetten van Brede
Scholen in de verschillende
kernen. Natuurlijk laat het
bedrag niet toe al deze punten (gelijktijdig) aan te pakken.
Tenslotte geeft de 5,2 miljoen ook aanleiding om te
onderzoeken of er nog pijnpunten zijn als gevolg van
de eerdere bezuinigingen. Mocht dat zo
zijn, dan is er nu financiële ruimte om
daar wat aan te doen.
Het is prettig dat de gemeente haar financiën nu goed op orde heeft; dat is winst
voor iedereen. De VVD heeft hieraan een
belangrijke bijdrage geleverd. We zullen
inzetten op een verantwoorde besteding
van de 5,2 miljoen en pleiten voor een
lastenverlaging voor de inwoners van
Overbetuwe. Op die manier profiteren
zoveel mogelijk inwoners ervan mee.

De Opsteker
Deze maand geeft raadslid Gera
Koopmans (Gemeentebelangen
Overbetuwe) de Opsteker aan
Miriam van de Bilt. Miriam is
hoofd van de Schuttehoek. Dit
is een afdeling in zorgcentrum
Liefkenshoek die de dagopvang verzorgt voor dementerende ouderen. “Mijn moeder
zit hier zelf ook 3 dagen in de
week, en zij heeft het hier altijd
ontzettend naar haar zin”, vertelt Gera. Omdat deze mensen
een paar dagen in de week naar deze
dagopvang kunnen, is de belasting voor
het thuisfront een stuk minder, waardoor
het voor de mensen zelf weer mogelijk is
om langer thuis te blijven wonen.
Gera heeft erg veel waardering en bewon-

dering voor Miriam en haar team: ze bieden rust, structuur en vooral gezelligheid
aan de groep en dat is belangrijk voor
dementerenden. Iedereen doet zijn werk
hier duidelijk met zo veel passie en plezier, daarom verdienen ze ‘De Opsteker’.

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’.

