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“Aan de slag”
Afscheid
Voordat de raadsvergadering begint, wordt
raadslid Henk Vos van GBO herdacht.
Henk Vos is op 21 maart overleden. De
burgemeester en Gera Koopmans (GBO)
houden een korte toespraak. Zij prijzen
hem voor zijn wilskracht en betrokkenheid.
Centrum Elst
Eén van de insprekers vraagt de raad om
stappen te ondernemen. Het gaat allemaal
erg traag en dit kost de ondernemer geld.
Ook de raadsleden willen vooruit, maar
zij zijn ook kritisch. In 2005 heeft de raad
voor het laatst gesproken over Centrum
Elst. Het voorstel dat vanavond voorligt,
bestaat nog steeds niet uit concrete voorstellen. De raad benadrukt dat belanghebbenden een actieve rol moeten krijgen
in het proces. Meerdere fracties komen
met het idee van een dorpsmanager. Hij
of zij kan een aanspreekpunt zijn voor alle
betrokken partijen. Joop van Hulst (GBO)

benadrukt dat de gemeente al veel grote
projecten heeft lopen. Kan de gemeente
dit er wel bij hebben? Toch zet de raad
vanavond een stap vooruit en stemt unaniem in met het voorstel. Het college kan
aan de slag.
Elst Centraal
Het CDA is bang dat het plan Elst Centraal
nog meer vertraging oploopt. Om dit te
voorkomen dient Jackie Versluis (CDA)
een motie in om nu al met onteigeningsprocedures te beginnen. Het GBO is principieel tegen en vindt dat de gemeente er
samen met de projectontwikkelaars moet
uit-komen. Riet de Swart (fractie De Swart)
vindt dit vooral een teken van onvermogen.
GroenLinks heeft het gevoel dat al hard
aan het plan wordt getrokken. De andere
fracties zijn voor. De projectontwikkelaars
weten dat zij een sterke positie hebben
tegenover de gemeente. Een meerderheid van de raad wil aan hen een duidelijk
signaal afgeven en stemt voor de motie.

De Passie van…
toe te gaan.
“Als ik samen
met mijn vrouw
ga, plannen
we meestal
alleen
een
eindbestemming, verder
zien we wel
hoe de reis
verloopt. Dat
is natuurlijk
ook het mooie
van op vakantie gaan met
een camper: je
bent vrij om te
gaan en staan
Tinus Melaard, Fractievoorzitter van de VVD
waar je maar
wilt! Met een camper kun je ook buiten een
Sporten, politiek en zo nog wel meer, maar
camping om op hele mooie plekjes staan.
de passie waarover Tinus nu graag wat
Dit kan en mag natuurlijk niet overal, maar
meer wil vertellen is zijn camper. Vooral
als je een beetje zoekt kom je op gewelomdat dit een passie is waarmee hij zich
dige plaatsen. Daarnaast heb je alles bij je,
tegenwoordig nogal bezig houdt.
dus heb je verder ook geen voorzieningen
De passie voor een camper is ontstaan in
van een camping nodig.
1989, toen een van zijn zoons stage liep in
Toen onze kleinkinderen wat groter werden
New York. “Wij hebben hem daar bezocht
en dus naar school moesten, werd het
en hebben aansluitend 5 weken met een
wat lastig voor mijn zoons om alles in één
gehuurde camper door Amerika gereisd,”
zomervakantie te plannen. Daarom hebvertelt Tinus. “Dit was zo goed bevallen,
ben we er nog een camper bij gekocht. Het
dat we drie jaar later weer een camper
voordeel daarvan is dat we nu ook met zijn
hebben gehuurd en een mooie rondreis
allen tegelijk op vakantie kunnen. Alleen
door Zuid-Afrika hebben gemaakt. Vanaf
als we met de kinderen gaan, zorgen we
dat moment waren we verkocht. Toen ik in
meestal wel dat we iets langer op een plek
2000 stopte met werken, heb ik dan ook
blijven, dat is toch leuker voor hen.”
samen met mijn zoons en hun gezinnen
Tinus hoopt er uiteraard nog heel erg lang
een camper aangeschaft. Zo kunnen we
op uit te kunnen trekken met zijn camper,
er allemaal gebruik van maken en staat
en dan het liefst met zijn hele gezin. “Dat
hij niet het grootste deel van het jaar in de
is toch ook een van de mooiste dingen: je
stalling.”
kunt er met alle generaties van genieten!”
Elk jaar probeert Tinus ergens anders naar

Vraag het de Raad
Het Regionaal Plan van Aanpak Jongeren, alcohol & drugs 2008-2011
staat voor de raadsvergadering van 22 april op de agenda. Daarom nu
aan GroenLinks de vraag: Waarom besteden we als gemeente zoveel
aandacht aan het terugdringen van het alcohol- en drugsgebruik onder
jongeren?

“Wie van zijn kinderen houdt,
onthoudt ze alcohol.”
Willemien Seinhorst, GroenLinks, aan het woord:
vindt ook dat we regionaal de scholen
Hoe gevaarlijk de combinatie jongeren,
moeten voorstellen om schoolfeesten
alcohol en drugs kan zijn, werd tijdens een
alcoholvrij te maken. Daarnaast moet op
regionale bijeenkomst eerder deze maand
scholen een scherpe controle
erg duidelijk gemaakt.
Hersenactiviteit
zijn op dealen. Overtredingen
Het was schokkend om
tijdens een geheugentaak
worden beantwoord met fikse
te zien wat het effect van
15-jarige jongen 15-jarige jongen
maatregelen.
alcohol op de hersenen
“niet-drinker”
“zware drinker”
GroenLinks wil graag dat
van jongeren kan zijn (zie
gemeente Overbetuwe en de
plaatje). Willen we er voor
gemeenten in de regio overzorgen dat onze jongeren
eenstemming bereiken met
niet geconfronteerd worsportkantines om tot 21.00 uur
den met een blijvende
geen alcohol te schenken. Op
hersenschade? Dan moehangplekken moet goed gecontroleerd
ten we de jeugd gezamenlijk in bescherworden op alcoholgebruik.
ming nemen! Gezamenlijk betekent dan
De rol en steun van ouders is ook van
de gemeenten, verenigingen, scholen en
essentieel belang om alcoholgebruik onder
ouders in een regionaal verband: samen
jongeren terug te dringen. Als ouder moet
staan we sterk.
je het goede voorbeeld geven door zelf
verstandig te drinken. En maak het drinken
GroenLinks wil graag dat regionaal wordt
van alcohol bespreekbaar met je kinderen.
afgesproken om de leeftijdsgrens voor de
Leg uit dat er verschillen bestaan tussen
verkoop van alcohol te verhogen van 16
kinderen en volwassenen: sommige dinnaar 18 jaar. Ook wil GroenLinks dat de
gen, zoals autorijden en alcoholgebruik,
drankjes die zo zoet zijn dat de jeugd de
zijn pas verantwoord vanaf 18 jaar.
alcohol niet proeft, alleen vanuit slijterijen
Het alcohol- en drugsgebruik onder jonverkocht kunnen worden. De ambitie moet
geren is niet gemakkelijk terug te dringen.
in ieder geval zijn dat jongeren voor hun 18e
Het zal een langdurig proces zijn, waarzo min mogelijk drinken. In het Regionaal
voor een cultuuromslag bij de jeugd nodig
Plan van Aanpak is dit verwoord als “niet
is. Het moet niet langer cool zijn om te
te jong, niet te vaak en niet te veel”. In het
drinken!
plan staan veel goede maatregelen om
GroenLinks is dan ook erg blij dat in
alcoholmatiging te bewerkstelligen.
Overbetuwe raadsbreed ervaren wordt dat
Een confronterende voorlichting over
we de jeugd moeten beschermen tegen
alcohol en drugs moet bijvoorbeeld al op
de gevaren van alcohol- en drugsgebruik.
basisscholen worden gestart. Er moeten
Nu is het aan de gemeenten om deze
lespakketten voor kinderen worden samenbewustwording in de regionale omgeving
gesteld en voorlichtingsavonden voor
te creëren en om daden te stellen.
ouders worden georganiseerd. GroenLinks

De Opsteker
Raadslid Frans van Beers
(PvdA, links op foto) heeft de
opsteker uitgereikt aan de
commissie Eshofmarkt van
Buurtvereniging De Eshof. Hij
sprak zijn grote waardering uit
voor al hun werk en inzet voor
de gemeenschap.
Deze commissie organiseert
jaarlijks een levendige snuffelmarkt met o.a. een zestigtal kramen met tweedehands
goederen en met diverse
activiteiten voor kinderen.
Ieder jaar wordt met de opbrengst een
project in een ontwikkelingsland financi-

eel ondersteund. De markt vindt dit jaar
plaats op zaterdag 21 juni.

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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