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“Lange adem”
Tankstation
Het houdt de gemoederen al lang bezig:
wel of geen tankstation aan de RijkswegZuid? De raad beantwoordt deze vraag
vanavond. De verkeersveiligheid en de
inpassing in het landschap zijn de pijnpunten. Harry Walinga (CDA) wil geen extra
verkeer door de straten in de omgeving.
De CU vindt dat er extra bomen aangeplant moeten worden en wil lichthinder voorkomen. Willemien Seinhorst (GL)
denkt dat deze ideeën niet helpen. “Een
tankstation dat 15 meter boven het maaiveld uitsteekt, dat is niet landschappelijk
in te passen.” Volgens GBO past het tankstation op een andere plaats beter. Voor
D66 is de verkeersveiligheid een probleem.
Ook de extra maatregelen die door het college zijn aangedragen, maken de locatie
niet veiliger.
Toch weet een meerderheid van de raad
elkaar te vinden in een amendement en
een motie. Bij de uitvoering moet het college extra maatregelen nemen, zoals het
aanpakken van het sluipverkeer. Ook zal
het tankstation wat lager komen te liggen
en geldt voor reclameborden een maxi-

male hoogte zodat deze niet al van ver te
zien zijn. Na deze extra voorwaarden stemt
uiteindelijk een meerderheid van de raad
in met het voorstel om een tankstation te
ontwikkelen aan de Rijksweg-Zuid.
Brede School
Dat de meningen sterk verdeeld zijn, is
duidelijk. Er liggen twee initiatiefvoorstellen op tafel over hetzelfde onderwerp. Eén
van D66/ VVD en één van de PvdA. Dat er
extra geld komt om de samenwerking tussen Brede Scholen te stimuleren, is zeker.
Maar gaat dit naar een coördinator zoals
de PvdA wil? Of gaat het geld rechtstreeks
naar de mensen in het veld, zoals D66 en
de VVD voorstellen. Jan Meijer (D66) is van
mening dat de brede scholen de kennis en
wil hebben om zelf plannen te bedenken.
Dit moet de overheid niet van bovenaf
opleggen. Anton Korthouwer (PvdA) denkt
dat de scholen daarvoor geen tijd hebben,
waardoor er uiteindelijk niets van de grond
komt. Een overgrote raadsmeerderheid
legt de verantwoordelijkheid bij de scholen
en ouders om zelf aan de slag te gaan. Zij
steunen het voorstel van D66 en VVD.

De Passie van…

Arthur van den Brink*
“Mijn passie? Sport, sport en nog eens
sport. Hockey of waterpolo, mountainbiken of zaalvoetbal; ik doe het liefst meteen mee. Maar het allermooiste vind ik
duursport. Veel mensen lijkt dat vreselijk
zwaar, maar mij geeft het energie. Ik krijg
er een heerlijk gevoel van vrijheid van.
Sterker nog: ik word er absoluut gelukkiger van. En al helemaal als ik Anne en
onze kwajongens Finn en Kai op zo’n
tocht mee kan nemen.
Moeilijk voor te stellen? Dan zal ik je
even zo’n geluksmoment schetsen. Stel
je maar eens voor: een prachtig meer

dat midden in de bergen ligt. Het water
is zoet, helder en helemaal glad. Midden
op dat meer glijdt een rubberbootje dat
geruisloos voortgetrokken wordt. Door
wie? Door jezelf. Je zwemt met rustige, lange slagen voor de boot uit. Als
je ademhaalt, hoor je even het vrolijke
gekwetter van je zoontjes. En vang je een
glimp op van je vrouw die ontspannen in
de boot ligt te zonnen. Wie wordt daar
nou niet gelukkig van? Zulke momenten mogen van mij uren duren, dus dan
zwem ik graag nog héél lang door.
Tuurlijk hoef je voor zoiets helemaal niet
naar meren of bergen te gaan. Onze eigen
gemeente Overbetuwe is ook prachtig.
Om te fietsen, maar zeker ook om lekker
hard te lopen. Mijn favoriete hardlooprondje? Via Valburg, Slijk-Ewijkse plas
naar Landgoed Loenen. Als ik erover
praat, krijg ik meteen zin. Loopschoenen
aan en naar buiten. De wind, zon of regen
voelen, genieten van de natuur, en vooral
-hoe zweverig dit ook klinkt- gelukkig
zijn.
Zo’n geluksgevoel gun ik iedereen. Ik
heb daarom maar één tip: zoek en vindt
uw passie.
En mocht uw passie duursport zijn, dan
kom ik u vast nog eens tegen. Bij een
triatlon, marathon of gewoon sportend
langs Overbetuwse wegen. Tot dan!"
(*noot: Arthur van den Brink is griffier
van de gemeenteraad van Overbetuwe.
Hij adviseert de raadsleden en zorgt dat
de raad zijn werk voor de inwoners van
Overbetuwe goed kan doen.)

Vraag het de Raad
Op 30 januari werd de commissie Ruimte gevraagd om besluitvorming in de raad voor te bereiden over de verordening VROM
startersleningen gemeente Overbetuwe 2008-2010. Deze maand daarom de vraag: Wat vindt GBO van de verordening startersleningen?

Gemeentebelangen Overbetuwe
wil drempelloze starterslening
Arnold Peters (GBO) aan het woord:
Vorig jaar diende ik namens Gemeentebelangen Overbetuwe een motie in die
moest leiden tot een starterslening.
Wat dat is? Het is een lening voor
mensen die voor de eerste keer een
huis willen kopen maar niet voldoende
hypotheek kunnen krijgen. De motie
was aanleiding een werkgroepje te vormen om het plan nader uit te werken.
Uiteindelijk werd een nieuwe motie
ingediend door Gemeentebelangen
Overbetuwe, PvdA en CDA. Het college heeft de motie uitgewerkt tot een regeling, die
in de raad van februari op
de agenda staat. Of ik zelf
zal voorstemmen is nog erg
onzeker. Om dat uit te leggen het volgende.
De lening geldt voor mensen die voor het eerst een
woning willen kopen, maar
niet voldoende hypotheek
kunnen krijgen. Die kunnen
dan bij de gemeente maximaal 30.000 euro lenen. De
woning mag niet meer kosten dan
200.000 euro en moet in onze gemeente staan. De eerste 3 jaar hoeft geen
rente en aflossing te worden betaald,
vervolgens wordt bekeken wat wél
afgelost kan worden. Uiteraard moet in
30 jaar of bij verkoop de lening worden
terugbetaald.
De regeling die het college in gedachten heeft, is onderwerp van discussie
geweest in de commissie Ruimte. Het

ziet er naar uit dat er een meerderheid
is te vinden voor het voorstel. Indien dit
ongewijzigd blijft, zal ik tegen stemmen!
Er is namelijk een bepaling in opgenomen dat beneden de 10.000 euro geen
lening wordt verstrekt. Om efficiency
redenen! Ik kom bij zulke voorstellen
altijd op de gedachte dat de bedenker/
voorsteller zelf niet is aangewezen op
zo’n regeling. Want waar zit de efficiencywinst? Bij een goede voorlichting.
Die leidt tot aanvragen die gehonoreerd kunnen worden.
De
werkgroep
heeft
bewust gekozen geen
belemmeringen op te
werpen. Zo kunnen ook
mensen van buiten de
gemeente hiervan gebruik
maken en is het aantal
niet begrensd. We willen
bewust voorkomen dat er
30 mensen geholpen kunnen worden en nummer
31 niet. Dan is het vreemd
een voorwaarde te stellen van tenminste 10.000 euro. Stel je
voor. Je hebt samen met je partner wat
gespaard en een gewone baan. Een
eigen huis is je droom. Dan komt die
kans, maar je komt 3.000 euro tekort.
Jammer dan! Als je 30.000 euro tekort
was gekomen, had de gemeente bijgesprongen. Voor zo’n klein bedrag als
3.000 euro doet de gemeente liever
geen moeite. Ik hoop van ganser harte
uiteindelijk te kunnen voorstemmen!

De Opsteker
Deze
maand
overhandigt
raadslid Tinus Melaard (VVD)
de Opsteker aan Jeroen Joon.
Jeroen Joon is sinds 2007 voorzitter van de door hem opgerichte Hockeyclub Overbetuwe.
Als voorzitter van Winterfestijn
Overbetuwe heeft hij ervoor
gezorgd dat Overbetuwe er
een heus schaatsevenement bij
heeft gekregen. Hij krijgt dan
ook de Opsteker omdat Tinus
Melaard bewondering heeft voor
wat Jeroen Joon in relatief korte
tijd heeft betekend voor zowel
de sport als de gemeenschap.

CONTACT 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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