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Wat zijn de voornemens en wensen van de Overbetuwse fracties voor 2008?
Harry Walinga, namens CDA:
Het CDA wenst alle inwoners van Overbetuwe een voorspoedig 2008, waarin we samenleven op basis van respect en aandacht voor elkaar.
De CDA-fractie zal zich ook in het nieuwe jaar blijven inzetten voor alle inwoners, verenigingen en vrijwilligersorganisaties uit onze
dorpen. Concreet betekent dit dat het CDA activiteiten voor onze jeugd in verenigingsverband wil stimuleren. Dat wij initiatieven
voor ouderen een warm hart toedragen, zoals bijvoorbeeld het Kernpunt Herveld-Andelst. Dat wij graag verder gaan met de
uitwerking van de Dorpsontwikkelingsplannen samen met de inwoners van de dorpen.
Het CDA gaat door met Samen Overbetuwe!

Frans van Beers, namens PvdA:
De PvdA Overbetuwe wenst alle inwoners geluk en gezondheid toe in 2008. En wij menen dat van harte.
Daarnaast hopen wij dat het een jaar wordt waarin iedereen iets voor een ander over heeft; langsgaan bij iemand waar je al te lang niet
geweest bent, een donatie, actief zijn als vrijwilliger of een keer iets toegeven om het samen beter te krijgen. Laten we samen werken aan
een leefbaar Overbetuwe, de fractie van de PvdA zet zich daar ook in 2008 weer voor in.

Gera Koopmans-Jacobs, namens GBO:
Gemeentebelangen Overbetuwe wenst iedereen een “bijzonder”2008.
Gemeentebelangen Overbetuwe in 2008: voor elkaar en met elkaar! GBO wil weten wat er onder onze inwoners en ondernemers
leeft. We willen daarvoor graag onze contacten versterken. Zowel met de individuele burger als met verenigingen, organisaties en
bedrijven. Speerpunt van GBO is: transparant, eerlijk bestuur. Beloven wat waargemaakt kan worden, vastleggen en nakomen van
afspraken en duidelijke communicatie met betrokkenen. Regelgeving moet effectief zijn, handhaving moet consequent worden
toegepast. Gedogen en achteraf legaliseren moet worden vermeden. GBO staat voor uw zaak.

Tinus Melaard, namens VVD:
Een van de wensen van de VVD is dat de onderlinge samenwerking en de positief kritische houding van de Raadsfracties ook in 2008 zal
worden voortgezet.
Daarnaast is het onze wens dat met de uitvoering van veel plannen (o.a.centrumplan Elst, incl servicebioscoop en het gelanceerde plan
Maatschappelijk Verantwoord Verenigen) ook daadwerkelijk een begin zal worden gemaakt. De fractie van de VVD neemt zich in elk geval
voor daaraan, met een open oor voor alle belanghebbenden, een bijdrage te leveren.
Tot slot wenst de VVD alle inwoners van Overbetuwe een jaar met veel liefde, gezondheid en geluk toe!

Dick Ross, namens D66:
D66 Overbetuwe wenst iedereen een gezond 2008. D66 wenst voor 2008 een nog beter contact met de inwoners. De voornemens van
D66 Overbetuwe: een gemeente waarin iedereen meetelt. Uiteraard blijft ons motto: Denken, Durven, Doen.
• Vaker in gesprek “Met de burger aan tafel”, • Interactie via www.d66overbetuwe.nl, • Versterken dorpsraden en wijkplatforms,
• Kwalitatieve, gevarieerde woningbouw stimuleren met een extra accent voor starters, • Bevorderen sociale samenhang met
ondersteuning mantelzorg en vrijwilligerswerk, • Beweging stimuleren. “Pas op de sport door sport op de Pas”, • Versterken recreatie
en toerisme in een groene gemeente.

Willemien Seinhorst, namens Groenlinks:
De fractie van GroenLinks wenst u allen gezondheid en vriendschap toe! Daarvoor meewerken aan een gezonde, open en
veilige samenleving, is onze missie. We willen in gesprek blijven met u, zodat we mét u bouwen aan een positief leefklimaat
in onze gemeente. Klimaat en zorg voor kwetsbaren blijven onze prioriteiten. Actiepunten:
1. geen Betuws Bedrijvenpark, maar meer ruimte om te genieten van de natuur.
2. geen wisseling van medewerkers HVZ bij cliënten die 75 jaar en ouder zijn.
3. oplossen van knelpunten die er toe leiden, dat burgers de voedselbank nodig hebben.
4. communicatie optimaliseren (ook wij laten wel eens steken vallen).!

Hanny van Brakel-Huijgen, namens ChristenUnie:
De fractie van de ChristenUnie wil zich ook dit jaar weer inzetten voor een gezonde leefomgeving, waarin we als burgers
veilig kunnen vertoeven.
Extra aandachtspunten voor dit jaar zijn: jeugd en veiligheid, gezondheid en welzijn. Vooral preventieve zorg en het
matigingsbeleid voor alcohol en drugsgebruik heeft onze aandacht. Belangrijk is dat we elkaar goed blijven verstaan:
naar elkaar luisteren, samen werken en naar elkaar omzien. We wensen het gemeentebestuur, de raadsfracties,
en u allen die hier woont of werkt, van harte Gods zegen toe in dit nieuwe jaar!

Riet de Swart, namens De Swart:
Weer een jaar voorbij, weer een jaar wijzer.
Het leven is mooi mensen, ondanks alles. Geniet ervan!!
met vriendelijke groet, Riet de Swart.

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’.

