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ALLE PARTIJEN AAN HET WOORD
Op deze pagina vindt u informatie over de deelnemende politieke partijen.

Partij in de samenleving

BBO gaat nog steeds
voor verandering.
Géén politieke besluiten
meer, maar besluiten waarover is nagedacht.
Om politieke redenen besluiten
om bij het station een aparte
fietstunnel te bouwen en een
slingertunnel voor het andere
verkeer. Elst zit nu met deze
situatie. Wij hadden als enige
een onderbouwd plan voor één
gecombineerde rechte tunnel.
Om politieke redenen schoorvoetend instemmen met de
railterminal in onze gemeente?
Politiek is zogenaamd het
hoogst haalbare. Slechts een
paar partijen, waaronder BBO,
schaarden zich met overdachte redenen achter de bevolking
van Reeth, Valburg en Elst
Zuid.
BBO wenst U
prettige kerstdagen en
een gelukkig en
doordacht 2018

Ook in 2018 willen bouwen
In het dorp waar we zijn
opgegroeid, met haar
inwoners, het dorpshuis,
de school, de kerk, de
sportclub, de buurtjes in de
straat, dat alles samen voelt
als "mijn” dorp !
Dat gevoel duurt een heel
leven lang, dat gevoel maakt
dat we die kwaliteit van leven
willen behouden. Dat gevoel
noemen we ook wel "rentmeesterschap".
Dat veilige gevoel geven wij
graag mee aan onze jonge
mensen. Dat gevoel willen we
ook behouden in die veranderende wereld met name
voor onze oudere wordende
dorpsgenoot.

aan een samenleving waarin
iedereen meetelt, met hoop

D66 wenst u

voor wie het tegen zit, omdat

prettige

Fijne feestdagen!

feestdagen

Een nieuw jaar met jouw stem!

elk mens waardevol is!
De ChristenUnie:
• Zorgt dat iedereen meetelt.
• Investeert in de toekomst
van kinderen.
• Komt op voor (godsdienst)
vrijheid.
We wensen iedereen
een gelukkig Kerstfeest
en veel hoop én zegen
in het nieuwe jaar dat
komt!

en een
gezond,
succesvol,
vrijzinnig,
veilig

Wij zijn Lokaal

maar vooral

Verbonden!

positief 2018.

GOEDE
Voldoende ruimte
voor ZORG
hulpverleners
om te investeren in
goed contact met
DUURZAME
hulpvragers
TOEKOMST
Doe mee! Kijk op

Meer
groen en water
www.overbetuwe.groenlinks.n
in dorpen l en wijken
of volg ons op Facebook

www.lokaal-verbonden.nl
Wij horen graag je mening!

www.overbetuwe.christenunie.nl.

D66 krijgt het

www.overbetuwepanel.nl

voor elkaar!

Daarom blijven we ons ook in
2018 inzetten voor de leefbaarheid in onze 11 kernen.

Fijne Feestdagen!
(foto: Walter Sietinga)

CONTACT

Onze actiepunten
voor 2018:
MeerEERLIJK
ondersteuning
voorDELEN
mensen met
lage inkomens

Wij gaan voor een:

Maatschappelijk
Verantwoord
Overbetuwe!

Dit is een speciale uitgave
van de Overbetuwse

PvdA
Overbetuwe
staat voor een
samenleving
waarin iedereen
meetelt.
Zeker zijn van goed werk, de
beste zorg en een huis om in
te wonen. Zeker zijn van steun
als je het even niet op eigen
kracht redt.

Wij wensen u
fijne feestdagen.

Zorg voor
Overbetuwe.
Zorg voor
elkaar.
Dat is de PvdA.

Het afgelopen jaar stond
voor de SGP Overbetuwe in
het teken van de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Zondagsrust is een van de
speerpunten van de SGP.
Bewustwording dat het juist
in deze jachtige maatschappij
goed is om op zijn tijd uit te
kunnen rusten van dagelijkse
arbeid. Daarom is de zondagsrust voor de SGP Overbetuwe zo belangrijk. Afgelopen periode zijn wij als SGP
Overbetuwe druk geweest met
het verkiezingsprogramma,
daarin kunt u lezen welke zaken voor ons belangrijk zijn.

Wij wensen
alle inwoners
van gemeente
Overbetuwe alle
goeds toe voor het
nieuwe jaar.

De VVD-ers uit

politieke partijen.

Overbetuwe wensen
u ﬁjne feestdagen
en een mooi 2018

Kijk voor meer informatie
over de verkiezingen op
www.raadoverbetuwe.nl.

waarin we samen gaan
werken om de

Heeft u vragen? Neem dan

inwoner-vriendelijkste

contact op met de raads-

gemeente te worden.

griffie van de gemeente
Overbetuwe.
Telefoon 14 0481,
Email: griffie@overbetuwe.nl.

www.overbetuwe.nl

