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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!
‘BurgerBelangen Overbetuwe’ (BBO) vindt, dat de inwoner van Overbetuwe nog
steeds meer invloed moet
krijgen op besluiten, die zijn
of haar omgeving aangaan.
Er worden inspraakavonden
gehouden en op andere
wijzen naar de mening van
betrokken inwoners gevraagd,
maar dan er moet beter geluisterd én gehandeld worden
naar de op- en aanmerkingen
op deze avonden. BBO vindt
dat er, waar mogelijk, rekening
gehouden moet worden met
hun belangen.
Dit geldt ook voor klachten en
opmerkingen voor de directe
woonomgeving. De interactieve app “BuitenBeter” wordt in
veel andere gemeenten succesvol gebruikt. “Overbetuwe”
eerlijk én transparant.
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Voor het CDA is onze gemeente vooral een gemeenschap. Een gemeenschap
waarin mensen samen leven.
Voor een sterke samenleving zijn juiste verhoudingen
tussen samenleving, markt en
overheid nodig. In die samenleving staan mensen centraal
– betrokken inwoners die met
elkaar samenleven, werken en
bouwen aan een toekomst.
De afgelopen jaren stonden
we voor stevige uitdagingen.
Overbetuwe staat er inmiddels
weer gezond voor. Wethouder
Hol presenteerde een Dijk van
een gemeentebegroting voor
2018. Dankzij het maken van
keuzes en doordat wij steeds
met inwoners het gesprek
aangaan. Dat past ook bij de
uitgangspunten van het CDA.

In ons verkiezingsprogramma
laat de ChristenUnie zien waar
we voor staan in Overbetuwe:
we bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt.
Met hoop voor wie het tegen
zit. Wij investeren in zorg, ook
voor elkaar, in de cruciale rol
van gezinnen, in een dienstbare en recht-vaardige overheid,
in een duurzame economie
en in een zorgvuldige omgang
met Gods schepping.
De ChristenUnie:
• Zorgt dat iedereen meetelt.
• Investeert in de toekomst
van kinderen.
• Komt op voor (godsdienst)
vrijheid.
Doe met ons mee en
Geef geloof een stem!
www.overbetuwe.christenunie.nl.

D66 Overbetuwe in
gesprek met U!
De fractie van D66 luistert
naar en praat met de inwoners
van Overbetuwe. U bent van
harte welkom elke 1e vrijdag
van de maand in De Vereniging, Dorpstraat 4, Elst,
16.00-17.30 uur.
Goede zorg, goed onderwijs,
veiligheid en werkgelegenheid. D66 krijgt het voor
elkaar! Onze kandidatenlijst
voor de gemeenteraadsverkiezingen is bekend.
Kijk voor meer informatie op
www.D66Overbetuwe.nl
Contact:
fractie@d66overbetuwe.nl
Roel Eefting, fractievoorzitter
en lijsttrekker: 06-25076038

‘Voor en met mensen
in Overbetuwe’
Jan van Baal
(lijsttrekker CDA Overbetuwe)

(foto: Walter Sietinga)

De gemeente neemt dagelijks
beslissingen die gevolgen
hebben voor jou en jouw
leefomgeving. Voor jouw
toekomst. Bepaal wie de gemeente de komende vier jaar
gaat besturen.

Kies voor
Gemeentebelangen
Overbetuwe!
GBO is dé lokale partij die
écht oog en aandacht heeft
voor wat er in jouw dorp leeft.
De partij die graag met jou
in gesprek gaat op basis van
gelijkwaardigheid en die staat
voor transparante en eerlijke
besluitvorming. De partij die
niet gebonden is aan de koers
van landelijke partijen maar
haar eigen prioriteiten bepaalt.
De partij die doet wat ze zegt.
Laat je horen!
GBO, lokaal verbonden!
www.lokaal-verbonden.nl

CONTACT
Dit is een speciale uitgave
Zorg voor Overbetuwe
Zorg voor elkaar
PvdA
De PvdA staat voor een
samenleving waarin iedereen
meetelt en we het vertrouwen
in elkaar versterken. We willen
mensen met elkaar in contact brengen, ontmoeten en
verbinden.
De PvdA staat voor een samenleving waarin solidariteit
weer normaal is, waarin mensen naar elkaar omkijken en
zich voor elkaar inzetten. De
PvdA wil goed werk, de beste
zorg en betaalbare woningen
voor inwoners van Overbetuwe. En steunt inwoners als zij
het even niet op eigen kracht
redden. Zorg voor Overbetuwe.

Zorg voor elkaar.
Dat is de PvdA.

In de politiek is woord houden niet altijd vanzelfsprekend. De SGP Overbetuwe
hecht echter veel waarde
aan “Woord houden”. Voor
de SGP Overbetuwe betekent dit dat we de Bijbel, in
het openbaar bestuur willen
hanteren en gebruiken.
Onze Schepper heeft beloofd dat Hij het houden van
Zijn geboden wil zegenen.
Dit is de reden voor de SGP
Overbetuwe om opnieuw mee
te doen met de komende
gemeenteraadsverkiezingen,
met als thema:

“Voor de Kern”
Is deze Kern vanuit Gods
Woord voor u ook zo belangrijk, steun onze lijsttrekker
Marten van de Sluis met uw
gebed en met uw stem D.V.
21 maart

Als liberale volkspartij hebben
we de ambitie om van Overbetuwe de aantrekkelijkste
gemeente voor inwoners
en bedrijven te maken. Met
maatwerk willen we goede initiatieven vanuit onze kernen,
ondernemers en verenigingen ondersteunen. Daarvoor
luisteren we goed naar uw
wensen. Samenwerking en uw
inbreng zijn cruciaal.
Wij zetten specifiek in op
leefbaarheid, veiligheid en
bereikbaarheid. Meer ambitie
voor duurzaamheid en een
effectieve gemeente. Goede
bedoelingen lopen niet vast in
regeltjes. Dat geldt zeker voor
de zorg, arbeidsparticipatie en
bedrijven.

van de Overbetuwse
politieke partijen.

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

Heeft u vragen? Neem dan
contact op met de raadsgriffie van de gemeente
Overbetuwe.
Telefoon 0481 362 300,
Email: griffie@overbetuwe.nl.

Als VVD hebben we veel
vertrouwen in u als inwoner en
ondernemer. Samenwerken aan:

“Overbetuwe, waar
het goed leven is”

www.overbetuwe.nl

