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21 maart 2018
ALLE PARTIJEN AAN HET WOORD
Op deze pagina vindt u informatie over de deelnemende politieke partijen.

LIJST 1 OMDAT
4 JAAR
CDA-BELEID =
• FINANCIEN IN
DE HAND WAAR
NODIG;
• ROYAAL SOCIAAL
WAAR MOGELIJK;
• DORPEN
ALLEMAAL
IN DE LIFT;
• HOGE KWALITEIT,
LUISTEREND OOR;

D66 wil, dat het goed leven
blijft in onze dorpen.
Wij gaan voor goede
ontmoetingsplekken; een multifunctioneel centrum in elk dorp.
Laat uw stem en mening daar
over horen.
Ga in gesprek met onze
kandidaten op 3, 10 of 17 maart
bij onze campagnecaravan in
Elst, Herveld, Heteren, Zetten,
Driel en Valburg. Ook in de
andere dorpen komen we aan.

LEEFBAARHEID IN DE
DORPSKERNEN
ZEKERHEID VAN ZORG
DUURZAAMHEID EN
TOEKOMSTGERICHTHEID

Wij zijn Lokaal
Verbonden!
www.lokaal-verbonden.nl

Bij D66 staat onderwijs,
veiligheid, leefbaarheid,
zorg, duurzaamheid en
ondernemerschap op één.

Politiek draait om het
vertrouwen. Het winnen
én het waarmaken.
Als VVD zijn we in Overbetuwe
altijd open en eerlijk geweest.
Ook al waren we het niet altijd
eens, op de VVD kan je altijd
bouwen.
Ik heb vertrouwen in u als
inwoner en ondernemer. Ik heb
ook vertrouwen in de geweldige
kandidaten op onze lijst.
Het is mij een voorrecht dat we
komende jaren samen kunnen
bouwen aan een Overbetuwe,
waar het goed leven is.

Stem daarom VVD!!

Peter de Waard

https://overbetuwe.d66.nl
tel:06-25076038

• LAAGSTE LASTEN
VOOR U.

GroenLinks Overbetuwe staat voor
een gemeente waarin we onze
welvaart eerlijk delen, waar jong
en oud menselijke zorg krijgen,
waarin we ervoor zorgen dat
onze kinderen en kleinkinderen
ook kunnen genieten van een
mooie, schone en leefbare wereld
en waarin inwoners voldoende
zeggenschap over hun eigen
leefomgeving hebben.

EERLIJK
DELEN
GOEDE
ZORG

Hiervoor is een politiek nodig
die inwoners intensief bij de
besluiten betrekt. Een politiek die
beslissingen aan inwoners durft
over te laten. En een politiek
die initiatieven van inwoners
helpt te ontplooien en tot
wasdom te komen.

DUURZAME
TOEKOMST
In Overbetuwe gaat het niet slecht,
maar het kan nog veel beter!

Doe mee! Kijk op
www.overbetuwe.groenlinks.n
Kijk voor onze
l
actiepunten
op
of
volg
ons
op
Facebook
overbetuwe.groenlinks.nl

KIES 21 MAART
LIJST 3 GBO!

Jan van Baal
www.cda.nl/gelderland/overbetuwe/

CONTACT
Partij in de samenleving

Zeker zijn van
- goed werk;
- een betaalbare woning voor iedereen;
- toegankelijke en betaalbare zorg met
persoonlijk contact;
- het experimenteren met vormen van
een basisinkomen of sociale bijstand
als alternatief voor het werken met
een verplichte tegenprestatie;
- een duurzame leefomgeving met
projecten, die tegelijkertijd de woning-bouw, het milieu en de (lokale)
werkgelegenheid ten goede komen.
- kansen, met extra aandacht en
ondersteuning voor hen die het alleen
niet redden;
- meedoen aan sport en cultuur door
iedereen;
- een sterke regionale samenwerking,
waarbij de schaalgrootte varieert;
- voldoende stageplaatsen en een
fonds voor stagevergoedingen;
- € 10.000 per kern voor goed onderbouwde plannen die de leefbaarheid
versterken.

De ChristenUnie:
Zorgt dat iedereen meetelt.
Investeert in de toekomst van
kinderen.
Kinderen en jongeren hebben
de toekomst. Wij willen daarom
inzetten op veilige gezinnen, veilige
scholen en veilige buurten. De
ChristenUnie wil armoede bestrijden en schulden voorkomen.
Schulden veroorzaken veel stress
en leiden vaak tot sociale problemen en slechtere schoolprestaties.
Gezinnen met kinderen verdienen
hierbij extra aandacht. En voor hun
toekomst is het van het allergrootste belang dat wij NU zorgvuldig
omgaan met de schepping: onze
hulpbronnen, materialen en voedsel.

Doe met ons mee en
Geef geloof een stem!
www.overbetuwe.christenunie.nl.

Dit is een speciale uitgave
van de Overbetuwse
Waar komt die lage
rioolhefﬁng vandaan?
In 4 jaar tijd is de rioolheffing voor
huishoudens in Overbetuwe gedaald van €183 naar €110 per jaar.
Hoe kan dat?
Enkele actieve BBO-leden, hebben
bezwaar gemaakt en beroepen
ingesteld tegen de hoogte van de
heffing, nadat het vorige college
van B&W (bestaande uit VVD,
PvdA, D’66 en GBO) een greep van
€ 6,8 miljoen had gedaan uit de
rioolvoorziening. Geld, dat uitsluitend voor onderhoud van het riool
gebruikt mag worden.
Nadat begin 2017 het cassatieberoep bij de Hoge Raad voor de
BBO-leden succesvol was verlopen,
heeft het huidige college (bestaande uit CDA en D’66) besloten om
de onttrekking van € 6,8 miljoen ongedaan te maken en het overschot
in de komende jaren terug te geven
aan alle burgers in de vorm van een
verlaging van een kwart ten opzichte van de geraamde kosten.
Die lage heffing? Die is er vooral
dankzij enkele BBO-leden.
www.lijstbbo.nl
secretariaat@lijstbbo.nl

Roy Hilvers, Henriette Bos, Gerdien van Binsbergen
en Hanny van Brakel

Gerard de Leeuw,
kandidaat-raadslid

Een geschenk
voor een
100-jarige
Het is 100 jaar geleden dat de
(landelijke) SGP is opgericht. In al
die jaren heeft de SGP bijgedragen aan het politieke systeem. De
Kern, Gods Woord, is in al die jaren
onze leidraad geweest, omdat wij
geloven dat Gods geboden goed
zijn voor iedereen, ook voor de
inwoners van Overbetuwe.
In de Overbetuwe zitten we op dit
moment niet in de gemeenteraad.
Maar we zouden graag samen met
de bestaande partijen meedenken
over de beslissingen die genomen
worden. Dit kunnen we niet zonder
uw steun. Een 100-jarige geven we
altijd een symbolisch geschenk.

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 14 0481,
Email: griffie@overbetuwe.nl.

Wat zou het mooi zijn als wij uw
steun en stem krijgen op 21 maart
2018.
Steun ons en stem op 21 maart
op Marten van de Sluis
SGP Overbetuwe
Voor actueel nieuws, volg ons
dan op
www.facebook.com/SGPoverbetuwe/

www.overbetuwe.nl

