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

Partij in de samenleving

Overbetuwe staat dit
jaar weer voor een
keuze. De gemeenteraadsverkiezingen.
Uw stem bepaalt de kleur
van besluiten, die er voor u in
de gemeenteraad genomen
worden. Kiest u voor landelijke partijen dan weet u, dat
in afwegingen van uw vertegenwoordigers mogelijk ook
landelijke en provinciale belangen meespelen. Bij een lokale
partij loop u dit risico niet.
De lokale partij zal direct voor
de belangen van de burger
opkomen en op grond daarvan afwegingen maken. In de
afgelopen periode was BBO
vaak de luis in de pels in de
gemeenteraad.
Laat dit geluid niet verloren
gaan.
Stem in maart
BurgerBelangen
Overbetuwe.

LIJST 1
“Met een goed
team van
13 deskundige
raadsleden en
2 daadkrachtige wethouders
willen wij samen
met U OOK NA de
gemeenteraadsverkiezingen 2018
blijven DOEN wat
we beloven”

De ChristenUnie:
Zorgt dat iedereen meetelt.
Wij geloven in een samenleving
die gebaseerd is op naastenliefde, en wij willen daaraan
bijdragen zodat iedereen ertoe
doet en meedoet. Elk mens is
waardevol,! Die waarde hangt
niet af van prestaties, gezondheid, seksuele geaardheid,
afkomst, leeftijd, gewenstheid of geluk. Al het leven, in
gaafheid en gebrokenheid,
verdient het om tot ontplooiing
te komen. Om deel te nemen
aan de samenleving. Om te
worden beschermd en om zorg
te ontvangen als dat nodig is.
Doe met ons mee en
Geef geloof een stem!

www.overbetuwe.christenunie.nl.

D66 vindt uw
mening belangrijk
Alle D66 raadsleden en kandidaten willen met u in gesprek
gaan over onze en Uw thema’s.
Daarom voeren wij permanent
campagne, het hele jaar door,
in Elst, Herveld, Heteren, Zetten, Driel en Valburg, in al onze
mooie kernen.
Zo wil D66, dat het goed leven
blijft in onze dorpen. Veilig voelen, goede bereikbaarheid voor
auto, met openbaar vervoer en
op de fiets.
D66 wil kansen voor iedereen
in Overbetuwe. Daarom zetten
wij onderwijs, veiligheid, leefbaarheid, zorg, duurzaamheid
en ondernemerschap op één.

Maatschappelijk
Verantwoord
Overbetuwe!
LEEFBAARHEID IN DE
DORPSKERNEN
ZEKERHEID
VAN ZORG
DUURZAAMHEID EN
TOEKOMSTGERICHTHEID
Wij zijn Lokaal
Verbonden!
www.lokaal-verbonden.nl
Wij horen graag je mening!
www.overbetuwepanel.nl

Wilt u in gesprek met D66
Overbetuwe? Zaterdag 27
januari zien wij u graag bij
onze campagnecaravan!
https://overbetuwe.d66.nl
tel: 06-25076038.

Jan van Baal
(lijsttrekker)
www.cda.nl/gelderland/overbetuwe/

CONTACT
Dit is een speciale uitgave

#teamvoor verandering

EERLIJK
DELEN
GOEDE
ZORG

DUURZAME
TOEKOMST
Doe mee! Kijk op
www.overbetuwe.groenlinks.n
Doe mee! Kijk op
l
overbetuwe.groenlinks.nl
of volg ons op Facebook

Doe mee! Kijk op

overbetuwe.groenlinks.nl

PvdA
Zeker van werk met
een fatsoenlijk loon.
Zeker van goede zorg dichtbij
in de buurt en van een huis in
je dorp om in te wonen.
Zeker van steun als je het
even niet op eigen kracht redt.

Zorg voor
Overbetuwe.
Zorg voor
elkaar.
PvdA
Overbetuwe
wenst u een
voorspoedig
2018.

van de Overbetuwse

Meer ruimte
voor de boer!
“Het is hard werken, maar ik zou
niet anders willen”, deze uitspraak
van een veehouder typeert de inzet
van de ondernemer in de agrarische sector. De SGP heeft zich in
haar bijna honderdjarig bestaan
ook altijd ingezet voor de belangen
van de agrarische ondernemer.
Tenslotte gaat het hierbij ook om
onze voedsel- en groenvoorziening.
De agrarische sector is ook binnen
onze gemeente een sector die niet
weg te denken is en alle aandacht
verdient. Op gemeentelijk niveau is
de SGP Overbetuwe voorstander
van een loyaal vergunningenbeleid
om de agrariër te ondersteunen
in de exploitatie van zijn (over het
algemeen) familiebedrijf.
Bij het natuurbeheer, van bijv.
de uiterwaarden, hecht de SGP
Overbetuwe er veel belang aan dat
de agrarische ondernemer een belangrijke stem krijgt om de gronden
en wateren te beheren. Een goed
natuurbeheer komt het best tot zijn
recht bij de agrariër.
Voor actueel nieuws, volg ons
dan op
www.facebook.com/SGPoverbetuwe/

Op naar de inwonervriendelijkste gemeente.
Daar wordt uw inbreng
serieus genomen.
Je ziet echter dat inspraak nog
vaak een verplicht rondje is.
Goede ideeën van inwoners
worden lang niet altijd goed
opgepakt en het kost dan wel
heel veel energie om iets voor
elkaar te krijgen.
Het burgerinitiatief mag nooit
een excuus zijn om als gemeente niet zelf een visie te
hebben en actief te zijn.
Als VVD nemen we uw inbreng
en ideeën serieus. Wij staan te
trappelen om samen met u van
Overbetuwe de inwonervriendelijkste gemeente te maken.

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.

Stem daarom VVD!!

www.overbetuwe.nl

