Uit de raad....
Eenheid, ook in
verdeeldheid
Afgelopen week zat ik namens
GroenLinks Overbetuwe voor de
tweede keer in mijn nieuwe rol als
raadslid aan tafel bij een
raadsvergadering. Er werden
verschillende onderwerpen behandeld,
van rekenkamerrapporten tot
bestemmingsplannen. Wat voor mij het
meest is blijven hangen zijn de woorden
‘participeren’ en ‘eenheid’. Participeren,
duur woord voor ‘deelnemen (aan)’, is
een belangrijk en tegelijk ingewikkeld
thema. Bij ontwikkelingen in onze
(directe) omgeving willen we als
inwoners graag meepraten om
meningen en ideeën uit te wisselen. Hoe
je dat ‘deelnemen aan’ invult blijkt in de
praktijk vaak ingewikkelder dan op
papier. Eén van de
bestemmingsplannen die besproken
werd was Park Julianaweide in
Heteren. Over de invulling van dit plan
en de manier waarop de participatie
vorm heeft gekregen bestaan
verschillende meningen. Dit bleek ook
uit de discussie en inbreng van
betrokkenen hierover tijdens de
voorbereidende vergadering.
Verdeeldheid was ook terug te zien
tijdens de stemming over het
bestemmingsplan in de raad, dit in
tegenstelling tot alle eerdere besluiten in
dezelfde vergadering waarbij
unaniem voor een voorstel gestemd
werd. Unanimiteit is natuurlijk geen doel
op zichzelf, er zal vaak ook verdeeldheid
zijn. Dit speelt ook bij het onderwerp
waar deze lange raadsvergadering mee
eindigde, de Railterminal Gelderland.
Alle partijen in de raad zijn het over één
ding eens: deze railterminal moet er niet
komen. We hebben met elkaar hetzelfde
doel, maar ook dan kan er verdeeldheid
ontstaan. In dit geval over de vraag hoe
we ons doel gaan bereiken. De manier
waarop je de reis naar je bestemming
invult is dus minstens zo belangrijk.
Samen aan zet zijn, deelnemen aan,
participeren, we zullen er met elkaar
voor moeten zorgen dat dit niet alleen
mooie termen op papier zijn. Het zal een
weg met vallen en opstaan zijn, maar
wel met één doel:
een nog mooier Overbetuwe.
Erwin Roze
Raadslid van de gemeenteraad
Overbetuwe,
Voor GroenLinks Overbetuwe.

Gemeenteraad 2022-2026
Raadsleden van boven naar beneden, van links
naar rechts:
Martijn Markus, Peter de Waard, Elbert Elbers,
Marijke Mulder, Janita Hanekamp-Janssen, Henk Mulder,
Jonna Termorshuizen, Richard Beune, Hanneke
Bruinsma, Chanessa Wartes-de Boef, Mart van Baak,
Ans Huisman, Luca Consoli, Paul de Vries,
Gerdien Maaijen, Andries Schoneveld,
Elvira Patelias-Pieks, Anton Veraart, Erwin Roze,
Henk Vreman, Karel Grimm, Dia Vennis,
Aad Noordermeer, Thijme Hoffmann, Mariël de Vries,
Dorien van der Kamp (griffier),
Patricia Hoytink-Roubos (voorzitter), Ard op de Weegh.
Op de foto ontbreken:
José Rouwenhorst, Hans van der Heijden,
Harm van der Weijden

Raadsvergadering 24 mei
Op 24 mei heeft de gemeenteraad vergaderd. De volgende raadsbesluiten zijn genomen:
- De volgende bestemmingsplannen zijn vastgesteld: “Heteren, Dorpsstraat 22”, “Heteren, Park Julianawei
de”, “Elst, herziening bestemming Groen Overbetuwe College”
- De conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamerrapporten over (Be)grip sociaal domein,
Dorpsprofielen, klimaatbeleid en Wet openbaarheid bestuur (Wob) naar Wet open overheid (Woo) zijn vast
gesteld en hier en daar aangescherpt
- Er is besloten wel een zienswijze in te dienen mbt Oprichting stichtingen vanuit collectief
verzekeringsbelang VGGM
- De Besteding resterende coronagelden 2020-2021 en NPO-gelden ia goed gekeurd
- De plaatsvervangend raadsvoorzitters zijn benoemd. Als de burgemeester afwezig is neemt een raadslid
de taak van voorzitter van de raad over.
- De raad gaat door met de raadsrapporteurs op de gemeenschappelijke regelingen. Twee raads- of
burgerleden per gemeenschappelijke regeling zijn belast met overleg met de GR, met de portefeuillehouder
en behandelend ambtenaren om zo de raad goed te informeren
- de Coördinatieregeling voor te voeren planologisch juridische procedures locatie Liefkenshoek te Heteren
is van toepassing verklaard
- de 3e Wijzigingsverordening Wmo Overbetuwe 2018 Huishoudelijke ondersteuning als algemene
voorziening, is vastgesteld
- de bestemmingsplannen “Herveld, Sint Willibrordusstraat 16a” en “Buitengebied, Boterhoeksestraat 48,
Heteren” zijn van de agenda gehaald omdat er kort voor de vergadering nog nieuwe informatie is verstrekt
die nog niet in de fracties is besproken. Op 8 juni wordt bekeken wanneer deze bestemmingplannen
terugkomen op de agenda.
7 juni voorrondes
Op 7 juni zijn er voorrondes, ter voorbereiding op de raad van21 juni. De voorrondes worden niet gestreamd,
u bent van harte welkom op het gemeentehuis om te komen luisteren of inspreken.
21 juni raadsvergadering
U kunt op het gemeentehuis aanwezig zijn bij de raadsvergadering, maar u kunt de vergadering ook
bekijken via de livestream. We starten om 19:30 uur.
Alle stukken van de vergadering kunt u terug vinden op:
www.raadoverbetuwe.nl/Agenda_s_en_vergaderstukken
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Dit is een nieuwsbrief op initiatief van de
gemeenteraad van Overbetuwe om u als
inwoner te informeren. Deze nieuwsbrief
verschijnt anderhalve week na elke
raadsvergadering.

Dorpsstraat 8, 6661 EK Elst

U kunt zich ook op de digitale versie van deze nieuwsbrief
abonneren. Als u een mail stuurt aan griffie@overbetuwe.
nl zetten we u op de verzendlijst en ontvangt u de vrijdag of
maandag na elke raadsvergadering via de mail de digitale
versie van de nieuwsbrief.
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