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Van de voorzitter
In februari schreef ik mijn vorige stukje voor onze lokale nieuwsbrief. Snel daarna kwam het coronavirus in ons midden en
we werden allemaal even ‘stilgezet’. Wie had zoiets verwacht? Een totale lockdown en nauwelijks meer ontmoetingen. De
werkzaamheden bij de Christenunie stagneerden ook en alleen de hoogst noodzakelijke werkzaamheden gingen door.
Heel snel vonden we mogelijkheden om digitaal te verbinden en via MS-teams, Zoom, Skype etc. zochten we weer
contact. De raadsvergaderingen in Overbetuwe zijn een tijdje bijna stil gelegd en de wet moest worden aangepast om
digitaal te vergaderen en besluiten te nemen. We zijn inmiddels een half jaar verder en het virus komt opnieuw op. Nieuwe
maatregelen zijn genomen en we hebben weinig beelden van de toekomst. Zou er een vaccin komen? Of komt er een
betere medische behandeling met nieuwe medicijnen? Ik weet het niet, maar het gaat vast nog even duren. Laten we ons
daar op inrichten…
Oftewel, op 9 november houden we een digitale ledenvergadering van de afdeling. Als je wilt deelnemen nodigen we je uit
om via het internet in ZOOM aan te sluiten. Om deze manier kunnen we elkaar online ontmoeten en de nodige besluiten
nemen. Één van de besluiten betreft de voordracht van het nieuwe bestuurslid Arjan Westerveld. Omdat de voormalige
afdeling Nijmegen bij onze afdeling is gevoegd willen we ons bestuur uitbreiden. En uiteraard ook een bestuurslid uit de
gemeente Nijmegen toevoegen. En …. voor de koffie op deze ledenvergadering moet je uiteraard zelf zorgen. Ben je
erbij?
Ook willen we op de ledenvergadering spreken over de samenstelling van onze toekomstige fractie. Wij gaan jullie
voorstellen om Gerdien Maaijen kandidaat te stellen als toekomstige lijsttrekker. Zij is beschikbaar om Hanny van BrakelHuijgen op te gaan volgen en we zijn benieuwd of je hiermee kan instemmen?
Wij zijn een politieke partij die gedreven door het geloof in Gods liefde voor mensen verantwoordelijkheid neemt voor het
bestuur van ons land. We willen graag waardevol zijn voor de mensen om ons heen. Ook voor de mensen in Overbetuwe.
Dat doen we in de gemeenteraad en ook op andere politieke niveaus. Wij hebben daarbij uw steun nodig. Onze leden
maken het mogelijk dat onze politici ondersteuning krijgen in hun werk, dat we een nieuwe generatie van politici op
kunnen leiden en dat we een hoopvolle campagne kunnen voeren.
Nog steeds willen we iemand (kandidaat burgerraadslid) toevoegen aan de fractie. Misschien ken jij iemand die hier
geschikt voor is? Meld het ons. Wil je ervoor bidden dat we een kandidaat kunnen vinden?
Jan Luursema, voorzitter kiesvereniging Overbetuwe

Uit de fractie
8 september 2020
We begonnen deze politieke avond met het raadspreekuur en de onthulling van het staatsieportret van Koning
Willem Alexander. Dit was een bijzonder moment want het viel samen met onze
eerste raadsvergadering in deze nieuwe raadszaal, later op de avond.
In deze raadszaal nemen wij onze besluiten als gemeenteraad en dit
staatsieportret maakt ons weer extra bewust van het voorrecht dat wij in een vrij
land leven, een Koninkrijk, een Democratie met een grondwet, waarin gelijke
rechten voor alle burgers zijn verankerd.
De kunstenares Maria Stams gaf een toelichting hoe dit staatsieportret tot stand
is gekomen. Het is een prachtig uniek beeld van brons, onze Koning met baard,
en het past heel mooi in onze nieuwe raadzaal. (u kunt haar verhaal nalezen op
de site van de gemeenteraad: vergaderkalender/ bij raadspreekuur 8 september
helemaal onderaan het videoverslag, waar helaas problemen waren met het
geluid). Het is de moeite waard om het portret eens van dichtbij te bekijken!

Begrotingsraad 3 november 2020
Misschien heeft u al het persbericht gelezen dat het College aan de gemeenteraad een sluitende begroting
presenteert voor 2021. Dat is op zich een goede prestatie.
Net zoals heel veel andere gemeenten, hebben wij te maken met grote tekorten o.a. op het sociaal domein. Ook
de gevolgen van de Coronacrisis zijn nog niet goed in te schatten. Gelukkig worden deze uitgaven grotendeels
vergoed door het Rijk.
Er zijn verschillende bezuinigingsmaatregelen voorgesteld, waarbij de gevolgen voor onze inwoners zoveel
mogelijk worden beperkt. Het college wil besluiten om de budgetten voor Jeugdzorg en WMO te bevriezen, dat
wil zeggen dat de uitgaven niet hoger mogen zijn dan van het afgelopen jaar. Ook stelt het College voor om te
bezuinigen op het personeelsbudget en organisatiekosten. Een ander voorstel is om de OZB extra te verhogen
met 7%.
Op 3 november behandelt de gemeenteraad deze begroting voor 2021 en zullen alle fracties hun mening geven
over de voorstellen die het College doet. De verhoging van de OZB is voor ons een goede keuze om tekorten aan
te vullen, omdat hieruit ook alle maatschappelijke voorzieningen worden betaald, zoals ontmoeting en sport.
Onze fractie vindt het belangrijk dat alle inwoners met zorgvragen de bij hen passende zorg blijven ontvangen!
Daar zullen wij ons voor (blijven) inzetten.

Fractie ChristenUnie Overbetuwe
Van links naar rechts: Rick Veijer, burgerraadslid, Hanny van Brakel,
gemeenteraadslid en Gerdien Maaijen, burgerraadslid.

Bestuur ChristenUnie Overbetuwe
Jan Luursema, voorzitter, Marian Wieringa, secretaris, Arie Abbink,
penningmeester en Harry Bruggema. Lid.

Graag willen wij u attenderen op de mogelijkheid om een gift te geven aan uw plaatselijke afdeling. Deze gift is, net als uw lidmaatschap
aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Ons rekeningnummer is NL51INGB0007232683 ten name van de ChristenUnie Overbetuwe. Alvast
onze dank!

