Christelijk Geluid

Nieuwsbrief van de ChristenUnie Overbetuwe / Nijmegen e.o.

Jaargang 20, nummer 1

maart 2021

Van de voorzitter
Op 9 november was onze eerste digitale ledenvergadering van de ChristenUnie afdeling Overbetuwe / Nijmegen e.o. Op
30 januari 2021 was het digitale congres van de ChristenUnie. Belangrijke besluiten werden in deze corona periode
digitaal genomen. Op onze ledenvergadering zijn de leden uit de kiesvereniging Nijmegen e.o. digitaal welkom geheten en
is Arjan Westerveld toegevoegd in het bestuur. Van harte welkom!
Op het landelijke congres is het verkiezingsprogramma besproken en met verschillende moties en amendementen
vastgesteld. Het is gelukt om op nieuwe wijze met techniek die beschikbaar is een waardevol congres met elkaar te
hebben en belangrijke besluiten te nemen. Heb je het ook gevolgd en aan de stemmingen deelgenomen? Je kunt dus nu
thuis vanaf de bank actief deelnemen aan de ChristenUnie. Zo waren op het landelijke congres veel meer deelnemers dan
gebruikelijk, erg fijn!
Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamer verkiezingen. Het programma heeft als titel Kiezen voor wat écht telt. De
ChristenUnie verlangt naar een samenleving waarin we aandacht hebben voor elkaar en voor Gods schepping. De
ChristenUnie staat voor een overheid die een bondgenoot van burgers is en kiest voor wat écht telt. Op
https://www.ChristenUnie.nl/verkiezingsprogramma kun je hier meer over lezen. Kunnen we op jouw stem rekenen?
Ondertussen zijn we in de afdeling gestart met de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.
Zie de oproep hiervoor verderop in dit Christelijk Geluid.
De ChristenUnie is een politieke partij die gedreven wordt door het geloof in Gods liefde voor mensen en die
verantwoordelijkheid neemt voor het bestuur van ons land. We willen graag waardevol zijn voor de mensen om ons heen.
Kunnen we rekenen op je gebed? Je stem? En je bijdrage? Alvast heel hartelijk dank!
Jan Luursema, voorzitter kiesvereniging Overbetuwe

Verkiezingsprogramma Overbetuwe gemeenteraad 2022 - Wie helpt mee?
Het lijkt nog ver weg. Eerst nog de Tweede Kamerverkiezingen. Toch wordt het tijd om te werken aan het programma voor
de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Natuurlijk gebeurt dat in overleg met de fractie. Maar er moet meer gebeuren.
Daarvoor zijn we op zoek naar mensen! Is het iets voor u of jou?
Wie zoeken we?
1. Jou, wanneer je vanuit je ervaring concrete input wilt leveren via een gesprek over wat je de komende jaren
belangrijk vindt voor Overbetuwe. Tips over mensen die we moeten spreken zijn ook welkom!
2. Vind je het leuk om met ons die gesprekken te voeren en te verslaan? Schrijf je graag? Meld je dan aan als
meeschrijver om de verzamelde informatie te combineren met het ChristenUnie basisprogramma en daaruit mee
te schrijven aan het programma voor Overbetuwe 2022-2025.
3. Is schrijven niet echt je ding, maar hou je wel van kritisch lezen en feed-back geven? Wordt dan meelezer.
Wanneer?
In maart en april is de oriëntatiefase. Dan hebben we je nodig om te luisteren naar jouw ideeën. Ook kunnen de
meeschrijvers al aan de slag voor de verslaglegging van deze ideeën.
Van mei tot september is de schrijffase. Dan kunnen de meeschrijvers verder met hun werk en komen de meelezers in
beeld.
Doe je mee?
Je kunt je aanmelden bij Harry Bruggema die de programmacommissie trekt. Stuur een berichtje naar
hmbruggema@gmail.com of bel naar 06-5595 0225.
Woon je niet in Overbetuwe, maar in Nijmegen e.o.? Ook dan kun je meedoen met schrijven of meelezen!

Uit de fractie

Hanny van Brakel dient initiatiefvoorstel in voor raadsrapporteurs Groene Metropoolregio
Om grip te houden op samenwerkingsverbanden, werkt de gemeenteraad in Overbetuwe al een tijdje met benoemde
raadsrapporteurs. Dit zijn raads- en burgerleden die bepaalde Verbonden Partijen extra goed volgen en de gemeenteraad
op de hoogte houden van ontwikkelingen. Ook kunnen zulke raadsrapporteurs namens de gemeenteraad afgevaardigd
worden om communicatie tussen de gemeenteraad en een Verbonden Partij de coördineren. De ChristenUnie heeft
daarover samen met de PvdA een initiatiefvoorstel geschreven, wat als bijzonder instrument gezien kan worden.
Gemeenten werken onderling veel samen op gemeenschappelijke thema's. Hierdoor hoeven bepaalde taken niet door
iedere gemeente apart uitgevoerd te worden. Zulke samenwerkingsverbanden worden Verbonden Partijen genoemd en
de vastlegging van de samenwerking heten Gemeenschappelijke Regelingen. In Gemeente Overbetuwe wordt toezicht en
handhaving op het gebied van bouw en milieu bijvoorbeeld uitgevoerd door de Omgevingsdienst Arnhem (ODRA). Een
ander voorbeeld is het WerkgeversServicepunt Midden-Gelderland (WSP), waar werkzoekenden met een uitkering, een
arbeidshandicap of jongeren die moeilijk aan werk komen, worden verbonden met mogelijke werkgevers in regio.
Recent is de Verbonden Partij Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen opgericht. Dit is een samenwerking tussen 18
gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen, waarin bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt met betrekking tot wonen in
regio. Ook geeft deze samenwerking meer slagkracht voor profilering en positionering van de gezamenlijke gemeenten in
Den Haag en Brussel, bijvoorbeeld om subsidies te krijgen. De komende tijd zal deze samenwerking meerdere
regioprojecten voorstellen aan deelnemende gemeenten. Gemeenten kunnen aan projecten meedoen, als die passen
binnen de lokale visie. Deelname aan zulke projecten zal ook financiële bijdragen vragen.

Het is belangrijk dat de gemeenteraad van Overbetuwe binnenkort goed geïnformeerd kan besluiten over deelname aan
projecten vanuit de Groene Metropoolregio. De ChristenUnie heeft daarom, in samenwerking met de PvdA, een voorstel
geschreven om het raadsrapporteurschap in Overbetuwe verder te organiseren. Het voorstel geeft meer duidelijkheid over
de algemene verantwoordelijkheden en benoemingsproces van raadsrapporteurs en het prioriteren van Verbonden
Partijen. Tegelijkertijd wordt voorgesteld om raadsrapporteurs te benoemen voor de Groene Metropoolregio in combinatie
met een concrete opdracht voor deze raadsrapporteurs. ChristenUnie-burgerlid Gerdien Maaijen is kandidaatraadsrapporteur voor de Groene Metropoolregio.
Over het algemeen worden de meeste raadsbesluiten genomen op basis van voorstellen door het College van
Burgemeester en Wethouders. Het is daarom bijzonder als de gemeenteraad besluit over een initiatiefvoorstel van
politieke partijen. Ter referentie heeft de gemeenteraad bijvoorbeeld op 8 mei 2012 een initiatiefvoorstel van de Christen
Unie (agendapunt 9) aangenomen omtrent het thema 'Preventie van seksueel misbruik van minderjarigen in het vrijwillige
jeugdwerk'.
De gemeenteraad van Overbetuwe zal in de raadsvergadering van 23 maart 2021 besluiten over dit nieuwe
initiatiefvoorstel. Op basis van het voorstel (relevant stuk 1) en overige documentatie, wordt dit besluit voorbereid
tijdens de politieke avond op 10 maart. Iedereen is van harte welkom om deze vergaderingen vanuit huis te volgen
via de uitzendingen op de site van de gemeente.

Drie zaaldelen voor de Wanmolen
In februari 2018, net vóór de vorige gemeenteraadsverkiezingen, nam de gemeenteraad een besluit over de
ontwikkelrichting voor De Wanmolen in Zetten. Dat het voor de verkiezingen op de agenda stond, was mede naar
aanleiding van een motie door het CDA in november 2017.
De insteek van het College van Burgemeester en Wethouders in februari 2018 was dat een scenario met drie
zaaldelen niet haalbaar zou zijn; de verwachting was dat de gebruikersaantallen en -prognoses van verenigingen
onvoldoende dekkend zouden zijn en dat hoge meerkosten voor een derde zaaldeel niet in verhouding zouden
staan tot het voordeel ervan. De ChristenUnie heeft destijds een amendement ingediend om een scenario met drie
zaaldelen in ieder geval tóch te laten onderzoeken. Een meerderheid van de raad stemde toen in met ons
amendement.
Op 23 februari 2021 heeft de gemeenteraad besloten over de toekomst van De Wanmolen. Verenigingen in Zetten
hebben hard gewerkt om te zorgen voor solide gebruikersaantallen en -prognoses, als onderbouwing voor een
derde zaaldeel. Hoewel er nog steeds aanzienlijke meerkosten voor een derde zaaldeel zijn, blijken deze extra
kosten in verhouding mee te vallen. Op basis van deze twee overwegingen diende een ruime meerderheid van de
gemeenteraad een amendement in bij agendapunt 15a om drie zaaldelen in De Wanmolen mogelijk te maken. Dat
is goed nieuws voor Zetten en de Zettense verenigingen! Het is mooi om te constateren dat ons amendement van
drie jaar geleden, dit positieve besluit voor een groot deel mogelijk maakt.

Fractie ChristenUnie Overbetuwe
Van links naar rechts: Rick Veijer, burgerraadslid, Hanny van Brakel,
gemeenteraadslid en Gerdien Maaijen, burgerraadslid.
Vanaf maart 2021 Arjan Westerveld fractieassistent

Bestuur ChristenUnie Overbetuwe
Jan Luursema, voorzitter, Marian Wieringa, secretaris, Arie Abbink,
penningmeester, Harry Bruggema en Arjan Westerveld 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!

