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1. Introductie  

BurgerBelangen Overbetuwe (hierna BBO genoemd) is een partij die vier jaar geleden is 

ontstaan vanuit de vereniging CVBO (Comité Verantwoord Beleid Overbetuwe). CVBO 

maakte zich onder andere hard tegen het bouwen van het prestigieuze “Huis der 

Gemeente” bij Elst Centraal. Wij zijn een partij die zich richt op de vertegenwoordiging 

van de belangen van alle inwoners in alle kernen. Uitgangspunten zijn daarbij: openheid, 

transparantie, verantwoording afleggen, met het gezicht naar en in dialoog met de 

inwoners. Wij vragen ons voortdurend af: “Is dit in het belang, dan wel conform een 

breed gedragen wens, van de Overbetuwse bevolking?”  

Dit verkiezingsprogramma biedt de kaders om bij mogelijke coalitiebesprekingen ruimte 

voor onderhandelen te laten. BBO is dan ook in de eerste plaats en voor alles een partij, 

die verandering wil brengen in de politieke en bestuurlijke cultuur in Overbetuwe. 

Punten waar BBO aan vasthoudt:  

1. Communicatie naar de inwoners verbeteren met gebruik van moderne middelen. 

Voor het bestuur betekent dit open agenda’s, openbare vergaderstukken en 

bijeenkomsten.  

2. Besluitvorming op grond van argumenten met onderkenning van alle belangen.  

3. Duidelijkheid over waar het geld vandaan komt en waar het naartoe gaat.  

4. Vastleggen van de positie van de burger in participatieplannen 

5. BBO is een voorstander van een duurzame toekomstvisie op leefomgeving zoals 

bestemmingsplannen, infrastructuur en natuur. 

 

BBO is bereid om bestuursverantwoordelijkheid te dragen samen met die partijen 

waarvan het gedachtengoed duidelijke raakvlakken heeft met de doelstellingen van BBO.   
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2. Stand van zaken  

De laatste vier jaren zijn er grote veranderingen geweest in het Sociaal Domein. De 

gemeenten hebben de verantwoordelijkheden voor de uitvoering van de WMO en 

Jeugdzorg, met een forse korting, overgenomen van de landelijke overheid. Dit heeft 

geleid tot bezuinigingen waar niet alle inwoners zich altijd in hebben kunnen vinden. Het 

college heeft deze taken voortvarend opgepakt en het lijkt er op dat de operatie lukt. 

BBO heeft er steeds op gewezen dat zij de te behalen financiële doelen ondergeschikt 

acht, aan de kwaliteit van de zorg.    

De laatste jaren kenmerken zich doordat er weinig of geen besloten, c.q. vertrouwelijke, 

vergaderingen meer plaats vinden. Dit is bewerkstelligd door de consequente opstelling 

van de fractie van BBO. 

BBO is van mening, dat de inwoners zich moeten kunnen herkennen in zijn politieke 

vertegenwoordigers en zich tenminste geïnformeerd en gehoord weten.  

Het college is voornemens de te veel geheven rioolbelasting terug te geven aan de 

inwoners, middels een structurele verlaging van de rioolheffing. Dit is de afgelopen vier 

jaar regelmatig door BBO in de raad ter discussie gebracht. 

BBO is van mening dat het ambtelijk apparaat een doelmatig onderkomen nodig heeft én 

vindt dat de kosten die dat met zich meebrengt begrijpelijk moet zijn voor de inwoners. 

BBO is één van de partijen geweest die heeft weten te voorkomen dat het geplande 

‘Huis der Gemeente’ ter waarde van 30 miljoen werd gebouwd. 

BBO blijft de ‘slingertunnel’ een onbegrijpelijke keuze vinden, én blijft alert op de 

veiligheid rondom dit punt. 

BBO houdt bij de discussie over ‘knoop 38’ (de opeenstapeling van bedrijvigheden bij 

buurtschap Reeth) consequent vast aan de wensen van de inwoners die daar vlakbij 

wonen, te weten eerst een duidelijke gebiedsvisie en dan pas een ‘ja’ naar de provincie.  

BBO is een partij, die naar de inwoners luistert, voor hun belangen opkomt en 

transparant is.   

BBO heeft geen specifieke politieke signatuur; inspiratiebronnen van de leden zijn zeer 

uiteenlopend. Wat we gemeenschappelijk hebben is onze focus op de inwoner in al zijn 

verscheidenheid. We willen de gemeente besturen door recht te doen aan en respect te 

hebben voor die inwoner, jong én oud, talentvol én met beperkingen, hier geboren én 

hier naartoe verhuisd, man én vrouw, zwak én sterk.  
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3. Gemeentelijke organisatie en politiek   

Het bestuur van de gemeente, het college van B&W en de gemeenteraad, zijn er voor de  

inwoner. De inwoner maakt deel uit van de gemeente en heeft dus ook verplichtingen 

aan de gemeente en de gemeenschap. Daar staat tegenover, dat de inwoner ook 

inspanning van de lokale overheid mag verwachten. De inwoner hoeft niet altijd gelijk te 

krijgen, maar mag wel verwachten, dat de gemeente en de politiek zorgen voor 

voorwaarden voor een zo goed mogelijke samenleving waar openheid en eerlijkheid 

kernwaarden zijn. De inwoner heeft recht op inzicht in het gemeentelijk ‘reilen en zeilen’. 

Hij heeft er recht op te weten hoe besluitvorming tot stand komt en hoe de gelden 

besteed worden. Wij zijn er voorstander van, dat - naar een landelijk voorbeeld - na 

iedere raadsvergadering in het gemeentelijk huis-aan-huis blad er kort verantwoording 

afgelegd wordt aan de burger over de genomen besluiten. Zowel de fractievoorzitters als 

het college hebben hierin een taak. Wij zijn voorstander van raadsvoorstellen, die niet 

alleen het voorstel bevatten, maar ook één of meer onderbouwde alternatieven, zodat de 

raad keuzes kan maken en zodoende haar sturende en controlerende taak goed kan 

uitvoeren. 

Besluiten worden genomen op basis van heldere en onderbouwde argumenten en 

besluiten worden duidelijk gecommuniceerd. In de afweging van belangen worden ook 

die van minderheden meegenomen.  

BBO stelt de volgende eisen aan het ambtelijk apparaat:  

 op haar taak berekend, 

 klantvriendelijk en dienstbaar, 

 efficiënt, 

 laagdrempelig en 

 transparant. 

We streven naar een transparante politieke cultuur. Daarin is geen plaats voor besloten 

vergaderingen en vertrouwelijke stukken. Hierop kan slechts een uitzondering gemaakt 

worden, indien de privacy in het geding is of als het om zaken gaat, die financieel nadelig 

voor de gemeente kunnen uitpakken.  

BBO pleit voor een professioneel en voor zijn taken toegerust ambtenarenkorps. BBO 

kijkt kritisch naar de grootte en de kwaliteit van het ambtenarenkorps. 

Wat betreft regionale samenwerking hanteert BBO; Lokaal waar het kan, regionaal waar 

het meerwaarde heeft.  

We waken voor willekeur. Ongeoorloofde overheidssteun wordt voorkomen.  
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De gemeenteraad is er onder andere om de uitvoering van het beleid te controleren. 

Samen met het college van B&W staan de gekozen gemeenteraadsleden met het 

gezicht naar de samenleving en vergeten ze nooit de mensen, door wie ze gekozen zijn.  

Doordat de gemeente geconfronteerd wordt met lagere inkomsten (uit de OZB en 

bijdragen uit het gemeentefonds) en er meer taken naar de gemeente worden gebracht 

van rijkswege, is het noodzakelijk, dat er ambtelijk en politiek doordachte keuzes 

gemaakt worden. Daarbij staat het belang van de inwoner centraal.  

 

4. Economie  

De rol van de lokale overheid is met name voorwaardenscheppend. Daarnaast kan de 

gemeente ook opdrachtgever zijn. Als opdrachtgever is prijs, kwaliteit en duurzaamheid 

het uitgangspunt. Waar mogelijk, vindt BBO, ondersteunt de gemeente de plaatselijke 

ondernemers mits dit niet ten koste gaat van financiële offers of kwaliteit. Daarnaast 

vinden wij dat de gemeente zorg moet dragen voor een goed ondernemersklimaat.  

De gemeente heeft als taak om voorwaarden te creëren die bevorderend zijn voor de 

inwoners. We denken aan goede, gratis parkeergelegenheid. Maatregelen die de 

aantrekkelijkheid van onze gemeente Overbetuwe bevorderen. 

Ondernemers krijgen de ruimte. Dit geldt ook voor inwoners die in de agrarische, in de 

toeristische én de recreatieve sector werken. Deze sectoren zijn mede beeldbepalend 

voor onze gemeente.  

Bij investeringsbeslissingen kan de schuldpositie van de gemeente mede leidend zijn. 

(Geen uitgaven ten koste van hogere schulden) 

BBO is van mening, dat mensen in principe in hun eigen levensonderhoud moeten 

voorzien. Het verstrekken van uitkeringen is tijdelijk en altijd gericht op reguliere banen. 

We vinden echter, dat we ten aanzien van mensen, die er niet slagen in om zelf 

inkomsten te verwerven, verantwoordelijkheid hebben.  
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5. De dorpskernen  

Overbetuwe bestaat uit elf dorpskernen met een grote diversiteit. Een aantal jaren 

geleden zijn door dorpsraden in samenspraak met hun inwoners DorpsOntwikkelPlannen 

(DOP’s) gemaakt. Helaas moeten we constateren dat daarop nauwelijks een vervolg is 

gekomen. Het huidige college heeft de DOP’s veelal laten liggen. Hierdoor voelen de 

actieve dorpsraden en wijkplatforms zich niet voldoende serieus genomen. BBO wil de 

inbreng, die de inwoners in de kernen hebben geleverd, in de DOP’s, serieus nemen. 

Vitaliteit van de kernen is uitgangspunt. 

BBO wil graag in de komende raadsperiode in samenwerking met de jeugd en 

welzijnswerk komen tot ontmoetingsplaatsen voor de jeugd in alle kernen. 

 

 

6. Mens, maatschappij en welzijn  

In de toekomst zal een steeds groter deel van onze inwoners een beroep doen op 

diverse vormen van ondersteuning. De vanzelfsprekendheid waarmee zorg door 

overheden werd gegeven verdwijnt in de toekomst. Door de verschuiving van rijkstaken 

op dit terrein naar gemeenten én door de bezuinigingen wordt een steeds groter beslag 

gelegd op de mantelzorg en het vrijwilligerswerk. BBO vindt, dat de gemeente dit waar 

mogelijk moet ondersteunen. Als uitvloeisel van de Participatiewet legt de centrale 

overheid steeds meer taken bij de gemeente. Het ‘ongelabelde’ geld uit Den Haag, 

bestemd voor deze taken, zal blijken onvoldoende te zijn. Op de zorg, die echt nodig is, 

mag onder geen voorwaarde nog verder bezuinigd worden. BBO is van mening dat 

mens, maatschappij en welzijn de uitgangspunten moeten zijn bij de invulling van deze 

nieuwe gemeentelijke taken.  

 

6.1 Mensen met een beperking  

Door de definitieve invoering van de scheiding van zorg en wonen in 2015, blijven 

inwoners langer zelfstandig thuis wonen. Tegelijkertijd wordt er bezuinigd op de 

noodzakelijke thuiszorg. Wanneer deze vraagstukken niet goed worden opgepakt door 

de gemeente, komt een aantal inwoners voor grote problemen te staan, zowel qua zorg 

als financieel.  

Mantelzorg bieden aan iemand in de naaste omgeving is geen vanzelfsprekendheid. Het 

is prachtig werk, maar soms heeft de mantelzorger geen ruimte meer voor zichzelf en is 

de balans weg. BBO is voorstander van het stimuleren van mantelzorg, maar tegen het 

opleggen van de verplichting. Belangrijk is, dat de noodzakelijke zorg verleend wordt en 

hierin heeft de lokale overheid een onontvreemdbare verplichting. 
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 Alleen de mensen die permanente verpleging nodig hebben worden opgenomen in 

daarvoor toegeruste verzorgingshuizen. BBO streeft ernaar dat mensen, die daarop een 

beroep moeten doen, zoveel mogelijk in hun eigen omgeving in (eventueel) kleinschalige 

opvang terecht kunnen.  

Meer dan 9% van de Nederlandse bevolking heeft in een of andere vorm een beperking. 

Voor een beperking kies je niet en je moet er mee leren leven. Mensen met een 

beperking maken deel uit van onze samenleving, horen erbij. Dat gaat niet vanzelf. Er 

verandert op dit punt veel ten goede, maar we zijn er nog lang niet. We hebben in ons 

land voorschriften en wetten, die regelen hoe om te gaan met infrastructurele 

voorzieningen, mobiliteit en werk voor deze mede-inwoners. De vraag is of er voldoende 

werk is voor mensen met een beperking. Er zijn in onze gemeente gelukkig voorbeelden, 

zoals De Droom, te vinden. Maar is er als gevolg van bezuinigingen straks nog 

voldoende geld?  

Wajong-ers krijgen straks een herkeuring en een deel van hen moet daardoor een 

beroep doen op de bijstand.  

Leerlingenvervoer is er nu nog. Er komt nieuw beleid op grond van stijgend gebruik en 

hoge kosten. BBO ziet toe op een rechtvaardig beleid voor degenen die genoodzaakt zijn 

een beroep te doen op deze voorzieningen vanwege hun beperking.  

Evenals bij mensen met een beperking staat de zorg voor oudere mensen zwaar onder 

druk. Ook hier geldt dat de wijkverpleging samen met thuiszorg en aangevuld met buurt- 

en mantelzorg op peil wordt gebracht en gehouden. Hierbij moet oog zijn voor de 

toenemende vereenzaming van ouderen.  

Te onderzoeken is om op de voorgaande punten samen te werken met omliggende 

gemeenten (gezamenlijke inkoop, afspraken, regels voor voorzieningen enz.).  

BBO staat midden in de samenleving. Dat brengen we in praktijk door het bevorderen 

van de integratie en acceptatie van mensen met een beperking op alle fronten. BBO 

denkt daarbij aan vrijwilligerswerk, sociale netwerken, het stimuleren van werkplekken in 

het reguliere bedrijfsleven door samenwerking met organisaties voor bijscholing en het 

opzetten van (eigen) bedrijven.  

  



  

    9     Verkiezingsprogramma 2018-2022  

     

6.2 Onderwijs en ontwikkeling 

6.2.1 Onderwijs  

De kwaliteit van het onderwijs is voor BBO leidend. Veel van de voorwaarden en de 

regelgeving van het onderwijs worden vanuit de landelijke overheid bepaald. De lokale 

overheid heeft daar weinig invloed op.  

Sinds midden jaren ‘90 is onderwijshuisvesting gedecentraliseerd naar de lokale 

overheid. BBO stelt zich op het standpunt dat de gemeente zorgt voor een goede en 

adequate onderwijsomgeving voor nu en in de toekomst. Dat betekent, dat er een 

meerjarenplanning en een toekomstvisie aan het duurzame huisvestingsbeleid van 

onderwijsinstellingen ten grondslag liggen. De gemeente voert hiertoe tenminste één 

maal per jaar overleg met de verschillende soorten onderwijs in Overbetuwe. Luxe hoeft 

niet, maar een goede onderwijsomgeving wel. Tevens tracht de gemeente een zo groot 

mogelijk onderwijsaanbod naar Overbetuwe te krijgen en te houden. Schoolnabijheid is 

in het belang van de kinderen.  

BBO wil de schooluitval in nauw overleg met de scholen en in samenwerking met de 

buurtgemeenten tot nul terug te brengen.  

We wijzen graag op de positieve resultaten welke in de afgelopen jaren tot stand zijn 

gebracht; veel nieuwbouw voor basis- en voortgezet onderwijs, brede scholen, voor- en 

naschoolse opvang.  

6.2.2 Ontwikkeling 

Sport is in het kader van een gezonde leefstijl en welzijn niet meer weg te denken voor 

zowel jong als oud. De gemeente propageert sport en ondersteunt daar waar nodig. 

Uitgangspunt hierbij is, dat het beoefenen van sport voor iedereen bereikbaar is.  

De gemeente voert actief beleid om met name jongeren naar de sport te leiden. Het 

draagt bij aan de lichamelijke gezondheid, karaktervorming, sociale competenties en het 

voorkomen van zich vervelende jeugd met alle gevolgen van dien. De gemeente 

ondersteunt de inzet van vrijwilligers binnen sportverenigingen in facilitaire en financiële 

zin. Tevens treedt de gemeente veelvuldig en met regelmaat met de sportaanbieders in 

overleg om het sportaanbod in de gemeente Overbetuwe bereikbaar en passend bij de 

doelgroepen te maken. Tot deze doelgroepen behoren ook mensen met een beperking. 

Voor het aangepast kunnen sporten wordt binnen Overbetuwe een duidelijke plek 

ingeruimd. (‘Uniek Sporten’) 

Door een goede samenwerking tussen gemeente en sportverenigingen wordt sport 

bevorderd en financieel mogelijk gemaakt. BBO vindt, dat er geen onderscheid gemaakt 

mag worden tussen de verschillende sporten. In principe moeten alle sportverenigingen 

gelijke behandeling krijgen, waarbij wel gekeken moet worden naar de draagkracht van 
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de leden. Gemeentelijke sportaccommodaties moeten up-to-date gehouden worden en 

met de sportverenigingen moet regelmatig contact zijn, teneinde ook de 

sportaccommodaties op een goed niveau te houden. Indien noodzakelijk helpt de 

gemeente hierbij met een lening of een financiële bijdrage.  

Speeltuinen in de wijken, als wel bij de scholen, zijn een gemeentelijke opdracht als 

onderdeel van de aanmoediging van de jeugd tot sporten. Burgerparticipatie moet de 

kosten hiervoor beheersbaar maken. 

BBO wil een stimulerende rol op het gebied van kunst en cultuur spelen. Het maakt de 

gemeente aantrekkelijker en draagt bij aan de ontwikkeling van de inwoners. De markt 

heeft een belangrijke rol in de financiering, maar daar waar dit niet mogelijk en het 

belang aantoonbaar is, moet de lokale overheid ondersteunen. Een goed voorbeeld is 

theater ‘de KiK’ in Elst, dat op eigen kracht en met hulp van vele vrijwilligers tot stand is 

gekomen.  

Er is in Overbetuwe veel waar we in historische zin trots op zijn. De overheid heeft 

verantwoordelijkheid om dit in stand te houden. Aandacht voor de historische waarden 

van landschap en gebouwen is van groot belang.  

BBO onderstreept de belangrijke rol van cultuur voor de brede ontwikkeling van de mens 

en maatschappij. De gemeente initieert actief met deskundigheid, begeleidt en draagt 

mede zorg voor de continuïteit.  

Muziek is ontzettend belangrijk voor de vorming van mensen. Het stimuleert de 

creativiteit en samenwerking, en brengt daarmee verborgen talenten tot ontwikkeling. 

Kinderen hebben daar hun leven plezier van. 

Het ministerie van OC&W stimuleert muziekonderwijs voor ieder kind. Doel is om ieder 

kind enthousiast te maken voor zingen, muziek maken en muziek luisteren. BBO wil 

muziekeducatie (definitie voor binnen-, na- en buitenschoolse activiteiten) stimuleren 

door middel van blijvende financiële ondersteuning aansluitend op het landelijke 

programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’. 
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7. Leefomgeving  

BBO is een voorstander van visie, van een duurzame toekomstvisie, op de leefomgeving, 

bestemmingsplannen, infrastructuur en natuur. 

7.1 Verkeer en Vervoer  

In overleg met de aanbieders van openbaar vervoer en de Provincie moet de gemeente 

een adequaat netwerk van openbaar vervoer te bewerkstelligen. BBO vindt dat iedereen 

zich zonder problemen moet kunnen verplaatsen.  

Overbetuwe wil voldoende ruimte geven aan het personenvervoer per spoor en 

bevorderen dat de noodzakelijkheden ten aanzien van het spoor in de toekomst worden 

gerealiseerd. BBO steunt deze plannen van harte.  

Daarnaast draagt de gemeente zorg voor een goed wegennet binnen de gemeente en 

een planmatig en adequaat onderhoud daarvan. Hetzelfde geldt voor de fietspaden. 

Inmiddels is er een fraai stelsel van fietspaden gerealiseerd, maar dat kan meer worden. 

Wij streven ernaar om alle dorpskernen onderling met elkaar te verbinden met vrij 

liggende fietspaden. Dit wordt BBO ondersteund. 

Veiligheid dient voorwaarde te zijn, zowel in verkeerstechnische zin als in termen van 

persoonlijke veiligheid van de verkeersdeelnemer. Overal waar dat nodig is, zorgt de 

gemeente voor veilige infrastructuur voor alle verkeer. BBO vraagt nadrukkelijk aandacht 

voor een veilige situatie. 

7.2 Wonen 

BBO wil inwoners in een vroeg stadium betrekken bij bestemmingsplannen. Een goede 
communicatie is hierbij een vereiste.  

De mate van participatie dient vooraf vastgelegd te worden (in de nieuwe 

omgevingswet omschreven als participatieladder). Dit proces heeft tot doel het 

vertrouwen in de gemeente te vergroten en de inwoners mee te nemen in de 

dilemma’s waarvoor de gemeente zich geplaatst ziet. De gemeente is samen met de 

inwoners verantwoordelijk voor een aantrekkelijke woonomgeving. 

We willen de inwoners in een vroeg stadium betrekken bij bestemmingsplannen, waarbij 

een eerlijke inspraak uitgangspunt is. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs te betekenen, dat 

de inwoner zijn zin krijgt, maar ook zeker niet dat er geen rekening gehouden wordt met 

zijn mening of belangen. 
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BBO is zuinig op het landschappelijk gebied binnen onze gemeente. Wij vinden, dat dit 

gebied ontzien moet worden bij nieuwbouwprojecten. Er zijn nog inbreidingslocaties 

binnen onze gemeente, waar eerst gebouwd moet worden. 

BBO is voorstander van een gezonde verhouding tussen huur- en koopwoningen. In 

overleg met woningbouwcoöperaties en projectontwikkelaars komt de gemeente tot een 

aanbod, dat in overeenstemming is met de vraag vanuit de (toekomstige) inwoners. BBO 

vindt, dat particulier huizenbezit waar mogelijk gerealiseerd moet worden en betaalbare 

huurwoningen waar nodig. De lokale overheid mag hierbij nooit de rol als regisseur 

verliezen. Overbetuwe draagt zorg voor voldoende, vooral betaalbare kavels. De 

gemeente moet – ondanks de realisatie door projectontwikkelaars – te allen tijde 

regisseur blijven over de te realiseren nieuwbouw.  

7.3 Groen  

Overbetuwe heeft veel groen en een aantal mooie landgoederen binnen zijn 

gemeentegrenzen. De lokale overheid heeft zorg voor het behoud hiervan. Ook in 

woonwijken moeten de groenvoorzieningen goed onderhouden en in stand gehouden 

worden. Dit is de laatste jaren onvoldoende gebeurd. BBO wil hier meer geld voor 

uittrekken en een inhaalslag maken. De gemeente is samen met de inwoners 

verantwoordelijk voor een aantrekkelijke woonomgeving.  

7.4 Duurzaamheid 

BBO wil haar bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. We willen de aarde niet 

verder uitputten en deze erfenis bij de toekomstige generatie neerleggen. 

Duurzaamheidsinitiatieven moeten we een goede plek krijgen in onze gemeente. Hierbij 

willen we vanuit een visie werken. Hiervoor willen we samen met de inwoners van 

Overbetuwe een kansenkaart ontwikkelen. Op deze kaart worden de gebieden 

aangegeven waar we de verschillende ontwikkelingen ondersteunen. Op deze wijze 

geven we de inwoners van onze gemeente duidelijkheid over wat zij in haar 

leefomgeving kan verwachten. 

Bij ontwikkelingen stellen we onszelf de vraag: Hoe toekomstbestendig zijn deze? Welke 

initiatieven kunnen we nemen om deze te verbeteren? Denk hierbij aan het feit dat in 

Nederland het gas op raakt. Wij verwachten veel ontwikkelingen op het vlak van 

duurzaam opgewekte energie. Welke keuze maak je als gemeente? Meer windmolens, 

zonnepanelen, biogas, of toch de nieuwe ontwikkelingen afwachten? Iedere keuze hierin 

heeft haar voor- en nadelen. BBO overweegt; Wat is voor deze inwoners de juiste 

keuze?! 



  

    13     Verkiezingsprogramma 2018-2022  

     

De uitgangspunten bij de keuzes op het gebied van duurzaamheid zijn voor BBO: 

Behoud zo veel mogelijk de inrichting en het gebruik van het karakteristieke Betuws 

landschap en beperk de overlast naar de inwoners en direct betrokkenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u nadere informatie over dit verkiezingsprogramma van BurgerBelangen 

Overbetuwe, dan kunt u contact opnemen met onze lijsttrekker: Ard op de Weegh, 

ard@opdeweegh.eu 

Uiteraard kunt u ook terecht op onze website: www.lijstbbo.nl  


