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VAN DE REDACTIE

We mogen weer naar de stembus. 
Voor  de tweede keer in drie maanden 
tijd. De eerste verkiezingen hebben 
CDA Overbetuwe geen windeieren 
gelegd. Ondanks de tegenvallende 
uitslag landelijk én in de provincie 
Gelderland heeft het CDA in onze 
gemeente een uitstekende uitslag 
neergezet. Met dank aan alle mensen 
die in de afgelopen vier jaren het 
contact in de Overbetuwse kernen 
hebben onderhouden en die hun nek 
hebben uitgestoken. En het was, zoals 
onze nieuwe CDA wethouder Jan van 
Baal aangaf op de ALV van 29 maart,
een goede en gezellige campagne met 
zoals het hoort een piek aan het eind’.
In dit maandbericht nemen we afscheid 
van onze oude fractieleden en kijken 
we vooruit naar de TK verkiezingen. 
Ook de nieuwe fractie laat via raadslid 
Wijnte Hol (over de 
schatgraversdiscussie) van zich horen.

Campagne-agenda 
Op 2 juni bezoekt kandidaat Patricia 
Assmann Overbetuwe. Om 20.00 uur 
in het gemeentehuis in Elst (kelder) en 
aansluitend een borrel in het Wapen 
van Elst. Het CDA is op 29 mei en 5 
juni 2010 op campagne in de 
gemeente. De succesvolle groene 
suikerspin is er ook weer bij. Dus kom 
allemaal naar het gemeentehuis in 
Elst. Ook enkele TK kandidaten zullen 
met ons meedoen in de komende 
weken. En laten we hopen op een 
goed landelijk CDA resultaat met ook 
een aantal goede regionale 
vertegenwoordigers.
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AFSCHEID

In september 2010 volgt nog een 
welverdiend informeel afscheid, maar 
op 29 maart hebben we tijdens de 
ledenvergadering ook al formeel 
afscheid genomen van een aantal 
CDA-ers als fractie- en / of bestuurslid.
Voorzitter Aad Noordermeer sprak op 
de ALV de hoop uit dat iedereen op 
één of andere manier betrokken blijft
bij het CDA. En dat ziet er ook goed 
uit. Brigitte Faber en Johan Peters 
namen afscheid van de fractie na vele 
jaren dienst. Zij blijven actief binnen de 
club. Aad bedankte hen voor hun 
goede bijdragen. Oud voorzitter Piet 
van der Geest nam dit keer afscheid 
als raadslid. Eerder ontving hij een 
onderscheiding én een zilveren CDA 
speld. Voor Harrry Walinga, Hessel 
Kielstra én Theo Beekhuijsen (al sinds 
1954 lid) was er een zilveren CDA 
speld als blijkt voor hun grote 
verdiensten. Hessel is inmiddels uit het 
bestuur getreden. Oud wethouder Jan 
Walraven blijft gelukkig ook nog actief 
binnen het CDA. Hij denkt nog na over 
een rol in het bestuur.

Ook de komende periode streeft het 
bestuur er naar om mensen met veel 
ervaring die nu afscheid hebben 
genomen te vragen voor specifieke 
activiteiten. Gelukkig hebben we ook 
een stevige nieuwe fractie met mensen 
die vol enthousiasme het goede werk 
van hun voorgangers overnemen.

REGIONALE KANDIDATEN VOOR 
DE TK VERKIEZINGEN

Het CDA heeft eind april de 
kandidatenlijst vastgesteld voor de 
Tweede Kamerverkiezingen. Als CDA 
Overbetuwe willen wij u graag in 
overweging geven om een
voorkeurstem te geven aan een 
regionale kandidaat.

Concreet willen wij uw aandacht 
vragen voor:

Nr. 28 Jan Jacob van Dijk, Tweede 
Kamerlid, woordvoerder onderwijs uit 
Culemborg.  

Nr. 54 Patricia Assmann, cardioloog en 
bedrijfskundige, voorzitter van de
Nederlandse Vereniging van 
Vrouwelijke Artsen en bestuurslid van 
het CDA-Nijmegen

Nr. 33 Michiel Holtackers, Hoofd 
internationaal Politieonderwijs, 
werkzaam in Elst en woonachtig in 
Arnhem. 

Jan Jacob van Dijk
Jan Jacob van Dijk is Tweede Kamerlid 
voor het CDA en hoogleraar Christelijk 
Sociaal Denken aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam. Namens het 
CDA was hij de afgelopen periode de 
eerste onderwijswoordvoerder. 
Daarnaast is hij actief op het Europese 
terrein. Hij is o.a. lid van de vaste 
kamercommissie voor sociale zaken, 
jeugd en gezin, economische zaken, 
Europese zaken en onderwijs, cultuur 
en wetenschap. Jan Jacob is voor 
onze regio de afgelopen periode 
steeds zeer aanspreekbaar geweest 
en heeft als onderwijswoordvoerder 
een zeer goede en herkenbare inbreng 
geleverd.

Patricia Assmann
Op ons verzoek stelt Patricia Assmann 
zich zelf aan u voor:

Patricia Assmann, 53 jaar, gehuwd met 
Wim Aengevaeren, wij hebben samen 
twee kinderen: Sandra van 21 jaar en 
Vincent van 19 jaar. Zelf werd ik 
cardioloog, promoveerde in de 
cardiologie, werd vervolgens 
bedrijfskundige, studeerde bestuurlijke 
informatica en volgde de CDA-
kaderschool. Wim is cardioloog in 
Rijnstaete, Arnhem en op de polikliniek 
in Arnhem-Zuid. Sandra en Vincent 
volgden onze passie; zij studeren
geneeskunde, in Nijmegen. Sinds 1975 
woon ik in Nijmegen; wonen en leven 
is hier heel goed, met de voordelen 



van de prachtige natuur en de stad 
dichtbij. Ik ben bestuurslid van CDA-
Nijmegen. In de Tweede Kamer zal ik 
me inzetten voor kwalitatief goede en 
doelmatige zorg. Zorg die aansluit bij 
de behoefte van de patiënt. Dat kan 
door een betere samenwerking tussen 
zorgverleners, aangepaste financiering 
en innovatie. Het CDA programma 
biedt daar alle ruimte voor. Bovendien 
zal ik Nijmegen en omgeving beter op 
de kaart zetten; juist waar het bedrijven 
in de zorg betreft. Health Valley moet 
groeien. Dat vereist een betere 
bereikbaarheid. 
Mijn motto: Onze Regio? Mijn Zorg! 
Patricia Assmann, CDA, nr. 54.
www.cda.nl/Assmann

Michiel Holtackers
Michiel Holtackers (1956) is kandidaat 
voor het CDA bij de Tweede 
Kamerverkiezingen. In 2009 was hij 
nummer acht op de kandidatenlijst voor 
de Europese verkiezingen. Holtackers 
is sinds 1976 werkzaam bij de politie 
en momenteel is hij hoofd van de 
afdeling internationaal politieonderwijs 
van de Nederlandse Politieacademie. 
Hij werkt momenteel op het Itb-
trainingscentrum in Elst 
(industrieterrein De Aam). Verder was 
hij negen jaar voorzitter van de 
vakbond van middelbaar en hoger 
politiepersoneel. Michiel heeft een 
stempel gedrukt op de paragraaf 
veiligheid uit het landelijk 
verkiezingsprogramma en was eerder 
kandidaat voor het Europees 
Parlement.

KANDIDATEN VOOR PROVINCIALE 
VERKIEZINGEN

CDA Overbetuwe gaat voor 1 juni 2010 
drie kandidaten voordragen voor de 
provinciale statenverkiezingen. De 
namen zullen we bekend maken via 
onze website. Het is voor onze 
gemeente belangrijk om een 
aanspreekpunt te hebben. Dit heeft 
voordelen voor specifiek beleid in 
sectoren (bijvoorbeeld land- en 
tuinbouw of zorg). Ook spelen er 
momenteel veel discussies over de rol 
van gemeenten en provincies.

De huidige CDA fractie van de PS 
heeft overigens op 7 april jl. een 

bezoek gebracht aan Overbetuwe. 
CDA afdeling Overbetuwe had samen 
met ondernemer en CDA lid Frans van 
Brandenburg dit werkbezoek 
georganiseerd. Frans ontving de leden 
thuis op zijn bedrijf (in zijn winkel en 
woonkamer) en vertelde hen o.a. over 
de Landwinkels. 

Door onze afdeling zijn ook enkele 
belangrijke zaken op de agenda gezet 
bij de PS fractie. Zo heeft CDA 
fractielid Peter de Leeuwerk de 
fietspaden naar Driel vanaf de N837 
onder de aandacht gebracht. 
Afgesproken is dat raadsfractie en 
statenfractie gaan kijken wat ze hierin 
kunnen doen. CDA Overbetuwe 
bestuurslid Henk Mulder heeft 
vervolgens nog een warm pleidooi 
gehouden voor grazende runderen in 
de uiterwaarden (zoals bijvoorbeeld in 
de Millingerwaard) en gewaarschuwd 
voor de nijlganzen die aanzienlijke 
schade veroorzaken in ons gebied. 

Tenslotte wees de PS fractie ons op de 
mogelijkheden om kleine 
subsidieaanvragen te doen richting de 
provincie voor leefbaarheid op het 
platteland. Iets wat interessant is voor 
de Overbetuwse keren. In het 
provinciale coalitieakkoord en 
uitvoeringsagenda is onder de noemer 
“Leefbaarheid platteland en sociale 
cohesie” de ambitie opgenomen om 
een impuls te geven aan het behoud 
van voorzieningen (in kleine kernen) en 
het bevorderen van sociale 
samenhang. Omdat in de dorpskernen 
voorzieningen verdwijnen en daardoor 
het sociale leven onder druk komt te 
staan en de leefbaarheid vermindert, 
willen wij gemeenten en organisaties 
helpen nieuwe voorzieningen te 
ontwikkelen en de bestaande 
voorzieningen nieuw leven in te blazen.

OPERATIE SCHATGRAVEN

Eenieder zal het zich nog wel 
herinneren dat ruim anderhalf jaar 
geleden, september 2008 om precies 
te zijn, diverse grote banken in de 
problemen kwamen. Voornamelijk door 
enorme waardedalingen van 
internationaal verhandelde 
hypotheekpakketten (subprimes) vanuit 
de Verenigde Staten werd het 

interbancaire systeem ontwricht. 
Simpel gezegd, banken leenden elkaar
geen geld meer uit wat het begin van 
de “kredietcrisis” inluidde.  Ook in 
Nederland zijn diverse banken en 
bank-verzekeraars met omvangrijke 
kapitaalinjecties (ING-bank, AEGON 
en SNS) en nationalisatie(FORTIS) 
overeind gehouden om  het 
betalingsverkeer niet in gevaar te 
brengen. Het was het begin van een 
diepe economische recessie waarbij 
pas nu tekenen van langzaam herstel 
zich beginnen af te schilderen.  Met 
dien verstande dat de “eurocrisis” een 
bedreiging kan vormen voor verder
herstel. Door de snel oplopende 
staatschuld (60,9% van het Bruto 
Binnenlands Product in 2010) en 
begrotingstekort (5,3% in 2010), als 
gevolg van de crisis en extra uitgaven 
in het kader van het crisispakket,  zal 
het volgende kabinet daadkrachtig 
moeten bezuinigen.  

Deze ontwikkelingen waren  onder 
andere voor onze CDA-fractie de 
aanleiding geweest om vragen te 
stellen over de gevolgen van de 
kredietcrisis voor onze gemeente en de 
latere  PvdA-motie”schatgravers”  te 
steunen. Immers, ook de bezuiningslat 
voor de Gemeente Overbetuwe zal 
hoog  liggen doordat er kortingen zijn 
te verwachten op de algemene 
uitkering van het gemeentefonds. De 
hoogte van de korting is onzeker maar 
bij een gematigd scenario zal er 
structureel  € 7.500.000 moet worden 
bezuinigd om tot en met 2012 een 
sluitende begroting af te geven. De 
voornaamste opdracht  die de CDA-
fractie mee heeft gegeven aan de 
“schatgravers”  is om meerdere 
scenario’s te ontwikkelen waarbij geen 
enkele beleidsterrein dient te worden 
uitgesloten met nadruk op grote 
projecten zoals Huis der 
Gemeente(Elst Centraal), Elst 
Centrum, Verkeersinfra, 
Accommodatiebeleid e.d.
De gemeente is hiermee aan de slag 
gegaan door het instellen van 
ambtelijke werkgroepen waarbij via 
inventarisatie van afdelingen 
bezuinigingsvoorstellen worden 
beoordeeld. Op 23 april jl. is de raad 
geïnformeerd op grote lijnen over de 
tussenstand van de operatie 
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“schatgraven”.  Het voorlopige 
resultaat laat zien dat er ruim € 
5.000.000 aan bezuinigingen is
gevonden. Kanttekeningen hierbij zijn 
dat het laatste deel van de 
bezuinigingen zal moeten worden 
gevonden in voorstellen die mogelijk 
een externe werking hebben. Verder, 
als de kortingen vanuit het Rijk forser 
zullen uitpakken dan nu wordt 
verondersteld door de Regiegroep 
Schatgraven, zal er nog flink dieper 
moeten worden “gegraven”.  

Al met al zijn wij als CDA-fractie nog 
niet tevreden over de  
voortgangsrapportage en de resultaten 
tot op heden. Bovendien  overheerst 
het gevoel dat er (nog) geen gehoor 
wordt gegeven aan de oorspronkelijke 
opdracht vanuit de 
“schatgraversmotie”.  

Wij houden u op de hoogte!

Wijnte Hol, CDA raadslid CDA 
Overbetuwe
Wijnte.hol@planet.nl

EVEN WENNEN….

In het gemeentenieuws blikte onze 
nieuwe wethouder Jan van Baal terug 
op zijn eerste ervaringen. Een paar 
zinsneden willen we u niet onthouden.

‘Na de boeiende periode van 
verkiezingen en onderhandelingen, 
ben ik na de raadsvergadering van 30 
maart redelijk turbulent van start 
gegaan. Inlezen in de vele lopende 
dossiers, heen en weer reizen tussen 
de werklocaties in Andelst en Elst, het 
gevraagd en ongevraagd volboeken 
van je agenda door meer dan 
enthousiaste medewerk(st)ers van het 
management, van vergadering naar 
vergadering rennen enz.

Er zijn veel langlopende Ruimtelijke 
ordening projecten die een grote druk 
leggen op onze organisatie. Met name 

het grote aantal belanghebbenden bij 
projecten zoals Elst Centraal vereist 
een continue schakelen tussen 
wenselijkheden en mogelijkheden van 
al die belanghebbenden. Dan komen 
daar onvoorspelbare gebeurtenissen 
bij die ongevraagd op ons pad komen, 
zoals de kredietcrisis. Dat alles stemt 
tot voorzichtigheid bij overheid, 
ontwikkelaars en zeker ook bij banken. 
Een goede ontwikkeling is de instelling 
van een ambtelijke werkgroep die 
vanaf nu, voor een proefperiode van 
een half jaar, alle aanvragen vooraf 
gaan toetsen. 

Voor bouwen en wonen is het 
uitgangspunt dat we voor de kernen 
een groei op maat, toegesneden per 
kern, proberen te realiseren zodat er 
sprake blijft van zelfredzaamheid. Ik 
hoop dat we binnenkort aan de slag 
kunnen met de bouwplannen in de 
diverse kernen.

De afgelopen weken heb ik intensief 
contact gehad met onze kernen. Met 
de dorpsraad Randwijk heb ik een 
goed gesprek gevoerd over de wensen 
die er leven. In Heteren heb ik 
meegeholpen met het hijsen van de 
vlag, bij het bereiken van het hoogste 
punt van het zalencentrum. In Driel heb 
ik Koninginnedag mogen vieren en 
hebben we de feestelijke opening van 
de N837 gevierd. In Hemmen heb ik de 
mogelijkheden van het landgoed van 
de rentmeester ervaren. In Zetten heb 
ik een vergadering van de dorpsraad 
bijgewoond en ben ik aanwezig 
geweest bij de dodenherdenking op 4 
mei. Hier was een grote belangstelling 
van de bevolking hartverwarmend. In 
Herveld-Andelst heb ik de 
dorpsraadvergadering bezocht en was 
ik aanwezig bij de rommelmarkt en 
kinderspelen op Koninginnedag. In 
Oosterhout ben ik bij de enthousiaste 
uitreiking van het 
Dorpsontwikkelingsplan geweest. Voor 
Valburg hebben we het 
onderzoeksbureau geselecteerd dat 

aan de slag is gegaan om te 
onderzoeken welke voorzieningen er in 
het Multifunctioneel Centrum mogelijk 
zijn. Komende week ben ik in Slijk-
Ewijk en ik ben ook Elst niet vergeten 
hoor. Het Galamapark is dankzij het 
wijkplatform (en een plaatselijke grote 
bank) een schaduwrijk zitje rijker 
geworden!

Jan van Baal CDA Wethouder 
gemeente Overbetuwe

PATRICIA ASSMANN

Hieronder een brief van de voorzitter 
van CDA afdeling Nijmegen die een 
oproep doet om te stemmen op 
Patricia Assmann. Ook CDA 
Overbetuwe steunt van harte haar 
kandidatuur.

Beste CDA-vrienden,

Wij vragen uw aandacht voor een 
voorkeursactie voor Patricia Assmann 
als kandidaat uit Nijmegen en 
omgeving voor de landelijke Tweede 
Kamerverkiezingen. Deze persoonlijke 
campagne is geheel in lijn met het 
landelijk en provinciaal CDA-beleid. 
Deze voorkeursactie wordt bovendien 
gesteund door CDA-afdelingen van 
Millingen a/d Rijn, Ubbergen, 
Groesbeek, Wijchen, Heumen, 
Beuningen, West Maas en Waal, 
Druten, Overbetuwe en Lingewaard. 

Patricia woont al vele jaren in 
Nijmegen; ze is lid van het CDA-
bestuur Nijmegen en zij heeft als 
cardioloog en bedrijfskundige ervaring 
met het verbeteren van de zorg. Zij wil 
zich in de Tweede Kamer inzetten voor 
onze regio en voor de zorg. Wij zouden 
het prachtig vinden als er eindelijk 
weer een kandidaat voor onze regio 
opkomt in de Tweede Kamer. En zeker 
als die van het CDA is. Wij hebben 
Patricia leren kennen als een vrouw die 
zich met passie inzet voor haar zaak. 



Patricia spreekt o.a. als woordvoerder 
gezondheidszorg voor het CDA op 
diverse grote debatbijeenkomsten in 
het land, waaronder het LUX-debat in 
Nijmegen, op 1 juni. Verder zal zij u 
graag ontvangen op maandag 7 juni 
vanaf 19.30 u in de CDA-huiskamer, 
van Welderenstraat 102a. Ook op haar 
website leert u meer over haar: 
www.cda.nl/assmann Haar poster zult 
u op veel plaatsen tegenkomen.

Patricia staat nr. 54 op de lijst, dus om 
verkozen te worden heeft ze voldoende 
voorkeurstemmen nodig. En dat kan, 
want we zijn met een elftal gemeenten, 
en er is maar één kandidaat van onze 
regio verkiesbaar voor de Tweede 
Kamer. En dat is dan ook nog eens 
een CDA-kandidaat. Dat kan dus 
lukken, maar daar hebben we wel uw 
hulp bij nodig. We willen u vragen om 
mee te werken aan een 10-
stemmenplan, waarbij ieder CDA-lid 
probeert 10 stemmen voor onze 
regionale kandidaat te winnen bij 
familie, vrienden, kennissen of 
buurtbewoners. CDA-stemmers, 
zwevende kiezers uit de regio, of 
mensen van elders die het belangrijk 
vinden dat iemand uit de zorg zelf zich 
met passie inzet voor verbetering van 
de zorg. We houden u graag op de 
hoogte van het verloop van de 
campagne. 

Wij hopen op uw medewerking te 
mogen rekenen, zodat we met onze 
regio een eigen kandidaat 
in de Tweede Kamer krijgen. En een 
goede!

Gijs Wesseldijk,
Voorzitter CDA afdeling Nijmegen

Voor vragen kunt u terecht bij:
Patricia Assmann passmann@dds.nl / 
06-43049941

CDA klaar voor de Tweede
Kamerverkiezingen

Op 23 en 24 april heeft het CDA 
verkiezingsprogramma en de 
kandidatenlijst voor de Tweede 
Kamerverkiezingen vastgesteld. 

Het CDA Overbetuwe heeft 
enthousiast meegedaan aan de 

discussie over het programma. Een 
aantal amendementen is 
overgenomen. Zo is een artikel 
toegevoegd dat er objectieve 
kwaliteitseisen komen voor zorg die 
met een persoonsgebonden budget 
wordt ingekocht door mensen met 
verminderd regievermogen. Ook is ons 
voorstel overgenomen dat de functie 
begeleiding pas uit de AWBZ naar de 
Wmo kan worden overgeheveld na 
2012, omdat eerst de effecten van de 
recente bezuinigingen moeten zijn 
'geland'. 

Andere amendementen werden 
verworpen, zoals onze oproep om 
deze kabinetsperiode een plan te 
maken om de woningmarkt te 
hervormen. Ook waren er 
amendementen die zijn afgewezen, 
maar waarvan is afgesproken dat ze 
wel worden meegenomen bij komende 
Kamerdebatten. Zoals ons 
amendement voor een striktere 
toepassing van de 
kinderopvangtoeslag. Op ons 
amendement ten aanzien van 
heffingen van buma/stemra en sena bij 
carnavalsverenigingen die muziek ten 
gehore brengen is geconcludeerd dat 
het amendement te ver ging, maar dat 
het wel reeel is te pleiten voor een 
gunstiger tarief.

Ook het CDA Gelderland heeft diverse 
amendementen ingebracht. Onder 
meer een amendement waarbij de 
winkeltijden en de winkelsluiting op 
zondag, meer aan de gemeenteraden 
wordt overgelaten. In de gemeenteraad 
kan dan (per kern) de afweging 
plaatsvinden of ergens winkelopening 
op zondag wenselijk is. In de huidige 
situatie werkt de wetgeving zo uit dat in 
feite de grote winkelketens bepalen of 
opening op zondag plaatsvindt.

Het CDA congres gaf een belangrijk 
signaal af over solidariteit tussen 
generaties en financiële degelijkheid: 
het CDA wil de verhoging van de 
AOW-leeftijd verder versnellen. Het 
congres stemde in met een 
amendement van het CDJA om de 
AOW-leeftijd in 2020 verhoogd te 
hebben naar 67. Wat het CDA betreft 
wordt de AOW-leeftijd geleidelijk over 
een periode van tien jaar verhoogd. In 

2015 naar 66 jaar en per 2020 naar 67 
jaar. In het verkiezingsprogramma was 
al sprake van een snellere verhoging 
dan in het eerdere kabinetsvoorstel, 
maar daar is door het amendement 
nog een tandje bij gekomen.

Tenslotte was er een stevige discussie 
over de positie van de waterschappen. 
In het verkiezingsprogramma wordt 
vastgelegd dat het CDA de 
waterschappen bestuurlijk wil 
onderbrengen bij provincies, met 
wettelijke verankering van taken en 
financiering van de waterschappen. 
Een mede door het CDA Overbetuwe 
ondersteund amendement om dit niet 
te doen en door andere maatregelen 
efficiënter te werken, haalde het niet.

Op woensdag 2 juni bezoekt de 
Nijmeegse CDA TK kandidaat 
Patricia Assmann Overbetuwe. Deze 
bijeenkomst wordt georganiseerd in 
samenwerking met CDA afdeling 
Lingewaard.

Om 20.00 uur in het gemeentehuis in 
Elst (kelder) en aansluitend een 
borrel in het Wapen van Elst. 

Het CDA is op 29 mei en 5 juni 2010 
op campagne in de gemeente. U 
vindt ons o.a. op het plein vóór het 
gemeentehuis.


