Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Dorpskrant Overasselt

Dorpskrant Overasselt heeft alle politieke partijen benaderd die meedoen aan de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Ze kregen 4 vragen voorgelegd die voor kiezers uit
Overasselt van belang kunnen zijn.
De 4 vragen gesteld door Dorpskrant Overasselt aan alle partijen voor de
gemeenteraadsverkiezingen zijn:
1. Wat zijn volgens uw partij de belangrijkste knelpunten in en om Overasselt?
2. Wat gaat uw partij aan deze knelpunten doen?
3. Waarom zouden mensen in Overasselt op uw partij moeten stemmen?
4. Wie uit Overasselt komt op uw kieslijst? En op welke plaats?
Lees hieronder wat de 7 partijen op deze vragen hebben geantwoord (gerangschikt op alfabetische
volgorde van de partijen).

De 4 vragen gesteld door Dorpskrant Overasselt aan alle partijen voor de
gemeenteraadsverkiezingen:
1. Wat zijn volgens het CDA de belangrijkste knelpunten in en om Overasselt?
2. Wat gaat CDA aan deze knelpunten doen?
3. Waarom zouden mensen in Overasselt op het CDA moeten stemmen?
4. Wie uit Overasselt komt op de kieslijst? En op welke plaats?
Antwoorden. Vraag 1 en 2 combineren wij :

Knelpunten/acties:
1. Woningbouw
Er is een duidelijke mismatch ontstaan tussen vraag en aanbod op onze woningmarkt.
Senioren kunnen niet doorstromen naar kleinere woningen, jongeren grijpen steeds mis
door de hoge vraagprijzen van de beschikbare woningen. Daarnaast is er een grotere
behoefte aan koopwoningen dan aan huurwoningen.
Gelukkig zijn er inmiddels al stappen gezet voor nieuwbouw. 2 projecten zijn in
voorbereiding. Dit gaat helaas niet snel en wij moeten de snelheid hiervan bewaken. Het is
ook belangrijk dat ons dorpse en landelijke karakter behouden blijft én wij vinden het
belangrijk dat inwoners uit Overasselt ook deze nieuwe woningen kunnen aankopen. Zodat
zij in het eigen dorp blijven wonen. Tot slot willen wij ook ruimhartig naar particuliere
initiatieven kijken.
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2. Veiligheid
Meer huizen betekent ook meer inwoners. Het woon-werk en het woon-schoolverkeer zal
toenemen. We hebben al een drukke provinciale weg die door het hart van het dorp loopt.
De verhuizing van de (welkome) grote supermarkt heeft het verkeer ook geïntensiveerd.
Wij moeten waken over de veiligheid van met name fietsers en wandelaars. De kwaliteit van
voetpaden en oversteekplaatsen zijn bijvoorbeeld niet altijd goed of overzichtelijk. Dat mag
zeker beter.
3. Afstand tot elkaar bewaken
Overasselt, en dat geldt voor al onze kernen, is altijd sterk geweest in het ontmoeten,
helpen, ontwikkelen van initiatieven. Dat blijkt wel uit het drukke verenigingsleven en de
grote groep vrijwilligers in ons dorp. Helaas is door corona de afstand tot elkaar groter
geworden. Dat heeft activiteiten stil gelegd en de eenzaamheid vergroot, onder ouderen én
jongeren.
Het is belangrijk dat de verbinding weer terugkeert naar het oude niveau. Daarom moeten
we, vooral nu, aandacht besteden aan voorzieningen en faciliteiten voor sport, cultuur,
verenigingen en ondernemers.
4. Buitengebied
Het mooie buitengebied bestaat voornamelijk uit agrarische bedrijven, natuur en recreatie.
Deze activiteiten moeten de ruimte krijgen om hun onderneming aan te passen aan het
landelijk beleid (klimaat- en milieueisen) en hun levensvatbaarheid te behouden.
Graag zouden wij zien dat het beleid in onze gemeente hetzelfde wordt als in omliggende
gemeentes. Momenteel zijn de maatregelen in onze gemeente aanmerkelijk strenger en
beperkter.
Tevens is het belangrijk dat procedures vereenvoudigd worden en de gemeente
aanspreekpunt en gesprekspartner blijft voor deze ondernemers.
3. Waarom stemmen op CDA Heumen?
CDA Heumen is binnen de fractie en het bestuur goed vertegenwoordigd door kandidaten uit
Overasselt. Je vindt bij ons zowel vrouwen als mannen met diverse achtergronden en ervaring
binnen ons dorp. Kennis van wonen, verenigingsleven, buitengebied; u vindt het bij ons allemaal!
Daarnaast zijn wij allemaal actief binnen Overasselt en daarmee snel benaderbaar: schroom dus niet
om contact met ons op te nemen!
4. Kieslijst
Plaatsen 1 en 2 op de lijst worden bezet door kandidaten uit Malden. Mannen met ruime ervaring
binnen de Heumense politiek. Zij weten hoe de hazen lopen. Vervolgens vindt u op plaats 3, 4 en 5
inwoners uit Overasselt. Drie vrouwen te weten Désirée Verkaaik, Ria Derks en Marieke Duinkerken.
Zij staan ook in deze volgorde op de kieslijst.
Wat verderop vindt u nog meer inwoners van Overasselt, zoals Dorethé van Gorp, Paul Gerrits, Jan
van de Burgt en Lambert de Wildt.
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De 4 vragen gesteld door Dorpskrant Overasselt aan alle partijen voor de
gemeenteraadsverkiezingen:
5. Wat zijn volgens uw partij de belangrijkste knelpunten in en om Overasselt?
6. Wat gaat uw partij aan deze knelpunten doen?
7. Waarom zouden mensen in Overasselt op uw partij moeten stemmen?
8. Wie uit Overasselt komt op uw kieslijst? En op welke plaats?
Wat zijn volgens uw partij de belangrijkste knelpunten in en om Overasselt?
• Er is een tekort aan woningen, dus er moet meer gebouwd worden, in samenspraak met
inwoners en voor alle doelgroepen.
• Klimaattransitie
• Veiligheid op straat en in het verkeer, met name de rijksweg is een doorn in het oog, zeker
ter hoogte van supermarkt Derks
• Het verenigingsgebouw en de bibliotheek moet behouden blijven
• Er wordt een afstand ervaren tussen Overasselt en de gemeente Heumen
Wat gaat uw partij aan deze knelpunten doen?
• D66 Heumen wil huizen ontwikkeling stimuleren. Hierbij zien we de ontwikkeling van Project
de Zilverberg als positief voorbeeld waarbij samen met inwoners, en met behoud van het
groene en dorpse karakter voor tal van doelgroepen huizen ontwikkelt worden. D66
Heumen wil werken aan een lange termijn visie (30 jarenplan) voor de ontwikkeling van
huizen, natuur en eventuele herbestemming agrarische gronden in onze gemeente, kortom
ook de ontwikkeling van Overasselt.
• Inwoners moeten geholpen worden om huizen te kunnen isoleren, zonnepanelen te
plaatsen om een duurzamere woning te hebben. D66 Heumen wil dat er vanuit de
Gemeente projecten opgezet worden om inwoners hierbij te ondersteunen; in de breedste
zin van het woord ‘ondersteunen’. Nieuwbouw moet altijd aan de huidige normen voldoen.
D66 Heumen wil ook zorgen dat we beter beschermd zijn tegen weersextremen, dus
stimuleren dat hemelwater afgevoerd wordt naar de planten in de tuin niet naar het riool.
Verder zijn wij sterk voorstander van de ontwikkeling van een energiepark langs de A73,
waarbij de combinatie van zon- en windenergie voor een constante duurzame energiebron
dient.
• D66 Heumen wil dat binnen onze gemeente 30 km/u de norm is binnen en 60 km/u buiten
de bebouwde kom. Dit geldt ook voor de Rijksweg (Hoogstraat) door Overasselt. Wij willen
werk maken via onze provinciale en landelijke collega’s dat deze weg anders ingedeeld
wordt. Dit is een unieke kans om de veiligheid te verbeteren en de kern van het dorp
aantrekkelijker (groener) te maken. Dit zal ook een positief effect hebben voor de
ondernemers aan de Hoogstraat.
• Het Verenigingsgebouw heeft een belangrijke, en helaas vaak onderschatte, sociale en
verbindende functie. D66 Heumen wil dat zij en de overige dorpshuizen en de bibliotheek in
de gemeente Heumen ondersteund worden om haar taak te kunnen blijven vervullen. Ook
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stellen wij voor om meer samenwerking te stimuleren met sport- en culturele instellingen of
stichtingen en de Dorpsverbinders er activiteiten te laten huisvesten.
‘Heumen praat mee’ is een platform waarop de gemeente de mening van inwoners kon
vragen. Het is onbegrijpelijk voor D66 Heumen dat hier de stekker uit gehaald is. Wij willen
dat deze vernieuwd en verbeterd wordt, om zo mensen makkelijk toegang te geven tot
besluiten die in de gemeente gemaakt worden. Veiligheid op straat, aanleg
speelgelegenheden of aanpak straatmeubilair zijn voorbeelden waar mensen meningen over
moeten kunnen delen. De dorpsverbinders dienen ook met een duidelijkere taak op pad
gestuurd te worden mede om deze kloof te verkleinen.

Waarom zouden mensen in Overasselt op uw partij moeten stemmen?
D66 Heumen heeft een visie hoe we Gemeente er over 30 jaar uit moet zien. Dit varieert van
onderwerpen op bijvoorbeeld het gebied van wonen, duurzaamheid, sociaal domein en
open bestuur. Wij willen dat we klaar zijn voor de toekomst op alle vlakken, en tegelijkertijd
het ondernemende, groene en dorpse karakter van Overasselt behouden. Wij willen
veranderingen, voor nu en voor later!
Groot voordeel is dat de knelpunten die wij ervaren in Overasselt, veelal door samenwerking
op regionaal, provinciaal of landelijk niveau aangepakt kunnen worden, zoals de Hoogstraat.
Hierbij hebben wij, als D66-partij, direct contacten met en dus invloed op alle belangrijke
democratische niveaus.
Wie uit Overasselt komt op uw kieslijst? En op welke plaats?
We hebben meerdere leden uit Overasselt. Komende gemeenteraadsverkiezingen zal Kasper
Kropman Overasselt vertegenwoordigen in onze partij, op plek 14. Kasper is lid van de Kerngroep
D66 Heumen, het Campagneteam en heeft meegeschreven aan het verkiezingsprogramma als
expert op gebied van Wonen.
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De 4 vragen gesteld door Dorpskrant Overasselt aan alle partijen voor de
gemeenteraadsverkiezingen:
1. Wat zijn volgens uw partij de belangrijkste knelpunten in en om Overasselt?
2. Wat gaat uw partij aan deze knelpunten doen?
3. Waarom zouden mensen in Overasselt op uw partij moeten stemmen?
4. Wie uit Overasselt komt op uw kieslijst? En op welke plaats?
We zijn een zeer jonge lokale partij (opgericht 13 december 2021) en hebben hard moeten werken
om alles voor de gemeenteraadsvergadering klaar te hebben en mee te kunnen doen. Het lijkt mij
van belang te benadrukken dat onze partij, "De Kiezersclub", de mensen (inwoners en ondernemers)
als belangrijkst vinden. Vandaar onze slogan "Voor de burgers, met de burgers, door de
burgers". Het gaat ons hierbij niet alleen om sympathie en empathie (hier houdt het nl. voor veel
mensen bij op) , het gaat ons om het meedenken en ook het meedoen. Wij streven naar een goede
open communicatie tussen burgers en gemeente waarbij niet het belang van de gemeente (of
externen zoals projectontwikkelaars) voorop staat, maar de burger nummer 1 is. Het streven naar
eenvoudiger taalgebruik, goede beantwoording van vragen (tijdig en helder) en het samen
zoeken naar oplossingen in plaats van problemen bedenken, dat is waar wij voor staan. We
verwachten echt dat een andere aanpak een betere gemeente op zal leveren voor een ieder in
Overasselt, Nederasselt, Heumen en Malden.
Wat zijn volgens uw partij de belangrijkste knelpunten in en om Overasselt?
Als zeer jonge partij zijn we nog lang niet op de hoogte van alle knelpunten in Overasselt.
Speelt bijvoorbeeld de ontsluiting via de Schoonenburgseweg nog?
(een voorbeeld van ambtelijk taalgebruik met zeer beperkte empathie)
Hoe staat het met het project ZonMW voor ouderen, liggen daar nog problemen of open
eindjes?
In hoeverre is het plan "Overmorgen" afgerond en zijn de knelpunten opgelost?
(bijeenkomst 9 februari met JOP?)
Wat gaat uw partij aan deze knelpunten doen?
Doordat De Kiezersclub pas recent is opgericht kennen we nog niet alle knelpunten
binnen Overasselt
De Kiezersclub gaat elke kern vragen om knelpunten, wensen en ideeën middels een "Kern
Agenda" met ons te delen
Met deze inbreng kunnen we voor iedereen binnen de gemeente aan de slag, niet alleen
voor knelpunten, ook voor ideeën en wensen
Waarom zouden mensen in Overasselt op uw partij moeten stemmen?
Elke stem uitgebracht op De Kiezersclub zal bijdragen om de belangrijke zaken
voor Overasselt onder de aandacht te brengen. Met behulp van de Kern Agenda's en de

Antwoorden van politieke partijen op 4 vragen

pagina 5

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Dorpskrant Overasselt

open communicatie is De Kiezersclub in staat om de belangen van iedereen in de gemeente
de juiste aandacht te geven.
Wie uit Overasselt komt op uw kieslijst? En op welke plaats?
De Kiezersclub is mede door de korte bestaansgeschiedenis er niet in geslaagd om iemand
vanuit Overasselt op de kandidatenlijst te krijgen.
Wij vinden dit jammer, maar wij staan absoluut open voor alles wat er in Overasselt en de
andere dorpen speelt.
Arjen Zwaag
De Kiezersclub
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De 4 vragen gesteld door Dorpskrant Overasselt aan alle partijen voor de
gemeenteraadsverkiezingen:
5. Wat zijn volgens uw partij de belangrijkste knelpunten in en om Overasselt?
6. Wat gaat uw partij aan deze knelpunten doen?
7. Waarom zouden mensen in Overasselt op uw partij moeten stemmen?
8. Wie uit Overasselt komt op uw kieslijst? En op welke plaats?
Ad 1.

Wat zijn volgens uw partij de belangrijkste knelpunten in en om Overasselt?
De verkeersveiligheid op de Schoonenburgseweg en Hoogstraat. De veiligheid van de deze
wegen staat onder druk na de concentratie van vier verkeersknelpunten binnen een afstand
van 200m.
Woningbouw: De wensen van de inwoners bij de invulling van locaties Hoogstraat en
Zilverbergweg worden door DGH zeer serieus genomen.
Meer aandacht voor de jongeren in Overasselt. Veel speelt zich op dat gebied af in Malden
en wat DGH betreft verdient de jeugd in Overasselt dezelfde aandacht.

Ad 2.

Wat gaat uw partij aan deze knelpunten doen?
DGH heeft afgesproken de verkeerssituatie, met name op dit traject, na 2 jaar te evalueren.
DGH houdt de situatie onder de aandacht van de provincie en wil zo snel mogelijk naar 30
km in de bebouwde kom en een verkeersveilige oversteek ter hoogte van de supermarkt.
Woningbouw: vooral de snelheid erin houden, zodat op korte termijn woningen beschikbaar
komen. Bij de locaties Hoogstraat en Zilverbergweg laten we ons goed informeren over
wensen op het gebied van type woningen en architectuur. Ook de verkeersafwikkeling, via
de Kruisbergsestraat, heeft onze zorg. Verder is DGH voorstander van Tiny Houses, ook voor
Overasselt.
Jeugdzorg: DGH zal in gesprek gaan met de jongeren in Overasselt om de behoefte en
wensen te peilen.

Ad 3.

Waarom zouden mensen in Overasselt op uw partij moeten stemmen?
DGH heeft haar wortels o.a. in Overasselt en onze lijsttrekker Vincent Arts is geboren en
getogen in Overasselt en wonend in Heumen heeft hij hierdoor nog steeds vele goede
contacten met Overasselt. DGH is een ongebonden lokale partij waarbij de politieke
achtergrond van onze raadsleden een afspiegeling zijn van de bevolking. DGH trekt vanuit
onderling vertrouwen samen op met de inwoners om het leven in Overasselt en de andere
dorpen zo aangenaam en toekomstbestendig mogelijk te maken. Ons verkiezingsprogramma
heeft niet voor niets als titel "Onze Inwoners Centraal", dat geldt zeker ook voor Overasselt.

Ad 4.

Wie uit Overasselt komt op uw kieslijst? En op welke plaats?
Onze nr 1, Vincent Arts, woont nu in Heumen maar voelt zich ook 'n Overáseltse. Op plek
drie staat Brigitte Ebben, van de Parksesteeg. Al sinds de oprichting in 2006, fervent lid van
zangkoor "SPLENDID" uit Overasselt. Dirk Jansen en Karin Jilesen, beide ook uit Overasselt,
staan resp. 9 en 13.
Een kwart van onze kandidatenlijst komt uit Overasselt en waarvan 50% vrouw.

Vincent Arts,
DGH Gemeente Heumen
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De 4 vragen gesteld door Dorpskrant Overasselt aan alle partijen voor de
gemeenteraadsverkiezingen:
1.
2.
3.
4.
Ad 3:

Wat zijn volgens uw partij de belangrijkste knelpunten in en om Overasselt?
Wat gaat uw partij aan deze knelpunten doen?
Waarom zouden mensen in Overasselt op uw partij moeten stemmen?
Wie uit Overasselt komt op uw kieslijst? En op welke plaats?
Het verkiezingsprogramma van GroenLinks kan samengevat worden in vier hoofdthema’s:
zorg voor de aarde – plek voor iedereen – iedereen doet mee – besturen met inwoners.
Het antwoord op de vraag ‘waarom iemand uit Overasselt GroenLinks zou moeten stemmen’
is daarmee direct gegeven: deze vier deze zaken zijn ALLEMAAL in Overasselt actueel .
GroenLinks wil en zal zich daarom inzetten dat dit in jullie dorp gerealiseerd kan worden
en/of behouden zal blijven.

Ad 1+2: Belangrijkste aandachtspunt in Overasselt is op dit moment het wonen. De
nieuwbouwplannen (Zilverberg) en de terugbouw (Derks) zijn twee brandpunten. We
moeten er voor zorgen dat er in het bouwprogramma voldoende betaalbare woningen
gerealiseerd zullen worden voor starters, ouderen en sociale huurwoningen (50%). Wat is
het fijn als jongeren niet hoeven weg te trekken. En bij al deze projecten: respecteer en
benut de wensen en inspraak van inwoners.
Bij wonen hoort een goed leefklimaat. Twee aandachtspunten die geregeld terugkeren en
voor GroenLinks belangrijk zijn: het autovrij/autoluw maken van de Maasdijk tussen
Nederasselt en Heumen. Maak daar ruimte voor recreatie, en zorg er dan wel voor dat er
voor de boeren gezocht wordt naar een passende oplossing (uitzondering). Ook het verkorte
ommetje van de WoZoCO via de Oude Kleefsebaan naar de Maasdijk waardoor ouderen
langs de Molen direct naar de dijk kunnen is een terugkerende wens die wij ondersteunen.
De Hoogstraat is eigendom van de Provincie en dat maakt het ontwikkelen van plannen
ingewikkeld. Het gebruik als sluiproute moet aangepakt worden. Het veiliger, aantrekkelijker
en groener maken van de Hoogstraat (30 km ? , de provincie is daar (nog?) tegen heeft onze
aandacht en steun.
Overasselt kent een rijk verenigingsleven en heel veel initiatiefrijke inwoners
! We zijn
daar blij mee, want een samenleving waarin mensen zó met elkaar samenleven is heel veel
waard. Het is een goede zaak als de animo en daadkracht van al deze mensen ten volle
wordt gezien en gehonoreerd.
Ad 4:

Op de lijst van GroenLinks staan drie inwoners uit Overasselt: Jana Flohr (6e) en Hennie Grol
(19e), beiden wat meer op afstand betrokken. Op de 4e plaats staat Walter van der Cruijsen:
actief en betrokken binnen de partij én Overasselt. Deze drie mensen weten wat er leeft en
speelt in Overasselt en zorgen ervoor dat GroenLinks zich daarvoor in zal zetten.

GROENLINKS Heumen / Matthijs Glastra / 06 2129 4143
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De 4 vragen gesteld door Dorpskrant Overasselt aan alle partijen voor de
gemeenteraadsverkiezingen:
1.
2.
3.
4.

Wat zijn volgens uw partij de belangrijkste knelpunten in en om Overasselt?
Wat gaat uw partij aan deze knelpunten doen?
Waarom zouden mensen in Overasselt op uw partij moeten stemmen?
Wie uit Overasselt komt op uw kieslijst? En op welke plaats?

Ad 1. Wat zijn volgens uw partij de belangrijkste knelpunten in en om Overasselt?
Voor Overasselt vinden wij het belangrijk dat starters en jongeren een betaalbaar huis
moeten kunnen huren of kopen. Jongeren die graag in Overasselt blijven kunnen dat lang
niet altijd, en dat is heel erg jammer. Ook vinden wij de verkeersveiligheid erg belangrijk,
met name op de N846. Verder zijn er in Overasselt een aantal monumenten waarvan wij
vinden dat de gemeente deze goed moet blijven onderhouden.
Ad 2. Wat gaat uw partij aan deze knelpunten doen?
Wij willen graag dat er gebouwd gaat worden zodat jongeren en starters een woning vinden
en ouderen die dat willen kunnen doorstromen naar bijvoorbeeld een appartement. Samen
met inwoners willen we kijken naar goede plannen, omdat u als inwoner daar goede ideeën
over heeft en omdat het uw leefomgeving is. Wij willen actief in overleg met de provincie
kijken hoe we de N846 door Overasselt veiliger kunnen maken. En we blijven geld steken in
het onderhoud van de monumenten.
Ad 3. Waarom zouden mensen in Overasselt op uw partij moeten stemmen?
Onze ideeën gaan over iedereen. Een dak boven je hoofd is een primaire levensbehoefte, en
dus topprioriteit. Wij willen samen met de inwoners van Overasselt kijken waar we de juiste
woningen bouwen zodat het voor iedereen een mooi dorp is waar het fijn wonen is. Onze
lijsttrekker is zelf ook opgegroeid in een dorp met een hechte gemeenschap en weet heel
goed hoe belangrijk dat is. Als PvdA vinden we dat we naast de inwoners moeten staan en
moeten luisteren naar de inwoners en dan goede besloten moeten nemen voor het
algemeen belang. Zo hebben we dat bijvoorbeeld ook gedaan in het debat over duurzame
energie waarbij veel inwoners hun standpunt kenbaar maakten. De grote knelpunten
waarvoor we ons in het algemeen inzetten, gelden zeker ook voor Overasselt.
Ad 4. Wie uit Overasselt komt op uw kieslijst? En op welke plaats?
Op plaats 8 van onze kandidatenlijst staat Harrie Joosten uit Worsum.
Theo Müller-Königkrämer
Lijsttrekker PvdA Heumen

Antwoorden van politieke partijen op 4 vragen

pagina 9

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Dorpskrant Overasselt

De 4 vragen gesteld door Dorpskrant Overasselt aan alle partijen voor de
gemeenteraadsverkiezingen:
5.
6.
7.
8.

Wat zijn volgens uw partij de belangrijkste knelpunten in en om Overasselt?
Wat gaat uw partij aan deze knelpunten doen?
Waarom zouden mensen in Overasselt op uw partij moeten stemmen?
Wie uit Overasselt komt op uw kieslijst? En op welke plaats?

Ad 1+2: Het belangrijkste knelpunt is natuurlijk de doorgaande weg in Overasselt waar ook
alle nering te vinden is. We willen daar graag iets aan doen maar kunnen dat niet omdat de
Valkstraat, Hoogstraat en Schoonenburgseweg een provinciale weg is. We hebben hier een
zelfde probleem als in Malden met de Rijksweg. Toch blijven we met de Provincie zoeken
naar een oplossing. Een ander knelpunt is, ook in Overasselt, het tekort aan woningen. De
VVD staat voor om te bouwen waar dat nodig en nuttig is. Vanzelfsprekend houden we daar
volop contact met de inwoners.
Ad 3:

De inwoners van Overasselt en ook de burgers van de andere dorpen zouden voor de VVD
moeten stemmen omdat de VVD bewezen heeft oog te hebben voor het belang van de
inwoners. Dat zullen we blijven doen waarbij we als lokale partij maar deel uitmakend van
een landelijke partij, direct zicht hebben over wat ‘den Haag’ zoal beslist.

Ad 4: We blijven het jammer vinden dat een van onze in Overasselt wonende ‘upcoming
youngsters’ naar den Bosch is vertrokken. Een ander lid uit Overasselt is naar Nijmegen
verhuisd. Op dit moment is er geen vertegenwoordiger uit Overasselt aanwezig maar ons
ledenwervingsteam werkt daar aan.
Edwin Claassen
Fractievoorzitter
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