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Nieuws van de Gelderse SGP
Met deze nieuwsbrief informeert
de Gelderse Statenfractie van de
SGP u graag over de actuele
stand van de volgende zaken:
Statenfractie
bezoekt NederBetuwe
Onze
statenfractie liet
zich op 8 mei in
het
gemeentehuis te
Opheusden door
burgemeester
Veerhoek en de
wethouders
Keuken en
Schuurman
voorlichten over
de bestuurlijke
actualiteit van de
gemeente NederBetuwe.
Lees meer over
dit bezoek >>
Vaststelling jaarrekening 2012
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Namens de SGP Statenfractie
merkte Klaas Ruitenberg tijdens
het PS debat in dit verband het
volgende op:
- Er is veel goeds gebeurd in
2012. Wel was er opnieuw een
onderbesteding. Maar dat wordt
mede veroorzaakt door de
verstikkende regelgeving, die wij
op alle overheidsniveaus met z’n
allen gecreëerd hebben. Dit
moeten wij ons allen aantrekken.
- Het is goed om bij de
vaststelling van de jaarrekening
terug te kijken, maar het is ook
goed om vooruit te blikken naar
de voorjaarsnota. Voor twee
zaken zullen wij dan extra
aandacht vragen, namelijk voor:
a)De leefbaarheid van de kernen.
De sociale cohesie loopt daar
terug. Het gaat hier over zaken
als het in stand houden van
school en kerk.
b)Het op slot zitten van de
woningmarkt. Er is onvoldoende
geld (omdat de koopmarkt
stagneert) om huurwoningen te
bouwen waar momenteel veel
vraag naar is.
Jumelage regio
Lubelskie
Medio april
bezocht een
delegatie met
leden van PS
Gelderland,
onder leiding
van SGP
fractievoorzitter
Eppie Klein, de
Poolse regio
Lubelskie en het
daar gelegen
nazivernietigings
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kamp Sobibor.
Klein deed in de
PS vergadering
van 29 mei
verslag van deze
herdenkingsreis
en verzocht om
de
samenwerking
met de Poolse
regio verder uit
te bouwen. Voor
een structurele
samenwerking is
vanaf 2014,
60.000 euro per
jaar nodig.
Debatverzoek
>>
Statenfractie
bezoekt Ermelo
Woensdag 5 juni
j.l. bracht de
Statenfractie van
de SGP een
werkbezoek aan
de gemeente
Ermelo.
Raadslid Leo
van der Velden
van de Ermelose
SGP leidde de
fractie langs
diverse
recreatiebedrijve
n.
Lees meer over
dit bezoek >>
Werkbespreking Nunspeet
Op 5 juni had de SGP
Statenfractie ook een
werkbespreking met het College
van B en W van Nunspeet en

daarna met de SGP-raadsfractie.
Het waren plezierige,
constructieve gesprekken ten
behoeve van allerlei
ontwikkelingen in Gelderland, en
in het bijzonder in Nunspeet.
De volgende onderwerpen
kwamen aan bod:
- Provinciale omgevingsvisie
- Ecoduct Hulshorst
- Sociale Transities
- Rondweg en spoortunnel
Eperweg
- Voorstel 200 miljoen voor
sociale woningbouw.
- Intergemeentelijke
samenwerking
- Ambulancezorg Burgemeester
Hemmen over ambulancezorg
- Groei en krimp recreatie
De SGP-statenfractie zegde toe
de Nunspeetse belangen in
Arnhem nadrukkelijk te zullen
behartigen.
Nog meer zorgen in Nunspeet >>
Citaat Calvijn
Wij moeten op
onze hoede zijn
tegen
vooroordelen
daar deze het
ons onmogelijk
maken billijk te
oordelen.
Citaat n.a.v.
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