
Wil jij ook in Beesd (blijven) wonen?
Kom ook!

Donderdag
4 oktober

Inloop 19:30
Begint om 20:00

Klokhuis 
Beesd

Beesd gaat in gesprek 
met de politieke partijen 

van West Betuwe



Op 1 januari 2019 begint de gemeente West 
Betuwe. Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen 
gaan daar in op. De 26 dorpen, waaronder ook 
Beesd, gaan samen verder. 50.000 inwoners zal 
de nieuwe gemeente hebben. Beesd heeft er 
3.400 en is een belangrijke kern. Er komt een 
nieuwe gemeenteraad. Op woensdag 21
november zijn er daartoe verkiezingen. 

Misschien heeft u niet zoveel op met politieke 
partijen en verkiezingen. “Of je nu door de kat 
of de hond wordt gebeten ….” , of “ze luisteren 
niet naar ons” zijn vaak gehoorde uitspraken en 
gevoelens. Gevoelens die je overal in het land 
hoort, maar die ook in Beesd leven.

Beesd is een mooi dorp, waar het fijn wonen, 
werken en leven is. Dat willen we graag zo 
houden en daar waar we kunnen verbeteren 
staan we graag voorop. De drie gemeenten 
laten een bidbook op stellen. Daarin worden 
visie en wensen van bewoners, ondernemers
en maatschappelijke organisaties opgenomen. 

De belangrijkste wens van Beesd is het 
voort-bestaan van de voorzieningen en 
(sociale) woningbouw. Daarom is er op 

donderdagavond 4 oktober een ontmoeting 
met lijsttrekkers van de politieke partijen in 
het Klokhuis. Deze avond gaan we in gesprek 
met elkaar. 

De centrale vragen zijn: 
•  Hoe gaan wij met elkaar om? 
•  Hoe zorgen we ervoor dat wij blijven praten  

en luisteren 
•  Hoe houden wij de gemeenteraad en College 

van Burgemeester & Wethouders dichtbij ons?

U bent daarbij belangrijk en van harte welkom! 

Want Beesd met elkaar leidt tot Beesd voor 
elkaar.

Dorpsgenoten Henk van den Berg en Frans de 
Weijer begeleiden de avond.

De koffie staat om 19.30 uur klaar in het  
Klokhuis, het gesprek begint om 20.00 uur.

Namens Beesd voor elkaar,

hartelijke groet,
Joanne Bredero

Beesd voor elkaar is een lokaal Gemeenschapszorg netwerk waarin 34 vrijwilligers- en professionele
organisaties op het gebied van zorg, welzijn, sport, recreatie, cultuur en educatie gelijkwaardig
samenwerken. Doelstelling van Beesd voor elkaar is samen goede dingen doen voor Beesd.

Beste Dorpsgenoten,
De verkiezingen voor de gemeenteraad van
West Betuwe komen eraan! 

Beesd voor elkaar organiseert een ontmoeting
met de lijsttrekkers van de deelnemende
politieke partijen. We gaan met ze in gesprek!


