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GROENLINKS nieuws uit Heumen
Meet-up met Jesse Klaver

Jaargang 2 nummer 1?

Op vrijdag 13 januari 2017 vond alweer de zesde meet-up plaats met
Jesse Klaver in De Vereeniging in Nijmegen. Er waren maar liefst ruim
1.200 mensen aanwezig! Een filmpje met een livestream kun je
bekijken op: https://www.facebook.com/groenlinks: scrol terug naar
13 januari om 20:14 uur. Arna Wijnakker had voor de aanvang van de
avond contact gelegd met de voorlichter van GroenLinks voor een foto
met Jesse Klaver. Na een tijdje wachten was het zover en zijn er leuke
foto’s genomen met onze lijsttrekker! De foto’s zullen gebruikt worden
voor onze website en social media.

Ja, dit is het eerste nummer uit de tweede jaargang van de nieuwsbrief
van GroenLinks Heumen! Oké, in 2016 is er maar één editie
verschenen, maar toch! Vanaf deze editie hebben we hem in een
mooier format gestoken en hopelijk waarderen jullie deze manier van
communiceren. We brengen deze nieuwsbrief voortaan maandelijks
uit. Het streven is om deze ongeveer een week vóór een
raadsvergadering uit te brengen. En we willen op meer manieren
contact onderhouden, zodat we een sterke partij worden die voor
leden en sympathisanten in de gemeente goed zichtbaar is. Een partij
die aan de weg timmert voor haar groene en sociale uitgangspunten.
Daar hebben we alle leden bij nodig! Dus spreekt een onderwerp je
aan en wil je mee doen? Reageer dan op een onderwerp via een van
de kanalen die hiervoor zijn (worden) ingericht.

Reageren op de nieuwsbrief?
Wij zijn benieuwd naar je reactie op deze nieuwsbrief. Kies een van
onze communicatiekanalen en geef je reactie door aan het bestuur.

Algemene Leden Vergadering op 3 april
Op maandagavond 3 april 2017 houden we de volgende ALV voor alle
leden van GroenLinks. Reserveer deze datum vast in je agenda!
Natuurlijk praten we dan na over de verkiezingen voor de Tweede
Kamer op 15 maart 2017. Uiteraard staan de voorbereidingen voor de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 op de agenda.

Verkiezingsplan

V.l.n.r.: Ruud, Mitra, Jesse, Lide, Arna

Website en social media
Achter de schermen werken we hard aan de website van GroenLinks
Heumen. Onze eigen URL wordt eind februari weer losgekoppeld van
de gezamenlijke site met PvdA/GroenLinks. Wij zijn dan te bereiken
op: www.heumen.groenlinks.nl. In januari kregen we al de beschikking
over ons eigen Heumense GroenLinks logo en het speciale emailadres: heumen@groenlinks.nl. We worden ook actief op Facebook
en Twitter. Sluit je hierbij aan en laat je informeren over de meest
actuele zaken via onze social media. Zie het colofon onderaan deze
nieuwsbrief voor de volledige adressen.

‘GroenLinks Apptivist Heumen’
Voor onze interne communicatie zullen we naast e-mailberichten ook
gebruik maken van de speciaal ingerichte WhatsApp groep:
‘GroenLinks Apptivist Heumen’. Alle Heumense leden kunnen zich
hiervoor aanmelden door je mobiele nummer door te geven aan
heumen@groenlinks.nl. Doe ook mee en wordt ook Apptivist!
Natuurlijk kun je jezelf ook aanmelden voor de landelijke WhatsApp
groep. Via dat kanaal krijg je regelmatig berichtjes van het
campagneteam van Jesse Klaver. Zo weet je altijd net iets meer over
de campagne; van de laatste gebeurtenissen achter de schermen of
de nieuwste manieren om ons te kunnen helpen. Kijk hiervoor op de
landelijke
website
van
GroenLinks:
https://steun.groenlinks.nl/page/s/meetup_faqapptivisten.

GLweb
Wist je dat alle actieve leden van GroenLinks gratis toegang kunnen
krijgen op ons landelijk intranet? Het staat boordevol met informatie
over
de
beide
verkiezingen,
campagnes,
bestuurszaken,
personeelsbeleid, GroenLinks academie, enz. Als je voldoet aan de
voorwaarden
dan
kun
je
jezelf
aanmelden
op:
https://glweb.groenlinks.nl/.
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Het bestuur heeft in de afgelopen periode gewerkt aan het
verkiezingsplan waarin alle werkzaamheden voor de periode tot aan
de gemeenteraadsverkiezingen (GR2018) zijn opgenomen. Hieraan
zijnde niet onbelangrijke onderdelen ‘planning’ en ‘begroting’
toegevoegd. Dit document stelt het bestuur in februari 2017 vast.
Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 3 april 2017 lichten we
het plan toe.

Leergang ‘Zin in GroenLinks Gelderland’
Het bestuur heeft informatie ontvangen van GroenLinks Gelderland
over het provinciale trainingsaanbod. Er is bewust voor gekozen om
geïnteresseerden
te
verwijzen
naar
de
webpagina
https://gelderland.groenlinks.nl/zin-groenlinks-gelderland, in plaats van
direct naar het aanmeldformulier. Dit omdat er op de webpagina
informatie staat die iedereen gezien moet (kunnen) hebben, voordat je
jezelf aanmeldt. Wij geven deze informatie graag aan jullie door, zodat
je kunt beoordelen, omdat je hiervoor mogelijk interesse hebt. Als je
actief gaat worden voor GroenLinks is dit een mooie start! Opgeven:
nog in januari en liefst zo spoedig mogelijk, want vol=vol. Het bestuur
hoort graag als je belangstelling hebt om deze training te gaan volgen.
Tip: bespreek deze training met andere leden en geef je samen op!

Nieuws uit de fractie PvdA/GroenLinks
Actuele informatie over de politiek kun je vinden op de
gemeenschappelijke site van PvdA/GroenLinks. Surf daarvoor naar:
http://www.pvdagroenlinksheumen.nl/nieuws/.

Routekaart Klimaatneutraal 2050
Op 7 februari 2017 om 19.00 uur vindt in ‘Café De Muse’ de
presentatie plaats van de routekaart Klimaatneutraal 2050. Wil je hier
bij zijn, dan ben je van harte welkom! Meld je even aan op
milieu@heumen.nl. Eerder dit jaar werd een motie van
PvdA/GroenLinks unaniem aangenomen door de Heumense
gemeenteraad.
Lees
verder:
http://www.pvdagroenlinksheumen.nl/nieuws/?p=2701.
Zodra
de
routekaart beschikbaar is zullen we dit melden.
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zichtbaar is. Laat dat dan even weten met een e-mailbericht aan
heumen@groenlinks.nl. Dan wordt dit weer zo snel mogelijk hersteld.

Verkiezingsposters TK2017
De
landelijke
verkiezingsstrijd is al
enige tijd geleden
losgebarsten!
Het
wordt nu tijd dat we
vanuit GroenLinks in
de
gemeente
Heumen
kiezers
gaan
enthousiasmeren om ook een
stem uit te brengen
op
GroenLinks.
‘Stem
voor
verandering!’
Doe
ook mee! Hang een
affiche op en werf
(nieuwe)
kiezers
voor onze partij. Je
kunt een affiche
afhalen bij Arna
Wijnakker
in
Heumen,
Rob
Schuurman
in
Malden en Hennie
Grol in Overasselt.

Kandidatencommissie
Tijdens de ALV op 21 november 2016 is een inventarisatie gemaakt
voor de samenstelling van de kandidatencommissie. Het bestuur heeft
daarna contact gezocht met Leo Bosland met de vraag of hij ook
bereid is om zitting te nemen in deze commissie. We zijn erg blij met
zijn toezegging! Het bestuur van GroenLinks heeft in haar vergadering
van 19 december 2016 besloten om de kandidatencommissie als volgt
samen te stellen: Hennie Grol, Leo Bosland en Marleen Poels-van
Gils. Namens het bestuur van GroenLinks Heumen treedt Arna
Wijnakker op als vaste contactpersoon en zal deelnemen aan alle
bijeenkomsten. Zij zal in overleg met de Kandidatencommissie tevens
ondersteunende werkzaamheden uitvoeren. Het bestuur stelt
binnenkort de opdracht voor de kandidatencommissie vast.

Programmacommissie

Verkiezingsborden: controleer ook mee!
De gemeente Heumen zorgt net als bij de vorige verkiezingen ervoor
dat de verkiezingsposters op acht gemeentelijke borden worden
geplakt. De borden worden vanaf 1 maart 2017 geplaatst op de
volgende locaties:
1) Malden: Droogsestraat hoek Grootveldschelaan
2) Malden: Rijksweg richting Nijmegen net voorbij Molensingel
3) Malden: Molensingel hoek De Schoren nabij hondenveldje
4) Malden: Groesbeekseweg / Veldsingel bij de Veldschuur
5) Malden: Rijksweg tegenover huisnummer 189a/189b
6) Heumen: Dorpstraat nabij dorpshuis ‘De Terp’
7) Overasselt: Marktplein tegenover Verenigingsgebouw
8) Nederasselt: Kermisterrein grasveld J. Thijssenstraat.
Op alle borden komt onze GroenLinks poster te hangen. Het kan
voorkomen dat om een of andere reden de poster niet meer (goed)

Het bestuur van GroenLinks heeft in haar vergadering van 16 januari
2017 besloten om de programmacommissie als volgt samen te stellen:
Rob Schuurman, Vera van Kouwen, Ineke Gijsenbergh, Félicitas
Crutzen, Ruud van Gisteren, Jan van der Leij, Arna Wijnakker. Een
belangrijk uitgangspunt wordt gevormd door de ‘Visie GroenLinks
Heumen voor GR2018, bouwstenen voor het verkiezingsprogramma’,
die is vastgesteld door de ALV van GroenLinks op 21 november 2016.
Tijdens de ALV op 3 april 2017 zullen we samen enkele inhoudelijke
speerpunten vaststellen, die de basis vormen in onze
verkiezingscampagne. Uiteraard kun je je eigen input doorgeven aan
de programmacommissie. Graag zelfs! Het bestuur stelt binnenkort de
opdracht voor de programmacommissie vast.

Agenda
Bestuur: De eerstvolgende vergadering van het bestuur wordt
gehouden op maandag 6 februari.
Fractie: Vergadert elke twee weken op woensdagavond vanaf 19.30
uur in het gemeentehuis. Graag even je komst vooraf per e-mail
melden bij de fractiesecretaris: toonheum@xs4all.nl. De eerstvolgende
fractievergadering vindt plaats op 8 februari 2017.
Gemeenteraad- en commissievergaderingen: Het vergaderschema
van de raad en de commissievergaderingen kun je hier downloaden:
http://www.heumen.nl/document.php?fileid=21514&f=a8cde31c2ca4c8
5c92894d67dcbcbcc6&attachment=1&c=26650

COLOFON
Redactie: bestuur GroenLinks. De volgende editie verschijnt op 9 februari 2017.
Deze nieuwsbrief wordt verzonden aan leden en sympathisanten van GroenLinks Heumen.
Bestuur GroenLinks Heumen
Voorzitter/secretaris Ruud van Gisteren
e-mailadres: ruudvangisteren@gmail.com

tel. 06-8357 8193

Penningmeester: Rob Schuurman
e-mailadres: rob.schuurman@han.nl

tel. 06-5213 6385

Bestuurslid Arna Wijnakker
e-mailadres: saag-wijnakker@hetnet.nl

tel. 06-4456 7642

Bestuurslid Mitra Nabizadeh
e-mailadres: nabizadehm@hotmail.com

tel. 06-5029 6295

Bankrekening
NL42 TRIO 0390 3964 43: t.a.v. GroenLinks Heumen
WhatsApp
Deelnemen aan de ‘GroenLinks Apptivist Heumen’ groep?
Geef je mobiele nummer door aan: heumen@groenlinks.nl
Facebook (coming soon)
Word ook lid van onze Facebookgroep:
https://www.facebook.com/groups/groenlinksheumen/
Twitter (coming soon)
Volg ons ook op Twitter:
https://www.twitter.com/groenlinksheumen

Meer informatie
Website GroenLinks Heumen: www.heumen.groenlinks.nl
e-mailadres: heumen@groenlinks.nl
GLweb voor actieve leden: https://glweb.groenlinks.nl/
Website GroenLinks landelijk: https://groenlinks.nl/

Doe ook mee als vrijwilliger (ook voor niet leden)
Aanmelden: https://steun.groenlinks.nl/page/s/doemee_vrijwilliger
Lid worden van GroenLinks
Nieuwe leden registreren: https://wordlid.groenlinks.nl/

Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Meld je dan hier af.
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