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GROENLINKS nieuws uit Heumen
Grootste Meet-up 9 maart in Amsterdam!
Woensdag 15 maart kiest Nederland. Dan kunnen we kiezen voor een
land waar het verschil tussen arm en rijk kleiner wordt. Een land waarin
we verbinden in plaats van verdelen. Waar iedereen erbij hoort. Waar
we kolencentrales sluiten en kiezen voor schone energie. Waar
marktwerking niet de zorg bepaalt, maar aandacht voor mensen
centraal staat. Waar ieder kind zijn dromen kan najagen. Waar we niet
naar elkaar schreeuwen maar praten én luisteren. Kom ook naar deze
grootste en spectaculaire Meet-up en stem ook voor verandering!
Plaats: AFAS Live (Heineken Music Hall). Wacht niet te lang met
inschrijven: er is op 9 maart maar plaats voor circa 6.000 mensen:
https://steun.groenlinks.nl/page/s/De_Meetup.

Verkiezingsposters TK2017
De landelijke verkiezingsstrijd is al enige tijd geleden losgebarsten! Het
is 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. Voor vragen: heumen@groenlinks.nl.

Verkiezingsborden in Heumen
De gemeente Heumen zorgt net als bij de vorige verkiezingen ervoor
dat onze verkiezingsposters op acht gemeentelijke borden worden
geplakt. De borden zijn weer 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.
Het kan voorkomen dat om een of andere reden de poster niet meer
(goed) zichtbaar is. Laat dat dan even weten met een e-mailbericht aan
heumen@groenlinks.nl. Dan wordt dit weer zo snel mogelijk hersteld.

Huis-aan-huis folderactie TK2017
Wil je ook iets doen als vrijwilliger voor GroenLinks voor de Tweede
Kamerverkiezingen van 15 maart a.s.? Dit zijn de mogelijkheden:
• Je kunt inschatten in welke Heumense wijken GroenLinks het
beste kan gaan flyeren. Dus: waar we juist wél of níet langs de
deuren moet gaan om ons verkiezingsnieuws te brengen. We
denken dat alle leden hier op basis van eigen ervaringen goed
zicht op hebben en dat je bruikbare kennis hebt over je eigen
woonomgeving. Meld al je concrete tips met straatnamen en
huisnummers aan op heumen@groenlinks.nl.
• Je zou folders van GroenLinks kunnen uitdelen in de
brievenbussen in jouw eigen buurt.
• Je zou een poster van GroenLinks op je raam kunnen hangen. Dit
wordt meestal gedaan vanaf 1 maart tot na de verkiezingen van 15
maart.
• Je kunt ook paar uurtjes mee folders uitdelen in het winkelcentrum
in Malden op zaterdag 4 en/of 11 maart. Geef je op bij Arna: saagwijnakker@hetnet.nl.

Verkiezingsplan
Het bestuur heeft op 6 februari 2017 het verkiezingsplan voor Heumen
vastgesteld waarin alle werkzaamheden voor de periode tot aan de
gemeenteraadsverkiezingen (GR2018) zijn opgenomen. Dit wordt
binnenkort verzonden aan het Landelijk Bureau van GroenLinks en
GroenLinks Gelderland. Tijdens de Algemene Leden Vergadering op
3 april 2017 lichten we het plan toe.
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Kandidatencommissie
De kandidatencommissie is op zaterdag 4 februari voor de eerste keer
bijeen geweest voor overleg. Zij hebben een concepttekst
samengesteld waarin de opdracht voor deze belangrijke commissie is
verwoord. Het bestuur stelt binnenkort de opdracht voor de
kandidatencommissie vast.

Programmacommissie
De eerste vergadering van de programmacommissie is inmiddels
gepland op maandag 20 februari. Rob Schuurman, Vera van Kouwen,
Ineke Gijsenbergh, Félicitas Crutzen, Ruud van Gisteren, Jan van der
Leij en Arna Wijnakker komen dan voor overleg bijeen. Zij beginnen met
het opstellen van de conceptopdracht en zij zorgen voor de
voorbereiding van het agendapunt op de ALV van 3 april over de keuze
van een of meer speerpunten voor ons verkiezingsprogramma. Als je
onderwerpen weet die er zeker in moeten worden opgenomen, geef je
suggesties dan door aan een van de leden van de
programmacommissie. Graag zelfs!

Koffiepunten voor de voedselbank!
De Voedselbank Groesbeek (waar Heumen ook onder valt) vraagt
aandacht voor een bijzondere actie, waar je (bijna) niets voor hoeft te
doen! Zij organiseren vanaf februari 2017 een inzamelingsactie voor
Douwe Egberts koffiepunten bij elf supermarkten. De Lionsclub plaatst
vanaf 4 februari inzamelingsdozen in deze supermarkten in de regio.
Ook verzorgen zij de promotie van deze actie door berichtgeving in de
lokale kranten. De ingezamelde koffiepunten worden ingeleverd bij
Douwe Egberts en daarna omgeruild voor héél veel pakken DE
roodmerk koffie. 500 punten zijn goed voor één gratis pak koffie van 250
gram. Kijk eens in je eigen keukenla en praat over deze actie met
familie, vrienden, kennissen en buren. Zamel de punten in en lever ze
in bij een van deze supermarkten: Albert Heijn in Malden, PLUS
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Verbeeten in Malden, PLUS Wim Voet in Mook, Albert Heijn in Millingen,
SPAR Looyschelder in Ooij, SPAR Looyschelder in Leuth, PLUS Nico
de Witt in Beek, Albert Heijn in Groesbeek, Jan Linders in Groesbeek,
Supercoop in Groesbeek en Coop in Groesbeek. Wij ondersteunen de
koffieactie van harte voor de klanten van de voedselbank. Meer
informatie: Clemens van den Bergh tel. 06 – 5254 3356.

Routekaart Klimaatneutraal 2050
Op 7 februari 2017 vond in ‘Café De Muse’ de presentatie plaats van de
routekaart Klimaatneutraal 2050. Het rapport met alle aanbevelingen
wordt in april in de raad besproken. Hieronder tref je een sneak preview
aan van de belangrijkste sheet die werd getoond door de adviseur
Edward Pfeiffer van Royal Haskoning.

Oproep nieuwe initiatieven 2017
In 2016 zijn er in de gemeente Heumen, net als voorgaande jaren, weer
diverse initiatieven van de grond gekomen. Ook voor 2017 faciliteert de
gemeente weer ideeën die de leefbaarheid in een dorp, wijk of buurt
verbeteren. Inwoners krijgen de gelegenheid om gebruik te maken van
deze mogelijkheid. Er zijn twee soorten initiatieven: ‘Vonkjes’ en
‘Initiatieven’. Vonkjes zijn initiatieven die je zelf kunt uitvoeren, zonder
hulp van de gemeente. Je kunt een Vonkje aanvragen met behulp van
het ‘Vonkjesformulier’. Deze aanvraag kun je het hele jaar door
indienen. Voor een Vonkje is maximaal € 500 beschikbaar. Voor
‘Initiatieven’ waarbij je met de gemeente wilt samenwerken kun je hulp
aanvragen via het ‘Initiatiefformulier’. Dit kun je indienen tot 1 april 2017.
De initiatiefnemers krijgen een uitnodiging om hun idee te presenteren
tijdens een Initiatievenmarkt in mei. Aanvragen kun je online indienen
via www.heumen.nl/goedideewijdoenmee. Daar lees je ook meer over
de spelregels. Voor meer informatie: Monique Willems:
mwillems@heumen.nl. Over de campagne is een link opgenomen naar
participatiekaart.nl waar je kunt zien welke initiatieven er al zijn in
Nederland. Bespreek je ideeën eens met mensen in je eigen netwerk
en kijk samen of je hiervan gebruik kunt gaan maken!

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/.

Voordracht nieuwe burgemeester
Voorafgaand aan de openbare raadsvergadering op 20 februari vindt
een besloten vergadering plaats, waarin de vertrouwenscommissie
twee kandidaten voordraagt aan de gemeenteraad. De raad draagt
daarna één kandidaat voor als nieuwe burgemeester. Zodra het tijdstip
van het openbare deel bekend is, zal hierover een bericht worden
verzonden in de ‘GroenLinks Apptivist Heumen’ groep op WhatsApp.

Agenda
De ALV van GroenLinks vindt plaats op 3 april 2017 vanaf 20.00 uur.
Uiteraard staan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 op de
agenda. De eerstvolgende vergadering van het bestuur wordt gehouden
op maandag 13 maart. De 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 22 februari 2017. De gemeenteraad komt voor regulier overleg bijeen
op donderdag 12 februari vanaf 20.00 uur en in een speciale zitting op
20 februari.
Het
vergaderschema
van
de raad en
de
commissievergaderingen kun je hier bekijken en de vergaderstukken
kun je hier downloaden: https://heumen.raadsinformatie.nl/

COLOFON
Redactie: bestuur GroenLinks. De volgende editie verschijnt op 30 maart 2017.
Deze nieuwsbrief wordt verzonden aan leden en sympathisanten van GroenLinks Heumen.
Bestuur GroenLinks Heumen

Bankrekening
NL42 TRIO 0390 3964 43: t.a.v. GroenLinks Heumen

Voorzitter/secretaris Ruud van Gisterentel. 06-8357 8193
e-mailadres: ruudvangisteren@gmail.com
Penningmeester: Rob Schuurman tel. 06-5213 6385
e-mailadres: rob.schuurman@han.nl
Bestuurslid Arna Wijnakker
tel. 06-4456 7642
e-mailadres: saag-wijnakker@hetnet.nl
Bestuurslid Mitra Nabizadeh
tel. 06-5029 6295
e-mailadres: nabizadehm@hotmail.com

WhatsApp
Deelnemen aan de ‘GroenLinks Apptivist Heumen’ groep?
Geef je mobiele nummer door aan: heumen@groenlinks.nl
Meedoen met de landelijke groep:
aanmelden via: http://nu.groenlinks.nl/apptivist
Facebook (coming soon)
Word ook lid van onze Facebookgroep:
https://www.facebook.com/groups/groenlinksheumen/
Twitter
Volg ons ook op Twitter:
https://twitter.com/GroenLHeumen

Meer informatie
Website GroenLinks Heumen: https://glweb.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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