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GROENLINKS nieuws uit Heumen
Verkiezingsacties TK2017

Hang je ook een verkiezingsposter op?

Wil je ook iets doen als vrijwilliger voor GroenLinks voor de Tweede
Kamerverkiezingen van 15 maart a.s.? Dit zijn de mogelijkheden.
• Deel huis aan huis folders van GroenLinks uit in jouw eigen buurt.
• Help een paar uurtjes mee om folders uit te delen in winkelcentrum
Malden op zaterdag 11 maart.
Geef je snel op bij Arna Wijnakker: bel haar op 06-4456 7642 of mail:
saag-wijnakker@hetnet.nl, of kom naar ons toe in het winkelcentrum.

De landelijke verkiezingsstrijd nadert de ontknoping! Nog een paar
dagen te gaan! Laat zien waar je voor staat en hang ook een
GroenLinks poster achter je raam. Motiveer zwevende kiezers bij jou in
de buurt om ook een stem uit te brengen op GroenLinks! ‘Stem voor
verandering!’ Voor vragen: heumen@groenlinks.nl.

Meet-up in uitverkocht Afas Live!
Deze GroenLinks bijeenkomst was met ruim 5.000 bezoekers het
grootste en best bezochte politieke evenement van 2017! De
presentatie lag in handen van Eric Corton. De band Collectief
Explosief trad op en rapper Massih Hutak was weer van de partij.
Columnist Sarah Sluimer van ‘De Correspondent’ sprak over
vrouwenemancipatie: ‘Later vertel ik aan mijn kinderen dat Jesse
Klaver een goede minister-president was en daarna het ambt
overdroeg aan een vrouw.’ De avond werd traditiegetrouw afgesloten
met de wervelende speech van Klaver. Dit was in de Amsterdamse
concerthal voor GroenLinks hét hoogtepunt op weg naar de
verkiezingen: ‘Met duizenden mensen laten we Nederland hier zien dat
het anders kan. Dat het anders moet. Nederland veranderen doen we
met velen’. Kijk voor een samenvatting van de Meet-up onder andere
op deze site: http://bit.ly/2ms22cV.

Jen Verheijen (90 jaar) blijft actief GL lid!

Elke stem telt: ga alsjeblieft stemmen!
Jouw stempas is inmiddels bij je in de brievenbus gevallen. Neem hem
op 15 maart – samen met je legitimatiebewijs – mee naar een van de
stembureaus en kleur een van de vakjes rood voor een kandidaat van
GroenLinks. Vraag ook aan maximaal twee kiezers of zij jou willen
machtigen voor het uitbrengen van hun stem. Het zou natuurlijk heel
mooi zijn als je die twee kiezers kunt overtuigen van een stem voor
GroenLinks. In de gemeente Heumen kun je je stem uitbrengen in een
van de acht stemlokalen. Hier kun je lezen waar je kunt stemmen:
http://www.heumen.nl/inwoners/stemlocaties_43200/. Alle locaties zijn
toegankelijk voor mindervaliden en voor scootmobielen. Ieder
stemlokaal is open van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.
Volg hier de actuele peilingen: http://peilingwijzer.tomlouwerse.nl/.

De vlag uit in Heumen voor GroenLinks!
Omdat een raamposter bij Vera van Kouwen niet zo goed opviel heeft
zij besloten om zelfs de vlag van GroenLinks uit te hangen! Zie
hieronder hoe dat opvalt in de straat bij haar! Wel fijn als het af en toe
een beetje waait…

We zijn trots op ons oudste GroenLinks lid Jen Verheijen uit
Overasselt. Jen is met haar zeer gerespecteerde leeftijd een trouw en
actief GroenLinksvolger. Dat ze bij ons dan ook een raamposter
bestelde, verbaast ons niet. Jen is en blijft een inspirerende vrouw!

Energiebesparing en subsidies

Verkiezingsborden in Heumen
De gemeente Heumen heeft ervoor gezorgd dat onze
verkiezingsposters op acht gemeentelijke borden zijn geplakt. Het kan
voorkomen dat om een of andere reden onze poster niet meer (goed)
zichtbaar is. Laat dat dan zo snel mogelijk even via een e-mailbericht
weten aan heumen@groenlinks.nl. Dan wordt dit weer zo snel mogelijk
hersteld.
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Investeren in energiebesparende maatregelen is goed voor het
wooncomfort én de portemonnee. Met de huidige subsidieregelingen is
de investering nóg voordeliger! Om de inwoners te informeren,
organiseert de gemeente Heumen op 14 maart een informatieavond
over energiebesparing en de subsidies die hiervoor beschikbaar zijn.
Op dit moment is er subsidie beschikbaar voor onder meer isolerende
maatregelen, zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en
pelletkachels. Tijdens de informatieavond vertelt de gemeente meer
over de regelingen en mogelijkheden. Aansluitend is er een
informatiemarkt met lokale en regionale ondernemers te bezoeken
voor vragen over specifieke energiebesparende maatregelen in je
eigen woning. De bijeenkomst vindt plaats in de Burgerzaal van het
gemeentehuis: Kerkplein 6 in Heumen. Het programma ziet er als volgt
uit: 19.00 uur Inloop met koffie en thee; 19.15 uur Welkom en inleiding
door Henk van den Berg, wethouder milieu van de gemeente Heumen;
19.30 uur Subsidieregeling ISDE door Sjef Michels, Avalon Advies;
19.45 uur Loket Duurzaam Wonen, door Jos van der Lint; 20.00 uur
Gelegenheid tot het stellen van vragen; 20.15 uur Lokale
informatiemarkt duurzame maatregelen; 21.30 uur Einde. Aanmelden
voor de bijeenkomst kan door te mailen naar milieu@heumen.nl, maar
ook zonder aanmelding ben je welkom. Mocht je andere
geïnteresseerden kennen, dan zijn zij ook van harte uitgenodigd.
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kandidatenlijst van PvdA/GroenLinks zal hem voor deze periode als
raadslid vervangen. Ans Stunnenberg, plaatsvervangend fractievoorzitter, zal in de komende periode optreden als fractievoorzitter en
Dirk van Rens als plaatsvervangend fractievoorzitter.

Stem voor verandering!
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.

Voordracht Marriët Mittendorff
Tijdens de raadsvergadering op 20 februari heeft
de
vertrouwenscommissie twee kandidaten voorgedragen aan de
gemeenteraad. Daarna heeft raad de huidige waarnemend
burgemeester mevrouw Mittendorff (64 jaar) voorgedragen als nieuwe
burgemeester. Zij wordt naar verwachting benoemd door de Kroon en
op donderdagmiddag 18 mei 2017 geïnstalleerd. Zie ook het bericht
op:
http://www.heumen.nl/bestuur/nieuwe-burgemeester_44585/.
GroenLinks heeft haar vanzelfsprekend een hartelijke felicitatie
toegezonden, waarop zij enthousiast reageerde: ‘Wat een leuke mail,
dank je wel. Ja, het is hier prachtig en als we mensen vertrouwen
kunnen geven en zoeken naar wat ons bindt, dan is niet alleen de
natuur mooi, maar ook de manier van omgaan met elkaar en de
dingen. Mooi om daar samen aan te werken! Succes met het maken
van een duurzaam programma!’.

Agenda

Peter van der Molen vraagt tijdelijk ontslag
als lid van de Heumense gemeenteraad
Peter van der Molen heeft tijdelijk ontslag gevraagd en gekregen als lid
van de gemeenteraad van Heumen. De reden hiervoor is van
persoonlijke aard. Het tijdelijk ontslag geldt voor een periode van
16 weken. Hij zal dan ook half juni zijn werkzaamheden weer
hervatten. De fractie en het bestuur van de PvdA/GroenLinks begrijpen
en respecteren zijn verzoek. Wim Smids, eerstvolgende op de

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 20 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 29 maart 2017. De gemeenteraad komt voor regulier overleg bijeen
op donderdag 6 april vanaf 20.00 uur. De routekaart Klimaatneutraal
Heumen staat dan onder meer op de agenda. Het vergaderschema
van de raad, de commissievergaderingen en de bijbehorende
vergaderstukken
kun
je
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 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

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.

GroenLinks Heumen / RvG / 10 maart 2017

pagina 2 van 2

