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GROENLINKS nieuws uit Heumen
Dank aan alle kiezers en vrijwilligers!

Routekaart Klimaatneutraal Heumen 2050

Allereerst een geweldig
dank-je-wel
aan
alle
vrijwilligers voor het huisaan-huis flyeren in alle vier
de dorpen van de gemeente
Heumen en het canvassen
in het winkelcentrum van
Malden op zaterdag 11
maart. En verder een groot
woord van dank aan alle
1.153
kiezers
die
op
GroenLinks
hebben
gestemd bij de verkiezingen
voor de Tweede Kamer. In
Heumen heeft GroenLinks
10,3% van de stemmen
gekregen! Een stijging van
ruim 7%! De keerzijde van
de uitslag is het grote verlies
van de PvdA: linkse partijen
samen hebben in Nederland
helaas fors verloren. We
werden op 16 maart wakker
in
een
veel
rechtser
Nederland. De Heumense
uitslag vormt voor GroenLinks niettemin een mooie opmaat naar de
gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018! http://bit.ly/2mRDdus.

De routekaart Klimaatneutraal Heumen 2050 is in de Commissie
Grond aan de orde geweest op 21 maart. Op 6 april staat dit voor
GroenLinks belangrijke onderwerp op de agenda van de
gemeenteraad. Alle documenten zijn vermeld in de agenda voor de
raad bij het agendapunt 14. ‘Routekaart klimaatneutraal 2050’. Je kunt
deze informatie voor jezelf downloaden vanaf de gemeentesite:
https://heumen.raadsinformatie.nl/vergadering/369788/Raadsvergaderi
ng%2006-04-2017. Daarnaast is er een document beschikbaar waarin
een serie raadsvragen zijn beantwoord (van DGH). Het gaat om het
document met ‘Raadsvragen inzake Routekaart klimaatneutraal’, die
voorzien zijn van een ambtelijke reactie. Voor belangstellenden is dat
ook beschikbaar. Je kunt het opvragen via een e-mailbericht aan
heumen@groenlinks.nl.

Portefeuilleverdeling Tweede Kamerfractie

Per 23 maart 2017 is er een nieuwe portefeuilleverdeling in
de fractie van GroenLinks, die maar liefst 14 leden telt!
1- Jesse Klaver – fractievoorzitter
2- Kathalijne Buitenweg – vicefractievoorzitter, justitie,
asiel en migratie
3- Isabelle Diks – Buitenlandse handel,
ontwikkelingssamenwerking en defensie
4- Corinne Ellemeet – Volksgezondheid, welzijn en sport,
cultuur en media
5- Rik Grashoff – Landbouw, natuur, visserij
6- Suzanne Kröger – Klimaat en milieu, openbaar vervoer,
luchtvaart en luchtkwaliteit
7- Tom van der Lee – Economische zaken, energie en
belastingontwijking
8- Bram van Ojik – Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
9- Zihni Özdil – Arbeidsmarkt en werkgelegenheid,
pensioenen, MBO, Hoger Onderwijs en wetenschap
10- Nevin Özütok – Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken
en politie
11- Bart Snels – Financiën
12- Liesbeth van Tongeren – Mijnbouw, structuurvisie en
ondergrond, mobiliteit en koninkrijksrelaties
13- Linda Voortman – Armoede en schuldhulp,
Participatiewet, wonen, emancipatie en integratie
14- Lisa Westerveld – Onderwijs Cultuur Wetenschap
(Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en overig),
jeugdzorg en kinderopvang

De formatie van een nieuw kabinet
Klimaat en energie spelen naar verwachting een hoofdrol in de
formatiebesprekingen, zeker nu de GroenLinks fractie aan de
onderhandelingstafel zit bij informateur Schippers. Hier lees je een
overzicht met de belangrijkste strijdpunten over het klimaat:
https://decorrespondent.nl/6452/klimaat-en-energie-spelen-eenhoofdrol-in-de-formatie-dit-zijn-de-strijdpunten/711068468-b2e863e7.
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ALV 3 april: je kunt ook meerijden
De uitnodiging voor de ALV is medio maart aan je toegezonden. Je
kunt de agenda ook via een sneakpreview lezen op onze nieuwe
GroenLinks website: https://heumen.groenlinks.nl/agenda/algemeneleden-vergadering-2. We komen op 3 april bijeen in ‘De Wende’,
Schatkuilsestraat 1, 6611 KB Overasselt (inloop 19.45 uur). Deze
uitnodiging wordt ook verzonden aan nieuwe GroenLinks leden, die we
van harte welkom heten bij de afdeling Heumen! Tevens worden
enkele geïnteresseerden uitgenodigd voor deze ALV. Heb je vervoer
nodig naar ‘De Wende’ in Overasselt? Om 19.25 uur verzamelen we
bij het gemeentehuis in Malden. Meld je vooraf even aan in onze
‘GroenLinksApptivistHeumen’ WhatsAppgroep of mail even dat je
graag met iemand meerijdt naar: heumen@groenlinks.nl.

Jouw bijdrage aan Verkiezingsprogramma
Tijdens de ALV op 3 april gaan we van gedachten wisselen over de
onderwerpen, die we vanuit GroenLinks in ons lokale
verkiezingsprogramma willen opnemen. De oogst van dit gesprek
wordt door de leden van de Programmacommissie (PC) verwerkt in de
verdere aanpak. Doe dus actief mee en werk zo mee aan je ‘eigen’
verkiezingsprogramma in Heumen! Het gaat hierbij onder meer om de
kernwoorden: ‘duurzaam’, ‘samen’, ‘verbinding’, ‘lokaal’, ‘empathie’,
‘beweging’, enz. We werken natuurlijk vanuit de visie die we tijdens de
vorige ALV samen hebben vastgesteld. Omdat we ons ook breder
willen oriënteren dan onze eigen partijleden, stellen we je in de
gelegenheid om iemand uit je eigen netwerk mee te nemen! Graag
zelfs, en wel even vooraf de naam/namen doorgeven op
heumen@groenlinks.nl. We gaan na de succesvolle verkiezingen voor
GroenLinks bij de TK2017 op de ingeslagen weg door met ‘stem voor
verandering’. Bij de verkiezingen in 2018 maken we samen onze
beweging in Heumen sterker. 'Ons hart is groen en het zit links'!

‘GroenLinks weet wel wat goed voor u is!’
Net de euforie van de landelijke verkiezingen, nu de spanning van de
formatie (27 maart). En wij moeten nadenken hoe we ons
verkiezingsprogramma in Heumen vormgeven. Vanuit de landelijke
verkiezingsprogramma's kun je prima thema's en een visie distilleren,
die de basis kunnen zijn van ons lokaal programma, maar dan vooral
als visie! Hoe vertalen we dat naar de gemeente Heumen? Dat kan,
volgens mij maar op één manier. De methode en strategie is, dat wij
naar inwoners, organisaties, belangenverenigingen, burgers,
instanties, scholen, sportverenigingen, enz. toe moeten met de vraag:
‘Hoe had u het gehad willen hebben?’ in allerlei varianten. Dit met de
heldere boodschap vooraf, zelfs op papier: dit zijn onze
uitgangspunten c.q. visie op de samenleving. En met die bagage gaan
wij het gesprek in en zullen we ons uiteindelijke standpunt in
onderhavige kwestie bezien en trachten te verwoorden. Dat we het
daarmee niet naar ieders zin kunnen maken, is de consequentie. Maar
zo zit de wereld in elkaar. Wat vinden jullie van dit uitgangspunt?
Kunnen we dit hanteren? Heet dit verandering? Oude wijn in oude
zakken?
Rob Schuurman
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Rectificatie: Jen Verheijen is 96 jaar!

Teken voor referendum over TTIP en CETA

In onze vorige
editie schreven we
enthousiast
over
Jen Verheijen uit
Overasselt, die ook
bij de Tweede
Kamerverkiezingen
natuurlijk weer een
poster
van
GroenLinks heeft
opgehangen. We
schreven trots een
stukje over ‘ons
oudste GroenLinks
lid’, met een mooie
foto erbij. Maar
met dat bericht
was er iets niet
helemaal
goed
gegaan... Nadat Jen de nieuwsbrief had gelezen, kregen we meteen
een bericht van haar. Dus een rectificatie kan niet uitblijven: Jen is
namelijk geen 90 maar 96 jaar! Samen met haar gaan we op weg naar
de volgende verkiezingen!

Als de handelsverdragen TTIP en CETA niet van tafel gaan, dan willen
wij als burgers het laatste woord! De Nederlandse wet geeft ons hier
de mogelijkheid voor. Teken ook voor een referendum over TTIP en
CETA. Wat is het probleem? De handelsverdragen TTIP (tussen de
EU en de VS) en CETA (tussen de EU en Canada) bedreigen de
democratie. Grote bedrijven kunnen overheden aanklagen voor
speciale tribunalen als deze democratisch beleid aannemen dat de
kansen van het bedrijf op winst aantast. Dit kost de belastingbetaler
soms miljarden euro’s. Europa moet de vaak slechtere Amerikaanse
en Canadese standaarden op het vlak van arbeid, sociale
bescherming, milieu, dierenwelzijn en consumentenbescherming
accepteren. Dan voeren we hun wetgeving in Europa in zonder dat
burgers of parlementen daar nog iets over te zeggen hebben. De
onderhandelingen zijn geheim. Wij burgers hebben bij dit alles het
nakijken. Daarom willen we een referendum! Ondersteun je dit, teken
dan de petitie op: https://milieudefensie.nl/ttip/teken-ttip-referendum.

200.000 handtekeningen CETA referendum
Op de eerste echte werkdag voor de leden van de nieuwe Tweede
Kamer bood het Platform TTIP CETA Referendum ruim 200.000
handtekeningen aan Tweede Kamerleden aan Emile Roemer en
Maarten Hijink (SP), Kees Verhoeven (D66), Gijs van Dijk (PvdA),
Marianne Thieme(PvdD) en Isabelle Diks (GL) aan. Hiermee willen de
13 maatschappelijke organisaties achter het Platform de Kamerleden
eraan herinneren dat als zij later dit jaar voor CETA, het
investeerdersverdrag tussen Canada en de Europese Unie, stemmen,
er een referendum komt. De Tweede en Eerste Kamer zullen hier naar
verwachting in de herfst over besluiten. Lees hier het nieuwsbericht:
http://www.duurzaamnieuws.nl/nieuwe-kamerleden-krijgen-200-000handtekeningen-voor-ceta-referendum/

Wisseling in fractie PvdA/GroenLinks
Op 6 april 2017 zal Wim Smids in de gemeenteraad de verklaring of de
belofte afleggen als tijdelijk raadslid, omdat Peter van der Molen
tijdelijk ontslag heeft gekregen per 21 februari 2017. Peter van der
Molen zal zijn werkzaamheden uiterlijk 21 juni weer hervatten.

Agenda

• ALV GroenLinks vindt plaats op 3 april 2017 vanaf 20.00 uur.
Uiteraard over de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.
• Vergadering gemeenteraad op 6 april vanaf 20.00 uur. De routekaart
Klimaatneutraal Heumen staat dan onder meer op de agenda.
• De eerstvolgende vergadering van het bestuur wordt gehouden op
maandag 10 april.
• Vergaderdata Programmacommissie 18 april, 16 mei, 6 juni, 3 juli
• De fractie vergadert elke twee weken op woensdagavond vanaf
19.30 uur in het gemeentehuis. De eerstvolgende fractievergadering
vindt plaats op 19 april.
• Het vergaderschema van de raad, de commissievergaderingen en
de bijbehorende vergaderstukken kun je hier bij de betreffende dag
downloaden:
https://heumen.raadsinformatie.nl/.

COLOFON
Redactie: Arna Wijnakker en Ruud van Gisteren. De volgende editie verschijnt op 20 april 2017.
Deze nieuwsbrief wordt verzonden aan leden, sympathisanten en geïnteresseerden 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://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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