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GROENLINKS nieuws uit Heumen
Formatie: échte onderhandelen begint nu

De drie commissies voor GR2018

Deze week zou weleens de week van de waarheid kunnen worden,
zeggen insiders bij de formatiebesprekingen in Den Haag. Nu komt het
moment dat de vier onderhandelende partijen elkaar diep in de ogen
kijken en moeten concluderen: oké, ik heb vertrouwen in jou. Volgens
informateur Edith Schippers ziet het er allemaal goed uit. Ze heeft er
vertrouwen in dat de partijen samen een kabinet kunnen vormen. Maar
aan dergelijke teksten moet niet te veel waarde worden gehecht. De
laatste keer dat VVD, D66 en GroenLinks met elkaar overlegden over
de vorming van een kabinet (in 2010, toen nog met de PvdA erbij in
plaats van het CDA nu) werd een week voordat de boel klapte door de
informateur gezegd dat ‘partijen de verschillen wilden overbruggen’.
Niet dus. Ditmaal zijn er drie grote onderwerpen waar de vier
inhoudelijk ver uit elkaar liggen. De partijen cirkelden de eerste weken
nog wat om elkaar heen, maar nu komen onderwerpen voor een
tweede keer op tafel en staat het echte onderhandelen ‘op punt van
beginnen’. Op alle drie de terreinen zal een compromis moeten
worden gesloten waarmee de achterban van de partijen kunnen leven.
En dat wordt heel lastig. Na de meivakantie wordt verder gesproken.

De Kandidatencommissie (KC) gaat voor de zomer met leden
individueel in gesprek, om te inventariseren en te bespreken welke
mogelijkheden er zijn voor het vervullen van functies bij GroenLinks.
Naast de huidige leden zal de KC ook werven buiten de ledenlijst in
een advertentie. Na de zomervakantie volgen er twee gespreksronden
voor de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.
De kandidatenlijst stellen we op 13 november 2017 vast tijdens de
ALV. De PC is inmiddels enkele malen bijeen geweest. Aan de
werkgroepen die rondom de drie thema’s zijn gevormd, is gevraagd
om met maatschappelijke organisaties in gesprek te gaan. Op deze
manier willen we horen wat er leeft, waar men tegenaan loopt en wat
men verwacht van de lokale GroenLinks politiek. Het landelijk format
voor het verkiezingsprogramma is begin april via GLWeb beschikbaar
gesteld en zal voor de ideevorming gebruikt kunnen worden. De
Campagnecommissie (CC) is door omstandigheden nog niet voor
overleg bijeen geweest. Hier zijn zeker nog enkele leden voor nodig,
dus voel je vrij om je aan te melden. Het bestuur zal binnenkort een
groep leden uitnodigen voor een gesprek.

Doe ook mee aan onze beweging!

Climate March

Ben je ook zo onder de indruk van de beweging die met Jesse Klaver
is ontstaan tijdens de landelijke verkiezingscampagne? En wil je deze
positieve energie omzetten in concrete acties voor GroenLinks? Op
lokaal niveau – dus in Heumen – is er alle ruimte om de politieke
aspiraties verder te ontwikkelen! En dat hoef je niet in je eentje te
doen, hoor! Wij zijn inmiddels met een groep van 38 leden. In de
afgelopen maanden kwamen er nieuwe leden bij, die ook deelnamen
aan de ALV. Sluit jezelf aan bij onze ‘beweging in Heumen’ en help
mee om GroenLinks bij de verkiezingen in maart 2018 een duidelijke
stem en gezicht te geven in onze gemeente.

Wereldwijd gaan mensen op 29 april de straat op voor ambitieus
klimaatbeleid. Bijvoorbeeld in New York, Lissabon, Londen en Berlijn,
maar ook in Amsterdam! Samen strijden we tegen klimaatverandering
en zorgen we dat onze stem wordt gehoord. Meld je hier aan om mee
te lopen met GroenLinks in de Climate March van Amsterdam.

Speerpunten verkiezingsprogramma
De Programmacommissie (PC) heeft op de ALV de werkwijze uit de
doeken gedaan. Tijdens de ALV en vanuit diverse belanghebbende
organisaties gaan we informatie verzamelen voor het samenstellen
van ons verkiezingsprogramma. We proberen om in de gemeente de
‘beweging’ verder op gang te brengen, waarmee we een connectie
realiseren tussen de politiek
en allerlei verenigingen en
organisaties. We richten
onszelf op de volgende
hoofdthema’s:
‘duurzaamheid’, ‘sociaal’ en
‘bestuur’. Drie werkgroepen
van de PC gaan deze
bouwstenen
nu
verder
uitwerken. Aan de werkgroep
‘duurzaam’
doen
onder
andere mee: Dirk van Rens,
Ruud van Gisteren, Sjak
Leijdekker.
Aan
de
werkgroep ‘sociaal’ doen
onder andere mee: Rob
Schuurman, Jan van der Leij
(eventueel
Eddy
Oude
Vrielink). Aan de werkgroep
‘bestuur’ doen onder andere
mee: Meindert Putter, Marko
Sengers, Félicitas Crutzen, Rob Schuurman. We treden met ons
verkiezingsprogramma straks dus niet ‘belerend’ naar buiten en
zoeken juist naar wat de inwoners van de politiek verwachten.
Uiteraard baseren we onszelf als GroenLinks op het visiedocument dat
we eind 2016 in de ALV hebben vastgesteld. Als je interesse hebt om
je aan te sluiten bij een van de drie werkgroepen, meld je dan bij de
voorzitter
van
de
PC:
Ineke
Gijsenbergh
(Ineke.Gijsenbergh@inter.nl.net).
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Sociale kaart Heumen
Sinds enige tijd
heeft de gemeente
Heumen
een
actuele
sociale
kaart. Dit is een
online overzicht met
allerlei instellingen
voor
welzijn,
gezondheidszorg en
maatschappelijke
dienstverlening die
hulp bieden aan
diverse doelgroepen. De informatie op deze sociale kaart komt van
een groot aantal organisaties in Heumen en omgeving. De
contactpersoon van de gemeente kun je bereiken via
projectbureau@heumen.nl. Neem eens een kijkje op de site:
https://www.socialekaartheumen.nl/.

Routekaart Klimaatneutraal Heumen 2050
In de raadsvergadering van donderdag 6 april 2017 besprak de
gemeenteraad de zogenaamde routekaart klimaatneutraal 2050. Deze
routekaart is het directe gevolg van de motie van PvdA/GroenLinks die
de raad afgelopen jaar aannam en het resultaat van de
klimaatcafés die eind 2016 werden georganiseerd. Initiatiefnemers
voor grootschalige duurzame energie kunnen met deze routekaart in
de hand, in ieder geval hun
plannen verder ontwikkelen. Nog
dit jaar zal er een uitvoeringsplan
voor bespreking in de raad gereed
zijn, met concrete plannen en te
nemen stappen voor de komende
jaren. Ook volgt een stappenplan
voor het verdere traject. Lees ook
het bericht van de fractie op de site van PvdA/GroenLinks:
http://www.pvdagroenlinksheumen.nl/nieuws/?p=2752. En kijk naar
een kort interview op Omroep Nijmegen met ons raadslid Dirk van
Rens (klik op de afbeelding om de video af te spelen).
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Dirk van Rens op GL8

Statuten en Huishoudelijk reglement

In het weekend is er veel ruimte voor nieuws en actualiteiten bij GL8.
Op zaterdagmiddag tussen 12.00 en 14.00 uur is het tijd voor het
nieuws- en actualiteitenprogramma 'Focus Actueel'. Interviews met
gasten uit Heumen en Mook en Middelaar, maar ook vanuit de regio in
de studio of op locatie. Aan bod komen politiek, cultuur, activiteiten,
enzovoort. ‘Focus Actueel’ wordt op zondag tussen 12.00 en 14.00 uur
herhaald. En het is net als alle programma’s terug te luisteren via
SoundCloud. Op 15 april was ons raadslid Dirk van Rens te horen in
de rubriek ‘Wie is Wie?’ Hier kun je het interview terug horen:
https://soundcloud.com/gl8-media/wie-is-wie-dirk-van-rens. Handig om
meteen even de app ‘SoundCloud’ te installeren op je telefoon: voor
iOS kijk op: https://app.adjust.io/c1ofg4 of voor Android:
http://bit.ly/2onDBwD. Natuurlijk kun je GL8 ook beluisteren via de
ether of de website: https://soundcloud.com/stream.

Tijdens het congres in december zijn de statuten en het huishoudelijk
reglement van GroenLinks aangepast. Wie de kleine lettertjes nodig
heeft; je kunt de hier alles downloaden: https://groenlinks.nl/statuten.

Uitnodiging installatie burgemeester
Donderdag 18 mei wordt mevrouw Marriët Mittendorff geïnstalleerd en
beëdigd als burgemeester van de gemeente Heumen. De
gemeenteraad komt daarvoor om 15.00 uur bijeen. Van 20.00 tot
22.00 uur is er in Multifunctioneel Centrum Maldensteijn een feestelijke
receptie ter gelegenheid hiervan. Je bent van harte welkom om hierbij
aanwezig te zijn. Vooraf aanmelden: burgemeester@heumen.nl.

Plastic Heroes afvalscheiding in Heumen
Wat mag er nou wel en niet in de Plastic Heroes zak?! Plastic Heroes
is het inzamelsysteem voor lege, plastic verpakkingen zoals petflesjes,
boterkuipjes, flacons, drankenkartons en blik. Plastic producten en
gebruiksvoorwerpen horen er niet in: dus geen kapot speelgoed of een
tandenborstel bijvoorbeeld. En ook geen piepschuimverpakkingen en
verpakkingen van chemische middelen
zoals wc-ontstopper. Kijk hier naar een lijst
die je als richtlijn kunt gebruiken voor het
inzamelen. De doorzichtige (Plastic Heroes-)
zak zet je aan de straat en de gemeente
haalt de zakken om de twee weken. Meer
informatie:
http://www.plasticheroes.nl/.
Alles over huishoudelijk afval zoals
inzameldagen en aanbiedregels vindt je op
de digitale afvalwijzer. Vul je postcode en
huisnummer gegevens in en kijk op je
digitale afvalwijzer. Je kunt ook de DAR app
downloaden. Daarmee heb je je persoonlijke
afvalwijzer altijd bij de hand. Je ontvangt
een melding wanneer je het afval buiten kunt zetten. Klik hier voor
meer informatie over de app. Overigens: nog voor de zomer krijgen
alle inwoners van Heumen (na 23 jaar) een nieuwe gft container.

GLWeb
De actieve leden van GroenLinks kunnen gebruik maken van het
landelijk intranet van de partij. Als je voldoet aan de criteria, kun je
gratis toegang krijgen tot deze schat aan informatie over het reilen en
zeilen
van
de
partij.
Kijk
voor
meer
informatie
op:
https://glweb.groenlinks.nl/.

Het bestuur van GroenLinks hoopt dat veel leden aanwezig kunnen
zijn op deze dag. Het is tevens een mooie gelegenheid om elkaar
informeel te ontmoeten! Dus meld jezelf even aan!

Agenda
• De fractie vergadert elke twee weken op woensdagavond vanaf
19.30 uur in het gemeentehuis. De eerstvolgende fractievergadering
vindt plaats op 10 mei.
• Vergaderdata Programmacommissie 16 mei, 6 juni, 3 juli.
• Installatie burgemeester Marriët Mittendorff is op 18 mei.
• De eerstvolgende vergadering van het bestuur wordt gehouden op
maandag 22 mei.
• Volgende vergadering gemeenteraad: 15 juni om 20.00 uur.
• Het vergaderschema van de raad, alle commissievergaderingen en
bijbehorende
vergaderstukken
kun
je
hier
downloaden:
https://heumen.raadsinformatie.nl/.

COLOFON
Redactie: Arna Wijnakker en Ruud van Gisteren. De volgende editie verschijnt op 18 mei 2017.
Deze nieuwsbrief wordt verzonden aan leden, sympathisanten en geïnteresseerden 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

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

WhatsApp
Deelnemen aan de ‘GroenLinks Apptivist Heumen’ groep?
Geef je mobiele nummer door aan: heumen@groenlinks.nl
Meedoen met de landelijke groep: http://nu.groenlinks.nl/apptivist
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
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/
Website GroenLinks Gelderland https://gelderland.groenlinks.nl/
Bankrekening
NL42 TRIO 0390 3964 43: t.a.v. GroenLinks Heumen

Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Meld je dan hier af.
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