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GROENLINKS nieuws uit Heumen
Climate March: ruim 7.500 deelnemers!
Wereldwijd gingen op 29 april talloze mensen de straat op om de roep
voor een ambitieus klimaatbeleid te ondersteunen. Niet alleen in
Amsterdam, maar ook in New York, Lissabon, Londen en Berlijn.
Namens GroenLinks nam een ruime vertegenwoordiging in
Amsterdam deel aan deze mondiale demonstratie. Op Facebook vind
je een uitgebreide fotoreportage van de tocht en een interview met
GroenLinks Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren. Opvallend was
dat deze oproep goed werd verstaan door een flink aantal
Nederlandse topmanagers tijdens hun recente excursie naar de
noordpool. De aanwezige topmensen van Schiphol, ING, Arcadis,
Enexis, Havenbedrijf Rotterdam, NS, Gasunie, Renewi en Actiam,
bleken allemaal gemotiveerd om een flinke bijdrage te (gaan) leveren
aan de terugdringing van de CO2-uitstoot. Natuurlijk, niet van de ene
op de andere dag, op een manier die economisch verantwoord is – en
volgens sommigen misschien niet snel genoeg – maar toch… Ook
kwamen er onderling verschillen aan de orde over tempo en
bijvoorbeeld over de vraag of biomassa nu wel of geen duurzame
brandstof is. Maar de hoofdlijn was: verduurzamen, en wel nu! Een
speciale minister voor klimaat- en energiebeleid lijkt dichterbij dan ooit!
Lees, kijk en luister verder naar het verslag van Tijs van den Brink.

ten behoeve van hulpbehoevende landen zoals Servië, Afrika, Haïti en
Senagal. Ze knappen het gereedschap netjes op of repareren het en
zorgen voor de verzending. De Keilbout heeft de vraag gekregen om
ook voor Haïti te gaan werken. Ze staken daarom de koppen bij elkaar
en besloten dat het tijd is voor ‘De Keilbout’ om weer een actiever naar
buiten te treden. Maar dat kunnen ze niet alleen! Bovendien zijn er nog
enkele wensen. Bijvoorbeeld een ruimte om alle goederen onder te
brengen, repareren en verzendklaar maken. Heb
je tips voor een mogelijke locatie geef dat dan
door! In de werkplaats en in de Hergebruikwinkel
zijn nog enkele vrijwilligers nodig. Dat kan al voor
een dagdeel of een paar uur: van alles is af te
spreken. Wil je meer weten of heb je interesse
neem dan contact op met Ronald (tel. 0653311160) of met Sjak (024- 3552466). Er zijn in
de Hergebruikwinkel natuurlijk altijd goede
spullen nodig om te verkopen. Het wensenlijstje – ofwel
boodschappenlijst – vind je hier. Meer informatie over de Stichting
Gered Gereedschap en ‘De Keilbout’ vind je ook op de website:
http://www.dekeilbout.nl/ of op Facebook.

Bedenk een naam voor de snelfietsroute
De snelfietsroute Cuijk-Mook-Nijmegen sluit aan op de grootste
werklocatie in de provincie Gelderland: Heyendaal. De fietsroute wordt
2,5 kilometer korter en fietsers krijgen op de snelfietsroute zoveel
mogelijk voorrang op autoverkeer. De route maakt gebruik van
bestaande fietspaden en er komen nieuwe fietspaden of fietsstraten.
Bij Cuijk komt een geheel nieuw fietspad van de rand van het
dorp naar de nieuw te bouwen fietsbrug over de Maas. Bedenk vóór
21 mei een pakkende naam voor deze route. Kijk voor ideeën en
reacties op de website en deze Facebookpagina.

Doe ook mee aan onze beweging!

Formatie: brief van informateur Schippers
De onderhandelingen tussen de vier partijen GroenLinks, D66, VVD en
CDA zijn mislukt. Lees hier het eindverslag van de informateur. Edith
Schippers had nog op 11 mei een brief gestuurd naar de Tweede
Kamer. Hierin gaf zij tussentijdse informatie over de lopende
besprekingen tussen de fracties van VVD, CDA, D66 en GroenLinks.
De informateur en de onderhandelaars spraken toen weliswaar verder
over de kabinetsformatie. De partijen botsen soms echter ook flink.
Haagse spindoctors geven Jesse Klaver van GroenLinks de schuld
van het klappen van de formatie, maar de dwarsligger is toch eerder
Sybrand Buma. Alle officiële nieuwsberichten en achtergronden van
het Bureau Woordvoering Kabinetsformatie vind je hier.

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 met 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. Stuur je reactie naar
heumen@groenlinks.nl.

Verkiezingsplan GR2018

Als een van de leden de behoefte voelt om in deze nieuwsbrief een
column te schrijven: je bent van harte uitgenodigd. De omvang van je
bijdrage kan uit circa 250 woorden bestaan.

We ontvingen van zowel het landelijk bureau van GroenLinks in
Utrecht als ook vanuit GroenLinks Gelderland complimenten voor ons
verkiezingsprogramma! Citaat: ‘Wat een goed plan! Mooie toon en
ambitie!’. Inmiddels is ook de conceptbegroting voor de uitvoering van
het verkiezingsplan opgesteld. Daarvoor werd in de afgelopen vier jaar
keurig gespaard en vanuit het landelijk bureau en vanuit Gelderland
ontvingen we enkele toezeggingen, zodat er nu een aardig budget
beschikbaar is. Een van de grotere kostenposten wordt gevormd door
een ‘verkiezingswinkel’. Maar eigenlijk zouden we dit zónder kosten
willen realiseren, en daar moeten we dan wel nog een plek voor
vinden. Wie heeft er bruikbare connecties (of ideeën) om deze droom
te realiseren? Graag al je tips mailen naar heumen@groenlinks.nl.

De Hergebruikwinkel in Malden

Kandidatencommissie

Ruimte voor een column!

Wist je dat een van onze nieuwe GroenLinks leden zeer actief is voor
de Hergebruikwinkel van Stichting de Keilbout? En dan spreken we
over Sjak Leydekker. Het adres van zijn Hergebruikwinkel is
Winkelcentrum 17b in Malden, naast de Action. Neem er eens een
kijkje! Er is voor elk wat wils. De opbrengst van de verkoop van deze
tweedehands spullen komt ten goede aan diverse projecten. Al ruim
26 jaar heeft de stichting vele goederen en gereedschappen verzamelt
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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.
De kandidatenlijst stellen we op 13 november 2017 vast op de ALV.
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Campagnecommissie

Ziekenhuis

De Campagnecommissie (CC) komt op 31 mei voor overleg bijeen.
Het bestuur heeft daarvoor een aantal mensen uitgenodigd. We
zoeken voor deze werkzaamheden nog enkele leden, dus voel je vrij
om je aan te melden via heumen@groenlinks.nl.

Jan van der Leij ligt al een tijdje in het ziekenhuis. Hij heeft een
hersen(vlies)ontsteking. Vermoedelijk komt dit door een bacterie of
virus. Er zijn diverse onderzoeken gedaan en hij heeft in het
ziekenhuis een behandelkuur ondergaan. Het gaat nu gelukkig weer
een stuk beter met hem. Hij is deze week verhuisd naar een
revalidatiecentrum in Utrecht om weer helemaal op te knappen. Hij
blijft daar naar verwachting zeker drie weken. Als je hem een kaart of
bericht wil sturen, kun je dat doen naar zijn e-mailadres:
janvanderleij@hotmail.com of naar zijn huisadres: Schatkuilsestraat 1,
6611 KB Overasselt. Wij wensen Jan van harte beterschap!

Opdrachten KC en PC ondertekend
De werkzaamheden die de kandidatencommissie en de
programmacommissie uitvoeren, zijn vastgelegd in twee documenten
en zijn ondertekend door de commissie en het bestuur. Als je interesse
hebt in deze stukken dan kun je ze via een e-mailbericht opvragen bij
heumen@groenlinks.nl.

Burgemeester Mittendorff geïnstalleerd
Op donderdagmiddag 18 mei is
mevrouw
Marriët
Mittendorff
tijdens
een
buitengewone
vergadering van de gemeenteraad
geïnstalleerd en beëdigd als
burgemeester
door
de
commissaris van de Koning.
’s Avonds werd er in Maldensteijn
een receptie gehouden voor alle
inwoners. GroenLinks Heumen
heeft aan Marriët een feestelijke
taart aangeboden onder het mom
van ‘je bent niet in je eentje
burgemeester’. De taart kan ze
delen
met
haar
naaste
medewerkers, die het voor haar
mogelijk maken om de mooie
functie van burgmeester te
kunnen uitoefenen. GroenLinks
Heumen wenst Marriët Mittendorff heel veel succes toe!

Gratis cursus lokale politiek
Inwoners van de gemeente Heumen ouder dan 16 jaar kunnen zich
inschrijven voor een gratis cursus over de lokale politiek. Op 7 juni
vanaf 18.30 uur is er een eerste bijeenkomst in het gemeentehuis.
Daarbij krijgen de aanwezigen een kijkje achter de schermen en
spreekt onder meer burgemeester Marriët Mittendorff. Dan wordt
informatie gegeven over de cursus ‘Politiek Actief’ van vier dagen die
in oktober start. De cursus stoomt inwoners klaar voor een lokale
politieke carrière.

Financiën
De interne accountant heeft de jaarrekening over 2016 van
GroenLinks opgesteld. Deze informatie wordt binnenkort naar het
landelijk bureau in Utrecht gestuurd, tezamen met de aanvraag voor
onze jaarlijkse bijdrage voor 2017. Ook de jaarrekening van het
samenwerkingsverband PvdA/GroenLinks over 2016 is gecontroleerd,
en hier en daar gecorrigeerd. Het bestuur zal – conform het mandaat
van de ALV – de financiële stukken bespreken tijdens de volgende
vergadering. Daarna wordt aan de kascommissie gevraagd om de
boeken te controleren en decharge te verlenen aan het bestuur.

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/.

Agenda
• De fractie vergadert elke twee weken op woensdagavond vanaf
19.30 uur in het gemeentehuis. De eerstvolgende fractievergadering
vindt plaats op 24 mei.
• Vergaderdata Programmacommissie 6 juni, 3 juli. De interne
aftrapbijeenkomst als voorbereiding op gesprekken met belangenorganisaties is op 30 mei (19.30 – 22.00u) in Terp te Heumen.
• De Campagnecommissie komt bijeen op woensdag 31 mei (20.00u).
• 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 8 juni 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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