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GROENLINKS nieuws uit Heumen
Vakantiereces
Na een intensief halfjaar dat bol stond van de opbouw van onze afdeling
in Heumen – naast het raads- en commissiewerk – is het nu tijd om even
de teugels te laten vieren! De redactie wenst iedereen een hele fijne
vakantie toe!

mee om GroenLinks bij de verkiezingen in maart 2018 een duidelijke
stem en gezicht te geven in onze gemeente. E-mail:
heumen@groenlinks.nl.

GroenLinks op zender bij GL8
Tijdens een uitzending van GL8 hebben ‘oude rot’ Arna Wijnakker en de
‘coming man’ Meindert Putter een interview gegeven voor de lokale
radiozender over de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Luister
hier de uitzending van 17 juni terug.

Informateur Zalm is nu aan het werk
Volgt hier het formatievlog van de NOS.

Bestuur steunt besluit GroenLinks
Op maandag 12 juni zijn de formatiegesprekken voor de tweede keer
stukgelopen, omdat GroenLinks de Europese grenzen niet wil sluiten
voor oorlogsvluchtelingen. Ook op het gebied van klimaat stonden de
vier partijen VVD, CDA, D66 en GroenLinks nog mijlenver uit elkaar.
Daar was een compromis niet in zicht. En GroenLinks stond alleen in
het doel om de ongelijkheid te verkleinen: ‘Je bent pas mens, als je zelf
medemens bent’! Jesse Klaver heeft na die maandag veel reacties
ontvangen. Van mensen die het goed vinden dat we bij onze principes
blijven en die GroenLinks graag in een regering zien. Maar niet tegen
elke prijs! Niet ten koste van het principe dat Europa opvang en
bescherming biedt aan mensen die vluchten voor oorlog en geweld.
Jesse kreeg ook vragen van mensen die teleurgesteld zijn dat het niet
gelukt is. Een flink aantal daarvan heeft hij beantwoord in de KlaverTalk
op Facebook. Het bestuur van GroenLinks Heumen steunt Jesse Klaver
en de partij volledig bij het nemen van dit moeilijke besluit. En onze
beweging staat in de tussentijd niet stil. Jesse was op 16 juni in Berlijn,
waar hij een speech gaf op het congres van de Duitse Grünen. Bij hen
staan de verkiezingen voor de deur, die belangrijk zijn voor heel Europa.
Ook daar strijden groenen voor een ambitieus klimaatbeleid, voor
eerlijke verdeling van welvaart, voor een humaan vluchtelingenbeleid.
En ook bij hen snakken mensen naar positieve verandering. Hier kun je
een NCR artikel van 28 juli een analyse lezen met reconstructie over het
mislukken van de formatie met GroenLinks.

Meer leden GroenLinks, ook in Heumen
In Nederland gaat het erg goed met GroenLinks. Ook afdeling Heumen
groeit! We hebben nu 39 leden!

GroenLinks zelfstandig bij GR2018
Van diverse kanten krijgen we vragen over de reden waarom
GroenLinks in maart 2018 zelfstandig gaat deelnemen aan de
gemeenteraadsverkiezingen. Omdat we graag daarover eenduidig
willen communiceren, vragen we nadrukkelijk om alleen hierop te
reageren in lijn met onze verklaring uit oktober 2016.

Verkiezingswinkel
Onze hartenwens: een heuse ‘verkiezingswinkel’ voor GroenLinks
voorafgaand aan de verkiezingen van onze eigen GL-fractie in de
gemeenteraad! Wie heeft er bruikbare connecties (of ideeën) om deze
droom te realiseren? Mail je tips naar heumen@groenlinks.nl.

Column van Sjak: Milieu, wat is dat?

Doe ook mee aan de Heumense beweging!
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? We
hebben enthousiaste reacties gekregen op onze advertentietekst. En
ook jíj kunt meedoen om jouw politieke aspiraties verder te ontwikkelen!
En dat hoef je zeker niet in je eentje te doen, hoor! Sluit je aan en help
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Ik zat vanmiddag op de fiets, zoals gewoonlijk, om boodschappen te
doen in ons winkelcentrum in Malden. Ik heb zo'n fiets met een flinke
bak voorop. En ik moet iedere dag er weer voor zorgen dat die bak niet
overloopt van lege blikjes en flesjes die ik langs het fietspad vind.
Gelukkig kan ik die lading bij ‘Stichting De Keilbout’ kwijt. Vind jij dat ook
niet raar dat die zooi zomaar overal langs de weg slingert? Slaat toch
nergens op! Afvalbakken genoeg. Of gewoon mee naar huis nemen.
Maar ja, wie ben ik. Ik kan deze maatschappij niet in mijn eentje of met
enkelen veranderen. Maar ik kan onze medemens wel iets vertellen!
Weet je dat er om 1.000 kg plastic flesjes te produceren eerst 1.600 liter
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olie uit de grond moet worden gepompt? En wist je dat er jaarlijks via de
Rijn 40.000 kg plastic afval in de Noordzee terecht komt? Ik kan het je
nog sterker vertellen. Gewoon afval, grinnik, maar eventjes
20.000.000 kg afval komt in diezelfde Noordzee terecht. Nee, ik heb het
getal niet verkeerd getypt. En weet je wat ik nu zo raar vind? Als een
schip olie lekt of zoiets moet er opeens van alles gebeuren. Maar voor
plastic flesjes?! En… dat is dus óók olie! En dan heb ik het nog niet eens
over ons gezondheidsprobleem. Tot de volgende nieuwsbrief. Groet,
Sjak Leydekker.

Raadsvergadering live meeluisteren
Ben je benieuwd wat er tijdens de raadsvergadering wordt besproken?
Je kunt eenvoudig live (of achteraf) meeluisteren via de link in de
vergaderkalender op de gemeentelijke website. Selecteer in de
kalender de datum van de raadsvergadering en klik vervolgens op de
link naar de audiostream. Deze verschijnt kort voor de
vergadering bovenin de webpagina. Luister hier bijvoorbeeld naar de
raadsvergadering van 13 juli. Interessant is het agendapunt
uitvoeringsplan klimaatprogramma en de discussie over windenergie.

Gelders Groen
GroenLinks Gelderland organiseert voor leden het ‘Gelders Groen Gala’
op zaterdag 9 september 2017, van 16:00 - 19:00 uur. Locatie: De Witte
Watermolen, Zijpendaalseweg 24A, 6814 CL Arnhem. Tijdens dit gala
wordt het ‘Gelderse Groene Lintje’ uitgereikt. Je ontvangt later via (de
site van de) GroenLinks Gelderland bericht over hoe je jezelf kunt
aanmelden. Hou hiervoor ook de ‘GroenLinks Apptivist Heumen’ groep
in de gaten. We willen met een groep vanuit Heumen er naartoe gaan,
Ga je ook mee? Meer info volgt. Het wordt de provinciale aftrap voor de
gemeentelijke verkiezingscampagne!

slechts één van vele verschillende belangenbehartigers, waar het
voorheen de belangrijkste was. Een wettelijk verbod op het verwerken
van de plofkip is nagenoeg overbodig geworden door de acties van
Wakker D!er, direct gericht op de bedrijven die het aangaat. In slechts
een paar maanden tijd wist Wakker D!er met beperkte middelen een
effect te sorteren dat via politieke wegen langdurig en kostbaar was
geweest. Maak dus van partijen ‘politieke bewegingen’. Voer
laaggeprijsde lidmaatschappen in die leden een stem geven bij interne
verkiezingen, inhoudelijke twisten en bij het opstellen van
verkiezingsprogramma's. Door de drempel naar partijen te verlagen
kunnen zij beter naar de kiezer luisteren, krijgen ze een duidelijker
gedragen mandaat en worden daardoor minder kwetsbaar voor de
grillen van de zwevende kiezer in de peilingen. Partijen moeten open
worden naar het electoraat en naar elkaar. Schuw ook inhoudelijke
lijstverbindingen niet. Partijprogramma’s zijn op veel punten
inwisselbaar zijn geworden. Rob Schuurman.

Zomerquiz: herken de vogelzang
Elke week leren we bij het radioprogramma `Vroege Vogels’ de zang
van een vogel herkennen. Het is nu tijd geworden om de opgedane
kennis te testen! In de quiz komen de twaalf vogels voorbij die in deze
cursus zijn behandeld. Luister goed en denk aan alle ezelsbruggetjes
die al eerder voorbij gekomen zijn in de cursus Vogelzang. Misschien
ben je al zo goed dat je alle vogels zo herkent?! Doe hier de test:
https://vroegevogels.vara.nl/nieuws/test-herken-de-vogelzang.

Agenda

Column van Rob: ‘Bewegingen’
Dagkoersen bepalen de waarde van politieke partijen. En deze koersen
worden meer dan ooit bepaald door personen, niet door programma's.
Het aantreden van Jesse Klaver en misschien het aftreden van Diederik
Samson als fractievoorzitter van de PvdA, resulteerden in forse
stijgingen respectievelijk dalingen in de peilingen voor deze partijen.
Beide gebeurtenissen hielden nauwelijks verband met politiekinhoudelijke onderwerpen. Dat betekent dat de waan van de dag
uiteindelijk het stemgedrag bepaalt met als resultaat dat de mate van
‘onvrede’ bepalend is. Iedere groep die zich niet vertegenwoordigd voelt
start een beweging die moet opkomen voor de belangen van die groep.
Maar misschien wel belangrijker: voor burgers is de politiek inmiddels

• ‘Gelders Groen Gala’ op 9 september (meer informatie volgt nog,
reserveer de datum alvast).
• De eerstvolgende bestuursvergadering: maandag 11 september.
• De fractie vergadert elke twee weken op woensdagavond vanaf 19.30
uur in het gemeentehuis. Volgende fractievergadering: 13 september.
Nu is het zomerreces.
• Vergaderdata Programmacommissie 4, 12, 18 en 26 september.
• Volgende vergadering gemeenteraad: 5 oktober om 20.00 uur.
• 11 november: provinciale ledenvergadering en politieke carrousel.
• 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 28 september 2017.
Deze nieuwsbrief wordt verzonden aan leden, sympathisanten en geïnteresseerden van GroenLinks Heumen.
Bestuur 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
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://www.groenlinksheumen.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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