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GROENLINKS nieuws uit Heumen
Geslaagde Meetup GroenLinks Heumen

probeert te zetten. Vijf windmolens kunnen voor 15.000 huishoudens
energie gaan opleveren. De Kadernota windenergie werd in juli 2017
unaniem aangenomen door de Gemeenteraad van Heumen. Smids was
als Raadslid al op vakantie. Zullen we samen gaan voor duurzame
energie of wachten tot de voeten van de heer Smids overstromen?
Hennie Grol.

Raadsvergadering live meeluisteren

Het leek 3 september wel een tuinfeestje! Onder het genot van een
lekker hapje en drankje, met een heerlijk zonnetje waren er die
zondagmiddag een 20-tal GroenLinks leden bij elkaar. Na de brunch gaf
Hanneke Beld een workshop, waarbij we oneliners voor de
verkiezingscampagne gingen bedenken. Met enige hilariteit hebben we
doordenkertjes, grappige en serieuze oneliners opgehaald, kortom
creatieve vondsten waar de Campagnecommissie goed mee vooruit
kan! Doel van de middag was onderlinge ontmoeting tussen GroenLinks
leden en sympathisanten. Dat is zeer geslaagd! Twee belangstellende
gaven aan nu lid te worden van onze afdeling! Dank alle aanwezigen
voor jullie inspiratie!

Klimaatneutraal Heumen 2050 uhhu… 2030
In het afgelopen anderhalf jaar heeft de gemeente Heumen gewerkt aan
een plan om van Heumen een klimaatneutrale gemeente te maken. In
april 2017 heeft de gemeenteraad daarvoor de routekaart
klimaatneutraal Heumen 2050, vastgesteld. De GroenLinks ambities
gaan echter een forse stap verder: wij pleiten er in ons
verkiezingsprogramma voor om dat doel al in 2030 te realiseren. De
klimaatverandering wacht niet zolang met het zichtbaar maken van de
gevolgen. Het moet echt sneller! Om klimaatneutraal te worden moeten
er in de komende decennium hele forse stappen worden gezet. Er
moeten maatregelen worden toegepast op het gebied van
energiebesparing, en ook kleinschalige en vooral grootschalige
duurzame
energieopwekking.
Bij
kleinschalige
duurzame
energieopwekking gaat het over zonnepanelen op daken,
warmtepompen en zonneboilers. Bij grootschalige duurzame
energieopwekking gaat het over zonnevelden en windparken. De
gemeenteraad heeft al besloten dat een combinatie van deze
maatregelen noodzakelijk is om van Heumen een klimaatneutrale
gemeente in 2050 te maken en GroenLinks wil dat dit proces versneld
wordt uitgevoerd! In de afgelopen periode hebben zich bij de gemeente
initiatiefnemers gemeld met plannen voor windenergie. Wij staan
positief tegenover windenergie, en realiseren ons dat een windpark een
grote impact kan hebben op de omgeving. Daarom wordt door de
initiatiefnemers onderzocht hoeveel draagvlak er is in de omgeving van
de potentiële locatie(s) en hoe zij de omgeving willen laten participeren.
Daarna neemt de gemeenteraad een principebesluit over de
windturbines. De initiatiefnemers van een potentieel windpark in de
uiterwaarden tussen Overasselt en Nederasselt zijn inmiddels
begonnen met het benaderen van de direct aanwonenden door middel
van een brief. Alle raadsstukken over Klimaatneutraal vind je op deze
webpagina handig bij elkaar.

Voor de Wind
Als we Wim Smids mogen geloven komen er in zijn voortuin windmolens
die hoger zijn dan de Euromast (185 meter). Op de website van beoogd
bouwer de Wolff staat dat een moderne windturbine met een vermogen
van twee tot drie MegaWatt (2.000 tot 3.000 kW) een mast heeft van
80 tot 100 meter. Mogelijk ziet Smids het voor zich dat ze windmolens
aan de dijk opeen gaan stapelen? Het lijkt erop dat de actiegroep
‘Tegenwind’ in oprichting de bevolking alvast op het verkeerde been
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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.

Werk aan de winkel
De troonrede, honderden hoedjes en mijn collega-Kamerleden en hun
gasten op hun mooist: het is Prinsjesdag. Ook al is het kabinet
demissionair, deze dag blijft een feestelijke en mooie traditie. De koning
begon zijn verhaal krachtig. Hij stond stil bij de ravage die orkaan Irma
aanrichtte op Saba, Sint-Eustatius, en Sint-Maarten. Het is goed dat hij
aangaf dat de slachtoffers er daar niet alleen voor staan. Wat me verder
opviel was de optimistische toon. De boodschap was: het gaat beter met
het land. We hebben een begrotingsoverschot en de economie groeit.
Hoewel de koning erkende dat nog niet iedereen daar voldoende van
profiteert, vergat het kabinet toe te geven dat dit het gevolg is van
politieke keuzes. Keuzes van een boekhoudkabinet. Want het
begrotingstekort is dan wel teruggedrongen, het maatschappelijk tekort
is dat zeker niet. Onder dit kabinet is de CO 2-uitstoot gestegen, is het
aantal kinderen dat in armoede opgroeit toegenomen en kunnen steeds
minder mensen de doktersrekening betalen. Er is dus werk aan de
winkel. Het begrotingsoverschot biedt kansen. Kansen om te investeren
in duurzame energie. Kansen om onze welvaart eerlijker te verdelen.
Kansen voor goede zorg die wél betaalbaar is voor iedereen. Dat is de
opdracht voor het nieuwe kabinet. Dat zijn onze ambities. En jij kunt ons
helpen die ambities dichterbij te brengen. Groet! Jesse.

Meer GroenLinks, ook in Heumen
In Nederland gaat het erg goed met GroenLinks. Ook afdeling Heumen
groeit! We hebben nu 43 leden!

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
mee om GroenLinks bij de verkiezingen in maart 2018 een duidelijke
stem en gezicht te geven in onze gemeente. Meld je aan als kandidaat!
Het kan nog tot 1 oktober. E-mail: heumen@groenlinks.nl.
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Column van Sjak: Milieu, wat is dat?
Ik kom nog even terug op die plastic flesjes en onze gezondheid. In dat
plastic zitten zogenaamde weekmakers. En dat zijn hormonen. Op zich
niet zo erg, maar dit plastic is geen vaste materie, net als glas. Plastic
geeft stoffen vrij. Net als bij laminaat. Daar hebben we het later over.
Dus die hormonen komen vrij. Vrij in het water of limonade die in dat
flesje zitten. Naturel, ik bedoel dan zonder koolzuur, komen die
hormonen dus dan ook in jouw lichaam terecht. Wanneer het water of
limonade koolzuur bevat schijnen die hormonen te worden afgebroken.
Maar wanneer die hormonen in je lichaam komen kun je, op een
gegeven moment, in de problemen komen. Dus ik wil eenieder die
kinderen op de wereld willen zet afraden om deze flesjes te gebruiken.
Dus met plastic flessenwater ook geen babyvoeding aanmaken. Dit kan
leiden tot veranderingen in het lichaam, maar ook tot onvruchtbaarheid.
Gelukkig komen er steeds meer fabrikanten die PET-flesjes maken
zonder weekmakers. Dit kun je zien door het icoontje op het flesje van
een zwangere vrouw. Maar is het bij jullie ook al bekend dat laminaat
het zusje van asbest wordt genoemd? Leg ik de volgende keer uit.
Groetjes, Sjak.

Verkiezingswinkel
Hartelijk bedankt voor het meedenken voor een verkiezingspand voor
GroenLinks Heumen naar aanleiding van de oproep in onze
nieuwsbrief. We hebben dit onderwerp op 25 september uitvoerig
besproken in de Campagnecommissie. We zijn tot de conclusie
gekomen dat het voor GroenLinks Heumen niet haalbaar is om dit als
partij alleen op te pakken. We spraken wel verder over het doel en de
locatie van een dergelijk plek voor de verkiezingen. Onze conclusie is:
laten we kijken of er met alle 6 Heumense politieke partijen kan worden
samengewerkt. Laten we zoeken naar een leegstaande winkel in het
winkelcentrum van Malden, die kan worden gebruikt voor een
gezamenlijk verkiezingspand. Tijdens de bijeenkomst van alle lokale
campagneleiders op donderdag 28 september zal Arna Wijnakker ons
voorstel inbrengen bij deze zogenoemde 'Heumenkiest' groep. Daarin
zijn de campagneleiders van alle 6 partijen bijeen onder regie van de
griffier Elke Dreier. We hopen op voldoende draagvlak voor dit voorstel.
Wie heeft er bruikbare connecties (of ideeën) om deze droom voor de 6
partijen samen te realiseren? Mail je tips naar heumen@groenlinks.nl.

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. Lees die even door
voordat je reageert op eventuele vragen.

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
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.

Agenda

• De eerstvolgende bestuursvergadering: maandag 23 oktober.
• De fractie vergadert elke twee weken op woensdagavond vanaf 19.30
uur in het gemeentehuis. Volgende fractievergadering: 11 oktober.
• Volgende vergadering gemeenteraad: 5 oktober om 20.00 uur.
• Start cursus Politiek Actief vanaf 2 oktober.
• 11 november: provinciale ledenvergadering en politieke carrousel.
• 13 november: ALV GroenLinks Heumen over de verkiezingen 2018!
• 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 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://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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