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GROENLINKS nieuws uit Heumen
Belangrijke ALV op 13 november!
Alle leden hebben op eind oktober de uitnodiging ontvangen voor de
komende ALV. Voor deze erg belangrijke vergadering voor GroenLinks
staan de conceptkandidatenlijst en het conceptverkiezingsprogramma
op de agenda. We stemmen individueel over de eerste zes plaatsen van
de kandidatenlijst, de overige deel van de kandidatenlijst stellen we als
geheel vast, tenzij iemand alsnog schriftelijke stemming vraagt over een
van hen. Aan de hand van de ingezonden amendementen bespreken
we het verkiezingsprogramma en stellen ons programma die avond
vast. Het verkiezingsprogramma komt in december op onze vernieuwde
website te staan. Alle leden van GroenLinks die op 13 november langer
dan 3 maanden lid zijn en hun maandelijkse contributie hebben voldaan,
hebben ook stemrecht tijdens de ALV. Bij binnenkomst vragen trouwens
we iedereen om het mobiele telefoonnummer door te geven, waarmee
je lid kunt worden van onze ‘GroenLinksApptivistHeumen’. Zo is
iedereen snel te bereiken en da’s natuurlijk erg handig in de aanstaande
verkiezingstijd. Als je jezelf beschikbaar wil stellen voor het
afdelingsbestuur dan kun je jezelf daarvoor aanmelden bij het bestuur
van de afdeling Heumen. Een kandidaat hebben we al: Nelleke Vonk is
bereid om bestuur te gaan ondersteunen als administrateur
(penningmeester).

‘Jesse’ komt naar het Lierdal
De ALV op 13 november duurt tot circa 22.00 uur en wordt afgesloten
met de documentaire ‘Jesse’. Begin september leidde de documentaire
tot veel publiciteit. Uiteindelijk was ie toch níet op televisie te zien.
Wij tonen ‘Jesse’ in het Lierdal. De documentaire ‘Jesse’ duurt circa
50 min.

Referendum Sleepwet
Wordt een drukke dag op de stembureaus op 21 maart! Want vorige
week werd bekend dat het referendum over de sleepwet daadwerkelijk
zal worden gehouden. Als je een beeld wil krijgen over de reikwijdte van
die wet, kijk dan nog eens naar Zondag met Lubach als je een goede
uitleg wil horen over deze slechte wet... Afgelopen zondag kwam Arjan
nogmaals terug op dit item.

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 7 november. Het nieuwe vergaderschema voor
2018 is al beschikbaar, maar staat nog niet online. Stuur even een
berichtje naar heumen@groenlinks.nl als je dat graag ontvangt.

Medewerker Duurzaamheid iets voor jou?
De gemeente Heumen heeft een vacature opengesteld voor een
medewerker Duurzaamheid (28-32 uur). Als je interesse hebt, lees dan
een de vacaturetekst eens door.

Inzameling voedselbank
Op 4 november 2017 is in het winkelcentrum van Malden de
voedselbankactie geweest voor 70 gezinnen in de regio, waarvan 15 uit
de gemeente Heumen. Mensen van GroenLinks en het netwerk Nieuwe
Nederlanders (Nia Amin, Ebby Shafieani en Hennie Grol) zijn met deze
actie in 2007 gestart, nu precies tien jaar geleden. Dit geschiedde in
samenwerking met de Stichting Gast voor 86 vluchtelingen (zonder
status) die in de regio onder de armoedegrens leefden. In 2007 schonk
een advocatenkantoor al direct bij de start vijf winkelwagentjes vol met
houdbaar voedsel, in plaats van het jaarlijks Kerstpakket. De
Voedselbank Groesbeek en omgeving heeft deze actie na een aantal
jaren overgenomen. Ook omdat de Voedselbank een beschermde
naam is, waarmee derden niet mogen werken. De Heumense bevolking
staat er om bekend dat men altijd ruimhartig geeft aan de Voedselbank.
Dit jaar zijn er ruim 4.800 producten opgehaald en ook de giftenpot werd
met € 300 goed gevuld.

Gratis ééndaagse cursus Politiek Actief!
Vanwege de vele aanmeldingen voor de meerdaagse cursus Politiek
Actief organiseert de gemeente Heumen op zaterdag 18 november
2017 samen met de gemeente Mook en Middelaar een ééndaagse
cursus Politiek Actief. Deze gratis cursus is voor iedereen die meer wil
weten over het lokaal bestuur en eventueel zelf ook politiek actief wil
worden. Hierover is in onze WhatsApp groep een bericht geplaatst: de
aanmelding is inmiddels gesloten. Met de cursus Politiek Actief vergroot
je jouw kennis over de lokale politiek en verbeter je vaardigheden, zoals
debatteren en lobbyen. ProDemos – Huis voor democratie en
rechtsstaat verzorgt de cursus. De burgemeester van Mook en
Middelaar is onlangs geïnterviewd over deze cursus.

Gemeente Heumen op televisie
RTL4 maakte een leuk item van 5 minuten over onze gemeente voor
het programma 'Woontips'. De burgemeester kwam op 28 oktober aan
het woord over duurzaamheid en de onderlinge samenhang in onze
gemeente. Inwoner Tom van Weert vertelt enthousiast over een project
vanuit het initiatievenbeleid. Daarnaast zie je veel mooie beelden van
onze dorpen, zoals het zweefvliegveld in Malden, het Lierdal en het
dierenweitje in Nederasselt. Ook benieuwd naar het filmpje en heb je de
uitzending van Woontips op RTL4 gemist? Bekijk het hier alsnog.

Raadsvergadering op afstand meemaken?
Wil je weten wat en hoe er tijdens raadsvergaderingen wordt
gesproken? Je kunt eenvoudig live (of achteraf) meeluisteren via de link
in de vergaderkalender op de gemeentelijke website. Selecteer in de
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Insecten verdwijnen in rap tempo
Kees Ruig tipte de redactie over een interessant bericht dat op
27 oktober in NRC stond over ‘hoe we de insecten kunnen redden met
meer bloemen en minder kunstmest’. De hoeveelheid insecten is de
afgelopen decennia gigantisch afgenomen, zo leert een geruchtmakend
onderzoek. Hoe komt het eigenlijk dat insecten massaal verdwijnen? En
zijn ze nog te redden? Ja, hoor! Lees hier het artikel.
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Slotbijeenkomst PvdA/GroenLinks
In 2002 is GroenLinks begonnen met de samenwerking met de PvdA en
in een gezamenlijke fractie. Daar hadden we toen goede argumenten
voor. De samenwerking heeft ons veel gebracht en tot goede resultaten
geleid in de Heumense politiek. Beide partijen hebben in 2016 besloten
weer zelfstandig deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van
maart 2018. Het lijkt ons een goed moment om de jarenlange, intensieve
samenwerking op een gepaste wijze af te sluiten. We willen dat graag
doen met een inhoudelijk gesprek over de vraag hoe we de jeugd bij de
politiek betrekken. Een gast zal ons uitdagen met prikkelende stellingen.
Ook is er ruimte voor een uitwisseling van ervaringen en genieten we
samen van een maaltijd, die verzorgd zal worden door Mohadin
Sulaiman Molly. We nodigen alle leden van harte uit op vrijdag
1 december van 19.00 tot 22.30 uur in de kantine van Landelijke
Rijvereniging en Ponyclub VCM, Lierseweg 4 te Malden. In verband met
de catering willen we graag vóór 15 november 2017 horen wie er
allemaal komt. De bijdrage in de kosten is € 15 per persoon, contant te
voldoen bij Rob Schuurman. Meldt je komst aan: robspolitiek@live.nl.

Heumense beweging gaat op campagne
In Nederland gaat het erg goed met GroenLinks: er zijn inmiddels ruim
28.700 leden. Ook afdeling Heumen groeit! We hebben nu 42 leden,
een groei van 25% in het afgelopen jaar! 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? 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 voor een kleine of
grotere
rol
in
onze
verkiezingscampagne!
E-mail:
heumen@groenlinks.nl.

Column van Sjak: milieu, wat is dat?
Weet u nog? Hormonen als weekmakers in PET-flesjes? Ik heb daar
veel vragen over gekregen. En ook vragen over plastic schaaltjes in de
magnetron. Daar hoop ik het binnenkort ook over te hebben. Sowieso
over de magnetron. Maar weet je dat al sinds omstreeks 1950 de
massaproductie begon van plastics? Tot nu toe ongeveer 8,3 miljard
ton. Enne... daarvan zwerft er ongeveer 0,9 ton per persoon rond in de
natuur of ligt op de vuilnisbelt. Toch iets om over na te denken, toch?
En anders wel over de enorme hoeveelheden olie die zijn verwerkt in
laminaat vloeren. Toplaag van PVC. TOP? Jaja, hartstikke top. Van
asbest weten we al een heleboel toch? Gezondheidsaspect? Over
laminaat hoor je bijna niks. Maar wij noemen dit het ‘zusje van asbest’.
Als je het gaat verzagen of op een andere manier bewerken kun je
hetzelfde effect krijgen als bij asbest. Maar ook het verschuiven van een
stoel, naaldhakken die putjes maken, je peuter die scheurend hard met

zijn autootje over de vloer racet. Wie denkt daar nu aan? PVC is niet
meer weg te denken uit onze maatschappij. Polypropyleen is geen goed
alternatief. Schrik niet... Bij Antwerpen aan de Schelde staat een fabriek
die PVC maakt uit zeewater. En van een hoge kwaliteit. Niet verwacht
hè van die Belgen? De duurdere kwaliteit van deze vloeren wordt hier
al van voorzien. Aan u de keuze. Tot… Sjak.

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.

Jan de Kock wint Gelders Groene Lintje
Op zaterdag 9 september reikten we het Gelderse Groene Lintje uit aan
iemand die ontzettend veel bijdraagt aan het behoud van natuur en
milieu in onze provincie: Jan de Kock uit Culemborg. Hij ontving het lintje
uit handen van GroenLinks Tweede Kamerlid Suzanne Kröger. Waarom
is dit lintje belangrijk voor hem? Een gesprek over samenwerking en dat
moment in je leven waarop je ineens het lef hebt om het allemaal anders
te gaan doen. Lees verder.

PLV GroenLinks Gelderland 11 november
De volgende Provinciale Leden Vergadering en politieke carrousel
wordt gehouden op zaterdag 11 november. De politieke carrousel is een
onderdeel van de ledenvergadering. Deze activiteiten vinden plaats in
De Wasserij in Molenbeekstraat 26a in Arnhem. Met een terugblik op
het laatste halfjaar en over actuele ontwikkelingen bij gemeenten en
provincie en nog veel meer! Kom, luister en praat mee! Het
gedetailleerde programma, met de gespreksonderwerpen lees je hier.
Meld je nog snel aan via: bestuurgelderland@groenlinks.nl.

Agenda

• 11 november: provinciale ledenvergadering en politieke carrousel.
• 13 november: ALV GroenLinks Heumen over de verkiezingen 2018!
• De fractie vergadert elke twee weken op woensdagavond vanaf 19.30
uur in het gemeentehuis. Volgende fractievergadering: 15 november.
• Extra dag cursus Politiek Actief op zaterdag 18 november.
• De eerstvolgende bestuursvergadering: maandag 20 november.
• Volgende vergadering gemeenteraad:14 december.
• 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 7 december 2017.
Deze nieuwsbrief wordt verzonden aan leden, sympathisanten en geïnteresseerden van GroenLinks.
Bestuur GroenLinks
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

Twitter
Volg ons ook op Twitter: https://twitter.com/GroenLHeumen

WhatsApp
Deelnemen aan de ‘GroenLinksApptivistHeumen’ 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 Afd. 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 afd. Heumen

Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Meld je dan hier af.
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