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GROENLINKS nieuws uit Heumen
Lijsttrekker en kandidaten gekozen!
De leden van GroenLinks hebben Rob Schuurman tijdens de ALV
unaniem gekozen tot lijsttrekker en fractievoorzitter! De politieke
ervaring staat bij hem op het lijf geschreven! Rob is eerder raadslid en
fractievoorzitter in de gemeenteraad van Heumen geweest voor
toenmalige fractie PvdA/GroenLinks. Hij is gemotiveerd om alle
30 grotendeels nieuwe GroenLinks-kandidaten met elan aan te voeren
tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Rob staat bekend
als maatschappelijk betrokken en is een goed debater. ‘Ik ben
GroenLinks-er in hart en nieren. Ik kijk ernaar uit om in Heumen het
groene verschil te gaan maken.’ Rob is getrouwd met José ten Voorde,
heeft 2 kinderen en 4 kleinkinderen, werkt als docent internationalisering
aan de HAN in Nijmegen.

groep bestond uit een gemengd gezelschap van alle
leeftijdscategorieën en ieder had zijn of haar eigen reden om de cursus
te volgen. Het ochtendprogramma werd verzorgd door Sander
Verstraten van ProDemos. Na een voorstelronde door middel van
interviews in tweetallen over elkaars bezigheden en (politieke)
interesses, volgde er een quiz over staatsinrichting. Vervolgens werd
dieper ingegaan op de rol van de gemeentepolitiek (organisatie, taken,
krachtenveld enzovoorts). Na een luxe lunch (met zelfgemaakte
bospaddenstoelensoep van de gastvrouw) was het de beurt aan Tibbe
van den Nieuwenhuijzen van Debat.nl om de deelnemers mee te nemen
in de wereld van het debat. Er werden enkele debattechnieken
uiteengezet (zoals de Probleem-Oplossing-Gevolg methode), waarna
de deelnemers het geleerde uitgebreid in de praktijk mochten brengen
in diverse debatten. Een saillant detail was dat naar aanleiding van de
eerder georganiseerde meerdaagse cursus het onderwerp
‘windenergie’ in de gemeente Heumen een streng verboden
debatonderwerp was. Het is er daar in de cursus blijkbaar verhit aan toe
gegaan! Daarna werden er aan de hand van de ‘Obama-technieken’
enkele tips gegeven om een boeiend betoog op te bouwen. Het was een
erg leuke en leerzame dag, niet in de laatste plaats door de enthousiaste
deelnemers.

Wat een mooie portretfoto’s!

Fotografie: Elza van der Saag

Van links naar rechts: Mitra Nabizadeh, Hennie Grol, Jaap Russcher,
Marko Sengers, Rob Schuurman, Sjak Leydekker, Ineke Gijsenbergh:
deze zeven kandidaten staan hoog op onze lijst. Bekijk de presentatie
van alle kandidaten hier.

Groen en sociaal
Het verkiezingsprogramma 2018-2022 is door de ALV vastgesteld en
kent concrete duurzame en sociale ambities. Zoals de keuze voor een
klimaatneutrale gemeente in 2030, schone energie, behoud van een
open Lierdal en het versterken van de biodiversiteit in het openbare
groen. Ook wil GroenLinks opkomen voor meer kwetsbare inwoners.
Voorop staat dat iedereen erbij hoort en meedoet. GroenLinks wil
bijvoorbeeld meer experimenteren met nieuwe vormen van sociale
zekerheid en basisinkomen. Zorg en dagbesteding dicht bij huis.
Jeugdzorg zonder wachtlijsten. Meer betaalbare woonruimte voor
jongeren. Duurzaamheid is een breed begrip; als je een beetje
doordenkt, toepasbaar op bijna alle onderwerpen die in het gemeentelijk
beleid passeren. Lees hier ons verkiezingsprogramma.

Wisselingen in het bestuur
De samenstelling van het bestuur is sinds 12 december 2017 gewijzigd.
Het bestuur bestaat nu uit Ruud van Gisteren, Nelleke Vonk, Arna
Wijnakker en Matthijs Glastra. In het colofon van deze nieuwsbrief vind
je de contactgegevens van allemaal.

Extra ééndaagse cursus Politiek Actief!
Jaap Russcher, kandidaat nr 3 vertelt: De meerdaagse cursus Politiek
Actief van afgelopen oktober was een groot succes. Daarom
organiseerde gemeente Heumen samen met gemeente Mook en
Middelaar op zaterdag 18 november jl. een ééndaagse variant van deze
cursus. De dag werd gehouden in het Dorpshuis ‘Ons Dorp’ aan het
Kerklaantje in Nederasselt. Op deze dag was met name de gemeente
Mook en Middelaar goed vertegenwoordigd. Er was eerst ontvangst met
koffie en koek in aanwezigheid van onze wethouder Ellen de Swart.
Daarna was het tijd voor de deelnemers om aan de slag te gaan. De
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Tijdens de ALV op 12 december hebben we in een geweldig leuke sfeer
een fantastische officiële fotoshoot
gehouden. De leiding hiervoor was in
handen van Elza van der Saag van
www.defotoboetiek.nl uit Eindhoven.
De resultaten tref je onder andere aan
in deze nieuwsbrief en op onze website.
We zijn ongelofelijk blij met haar
professionele en belangeloze inzet.
Haar spontane en ontspannen leiding
stond garant voor het maken van de vele prachtige portret- en
groepsfoto’s, want zie ons allemaal maar eens fatsoenlijk op de foto te
krijgen! Chapeau!

Naar de VN Klimaatconferentie in Bonn
Ineke Dankelman, kandidaat nr 22 vertelt: De nieuwsbrief biedt ruimte
aan onze leden om vanuit je eigen expertise en interesse een column
te schrijven die raakvlak heeft bij de visie van GroenLinks op onze
samenleving. Een van onze GroenLinks leden is Irene Dankelman. Zij
is docent duurzame ontwikkeling aan de Radboud Universiteit en hoofd
van de RU-delegatie naar de Klimaattop in Bonn. Daarover een korte
impressie.
Van 6-17 november jl. vond de 24ste bijeenkomst van partijen van het
VN Klimaatverdrag (UNFCCC) plaats. Samen met zes studenten en
zeven collega’s van de Radboud Universiteit waren we tijdens de
bijeenkomst in Bonn aanwezig. Onze activiteiten verschilden sterk.
Enkelen richtten zich specifiek op klimaatmitigatie en vernieuwende
initiatieven van overheden en bedrijfsleven. Anderen keken naar de
positie van lokale bewoners en groepen en hoe te voorkomen dat
sociale ongelijkheid door veranderingen in het klimaat worden versterkt.
Weer anderen waren betrokken bij de rol van steden en gemeenten. En
tenslotte werd ook ons zogenaamde ‘Carbon Game’ gespeeld met
onder andere regeringsvertegenwoordigers. Voor wie meer wil lezen
over onze activiteiten in Bonn, zie onze dagelijkse blogs:
www.ru.nl/duurzaamheid onder de noemer ‘Groen Nieuws Index’. Het
recente ‘Emissions Gap-rapport’ van UN Environment laat zien dat het
huidige niveau van nationale toezeggingen om aan het Parijs Akkoord
te voldoen onvoldoende is om opwarming van de aarde beneden de
2 graden Celsius te houden. Toch was het bemoedigend om te zien dat
verschillende landen en andere stakeholders belangrijke stappen
hebben gezet op weg naar een energietransitie. Zelfs het besluit van
president Trump om uit het Parijs akkoord te stappen, werd
overschaduwd door de presentatie van steden, staten en industrieën in
de VS, die er alles aan willen doen om aan de klimaatdoelen te voldoen.
De stem van de kleine eilandstaten die als eersten de gevolgen van
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klimaatveranderingen merken, was onder het voorzitterschap van Fiji
sterk aanwezig, evenals die van inheemse bevolkingsgroepen, jongeren
en kinderen, en lokale (vrouwen)organisaties. Ik ben blij dat eerste
afspraken zijn gemaakt over tijdslimieten voor uitvoering van afspraken
en regelmatige ‘stocktaking’, en rond ‘Action for Climate Empowerment’.
Er bleven even zo vele discussiepunten open, zoals die rond de inzet
van marktconforme maatregelen (‘kan de markt de problemen wel
oplossen?’), financiering en ‘loss and damage’. Van Bonn naar de
volgende klimaatconferentie in Katowice (Polen) in december 2018 is
nog een lange weg te gaan. Ook onze gemeente Heumen moet haar
verantwoordelijkheid nemen en vol inzetten op alle mogelijke
maatregelen voor klimaatneutraliteit.

Nieuwjaarsfeest
Op maandag 8 januari 2018 vindt het jaarlijkse Nieuwjaarsfeest plaats
van de gemeente Heumen. De gemeente organiseert het feest ieder
jaar samen met één van de dorpshuizen. Dit jaar dus in ‘Ons Huis’,
Kerklaantje 17, 6612 BB Nederasselt. Je kunt tijdens de avond op een
informele manier en onder het genot van een hapje, drankje en muziek
elkaar ontmoeten en een gelukkig nieuwjaar wensen. De deuren zijn
vanaf 19.30 uur geopend. Om 20.00 uur start het programma. Jij komt
toch ook? Aanmelden is niet nodig.

Column van Sjak: milieu, wat is dat?
Sjak Leydekker, kandidaat nr 5 vertelt: Hebben jullie daar nu ook last
van? Zit je in het flikkerend licht van een brandende kaars of
waxinelichtje te kijken, ga je vanzelf zitten staren en komen er
allerhande gedachten in je op. En voor iedereen zijn die weer anders. Ik
zat te bedenken wat nu een belangrijk item is. Nou, ik keek ernaar: een
waxinelichtje. En ik moest gelijk denken aan de komende Kerstvreugde
en de Jaarwisseling. Over de hoeveelheden aluminiumfolie die er dan
gebruikt worden en vervolgens weggegooid worden. De
verbrandingsoven in. Weg is die kostbare grondstof. Kunnen we wat aan
doen hoor. Maar eerst het gebruik in de keuken. Met een rol
aluminiumfolie in de keukenlade is niks mis. Al eens op gelet dat
wanneer je er een stuk afscheurt, dat je dan wat grijze afzetting op je
handen krijgt? Of bijvoorbeeld een ovenschaal afdekt met een stuk folie
waarbij je het kreukt? Een stuk folie over het vlees wat ligt te garen op
de barbecue of gewoon dat stuk folie op de bodem van een bakplaat?
Bij kreuk, vervorming en verwarming komen er stofjes vrij die niet echt
bijdragen aan onze gezondheid. Ga er dus niet met de neus boven
hangen! Zorg voor voldoende afzuiging en ventilatie. Enne vergeet niet
regelmatig je handen te wassen. Ik weet ook wel dat zo'n afgedekte
schaal met aluminiumfolie zeer uitnodigend kijkt, maar er zijn veel
alternatieven. Prettige Feestdagen.

Slotbijeenkomst PvdA/GroenLinks
Op vrijdagavond 1 december vond een gezellige en informele
bijeenkomst plaats voor alle leden van de beide partijen – de PvdA- en
de GroenLinks-afdeling – in de gemeente Heumen. De reden was dat
we op een gepaste en feestelijke wijze de afsluiting van onze jarenlange
samenwerking wilden vieren. De avond begon met een heerlijke
maaltijd, die uitstekend was verzorgd door Mohadin Sulaiman Molly.
Tijdens deze bijeenkomst waren twee jongeren aanwezig – eentje van
‘Dwars’ en eentje van de ‘Jonge Socialisten’ – die met de aanwezigen
in gesprek gingen over de manier waarop je jongeren bij de lokale
politiek kunt betrekken. De 16-jarige samenwerking tussen de PvdA en
GroenLinks heeft veel gebracht en tot goede resultaten geleid in de
Heumense politiek. Vanaf maart 2018 nemen beide partijen weer
zelfstandig deel aan de verkiezingen. En daarna zullen we elkaar zeker
weer treffen in een hernieuwde samenwerking, want politiek bedrijven
kun je nu eenmaal niet in je eentje.

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.
37ste Congres GroenLinks
Schrijf het alvast in je agenda: op zondag 25 februari 2018 vindt het 37 ste
congres van GroenLinks plaats. Dit keer in het Topsportcentrum in
Rotterdam. Een fantastische locatie om de groei van onze beweging in
Nederland te vieren. De inschrijving voor het congres start halverwege
december. Alle leden krijgen hiervoor een aparte mail vanuit het
landelijk bureau. Ook als je geen lid bent, ben je van harte welkom. Meld
je aan: www.groenlinks.nl/congres en kijk hier wie er nog meer gaan:
www.groen.li/congresfbevent.

Agenda

• Nieuwjaarsfeest in ‘Ons Huis’ Nederasselt: 8 januari 2018, 19.30 uur
• De fractie vergadert elke twee weken op woensdagavond in het
gemeentehuis. Volgende fractievergadering: nog onbekend.
• De eerstvolgende bestuursvergadering: dinsdag 9 januari 2018.
• Kick-off verkiezingscampagne GroenLinks: 22 januari 2018.
• Volgende vergadering gemeenteraad: 25 januari 2018.
• Congres GroenLinks: zondag 25 februari 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 25 januari 2018.
Deze nieuwsbrief wordt verzonden aan leden, sympathisanten en geïnteresseerden van GroenLinks en wordt gepubliceerd op onze site.
Bestuur GroenLinks
Voorzitter/secretaris Ruud van Gisteren
e-mailadres: ruudvangisteren@gmail.com

tel. 06-8357 8193

Penningmeester Nelleke Vonk
e-mailadres: nellekevonk3@gmail.com

tel. 06-2680 8322

Bestuurslid Arna Wijnakker
e-mailadres: saag-wijnakker@hetnet.nl

tel. 06-4456 7642

Bestuurslid: Matthijs Glastra
e-mailadres: matthijsglastra@kpnmail.nl

tel. 06-2129 4143

Fractie GroenLinks
Lijsttrekker: Rob Schuurman
e-mailadres: rob.schuurman@han.nl

tel. 06-5213 6385

Bankrekening
NL42 TRIO 0390 3964 43: t.a.v. GroenLinks afd. Heumen

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/

Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Meld je dan hier af.
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