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GROENLINKS nieuws uit Heumen
Kick-off verkiezingscampagne GroenLinks

Kennismaken in de fractie

Op 22 januari 2018 was er weer een flinke groep GroenLinks-ers bijeen
in de manege VCM. Ditmaal voor de kick-off van onze eigen
verkiezingscampagne. Alle activiteiten zijn toegelicht door de
Campagne Commissie en veel leden hebben zich opgegeven om mee
te helpen. Per actie is een trekker bekend gemaakt. Natuurlijk zijn er
nog veel handjes nodig, dus als je hand-en-span diensten wil verrichten,
meld je dan aan bij Arna Wijnakker.

Op 18 januari kwamen de eerste 6 leden van de kandidatenlijst bijeen
voor een informele ontmoeting en een etentje voor een nadere
kennismaking. Lijsttrekker en kok Rob Schuurman zorgde voor een
heerlijke maaltijd en er was veel
ruimte voor het uitwisselen van
elkaars verhalen. Dat gebeurde aan
de hand van enkele vragen: Wie was
je vader en wie was je moeder?
Welke doelen heb je je gesteld voor
de komende politieke periode? Wat
moeten we doen of laten om optimaal
van jouw kwaliteiten gebruik te
maken. Elkaar kennen en waarderen
vormt de basis in de politieke wereld van 2018, de nieuwe (steun-)
fractie moet een hechte groep mensen worden, die hetzij in de coalitie
of de oppositie, elkaar weet te vinden.

Verkiezingslogo in de campagnetijd
Omdat een van onze leden een graficus is, hebben we de mogelijkheid
om ook op dat gebied goed voor de dag te komen! Robbert Zweegman
maakt deel uit van onze Campagne Commissie en heeft een prachtig
ontwerp gemaakt dat we tijdens de
verkiezingen graag overal willen zien
in de gemeente. Vooral op de
verkiezingsposters en via andere
media zullen we dit fraaie logo
verspreiden waar het maar kan.
Hieronder zie je het logo staan en
heeft eigenlijk alles in zich waar wij
voor staan in Heumen. Doe actief mee
om onze partij zichtbaar te maken en
deel het ook via Social Media.

Kennismaking 6 kandidaten
De website van GroenLinks is vorig jaar live gegaan en inmiddels
voorzien van heel veel profielen van de kandidaten op onze lijst. De
eerste 6 stellen we in deze nieuwsbrief graag voor. Klik op de foto van
de betreffende kandidaat om het profiel te lezen.

Twitter top 100 GroenLinks
Volg je onze GroenLinks afdeling Heumen ook via ons Twitteraccount
@GroenLHeumen? En ben je zelf ook actief op Twitter? Heel veel
GroenLinks-ers zijn je al voorgegaan en er worden talloze berichten
gedeeld op dit online platform. Natuurlijk vooral ook over groene en
linkse politiek. Ben je ook benieuwd of jouw naam al in de top 100 van
GroenLinks terecht is gekomen? Kijk dan gauw op deze site.
Nummer 24 op de lijst was verrast zichzelf daar te zien staan! Check
hier de hele lijst.

Excursie Windpark 3 maart
Hoe mooi zou het zijn wanneer duurzame energie gerealiseerd kan
worden op basis van een burgerinitiatief?! Naast schone energie komen
dan ook de financiële voordelen bij onze burgers en boeren terecht. Een
goed voorbeeld daarvan is coöperatie Windpark Nijmegen-Betuwe. Op
zaterdag 3 maart a.s. organiseert GroenLinks in Heumen een excursie
naar de coöperatie Windpark Nijmegen-Betuwe. De excursie is bedoeld
voor alle belangstellende inwoners uit de gemeente Heumen. Noteer de
datum meteen even in je
agenda: zaterdag 3 maart
2018 van 9.00 tot 14.00 uur.
GroenLinks zorgt voor een
touringcar, die alle dorpen
aandoet. Zo kan ieder in zijn
eigen woonplaats opstappen
en rijden we gezamenlijk
naar Windpark NijmegenBetuwe. Het adres van het
bezoekerscentrum ‘De Mussenhut’ is: Griftdijk 244, 6515 AE NijmegenOosterhout. Aanmelden kan nu al via heumen@groenlinks.nl. Breng
deze uitnodiging gerust onder de aandacht van andere
belangstellenden. Hopelijk ontmoeten we elkaar op 3 maart!

GroenLinks zelfstandig de raad in
GroenLinks neemt op 21 maart 2018 zelfstandig deel 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.
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Van links naar rechts: 1. Rob Schuurman 2. Ineke Gijsenbergh 3. Jaap Russcher 4. Mitra
Nabizadeh 5. Sjak Leydekker 6. Marko Sengers.

Communicatie in de gemeente Heumen
Denkt je ook mee over het verbeteren van de communicatie in de
gemeente Heumen?! De gemeente wil graag duidelijk communiceren
met onze inwoners. Daarom onderzoekt zij wat inwoners daarvan vinden
tijdens een inwonersavond op donderdag 1 februari. Wat kan er beter in
ons contact met inwoners, in brieven, folders of de gemeentepagina?
Wat vind je van het taalgebruik en de uitstraling? Vorige maand is
hierover een enquête gehouden: 84 Inwoners hebben meegedaan. Dat
vormt de basis voor het gesprek. Alle ideeën worden meegenomen in het
verbeteren en vernieuwen van onze communicatie. De avond begint om
19.00 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis. Afsluiting is rond 20.30
uur. Je kunt jezelf telefonisch aanmelden bij de gemeente via
telefoonnummer 14 024, of per mail aan communicatie@heumen.nl.

Crowdfunding gaat verder
Voor de verkiezingscampagne is natuurlijk geld nodig. We hebben
daarvoor in de afgelopen vier jaar gespaard, maar we hebben nog best
wat wensen kant-en-klaar op de plank liggen. De crowdfundingactie
heeft tot nu toe al flink wat opgeleverd: heel hartelijk bedankt aan alle
gulle gevers! Voor leden die jaarlijks veel giften doen: weet dat dit soort
donaties fiscaal aftrekbaar zijn, omdat we een ANBI-certificaat hebben
(Algemeen Nut Beogende Instelling). Als je daarover handige tips wil
hebben, neem dan even contact op met onze penningmeester, Nelleke
Vonk. Ondertussen kun je je bijdrage natuurlijk storten op het
bankrekeningnummer van GroenLinks: NL42 TRIO 0390 3964 43: t.a.v.
GroenLinks afd. Heumen. Dank-je-wel!

Verkiezingsprogramma 2018-2021
Ken je het verkiezingsprogramma ook al bijna van buiten?! In ons
programma 2018-2021 staan vele 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
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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. Tijdens de campagne gaan we
kaarten/flyers uitdelen waarop enkele belangrijke punten kort zijn
weergegeven. De basis daarvoor vind je natuurlijk terug in ons
verkiezingsprogramma: lees verder.

Gelders Energie Akkoord op 1 februari

Column van Sjak: milieu, wat is dat?

In de komende drukke verkiezingstijd zijn er tal van bijeenkomsten
gepland in de gemeente. Natuurlijk gaan we ons als GroenLinks daar
goed presenteren. Een flinke opkomst van onze leden is daarbij zeer
welkom! Daarom tref je hieronder het schema aan met de planning.
Noteer deze data zoveel mogelijk in je agenda en steun ook onze
kandidaten die het debat met de andere partijen aangaan.
Zaterdag 24 februari: start gezamenlijke verkiezingscampagne met alle
6 de partijen. Van 10.30 – 11.00 uur in Nederasselt, van circa
11.00 – 11.30 uur in Overasselt, van 11.45 - 12.15 uur in Heumen en
daarna van 12.30 – 16.00 uur in het Winkelcentrum in Malden.
Verkiezingsdebatten (van 19.45 - 22.00 uur)
Woensdag 28 februari in de Sjem
Donderdag 1 maart Dorpshuis in Overasselt
Maandag 5 maart Terp in Heumen
Woensdag 7 maart Dorpshuis in Nederasselt
Woensdag 14 maart het slotdebat in Maldensteijn
Daarnaast zijn er bij de lokale omroep GL8 maar liefst 5 radiodebatten
in het programma ‘Focus Actueel’ zaterdags van 10.00 – 12.00 uur.
Maandag 19 maart bij verzorgingshuis Malderburch samen met Omroep
Gelderland live interviews en politieke markt tussen 15.30 – 21.00 uur.
Komt allen!
Woensdag 21 maart feestelijke uitslagenavond in het gemeentehuis
vanaf 21.00 – 00.00 uur.
Zie ook de website en het magazine ‘HeumenKiest’ met alle informatie.

Vanmiddag werd ik op mijn werk in het CWZ opgebeld door een bedrijf
dat producten aan ons levert die niet toxisch zijn. Zij waren benieuwd
naar onze ervaringen en ik dacht… vergeten. Dat krijg je dan met die
verkiezingen in het vooruitzicht. Toxische stoffen: ontzettend belangrijk!
Maar eerst wil ik nog even reageren op vragen over het aluminiumfolie.
Gevraagd werd naar alternatieven. Wij gebruiken thuis deksels en
bakpapier. Of bij deegwaren bijvoorbeeld een schone keukendoek.
Zonder wasverzachter dan. En mocht je toe zijn aan een nieuwe
barbecue, neem er dan eentje met deksel. En in de winkel krijg je steeds
vaker producten op schaaltjes van PP. Ovenbestendig. Maar ook
afwasmachinebestendig. En dan weer geschikt voor gebruik in de oven.
Komen geen stoffen uit vrij. Op de onderkant van zo'n schaaltje zie je
een driehoekje met een cijfer en PP. Doen voortaan. Ultiem hergebruik.
Maar nu verder over die toxische stoffen. De afspraak is om in 2020 in
Europa helemaal vrij te zijn van toxische stoffen. Om te beginnen in de
gezondheidszorg! En ik kan je verzekeren dat dat op dit moment echt
niet gaat lukken. Even voor de duidelijkheid. Je weet toch dat toxische
stoffen kankerverwekkend zijn? Het kan eigenlijk best wel. Maar dan
moet de politiek om. En dan zit je met GroenLinks bij de juiste partij. En
weet je wat nu zo ‘grappig’ is? In de gezondheidszorg worden heel veel
middelen gebruikt om je huid of werkoppervlakken te reinigen of te
ontsmetten. Middelen die toxisch zijn? Ethanol is zo'n voorbeeld. Je kunt
geen kast opentrekken of… juist. Als het goed is voor je gezondheid,
maar voor degene die ermee moet werken dan? Iedere dag opnieuw?
Daar wordt nog veel te weinig over nagedacht. Ik wil je graag, via deze
column hierover blijven onderhouden. Sjak (nr. 5 op de kandidatenlijst).

37ste Congres GroenLinks op 25 februari
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.

Jan Rotmans spreekt op 1 februari 2018 van 14-22 uur tijdens het
Jaarcongres van het Gelders Energie Akkoord (GEA) in de Vereeniging
in Nijmegen. Lekker dichtbij dus, en gratis toegang! Jan Rotmans gaat
met de Gelderse gemeenten in op de belangrijke rol die gemeenten
hebben in de energietransitie. Want na de gemeenteraadsverkiezingen
liggen er flinke opgaven voor de nieuwe gemeenteraden. Kom je ook
luisteren en meepraten?

Verkiezingsagenda

Agenda

• De eerstvolgende bestuursvergadering: maandag 29 januari.
• Inwonersavond communicatie in Heumen: 1 februari om 19.00 uur
• De fractie van PvdA/GroenLinks vergadert elke twee weken op
woensdag in het gemeentehuis. Vergadering 7 februari, 19.30 uur.
• Volgende gemeenteraadsvergadering: 22 februari om 20.00 uur.
• Congres GroenLinks: zondag 25 februari 2018
• Politieke carrousel en provinciale ledenvergadering 7 april.
• 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. Deze nieuwsbrief wordt verzonden aan leden,
sympathisanten en geïnteresseerden van GroenLinks en wordt ook gepubliceerd op onze site.
Bestuur GroenLinks

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

Voorzitter/secretaris Ruud van Gisteren
tel. 06-8357 8193
e-mailadres: ruudvangisteren@gmail.com
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

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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