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GROENLINKS nieuws uit Heumen
Eerste affiche campagne GroenLinks

Verkiezingsprogramma 2018-2021
In ons programma 2018-2021 staan vele concrete, duurzame en sociale
ambities. 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.

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.

Excursie Windpark 3 maart

Hierboven zie je ons campagnelogo staan dat speciaal is gemaakt voor
de verkiezingen. Het heeft eigenlijk alles in zich waar wij voor staan.

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
9.30
tot
14.00
uur.
GroenLinks zorgt voor een
touringcar, die alle dorpen
aandoet. Zo kan ieder in
zijn eigen woonplaats
opstappen bij de kerk en
rijden we gezamenlijk naar Windpark Nijmegen-Betuwe. Het adres van
het bezoekerscentrum ‘De Mussenhut’ is: Griftdijk 244, 6515 AE
Nijmegen-Oosterhout. 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!

Facebook

Verkiezingsagenda

GroenLinks heeft nu ook een Facebookpagina ingericht. Bezoek onze
pagina: ‘vindt hem leuk’! https://www.facebook.com/groenlinksheumen.
Doe actief mee om GroenLinks zichtbaar te maken en deel ook onze
berichten via Social Media op je eigen tijdlijn! #delenislief.

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 3 radiodebatten
in het programma ‘Focus Actueel’ zaterdags van 11.00 – 12.00 uur.

Verkiezingslogo in de campagnetijd

Wie maken kans op een plaats in de raad?
Onze top 6 is er helemaal klaar voor! Klik op de foto van de betreffende
kandidaat om het profiel te lezen.

Van links naar rechts: 1. Rob Schuurman 2. Ineke Gijsenbergh 3. Jaap Russcher 4. Mitra
Nabizadeh 5. Sjak Leydekker 6. Marko Sengers.
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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 het magazine en de
website ‘HeumenKiest’, daar vind je alle informatie.

Affiche tweede campagneweek

Maar liefst 5 campagneaffiches!
Met een zo’n fantastische graficus in ons midden, moet het dus wel goed
komen met de affiches! Dat bleek bij de presentatie van de reeks van
5 affiches tijdens de vergadering van de campagnecommissie. Robert
Zweegman heeft prachtige ontwerpen gemaakt! In de afgelopen dagen
hebben alle leden een setje ontvangen om zelf op te hangen! Let op het
schema: wekelijks graag het volgende affiche ophangen met een tekst
die correspondeert met activiteiten die we tijdens de campagne
organiseren. Het schema vind je hiernaast.

Magazine HeumenKiest is uit
Op de gemeentewebsite is het verkiezingsmagazine gepubliceerd! Je
ontvangt het binnenkort in je brievenbus en nu al kun je het magazine
‘HeumenKiest’ digitaal lezen. Je vindt er allerlei informatie over de
gemeenteraadsverkiezingen!

Verkiezingswinkel geopend!
Op voorstel van GroenLinks heeft de gemeente Heumen samen met
alle 6 partijen een verkiezingswinkel gehuurd in het winkelcentrum van
Malden. De winkel is tot aan de verkiezingen gevestigd in het
voormalige pand van de Belcompany. Het adres is Winkelcentrum 32,
6581 BW Malden. De winkel is elke vrijdag en zaterdag geopend. Loop
er eens binnen voor een praatje! Of kom ook een paar uurtjes mee doen
om kiezers te woord te staan. Er is een overzicht met tips beschikbaar
voor het canvassen!

Agenda
• Congres GroenLinks: zondag 25 februari 2018
• De eerstvolgende bestuursvergadering: maandag 26 februari.
• De fractie van PvdA/GroenLinks vergadert elke twee weken op
woensdag in het gemeentehuis. Vergadering 14 maart, 19.30 uur.
• Volgende gemeenteraadsvergadering: 28 en 29 maart om 20.00 uur.
• 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

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

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: robshoef@outlook.com

Twitter
Volg ons op Twitter: https://twitter.com/GroenLHeumen
Facebook:
NIEUW: https://www.facebook.com/groenlinksheumen
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

tel. 06-5213 6385

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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