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GROENLINKS nieuws uit Heumen
Verkiezingswinkel geopend!

Leuke app: ‘PosterToaster’

Tijdens de Verkiezingsmarkt op 24 februari openden de
6 campagneleiders de gezamenlijke Verkiezingswinkel in het
winkelcentrum in Malden. Adres: 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 meedoen om kiezers te
woord te staan. Je bent van harte welkom!

Ook naar Arjan Lubach gekeken op 25 februari? Hij lanceerde een leuke
app: de ‘PosterToaster’ om de gemeenteraadsverkiezingen wat op te
leuken. Met de app kun je je eigen verkiezingsposter ontwerpen. Je hoeft
alleen maar een selfie te nemen en een paar vragen te beantwoorden.
Wil je deze uitzending van ‘Zondag met Lubach nog eens zien, klik dan
hier. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een heuse
wedstrijd uitgeschreven voor de beste verkiezingsposters. Bekijk alle
nominaties hier. De uitslag wordt door de VNG bekend gemaakt op
23 maart. Verder kun je ook nog nagenieten van een hele serie foute
verkiezingsaffiches uit 2014! Lachen!

Affiche tweede en derde campagneweek

Excursie Windpark 3 maart
De excursie naar de coöperatie Windpark
Nijmegen-Betuwe vindt a.s. zaterdag plaats van
9.30 tot 14.00 uur. GroenLinks zorgt voor een
touringcar, die alle dorpen aandoet. Ga ook mee
en neem iemand mee! Het adres van de excursie
is
bezoekerscentrum
‘De Mussenhut’:
Griftdijk 244, 6515 AE Nijmegen-Oosterhout.
Aanmelden kan nog via heumen@groenlinks.nl.
Breng deze uitnodiging gerust onder de aandacht
van andere belangstellenden en neem ze mee
naar een van de opstapplaatsen.

Nieuw lid voor GroenLinks in Heumen erbij
Dit jaar hebben we er alweer een nieuw lid bij in
Heumen. Het is Sharon Broekman uit Malden. Omdat
onlangs twee leden zijn verhuisd (Meindert Putter en
Thijs Joosten naar een woonplaats buiten onze
gemeente telt onze afdeling nu 41 leden.

Jongerendebat bij de SJeM
Aan de hand van het thema 'Ik heb wat te vertellen' hebben de jongeren
in de gemeente traditioneel het spits afgebeten met een
verkiezingsdebat samen met de 6 politieke partijen. In hun verslag
'Ik heb wat te vertellen' hebben zij een aantal aanbevelingen gedaan om
de gemeente democratischer te besturen. De avond werd verzorgd door
de jongeren van De SJeM. Bekijk hier enkele video’s over hun project.

Meteen even de poster wisselen als je een WhatsApp bericht ontvangt!

Verkiezingsagenda
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.
Verkiezingsdebatten (van 19.45 - 22.00 uur)
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.
Maandag 19 maart bij verzorgingshuis Malderburch samen met Omroep
Gelderland live interviews en politieke markt tussen 15.30 – 21.00 uur.
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.

Kieswijzer en meer
Kom stemmen op 21 maart! Bekijk op deze video waarom! En nog beter:
stem gewoon GroenLinks! Als je van voor de verkiezingen nog even wil
studeren: dit is ons programma 2018-2022. Controleer daarna of je goed
op de hoogte bent van de standpunten van GroenLinks en test je kennis
met de lokale Kieswijzer die De Gelderlander daarvoor heeft gemaakt
op basis van alle verkiezingsprogramma’s. Op de gemeente website is
het verkiezingsmagazine gepubliceerd! Deze week is het in de hele
gemeente gratis thuisbezorgd. Je kunt het magazine ‘HeumenKiest’
uiteraard ook digitaal lezen. Interessant is de vergelijking tussen de
6 partijprogramma’s in onze gemeente!
Foto in het midden: GL-kandidaat Marko Sengers (28) aan het woord.
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Verkiezingsdebat in Terp Heumen
Derde verkiezingsdebat op 5 maart in TERP te Heumen De avond
begint om weer 19.45 uur met ontvangst en het programma start
om 20:00 uur.
Locatie:
Dorpstraat 21,
6582 AL Heumen.
Vertegenwoordigers van alle 6 politieke partijen zijn aanwezig. De
avond zal voornamelijk in het teken staan van onderwerpen die voor het
dorp Heumen van belang zijn. Voor de inwoners van het dorp een
uitgelezen kans om te zien wat er met uw stem gebeurt. Het thema is:
'Valt er wat te kiezen in Heumen?' Laat uw stem niet verloren gaan en
vertel wat u van onze politieke vertegenwoordigers wil weten en laat u
door onze politieke vertegenwoordigers vertellen wat u van hen kan
verwachten.

Congres 25 februari
De afdeling Heumen was ook aanwezig tijdens het GroenLinks congres
in Rotterdam! De toespraak van Jesse was weer grandioos! Ga je op
9 september ook mee naar de Rally voor Rechtvaardigheid?

Facebook
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. Wijzig hier
ook je eigen profielfoto tot na de verkiezingen met een mooie banner!

Campagnevideo staat online!

Agenda
Klik op de afbeelding
om de video vanaf
onze website te
starten. Met dank
aan Hans Steeman
die
deze
video
afgelopen
dagen
heeft samengesteld.
Dit is zijn blogspot.

• De eerstvolgende GL-bestuursvergadering: maandag 23 maart.
• 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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