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GROENLINKS nieuws uit Heumen
Jesse was weer in Nijmegen

(Ver)koop ook een lot en win een fiets

Heb je de inspirerende toespraak van Jesse Klaver gemist tijdens de
Meetup in De Vereeniging in Nijmegen op 5 maart jl. Via deze livestream
kun je het (her-)beleven. Een van onze leden die aanwezig was schreef
na afloop aan hem: ‘Beste Jesse, Jij bedankt! Ik heb gisteren genoten.
Het was spannend en relaxt tegelijkertijd. Ik heb je bewonderd om je
redenaarstalent en je parate kennis. Maar ook de ceremoniemeester en
de wethouder waren fantastisch. We gaan ervoor!’

Campagnevideo GL Heumen al gezien?!
Surf naar onze website om de campagnevideo te starten, en deel hem
daarna meteen met je eigen achterban op Facebook en Twitter! Met
veel dank aan de spontane maker: Hans Steeman uit Nijmegen.

Onze lijsttrekker in debat bij GL8
Op 3 maart vond een debat plaats tussen GroenLinks en DGH. Onze
lijsttrekker Rob Schuurman kruiste de degens met Leo Janssen van
DGH. Beluister hier de volledige uitzending. Er zijn bij onze lokale
omroep GL8 elke zaterdagmorgen radiodebatten in het programma
‘Focus Actueel’ van 11.00 – 12.00 uur.
Loten zijn vrijdag en zaterdag toe koop in de Verkiezingswinkel.

Succesvolle excursie Windpark
De excursie naar de coöperatie Windpark NijmegenBetuwe vond afgelopen zaterdag plaats. GroenLinks
zorgde voor een touringcar, die alle dorpen aandeed.
Ruim 40 personen gingen samen op weg naar het
bezoekerscentrum ‘De Mussenhut’: Griftdijk 244 in
Nijmegen-Oosterhout. De Gelderlander besteedde
zaterdag 3 maart een hoofdartikel aan windenergie
waarin ook onze excursie werd genoemd. Citaat uit de
zaterdageditie in De Gelderander: Ook GroenLinks Heumen, de
grootste voorstander van windturbines, benadrukt het belang van
draagvlak en hoopt dat te kunnen creëren. “Ik begrijp dat mensen tegen
zijn, maar volgens ons heeft dat ook veel te maken met de procedures
die gevolgd zijn en hoe het plan geïntroduceerd is”, zegt lijsttrekker Rob
Schuurman. “Maar om de uitstoot van CO2 te verminderen, moeten ze
er gewoon komen. Daarover is veel meer voorlichting en bewustwording
nodig”. En afgelopen van maandag 5 maart stond dit citaat in de krant:
Hinderlijk, zo zeiden de inwoners, die zich verenigden in de
actiegroep Windkracht Heumen. En daar hadden ze best een punt,
erkent Van Gisteren. ”We zijn de afgelopen maanden veel te weinig met
die burgers in gesprek gegaan. Dat hadden we beter moeten doen. We
hopen vandaag aan te tonen hoe belangrijk duurzame energie is. En te
praten over mogelijke plekken waar windmolens wel zouden passen.” .

Referendum: je zou het haast vergeten…
Denk eraan om op 21 maart ook je stem uit te brengen over het
referendum over de sleepwet, dat tegelijkertijd wordt gehouden met de
verkiezingen voor de gemeenteraad! Natuurlijk heeft GroenLinks daar
een mening over en waarom je tegen dat referendum moet stemmen
krijg je uitgelegd door ons Tweede Kamerlid Kathalijne Buitenweg.

Debat in Nederasselt
Afgelopen
woensdag
gingen de 6 lijststrekkers
met elkaar in debat. Dit
keer was de leiding van
het debat in handen van
een journalist van De
Gelderlander, Maarten
Reith, die in de krant
speciale aandacht geeft
aan onze gemeente.
Lees hier het artikel dat
op 8 maart in de krant
stond.

Kieswijzer
Test je eigen politieke voorkeur met de lokale Kieswijzer die
De Gelderlander daarvoor heeft gemaakt op basis van alle
verkiezingsprogramma’s. Kom jij (ook) bij GroenLinks uit?!

Profielfoto FaceBook en Twitter
Heb jij je profielfoto al tijdelijk aangepast voor de verkiezingen? Kom ook
uit voor je groene keuze en gebruik deze app om je foto tijdelijk aan te
passen! Maak meteen een kopie van deze foto voor je Twitter-account.
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binnen voor een praatje! Of kom ook een paar uurtjes meedoen om
kiezers te woord te staan. Je bent van harte welkom! Ga zeker ook
stemmen op 21 maart! Bekijk op deze video waarom!

Affiche komende campagneweek

Verkiezingsmagazine
Op de gemeentewebsite 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!

Gluren bij de buren?
Interesse om het verkiezingsprogramma te lezen van GroenLinks in de
gemeente Berg en Dal? Ook lezenswaardig is het programma van de
gemeente Mook en Middelaar. En uiteraard is ook het GroenLinks
verkiezingsprogramma van de gemeente Nijmegen de moeite waard.
Hou je het liever bij ons eigen programma surf dan naar Heumen.
Denk er aan: meteen even de raamposter verwisselen als je
zondagochtend een WhatsApp bericht ontvangt!

Verkiezingsdebat in Terp Heumen

Slotdebat in Maldensteijn

Het 3e verkiezingsdebat vond plaats op 5 maart in TERP in Heumen.
Onder deskundige leiding van Peter Verhoeven en Henk Kuik gingen de
6 partijen met elkaar in gesprek. Vanuit GroenLinks hadden Ineke
Gijsenbergh (nr. 2) en Jaap Russcher (nr. 3) hun debuut in het debat.

Het slotdebat voor de gemeenschappelijke campagne in Heumen vindt
plaats op woensdag 14 maart in Maldensteijn. Natuurlijk gaan we ons
als GroenLinks daar goed presenteren. Een flinke opkomst van onze
leden is daarbij zeer welkom! Dus kleed je in het groen voor deze
gelegenheid en ondersteun onze lijsttrekker in het debat!
De zaal is open vanaf 19.45 uur. De koffie staat klaar

Live interviews bij Omroep Gelderland
Maandag 19 maart bij verzorgingshuis Malderburch samen met Omroep
Gelderland live interviews en politieke markt tussen 15.30 – 21.00 uur.

Uitslagenavond
Kom je ook naar de uitslagenavond?! Op woensdag 21 maart ben je van
harte welkom in de Burgerzaal van het gemeentehuis. De avond start
rond de klok van 21.00 uur en duurt totdat we weten hoe er in Heumen
is gestemd! Maak het allemaal eens mee van dichtbij en speculeer ook
over de coalitievorming.

Verkiezingsmarkt
Op 17 maart is er een grote Verkiezingsmarkt waarin de gezamenlijke
Verkiezingswinkel een grote rol speelt (Winkelcentrum 32, Malden). De
winkel is tot die tijd elke vrijdag en zaterdag geopend. Loop er eens

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