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GROENLINKS nieuws uit Heumen
Onze lijsttrekker in debat bij GL8

Slotdebat in Maldensteijn

Op 3 maart vond een debat plaats tussen GroenLinks en DGH.
Lijsttrekker Rob Schuurman kruiste de degens met Leo Janssen van
DGH. Beluister hier de volledige uitzending. Er zijn bij onze lokale
omroep GL8 tot aan de verkiezingen elke zaterdagmorgen
radiodebatten in het programma ‘Focus Actueel’ van 11.00 – 12.00 uur.
Je kunt ze allemaal terugluisteren via Soundcloud. Eerder was Rob
Schuurman ook al te gast bij GL8: luister hier naar zijn pitch.

Het slotdebat van de gemeenschappelijke campagne in Heumen vond
afgelopen woensdag plaats in Maldensteijn. Er was een flinke opkomst
en alle lijstrekkers stonden op scherp! Rob Schuurman pleitte tijdens
het televisiedebat voor het oprichten van een energiecoöperatie door

Ons GroenLinks dreamteam!
Weet waarop je stemt op 21 maart! En vertel dat aan kiezers in je eigen
omgeving. Elke stem telt! 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.

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.
Beluister hier het interview met onze campagneleider Arna Wijnakker.

Last-minute actie: posters afhalen bij Rob
Er zijn nog enkele grote posters beschikbaar bij onze lijsttrekker thuis.
Het formaat is 60x80 centimeter, mocht je er nog willen, laat het even
weten! Mail naar heumen@groenlinks.nl.

Laatste loten voor transportfiets
Loten zijn vrijdag de hele dag en zaterdag tot 13.00 uur te koop in de
Verkiezingswinkel. De trekking is op zaterdag 17 maart om 14.00 uur.

de inwoners, zodat energie en opbrengsten bij inwoners zelf terecht
komt. Debat gemist!? Kijk het tv-debat de komende dagen terug via
het kanaal van GL8 op je kabeltv.

Elke stem telt: dagelijks een bericht delen
Voor onze Social Mediakanalen hebben we een reeks berichten
gemaakt die we dagelijks tot aan de verkiezingen publiceren. Doe ook
mee en deel deze berichten in je eigen achterban. Dan kan via mail en
natuurlijk ook via je eigen Facebookpagina en Twitteraccount. Win ook
extra stemmen voor GroenLinks! Hier het 1e, 2e en 3e bericht.

Kandidaat wethouder Leo Bosland
Wij zijn erg blij dat we kunnen melden dat Leo
Bosland onze kandidaat wethouder voor
GroenLinks is. Leo was gedurende ruim 12 jaar
actief als griffier bij in de gemeente Heumen en
kent het klappen van de zweep als geen ander!
Hij heeft een grote betrokkenheid bij onze
inwoners en het bestuur van de gemeente
Heumen. Leo is als allrounder op alle
beleidsterreinen inzetbaar! De portefeuille
Klimaatbeleid zou natuurlijk een mooie GroenLinks post zijn. Daarover
later meer: na 21 maart eerst naar de onderhandelingstafel!

Flashmob
Wat een daverende show van ‘Dance Department’ bij de start van de
gezamenlijke campagne van de 6 politieke partijen in de gemeente
Heumen. In alle 4 de kernen werd een flashmob opgevoerd en riepen
de lijsttrekkers ter afsluiting de kiezer op om toch vooral op 21 maart te
komen stemmen. De flashmob staat op het GL8-YouTubekanaal.

Verkiezingsmarkt

Uitslagenavond
Kom je ook naar de openbare uitslagenavond 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
van dichtbij mee en speculeer ook over de coalitievorming.

Online stemhulp
Gebruik jij een online stemhulp? 'Blijf vooral nadenken'. Enne… stem
gewoon lijst 4 GroenLinks!
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Op 17 maart is er een grote Verkiezingsmarkt waarin de gezamenlijke
Verkiezingswinkel een grote rol speelt (Winkelcentrum 32, Malden).
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! Ga
zeker ook stemmen op 21 maart! Bekijk op deze video waarom! Je kunt
het magazine ‘HeumenKiest’ hier digitaal lezen: interessant is de
vergelijking tussen de 6 partijprogramma’s in onze gemeente! Het
complete programma van de GroenLinks afdeling Heumen vind je hier.

Omroep Gelderland bij Malderburch
Op maandag 19 maart tussen 15.30 – 21.00 uur verzorgt Omroep
Gelderland in verzorgingshuis Malderburch live interviews en een
politieke markt. Ook bij deze laatste activiteit is de toegang is gratis!
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Lokale conflicten over het klimaat?
Klimaatconflict in de polder. Waarom zijn veel mensen tegen
windmolens, ook al zijn ze wél voor een duurzamer Nederland?
Waarschijnlijk omdat de verduurzaming tot in hun eigen achtertuin reikt.
Dan ontstaat, al dan niet begrijpelijk, verzet. Deskundigen zeggen dat
het windmolenverzet nog maar het begin is van lokale conflicten over
het klimaat. Dat komt omdat er nog ontzettend veel moet gaan
gebeuren. Er zijn nog lang niet genoeg windmolens en zonnepanelen,
er moet ook iets gebeuren met de auto's en industrie en onze huizen
moeten van het gas af. Dat gaat mensen raken. Luister hier naar de
verhalen die partijen over deze energietransitie vertellen.

Vrouwen in minderheid; niet bij GroenLinks
Vrouwen zijn nog altijd sterk in de minderheid
in de lokale politiek. Afgaand op de
kandidatenlijsten voor de verkiezingen van
de gemeenteraad gaat daar op 21 maart ook
niet veel verandering in komen. Van alle
kandidaten is slechts drie op de tien vrouw.
Dat blijkt uit een analyse van de lijsten door
de NOS in de 335 gemeenten. Het resultaat
is in Heumen helaas niet anders. Als alle
Heumense kieslijsten worden opgeteld blijkt
dat er 48 vrouwen (32,7%) en 99 mannen
(67,3%) op de lijsten staan. De samenstelling
van de kandidatenlijst van GroenLinks in de
gemeente Heumen is gelukkig opvallend
anders: 15 vrouwen (52%) en 14 mannen
(48%). Lees het bericht op NOS.nl en kijk
daar naar de man-vrouw verdeling in de
andere gemeenten. Op de internationale
vrouwendag stond er een post op onze
Facebookpagina: ‘Vrouwen zijn ontzettend
belangrijk in de politiek, ook in de gemeente
Heumen. Bij GroenLinks staan er 2 vrouwen in de top 4 (=50%): Ineke
Gijsenbergh (nr 2) en Mitra Nabizadeh (nr 4). Maak kennis met deze
twee kanjers op onze website en lees verder over al onze standpunten
voor een groene en sociale gemeente. Stem ook op een vrouw van
GroenLinks: kies lijst 4!’

Burgers bouwen aan duurzame energie!
Steeds meer burgers dragen actief bij aan duurzame energie. Zo ook in
de regio Arnhem-Nijmegen. Zij laten bijzondere projecten verrijzen en
leveren een belangrijke bijdrage aan de strijd tegen klimaatverandering.

Hun troeven: samenwerking, betrokkenheid en weinig commercie. Volg
deze burgers, zij verdienen onze steun. Meld je aan voor de nieuwsbrief
die hoort bij 'Burgers Geven Energie’. Doe mee om samen een
energiecoöperatie te starten in Heumen! De Stichting Wiek-II zal
duurzame coöperatieve projecten ook in onze gemeente ondersteunen.

Sleepwet: dit moet je weten…
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. Waarom je tegen dat referendum moet stemmen krijg
je uitgelegd door ons Tweede Kamerlid Kathalijne Buitenweg.

Affiche laatste campagneweek
Denk er aan: meteen even de raamposter
verwisselen als je zondagochtend een
WhatsApp bericht ontvangt!

WhatsApp op stil?
De communicatie via onze WhatsApp
‘GroenLinksApptivistHeumen’ groep is
heel erg handig en wordt zeer goed
gebruikt. Sommigen van ons weten niet
van ophouden en sturen ook na een uur of
elf ’s avonds – of ’s morgens voor dag en
dauw vrolijk allerlei berichten door. Wel
handig, maar niet bij iedereen even
gewenst. Soms moet iemand echt op tijd
naar bed en toch bereikbaar blijven. En
dan klink opeens weer die harde ‘PING’, terwijl je al lekker onder de wol
lag te dromen. Dus daarom een vriendelijk verzoek: beperk het
WhatsAppen in onze grote groep ’s avonds laat. Tip voor de ontvangers:
je kunt het geluid van een specifieke groep ook op ‘stil’ zetten via de
instellingen. Hulp nodig bij de instellingen? Stuur een berichtje naar
heumen@groenlinks.nl.

Agenda
•
•
•
•

De eerstvolgende GL-bestuursvergadering: donderdag 23 maart.
Reguliere raadsvergadering oude samenstelling 28 maart, 20.00 uur.
Afscheid oude raad en installatie nieuwe raad: 29 maart 20.00 uur.
Het vergaderschema van de raad, alle commissievergaderingen en
bijbehorende vergaderstukken kun je hier compleet 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.

GroenLinks afdeling Heumen / RvG / 16 maart 2018

pagina 2 van 2

