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GROENLINKS nieuws uit Heumen
Onze verkiezingsuitslag was grandioos!

Installatie drie GroenLinks fractieleden

De stemmen zijn geteld. Op vrijdag 23 maart is in een openbare zitting
van het hoofdstembureau de verkiezingsuitslag en de zetelverdeling
gemeenteraad Heumen vastgesteld. Je vindt alle uitslagen hieronder.

Tijdens de raadsvergadering op 29 maart 2018 werden alle nieuwe
raadsleden door burgemeester Marriët Mittendorff uitgenodigd om één
voor één de raadszaal binnen te komen. Daarna kregen zij een bos
bloemen overhandigd en spraken zij alle 17 een quote uit aan het begin
van deze nieuwe raadsperiode.

partij

stemmen

zetels

DGH

2.742

5

VVD

1.429

3

CDA

1.337

3

1.301

3

D66

802

2

PvdA

684

1

GroenLinks

In de gemeenteraad van Heumen zijn 17 zetels te verdelen. DGH is de
grootste partij gebleven. De partij gaat echter van 7 zetels naar 5. Het
CDA heeft haar 3 zetels behouden. VVD wint 1 zetel en komt uit op 3.
De partijen GroenLinks en PvdA, die dit jaar beiden met een aparte lijst
deelnamen aan de verkiezingen, kwamen uit op respectievelijk 3 zetels
en 1 zetel. In de raad komt één nieuwe partij: D66. Zij gaan deelnemen
met 2 zetels. Bekijk het volledige overzicht op kandidaatniveau van alle
6 stembureaus in de gemeente Heumen. GroenLinks kreeg ook in de
Gelderlander aardig wat aandacht! Als je het pittige slotdebat nog eens
wil bekijken, dan kun je terecht op YouTube kanaal van GL8. In de
radiouitzending van Omroep Gelderland werd ook onze nummer 2
– Ineke Gijsenbergh – aan de tand gevoeld. Lees hier een verslag van
deze middag bij Malderburch.

Nieuwe samenstelling Gemeenteraad
Democraten Gemeenten Heumen 5 zetels: Herman Katteler, Rieks
Dikkers, Leo Jansen, Theo Noy, Vincent Arts
GroenLinks 3 zetels: Rob Schuurman, Ineke Gijsenbergh, Jaap
Russcher
CDA 3 zetels: Rob de Graaf, Sander Meij, Jan van der Burgt
VVD 3 zetels: Harry Smeets, René Waas, Edwin Claassen
D66 2 zetels: Frank Eetgerink, Bernadette Smelik
PvdA 1 zetel: Ans Stunnenberg

Van links naar rechts op de foto: Frank Eetgerink (D66), Jaap Russcher (GroenLinks),
Rob de Graaf (CDA), Vincent Arts (DGH), René Waas (VVD), Ineke Gijsenbergh
(GroenLinks), Ans Stunnenberg (PvdA), Edwin Claassen (VVD), Herman Katteler
(DGH), Rob Schuurman (GroenLinks), Marriët Mittendorff (burgemeester), Bernadette
Smelik (D66), Rieks Dikkers (DGH), Theo Noy (DGH), Harry Smeets (VVD),
Sander Meij (CDA), Leo Jansen(DGH), Jan van der Burgt (CDA).
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Quote van onze fractievoorzitter Rob Schuurman: ‘We
staan aan het begin van een langdurige
duurzaamheidsperiode met hele moeilijke beslissingen.
Mijn motto is dan ook: Angst duurt maar even, spijt is
voor altijd!’
Quote van Ineke Gijsenbergh (nr. 2): ‘Ik vind het een
eer om als raadslid gekozen te zijn voor GroenLinks. Ik
hoop mij te kunnen inzetten voor een groen en sociaal
Heumen. En ik hoop op een goede samenwerking met
mijn aanstaande collega’s in de raad!’
Quote van Jaap Russcher nummer 3 in de fractie van
GroenLinks: ‘Ik wil mij samen met alle Heumenaren
inzetten voor een klimaatneutrale, sociaal rechtvaardige
en bovenal gezellige gemeente Heumen!’
Was je er niet bij aanwezig en wil je toch een indruk krijgen over hoe het
eraan toe ging? Beluister hier de quotes van alle 17 raadsleden. Tijdens
de bijeenkomst is voor GroenLinks ook een hele serie foto’s gemaakt.
Je kunt ze hier downloaden vanaf ons nieuwe Stack account.

GroenLinks bij het NOS-journaal!
Op donderdag 22 maart meldde Dionne Stax in het NOS-journaal: ‘de
absolute topper als gaat om de grootste stijgers bij GroenLinks in heel
Nederland: GroenLinks Heumen staat op de eerste plaats met 15,6 %
van de stemmen!’

Wat gebeurt er na het de verkiezingen?
De stemmen zijn geteld en de uitslag is officieel vastgesteld. Maar wat
gebeurt er na de gemeenteraadsverkiezingen? De zittingsperiode van
de nieuwe raad is op 29 maart begonnen. Tijdens deze
raadsvergadering kwam de gemeenteraad voor het
eerst in de nieuwe samenstelling bijeen. In deze
vergadering zijn de raadsleden beëdigd. Direct na de
verkiezingen is het formatieproces begonnen. Namens
GroenLinks treden fractievoorzitter Rob Schuurman en
kandidaat-wethouder Leo Bosland op als onze twee
onderhandelaars. In het coalitieakkoord leggen de partijen op
hoofdlijnen vast waar ze het samen over eens zijn. Dit vormt de basis
voor de plannen die in de komende periode worden ontwikkeld. Als het
coalitieakkoord rond is worden ook de nieuwe wethouders benoemd. Na
een overlegronde met informateur Gerd Prick (oud-burgemeester van
Groesbeek) is besloten dat er vier politieke partijen met elkaar in
gesprek gaan over de coalitievorming. Dit zijn VVD, CDA, D66 en
GroenLinks. Samen hebben we 11 van de 17 zetels. De
onderhandelingen vinden in beslotenheid plaats. Tijdens de
ledenraadpleging van GroenLinks worden de leden van GroenLinks
bijgepraat over het proces van de coalitievorming. Zodra het
coalitieakkoord gereed is, wordt dit tijdens een openbare
raadsvergadering voorgelegd aan de gemeenteraad en daarna aan de
inwoners gepresenteerd. Je kunt de raadsvergaderingen bijwonen in de
Raadszaal
in
het
gemeentehuis
of
live
volgen
via
www.heumen.nl/vergaderkalender.
Achteraf
terugluisteren
kan
natuurlijk ook! Of kom eens naar onze GroenLinks fractievergadering!
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Column van Sjak: milieu, wat is dat?
Als ik niet zo lekker in mijn vel zit, net als nu met voor de derde keer
griep in 4 maanden, dan ga ik zitten mijmeren. En zoek ik kleine klusjes
die overzichtelijk zijn en niet te veel energie kosten. Net stond ik de
aluminium etensbakjes van hond en poezen te reinigen. Bakjes gaan
naar De Keilbout. Worden via daar ingezet voor nieuwe grondstoffen.
En ik realiseer me dat ik zit te typen op een toetsenbord grotendeels
gemaakt van plastic. Aardolie dus. Ja ja, aardolie. Net als al die
miljoenen PET flesjes dwarrelend over onze aarde en in onze wateren.
En als ik dan om mij heen kijk en zie wat voor plastic producten er om
je heen zijn, dan schrik je. Allerhande vormen van kunststoffen zijn er
om je heen. Ook heel erg veel in kleding. En allemaal gemaakt – net als
de brandstof voor ontzettend veel motoren – uit aardolie. Alternatieven
genoeg, maar onze aarde is niet onuitputtelijk. Het houdt een keer op.
Iets om over na te denken?! Sjak.

Kandidaten waterschapsverkiezingen
Heb je de smaak te pakken?! Wil je je nog eens kandidaat stellen? Dat
kan! In maart 2019 zijn er verkiezingen voor de waterschappen in
Nederland. Ook de groene partij ‘Water Natuurlijk’ doet weer mee.
Vraag hier per e-mail het kandidaatstellingsformulier aan! Je moet je
uiterlijk voor 15 april 2018 aanmelden. Lees hier meer.

Vieze lucht: wat kun je zelf doen
Ieder jaar overlijden 12.000 mensen vroegtijdig door vieze lucht.
Jaarlijks overlijden meer mensen door vieze lucht dan door een
verkeersongeval. Smog in Parijs wordt soms ook veroorzaakt door de
uitstoot van Brabantse varkensboeren. Luchtvervuiling kent geen
grenzen.16.000 mensen belanden per jaar in het ziekenhuis door
gezondheidsklachten van ongezonde lucht. Elk jaar krijgen meer
mensen gezondheidsklachten door vieze lucht dan door overmatig
alcoholgebruik. Houtkachels veroorzaken plaatselijk tot wel 40 procent
van de luchtvervuiling. Het Longfonds heeft daarover een boekje
samengesteld met als titel: Gezonde lucht buiten Wat kun je zelf doen?
Het RIVM meet dagelijks onze luchtkwaliteit. De lucht is niet overal even
gezond in Nederland. Met de check van het Longfonds zie je hoe
gezond de lucht bij jou in de buurt is. Je kunt ook gebruik maken van de
mobiele check.

Uitslag loterij voor transportfiets
De loterij heeft op zaterdag 17 maart een winnend lot
opgeleverd. Het winnende lot is in Terp in Heumen
verkocht. Degene die lotnummer 99 in zijn bezit heeft
kan dit bij GroenLinks inwisselen voor deze prachtige
transportfiets! Stuur even een bericht naar
heumen@groenlinks.nl. Dan maken we een afspraak.
GroenLinks stimuleert het fietsverkeer! In de
campagne was daarom onze leus: ‘Bij korte afstanden
pakt de fiets mij altijd!’

Red het Zonnepaneel
Het kabinet moet zich aan beloften houden en moet de salderingsregeling voor zonnepanelen handhaven tot 2023. Mensen hebben
geïnvesteerd in zonnepanelen met het idee dat je de opgewekte stroom
aftrekt van de hoeveelheid stroom die je afneemt van je energieleverancier. Beloofd is beloofd! Op dit moment zijn al ruim 3.857 van
4.000 handtekeningen binnen! Steun de petitie ‘Red het Zonnepaneel!’

Ledenraadpleging maandag 9 april
We hebben op maandag 9 april onze ledenraadpleging gepland. Alle
leden zijn van harte welkom! Onderwerpen die dan aan de orde komen:
samen vieren dat we 3 zetels hebben gekregen in de gemeenteraad.
Samen de uitslag duiden. Napraten over de campagne. Gesprekken
over de coalitievorming. Inbreng van de leden ophalen. Het bestuur
heeft de bijeenkomst voorbereid. Locatie is weer bij de VCM (manege).
De uitnodiging ontvang je nog dit weekend.

Agenda
•
•
•
•
•
•

Raadsvergadering 5 april om 20.00 uur: beëdiging commissieleden.
Politieke carrousel en provinciale ledenvergadering 7 april.
Ledenraadpleging 9 april 2018 om 20.00 uur.
De eerstvolgende GL-bestuursvergadering: maandag 23 april 2018.
Raadsvergadering 26 april om 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

Lid worden van GroenLinks
Nieuwe leden registreren: https://wordlid.groenlinks.nl

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
Fractievoorzitter: Rob Schuurman
e-mailadres: robshoef@outlook.com

tel. 06-5213 6385

Ineke Gijsenbergh
tel. 06-2326 9741
e-mailadres: ineke.gijsenbergh@inter.nl.net
Jaap Russcher
e-mailadres: jaap.russcher@gmail.com

tel. 06-3038 6275

Bankrekening
NL42 TRIO 0390 3964 43: t.a.v. GroenLinks afd. Heumen
Twitter
Volg ons op Twitter: https://twitter.com/GroenLHeumen
Facebook:
Volg ons op Facebook: 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
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 / 5 april 2018

pagina 2 van 2

