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Verkiezingen
Het wordt spannend! Gaat onze groene en sociale partij
eindelijk meeregeren? Op 15 maart weten we meer. Tot
die tijd timmert GroenLinks behoorlijk aan de weg, denk
aan de debatten waaraan Jesse mee heeft gedaan, met
als hoogtepunt het RTL-debat op zondag 26 februari. En
niet te vergeten de Meetups, ook in de Groningse
Oosterpoortzaal, die geheel gevuld was. Onze
campagneleider Bertus Jan Epema heeft op 28 februari in
het gemeentehuis in Roden een uitgebreide toelichting
op de lokale- en provinciale campagnes gegeven,
waarvoor hartelijk dank.

ALV
Op de voorjaars-ALV wordt een belangrijke zaak behandeld, jouw aanwezigheid wordt deze
keer erg op prijs gesteld. Meer details volgen in de uitnodiging, die je na de verkiezingen
ontvangt, maar: zet 28 maart alvast in je agenda, onze lokale toekomst wordt hier bepaald,
en jouw mening is belangrijk!
Reinier Bruil

Van de fractie
Begin januari schreef ik nog dat de regenboogmotie die we in oktober 2016 hadden
ingediend in de raad was aangehouden. Het college kreeg de gelegenheid van de raad om
uit te zoeken wat het betekende om een regenbooggemeente te zijn. Halverwege januari
hebben we de motie opnieuw ingediend, samen met mede-indieners PvdA, LGN en D66 en
werd deze raadsbreed aangenomen! Een goed begin van 2017. De gemeente is nu aan zet:
de motie aannemen is een ding, omzetten in daden is iets anders. We zullen dit uiteraard
volgen.
Ons initiatiefvoorstel over de legesvrije zonneparken is nog in beraad bij het college. Door
het plotselinge aftreden van wethouder Alssema, portefeuillehouder van dit onderwerp,
heeft de berichtgeving van het college vertraging opgelopen en ligt er nu een toezegging dat

het college in maart met nadere informatie komt. Wanneer zich tussentijds initiatiefnemers
voor de aanleg van een zonnepark melden, zal er voorlopig geen legesnota worden
gestuurd. Nu wethouder Huizinga als nieuwe portefeuillehouder is geïnstalleerd zullen hem
vragen of hij het antwoord inmiddels heeft.
Vanwege het ontbreken van agendapunten is er in februari een raadsvergadering vervallen.
Intussen zijn er wel meerdere raadsinformatiebijeenkomsten geweest die binnenkort zullen
uitmonden in raadsvoorstellen.
Nu eerst op 7 maart voor de inwoners van Noordenveld de eerste bijeenkomst in het kader
van het jaar van de democratie! In de pompstee in Roden.
En dan de landelijke verkiezingen! Spannend…
Namens de fractie,
Tineke Veldhuis

Campagnenieuws
We hebben met een aantal mensen uit Noordenveld een paar weken geleden de Meetups
van GroenLinks in de Oosterpoort bezocht. Fantastisch om te zien dat er zoveel mensen naar
een verkiezingsbijeenkomst willen komen! En wat goed ook om te zien dat er zoveel jonge
mensen waren! Dat geeft zeker hoop voor de toekomst.
Onder andere omdat duidelijk werd dat heel veel mensen om ons heen ook enthousiast zijn
over het gedachtengoed van GL. Dat vergeet je soms bijna in al het geweld van nepnieuws,
hatelijkheden die regelmatig over en weer gaan en polariserende uitspraken van een deel
van onze politici. Deze Meetup bewijst maar weer eens dat heel veel mensen zich thuis
voelen bij een partij die juist de inclusieve samenleving wil benadrukken: streven naar een
duurzame samenleving waar iedereen bij hoort en waar milieusparende maatregelen hand
in hand gaan met het eerlijk verdelen van onze welvaart over alle bewoners van Nederland
en het liefst ook van de wereld.
Tijdens de bijeenkomst werden afdeling ook uitgedaagd de straat op te gaan en met mensen
in gesprek te gaan. Na overleg met een aantal leden van GL Noordenveld blijkt dat we ons
niet comfortabel voelen bij het huis-aan-huis in gesprek gaan met medeburgers in
Noordenveld. Dit, in combinatie met het feit dat je op die wijze maar een heel klein deel van
je medeburgers bereikt, heeft ons doen besluiten om het over een andere boeg te gooien.
We willen de komende twee weken met twee verschillende interviews in de Krant komen.
Een interview met onze fractievoorzitter (Tineke) en met onze oud-wethouder (Otto). We
stellen vast dat in Noordenveld veel kiezers een andere partij moeten zoeken dan hun partij
in de gemeente. Immers, Gemeentebelangen en LGN doen beide niet mee aan de landelijke
verkiezingen. We kunnen onder andere deze kiezers wellicht verleiden tot een stem op
GroenLinks.
Verder zoeken we nog contact met de andere partijen om bijvoorbeeld op de dag van de
democratie in De Pompstee flyers neer te leggen, samen met de andere partijen.
De laatste grote bijeenkomst van GL op 9 maart is VOL! Ongelofelijk!! De mensen die al iets
langer meedraaien bij GL weten dat we meestal al blij waren met een zaal met 10 mensen.
Nu komen er 5000 mensen bij elkaar om te luisteren naar een verhaal over samen leven,

samen eerlijk delen en samen een toekomstbestendige samenleving creëren.
Indrukwekkend!!
Mochten er nog mensen zijn die flyers willen hebben of een poster voor het raam willen
hangen: meld je bij
Bertus Jan Epema
0625014941

Commissies Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Hierbij toch nog weer een herhaling van eerdere oproepen om zitting te nemen in de diverse
commissies die we in het leven hebben geroepen om de Gemeenteraadsverkiezingen 2018
tot een succes te maken:
-

Programmacommissie
Kandidatencommissie
Functioneringscommissie

Aanmelden kan bij een bestuurslid, of per email op bestuurnoordenveld@groenlinks.nl. Ook
voor informatie kun je bij een bestuurslid terecht.
Vragen en opmerkingen over al deze oproepen kun je aan het bestuur kwijt, of specifiek
voor verkiezingscampagnes bij onze campagneleider Bertus Jan Epema.
Groet,
Reinier Bruil

Agenda
Om te noteren agenda:
5 maart
Weidevogelexcursie Noordlaren, 14:00 tot 17:00 uur, aanmelden hier
7 maart
Inspiratiebijeenkomst – “Democratie is overal”
13 maart
Fractievergadering*
15 maart
28 maart
29 maart

Tweede Kamerverkiezingen
Algemene Ledenvergadering
Lezing Arjo Klamer, Kerkgebouw Padkamp 2B, Roden**

*De bestuurs- en fractievergaderingen zijn openbaar. Als u belangstelling heeft deze bij te wonen, kunt u zich
aanmelden bij de secretaris, ten minste twee dagen voor aanvang. De vergaderdata van de fractie staan hier in
het vergaderschema, de vergaderdata van het bestuur staan niet vast.
** Voor meer informatie, zie http://www.doopsgezindroden.nl/agenda?nummer=10&soortact=alles
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