Gemeente Heumen, 19 oktober 2016
Betreft: GroenLinks neemt zelfstandig deel aan de verkiezingen in 2018

Geacht lid van GroenLinks,
Met dit bericht stelt het bestuur van de GroenLinks afdeling Heumen u op de
hoogte van het besluit dat de Algemene Leden Vergadering op 17 oktober2016
heeft genomen. Een overtuigende meerderheid heeft ervoor gekozen om
zelfstandig deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart
2018.
In de komende anderhalf jaar blijven we ons maximaal inzetten voor de uitvoering van
de huidige samenwerkingsovereenkomst in de gezamenlijke fractie en het bestuur van
PvdA/GroenLinks. In de afgelopen 14 jaar heeft PvdA/GroenLinks veel goede politieke
resultaten behaald. De ALV is echter van mening dat er een nieuwe fase in de
samenwerking is aangebroken en dat we als GroenLinks bij de komende verkiezingen
onze eigen koers moeten bepalen. Met de focus op groene en sociale onderwerpen. We
verwachten dat we ons als zelfstandige partij beter kunnen profileren in de lokale
politiek. Ons hart is Groen en het zit Links!
GroenLinks in Heumen
GroenLinks wil nadrukkelijk aanwezig zijn in de gemeente Heumen en de gemeenteraad.
Een beetje rebels en principieel in haar standpunten. We kiezen onder meer voor de
volgende speerpunten.
 Milieu en duurzaamheid: onze leefomgeving klaarmaken voor de toekomst, dat wil
zeggen zo spoedig mogelijk klimaatneutraal.
 Ondersteuning van mensen die in het leven met problemen geconfronteerd worden.
 Het versterken van de sociale cohesie in de wijken; de gemeente moet zich beter
voorbereiden op de gevolgen van de vergrijzing, met oog voor elkaar en oplossingen
voor zorg dichtbij.
GroenLinks wil als zelfstandige partij haar idealen en standpunten inbrengen in de
gemeenteraad van Heumen. Door als zelfstandige partij te opereren gaan wij er vanuit
dat de partij meer verbinding krijgt met inwoners in de gemeente Heumen en met
gelijkgestemden in de regio. De GroenLinks fractie wil op alle mogelijke manieren
constructief samenwerken met de andere fracties in de raad. Je hebt elkaar immers
nodig en in de politiek kan niemand iets alleen. GroenLinks is een partij van idealen en
concrete resultaten!
Met hartelijke groeten,
Ruud van Gisteren
(Voorzitter GroenLinks)
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