Nieuwsbrief december 2019
Nieuws van Bestuur, Fractie, Begrotingsbetoog en
moties, Lokale Onderwerpen, werving, Opmaat 2020 en
verzoeken.

Nieuws van het Bestuur
Op 26 juni 2019 heeft er een Algemene Ledenvergadering
plaatsgevonden.
De penningmeester Rita van der Zwaan trad af en werd daarvoor bedankt
door voorzitter Ben Timmers. Marieke Tulkens neemt deze taak over.
Voor het openbare deel van de vergadering hadden wij een gast spreker.
Arthur Hermans gaf een presentatie over de Omgevingswet. Deze
toekomstige Nederlandse wet moet een verregaande vereenvoudiging
opleveren voor tientallen wetten en honderden regels die onze openbare
ruimte bepalen. Hoe de wet er in de praktijk uit komt te zien, daar hebben
burgers van Deurne en PA-GL een grote invloed op. Participtie is hierbij
het sleutelwoord.

UITNODIGING
Op 4 januari hebben we een POP, deze Politieke Opmaat doen
wij gemeenschappelijk met de PvdA.
Met jullie, jullie partners, kinderen, sympathisanten en
geïnteresseerden willen wij dan graag het nieuwe jaar starten
met deze POP.
Op deze zaterdagmiddag van 13.00-16.00u organiseren
wij in de Ossenbeemd activiteiten en is er ruimschoots de
gelegenheid om elkaar te leren kennen.
Laat wel weten dat je kom via,
info@progressiefAkkoord-groenlinks.nl
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Werving
Progressief Akkoord-GroenLinks bestaat uit een grote groep, van
voornamelijk vrijwilligers. Wij kunnen nog veel steun en hulp gebruiken
om Deurne gezonder, duurzamer, groener, socialer en democratischer te
maken.
Vanaf oktober zijn we begonnen met het actief zoeken naar meer
sympathisanten voor onze partij. Wij zoeken vooral ook jongere mensen
om samen met hen onze maatschappelijke beweging vorm te kunnen
blijven geven. Dit doen we gezamenlijk met PvdA.
……Wat jíj kan doen voor een progressieve beweging binnen het
politieke landschap in Deurne…..
Wat jij kan doen is heel divers, van posters plakken, flyers uitdelen, tot
ondersteunen of mee debatteren in de fractie aan toe. Veel helpende
handen, meedenkers, meelezers, schrijvers en anderen zijn welkom. Ben
je geïnteresseerd maar weet je nog niet zo goed wat je wilt of wat je kunt
doen, geef het dan aan en dan loop je gewoon eens mee. Je bent van
harte welkom!!!
Tijdsbesteding: van 10 uur per 4 jaar tot 10 uur per week.
Interesse?
Geef het door via info@progressiefakkoord-groenlinks.nl

Nieuws van de Fractie
…. Wat dóen onze mensen van de fractie…..
Fractievoorzitters, commissieleden en steunfractieleden, komen minimaal
één keer per vergadercyclus bijeen om te overleggen over agenda
punten van Raad en Commissies. Totaal tussen 10 à 18
vergadermomenten. De vergaderingen zijn openbaar.
Naast deze vergaderingen zijn er nog diverse afstemmingsmomenten.
Bijeenkomsten van commissieleden, telefonische overleggen en intensieve
mailwisseling om standpunten te bepalen en betogen bij te schaven.
Daarnaast wonen fractieleden diverse bijeenkomsten op gemeentelijk,
regionaal, provinciaal of landelijk niveau bij.
Het vergadermodel voor Raad en Commissies volgend jaar is gewijzigd.
Daarmee ook de vergaderfrequentie van de fractie. Voor 2020 zijn 12
Fractievergaderingen ingepland. Met dit nieuwe gemeentelijke
vergadermodel wil men de volgende doelen bereiken; meer aan de
voorkant van het beleidsproces zitten, meer in gesprek met de inwoners,
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sneller besluiten nemen. Dit model wordt tussentijds in het Presidium en
na een jaar in Commissie en Raad geëvalueerd.
Belangrijke onderwerpen zijn nu; Omgevingswet, Ombouw Buitengebied,
Centrumvisie. Boombeleid.

Begrotingsbetoog november 2019
Theo Hikspoors, onze fractievoorzitter en raadslid, betoogde in de raad
zijn eigen geschreven begrotingsbetoog voor 2020.
De fractie had ook nog een 6 tal moties klaar staan, over de volgende
onderwerpen:
* 1 Motie inzake extra woningcontingent (ingetrokken)
* 2 Motie inzake helpdeskfunctie van de gemeente (aangehouden)
* 3 Motie inzake transitie Buitengebied (ingetrokken)
* 4 Motie inzake het voorschieten van (warme)
saneringsgelden (ingetrokken)
* 5 Motie inzake de evaluatie Boombeleid (ingetrokken)
* 6 Motie inzake de aanplant van extra Bomen (aangehouden)

Lees in het betoog waar Progressief Akkoord - Groen
Links accenten wil aanbrengen in onze gemeente.
Het betoog van Theo Hikspoors wordt, in verband met de lengte, op
verzoek, separaat toegezonden.
Aanvragen; info@progressiefakkoord-groenlinks.nl

Voel je je betrokken bij onze beweging?
Kan je je in onze standpunten vinden?
Heb je vaardigheden die je in wilt zetten?
Heb je een paar uur per maand of week beschikbaar?
Neem dan alsjeblieft contact met ons op. En zeg het voort.

Je kunt ons ook volgen via;
Facebook:
https://www.facebook.com/pagldeurne/
én/of Twitter:
https://twitter.com/PA_GL_Deurne
én natuurlijk de website: https://progressiefakkoord-groenlinks.nl/
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