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Nieuwsbrief             februari 2020 

 

 

 

 

    
 

Nieuws van Bestuur, Fractie, Begrotingsbetoog en 

moties, Lokale Onderwerpen, werving, Opmaat 2020 en 

verzoeken.   

  
 

Nieuws van het Bestuur 

 
Op 4 januari zijn we het Nieuwe Jaar gestart.  
Deze Politieke Opmaat was gezamenlijk met de PvdA. In de  
Ossenbeemd was er  ruimschoots gelegenheid om elkaar beter 
te leren kennen. Er werd ook buiten een rondleiding gegeven 
‘Duurzaamheidcircuit’. 
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Op 20 januari hebben we een discussie avond gehad onder 
leiding van Antoinette Knoet. Dit was een gezamenlijke activiteit 
van PA-GL en PvdA. Bestuursleden, fractieleden en adviseurs 
waren aanwezig. We hebben een op punten verkennende 
avond gehad. Meer informatie hierover volgt. 
 
Progressief Akkoord-GroenLinks bestaat uit bijna 100 
passieve- en actieve leden. We kunnen alle steun en hulp 
gebruiken om Deurne gezonder, duurzamer, groener, socialer 
en democratischer te maken. Hoe meer actieve leden hoe 
beter. 
 

Vanaf oktober 2019 zijn we begonnen met actief scouten van 
nieuwe leden. We zoeken leden en sympathisanten die ons 
willen steunen en versterken. Wij zoeken vooral ook jonge 
mensen om samen met hen onze maatschappelijke beweging 
vorm te kunnen blijven geven.  
 
Wat kan jij doen? 

* Mensen attenderen op onze Nieuwsbrief 
* Mensen attenderen op onze Website 

* Mensen attenderen op onze Facebook pagina 

* Lid en/of sympathisant te worden 

* Zelf actief worden, geef aan op welk gebied je interesse ligt         
* Zelf actief worden en deel je kennis  
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…dringend zijn wij op zoek naar iemand die voor 
ons media en communicatie wil gaan verzorgen 
zoals de website, instagram, facebook, twitter, …. 
 
Meld je aan via info@progressiefakkoord-groenlinks.nl  
 
 
Ben je geïnteresseerd maar weet je nog niet zo goed wat je wilt 
of kunt doen, geef dat dan aan. Je bent van harte welkom!!! 
Meld je aan via  info@progressiefakkoord-groenlinks.nl  
 

   
 
 

Nieuws van de Fractie   

  

Sinds januari 2019 hebben de fracties van Progressief Akkoord-
GroenLinks en Partij van de Arbeid gezamenlijk vergaderd. 

Op eigen initiatief, of via scouting activiteiten zijn er door het 
jaar heen al nieuwe mensen geworven.  
 

 

 

Fractievergaderingen januari 2020 

 
In januari zijn er twee fractievergaderingen geweest. Het 
voorzitterschap rouleert nu tussen Theo Hikspoors van PA-GL 
en Jerom Coppus van de PvdA. 
Regelmatig ontvangen we gasten om bij ons te komen vertellen 
over hun visie en werk. De eerste vergadering zijn we in 
gesprek geweest met Mario Berkers, de voorzitter van ZLTO 
Deurne.  
 

Bij het nieuwe vergaderstelsel van de gemeente is de 
commissie ‘Omgeving’ een samenvoeging geworden van 
voorheen commissie Wonen & Vastgoed en Ruimte & 
Economie. De commissies Samenleving en Bestuur zijn nu ook 
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samengevoegd. Naast de maandelijkse Raadsvergadering zijn 
er avonden ingepland voor informatievoorziening.  
 

U kunt het allemaal vinden via de website van de gemeente. 
Meer uitleg hierover nodig?  
info@progressiefakkoord-groenlinks.nl 
 

Aan de orde kwamen deze maand onder andere:  
* Bestemmingsplan Koolweg 48, Helenaveen 

* Bestemmingsplan Heimolenweg 14, Deurne 

* Basiszorg en zorg door jeugdhulpaanbieders 

* Bij het vragenrecht van Raadsleden vroeg onze 
fractievoorzitter Theo Hikspoors naar de stoppersregeling 
varkensbedrijven Deurne. 
  

 
 

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/   
 

 

Het bestuur 

 

 

 

 

Wilt u deze nieuwsbrief liever niet ontvangen kunt u zich afmelden via 

info@progressiefakkoord-groenlinks.nl 
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