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       Nieuwsbrief april 2020 

                 
 
 
Status GroenLinks Afdeling regio Weert i.o. 
 
Nadat we op 8 februari met de aanwezige leden en sympathisanten in Theater de 
Huiskamer hebben geconcludeerd dat er voldoende draagvlak bestaat voor een 
nieuwe GroenLinks afdeling regio Weert, hebben we deze wens voorgelegd aan de 
GroenLinks afdeling Roermond e.o. en aan het provinciaal bestuur van GroenLinks. 
Onder de voorwaarde dat we binnen de regio Weert continuïteit kunnen garanderen 
en we voldoende leden kunnen blijven mobiliseren, wilde het bestuur van de afdeling 
Roermond e.o. op haar ALV van 15 mei de oprichting van een zelfstandige afdeling 
regio Weert voorleggen aan de leden. Op dit moment omvat de afdeling Roermond 
e.o. naast de gemeenten Roermond, Roerdalen en Maasgouw, ook Weert, 
Nederweert en Leudal. Naast de vraag of de leden akkoord zouden gaan met de 
oprichting van een afdeling regio Weert/Nederweert, zou ook de vraag voorgelegd 
worden of de GroenLinks leden in Leudal het liefst bij de afdeling Roermond e.o. willen 
blijven of dat zij zich liever aansluiten bij de nieuw op te richten afdeling regio Weert. 
Naar verwachting zal deze ALV in verband met de Corona-crisis pas na de zomer 
kunnen plaatsvinden. 
 
Kandidaat-bestuursleden 
 
Zoals aangekondigd op 8 februari zijn er 4 mensen die zich op dit moment kandidaat 
hebben gesteld voor een bestuursfunctie: Marieke Manders, Martijn Baetsen, Ibrahim 
Doslu en Janna Wielders. Ibrahim heeft daarnaast de taak van Digital Media Manager 
voor de regio Weert op zich genomen en een begin gemaakt met de website voor de 
afdeling GroenLinks regio Weert. Op https://weert.groenlinks.nl/mensen kun je meer 
achtergrondinformatie vinden over ons als kandidaat-bestuursleden. Overigens zijn er 
veel meer mensen die ons de afgelopen maanden geholpen hebben en die we hier 
niet onvermeld mogen laten. Een speciaal woord van dank is hier op zijn plaats aan 
Jeroen Berben, Ron de Cock, Wilhelmina Hoedjes en Niclaa Boes. Daarnaast zijn we 
ook veel dank verschuldigd aan het bestuur van de afdeling Roermond e.o., het 
provinciaal bestuur en het landelijk bureau van GroenLinks. 
 
Verkiezingsplan 
 
De belangrijkste opdracht voor ons als bestuur i.o. is natuurlijk om voorbereidingen te 
treffen voor de gemeenteraadsverkiezingen in Weert in maart 2022. Daartoe hebben 
we een eerste versie gemaakt van het verkiezingsplan. Dit plan is een levend 
document en is op aanvraag beschikbaar voor alle geïnteresseerde leden. Daarnaast 
hebben we verschillende mensen gepolst of ze belangstelling zouden hebben om 
GroenLinks in de Weerter gemeenteraad en/of in een van de drie commissies 
(Samenleving & Inwoners, Ruimte & Economie, Middelen & Bestuur) te 
vertegenwoordigen. Door de Coronacrisis hebben we het scouten van mensen echter 
op een lager pitje moeten zetten. Dit betekent dus niet dat we geen goede kandidaten 
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meer zoeken. Dus als je iemand kent die in de gemeente Weert woont en 
belangstelling heeft voor een rol binnen GroenLinks, laat het ons weten. We komen 
graag met diegene in contact. 
 
Huis-aan-huizen 
 
Eind februari heeft Marieke Manders de rol van campagneleider op zich genomen voor 
de regio Weert. Dit betekent dat Marieke contact zal opnemen met mensen die zich 
vanuit onze regio aanmelden via de website https://beweging.groenlinks.nl/doe-mee. 
Uit onderzoek is gebleken dat huis-aan-huizen een van de meest effectieve manieren 
is van campagnevoeren. Persoonlijke gesprekken met bewoners leveren ons 
waardevolle informatie én stemmen bij de verkiezingen op. Daarom willen we ook 
buiten campagnetijd langs de deuren om bewoners te vragen wat er goed gaat en wat 
er beter kan in de buurt. Op dit moment hebben we al 6 tot 8 mensen die willen helpen 
met het huis-aan-huizen in Weert. Intussen hebben we ook GroenLinks jasjes in huis. 
Op 4 april en 2 mei heeft het landelijk bureau de huis-aan-huis acties afgelast in 
verband met de Coronacrisis maar ons plan ligt klaar. We weten in welke wijk we willen 
beginnen dus zodra de omstandigheden het toelaten zullen we starten.  
  
Samenwerking met SP en PVDA in Weert 
 
Samen met de lokale SP-afdeling en met de lokale PVDA-afdeling in Weert heeft de 
GroenLinks werkgroep regio Weert zich beziggehouden met voorbereidingen voor een 
bijeenkomst met de drie linkse politieke partijen op 1 mei in het Keenterhart. Helaas 
hebben we ook deze bijeenkomst moeten uitstellen in verband met de Coronacrisis. 
Wat blijft is dat er een goede basis is gelegd voor een constructieve samenwerking 
tussen de drie linkse partijen in Weert. Mogelijk komt er later dit jaar een herkansing. 
 
Overige acties 
 
Gelukkig zijn er ook activiteiten geweest die wel konden doorgegaan:  

• we zijn op 1 maart bij het vijfde NMC café over energietransitie geweest; 
• we zijn op 2 maart met een paar mensen naar Maastricht geweest om input te 

leveren op een van de thema’s voor het landelijk verkiezingsprogramma, 
namelijk een rechtvaardig klimaatbeleid; 

• we zijn op 6 maart naar het politiek café in Roermond geweest waar Dion 
Nijskens verslag deed over zijn ervaringen met het opruimen van zwerfafval 
en  

• we hebben op 3 april meegedaan met de online klimaatstaking. 
Voor meer details over deze activiteiten verwijzen we je naar onze Facebookpagina 
https://www.facebook.com/pg/GLWeert/posts   
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