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       Nieuwsbrief juni 2020 

                 
 
 
Nieuwe actieve werkgroep leden 
 
We zijn heel blij om te kunnen melden dat de werkgroep GroenLinks Weert verrijkt is 
met 3 nieuwe actieve werkgroep leden sinds onze eerste nieuwsbrief is verschenen. 
Naast Marieke Manders, Martijn Baetsen, Ibrahim Doslu en Janna Wielders, zetten nu 
ook Jeroen Berben, Femke Jacobs en Yasmine Memdoudi zichzelf actief in voor 
GroenLinks Weert. Op https://weert.groenlinks.nl/mensen heeft ieder actief werkgroep 
lid iets geschreven over wat zijn/haar achtergrond en drijfveren zijn. In deze 
nieuwsbrief vind je een overzicht van wat we de afgelopen tweeëneenhalve maand 
hebben gedaan. Voor meer details over al onze activiteiten verwijzen we je graag naar 
onze website: https://weert.groenlinks.nl/ en naar onze facebookpagina: 
https://www.facebook.com/pg/GLWeert/posts. 
 
Bel-actie onder onze leden en sympathisanten 
 
Zoals aangekondigd bij de distributie van onze eerste nieuwsbrief op 10 april, heeft de 
werkgroep GroenLinks Weert telefonisch contact gezocht met leden en 
sympathisanten. Tijdens de belronde hebben we ook gevraagd wie er belangstelling 
heeft om zich actief in te gaan zetten voor één of meer van de dertien vooraf 
gedefinieerde thema’s. In onderstaande tabel kun je zien met welke thema’s we al aan 
de slag zijn gegaan en wie daarvoor de contactpersonen zijn. 
 
Thema (aantal keren genoemd tijdens bel-actie) Contactpersoon 
Groen, natuur en biodiversiteit (13 x)  
Opvang asielzoekers (12 x) Marieke  
Duurzaamheid & energietransitie, Duurzame mobiliteit (10 x) Martijn 
(Zwerf)afval terugdringen (8 x) Jeroen 
Bewustzijn t.a.v. klimatologische veranderingen verhogen (8 x)  
Armoedebestrijding (7 x) Yasmine & Ibrahim 
Cultuur (7 x) Janna & Femke 
Diversiteit en emancipatie van minderheidsgroepen (7 x)  
Huisvesting en voorzieningen (7 x)  
Landbouw en Gezondheid (5 x) Marieke & Femke 
Jeugd en jongeren, Onderwijs (5 x)  
Dierenwelzijn (3 x)  
Activiteiten organiseren voor leden en sympathisanten (4 x) Janna & Marieke 

 
AZC Weert openhouden na september 2020 
 

https://weert.groenlinks.nl/mensen
https://weert.groenlinks.nl/
https://www.facebook.com/pg/GLWeert/posts
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De werkgroep GroenLinks Weert heeft op 20 mei in de vergadering van de 
raadscommissie Middelen en Bestuur gevraagd of de gemeenteraad bereid is de 
ontmanteling van het azc Weert te agenderen voor een eerstvolgende 
raadsvergadering. De werkgroep was verrast om te constateren dat de raadsleden 
ervan uitgingen dat er vijf jaar geleden harde afspraken gemaakt zouden zijn over 
sluiting in september 2020 terwijl uit de notulen van de raadsvergadering op 15 
september 2015 enkel harde toezeggingen te vinden zijn over maximaal 1000 
bewoners en maximaal 1100 bedden op dat moment. Daarnaast leken de raadsleden 
zich niet te realiseren wat de consequenties zijn van sluiting van het azc Weert in 
september 2020 voor het aantal benodigde extra opvangplaatsen in de provincie 
Limburg. Uit een kleine steekproef bleek dat de meeste Weertenaren er geen bezwaar 
tegen zouden hebben als het AZC nog twee jaar zou openblijven. Helaas hebben onze 
inspanningen niet tot het gewenste resultaat geleid. Op 12 juni jl. hebben we vernomen 
dat het AZC Weert start met het ontmantelingsproces ondanks het enorm grote tekort 
aan opvangplaatsen. De locatiemanager van het AZC Weert heeft de werkgroep 
GroenLinks Weert hartelijk bedankt voor alle steun in deze moeilijke fase.  
 
Landbouwvisie Weert 
 
De werkgroep GroenLinks Weert heeft met belangstelling kennisgenomen van de 
Landbouwvisie Weert - Samen werken aan diversiteit en kwaliteit: Niet meer, maar 
beter. GroenLinks Weert waardeert het zeer dat de gemeente Weert actief wil sturen 
op de zo noodzakelijke verduurzaming van de landbouw binnen de mogelijkheden die 
zij daartoe heeft. Echter, GroenLinks Weert heeft ook een aantal kritische 
kanttekeningen bij de Weerter landbouwvisie en daarom hebben we het College op 6 
mei jl. een brief gestuurd. Hierin geven wij aan dat het de hoogste tijd is om met alle 
partijen te onderkennen dat er minder dierlijk voedsel geproduceerd moet worden en 
dat er meer aandacht moet komen voor de kwaliteit van ons voedsel. De overheid zal 
dit bewustzijn moeten creëren zodat er uiteindelijk een eerlijke prijs voor een goed 
lokaal product betaald kan gaan worden.  
 
Cultuur 
 
In Weert is een groot cultuuraanbod, variërend van grote organisaties zoals het RICK 
(Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie) tot kleinere initiatieven zoals theater 
'de Huiskamer'. De werkgroep GroenLinks Weert zal zich inzetten voor het behouden 
van de bestaande culturele initiatieven ondanks de uitdagingen die veel mensen 
ondervinden ten gevolge van de Corona crisis. Daarnaast wil GroenLinks de 
samenwerking verbeteren tussen de al bestaande en de nieuwere organisaties. De 
gemeente kan een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van deze synergie. Tot slot 
vindt de werkgroep GroenLinks Weert het belangrijk dat het culturele aanbod voor de 
groep van 16- tot 30-jarigen verbeterd wordt. Met onze enthousiaste werkgroepleden 
Janna en Femke hopen wij hier een bijdrage aan te kunnen leveren.  
 
BLM-demonstratie 
 
Op vrijdagavond 5 juni heeft de werkgroep GroenLinks Weert een kleine Black Lives 
Matter demonstratie georganiseerd. Het deed ons goed om te merken dat zich 
spontaan mensen aansloten die wij niet zelf benaderd hadden. Wij kijken tevreden 
terug op de demonstratie. We hebben veel positieve media-aandacht gekregen. 
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Je bent van harte welkom op woensdagavond 1 juli!  
 
Op woensdagavond 1 juli hopen we velen van jullie te kunnen ontmoeten tussen 19:45 
en 21:30 uur in het Keenter Hart, Sint Jozefskerkplein 3, 6006 ZH te Weert. Iedereen 
is welkom. Dus je bent ook vrij om iemand mee te nemen. Toegang is gratis en bij 
aankomst zal er koffie en thee voor je klaar staan. Om te kunnen voldoen aan de 
Corona regels vinden we het fijn als je je vooraf aanmeldt via onderstaande link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6y_FqYhRHvX7z-
i_cM4S5VWWggG2Yzkb8jwG4Xs8ioEmqug/viewform?usp=sf_link 
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