
1 van 2 
Nieuwsbrief #3  4 December 2020 

 

           Nieuwsbrief december 2020 
 
 
 

 
Foto: Arjanne van Voorst 
 
Eerste Algemene Ledenvergadering 
 
Op zaterdag 28 november heeft de eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) van 
onze nieuwe GroenLinks afdeling plaatsgevonden. Deze ALV werd opgenomen in de 
grote zaal van Theater de Huiskamer en was via YouTube te volgen. Tijdens de ALV 
waren er ongeveer 25 mensen ingelogd via hun YouTube account. Er werd actief mee 
gediscussieerd via de chatbox. Als je de vergadering gemist hebt, kun je hier klikken 
om de opnames terug te kijken. Bijna 170 mensen hebben dit ondertussen al gedaan! 
 
Tijdens deze ALV hebben we een 5-tal besluiten voorgelegd aan de stemgerechtigde 
leden in Weert en Nederweert. Zij hadden vervolgens t/m maandag 30 november de 
tijd om te stemmen via de digitale stemtool. 13 Stemgerechtigde leden hebben hier 
gebruik van gemaakt en hiermee zijn de volgende besluiten genomen voor onze 
nieuwe afdeling: 
  
Naam afdeling:  GroenLinks regio Weert.  
Bestuur afdeling:  Marieke Manders – Voorzitter 

Martijn Baetsen - Penningmeester 
Femke Jacobs - Secretaris 
Jeroen Berben - Algemeen bestuurslid.  

https://youtu.be/pa_I1zEkLm4
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Begroting 2021:  Vastgesteld 
Kascommissie:  Martijn van de Braak en Paul Lempens 
 
Tot slot hebben de stemgerechtigde leden het bestuur toestemming gegeven om de 
gemeenteraadsverkiezingen te gaan voorbereiden in Weert en eventueel ook in 
Nederweert, mits er tijdens de ALV in het najaar van 2021 een goede kandidatenlijst 
gepresenteerd kan worden.  
Volgens het huishoudelijk reglement van GroenLinks zijn de bestuursleden voor twee 
jaar benoemd en de leden van de kascommissie voor één jaar. Dankzij jullie steunen 
kunnen we nu lekker vooruit met GroenLinks regio Weert! 
 
Kansen voor fonds volkshuisvesting 
 
Op 16 november hebben de kandidaat-bestuursleden van GroenLinks Weert samen 
met de PVDA-fractie een brief gestuurd aan het College. Landelijk zal er 450 miljoen 
euro gereserveerd worden voor een fonds volkshuisvesting. Met dit fonds kan de 
leefbaarheid van wijken verbeterd worden en de verduurzaming van huurwoningen 
gestimuleerd worden. GroenLinks Weert en PVDA Weert zien dit als een kans voor de 
gemeente Weert en stellen het college dan ook voor om samen met Wonen Limburg 
een aanvraag in te dienen voor het fonds volkshuisvesting. We hebben de volgende 
vragen gesteld aan het college: 

1. Heeft het college kennisgenomen van het feit dat er voor het jaar 2021 een 
volkshuisvestingsfonds komt voor het verbeteren van de leefbaarheid van 
wijken en het stimuleren van verduurzaming van huurwoningen? 

2. Is het college het met GroenLinks en PVDA eens dat dit fonds een unieke 
mogelijkheid biedt om de leefbaarheid in de wijken Keent en Moesel te 
vergroten en de verduurzaming van de huurwoningen in deze wijken versneld 
te verbeteren? 

3. Is het college bereid om samen met Wonen Limburg en eventuele andere 
gemeenten uit de regio Midden-Limburg op korte termijn een aanvraag in te 
dienen om aanspraak te maken op middelen uit dit volkshuisvestingsfonds?  

 
Ondernomen activiteiten sinds eind juni 
 
Onze laatste nieuwsbrief is eind juni verstuurd. Dat is dus al een poos geleden. Maar 
we hebben sindsdien zeker niet stil gezeten. Hieronder vind je een korte opsomming 
van onze activiteiten:  
1 juli 2020:   Themagroepen presentatie in het Keenterhart  
8 juli 2020:   Spreekrecht in de Gemeenteraad over Weerter Landbouwvisie 
11 juli 2020:   Start cursus “Introductie Lokale Politiek” Dwayne Heuvelmans 
18 juli 2020:   Zwerfafval Opruimactie bij IJzeren Man  
28 juli 2020:   Fietsroute langs Weerter street art 
19 aug 2020:  Huis-aan-huizen in Moesel  
1 sept 2020:  Zwerfafvalopruimactie met kinderen uit Keent 
3 sep 2020:   Informeel borrelen in de Weerter Stadsbrouwerij  
5 sep 2020:  Huis-aan-huizen in Molenakker 
19 sep 2020:  Filmpje van Femke uit Weert op landelijke GL bestuursledendag 
19 sep 2020:  Jeroen en Martijn hielpen bij de clean-up day in Altweerterheide 
20 sep 2020:  Bezoek aan het Cultureel Lint in Weert 
23 sep 2020:  Energietransitie event met Peter Ramaekers en Lars Boelen 
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1 okt 2020:  Informeel borrelen in de Weerter Stadsbrouwerij 
9 okt 2020:  ALV Afdeling Roermond over afsplitsing regio Weert 
10 okt 2020:  Actieve deelname aftrap Campagne TK-verkiezingen 
27 okt 2020:  Start brievenactie: in totaal zijn er al 2000 brieven rondgebracht 
1 nov 2020:  Amendement verkiezingsprogramma TK voorgesteld  
9 nov 2020:  Bekendmaking Geert Gabriels op plek 15 kandidatenlijst voor TK 
 

 
 
Aanstaande activiteiten 
 
Op dit moment staan de volgende activiteiten gepland:  
 
10 dec 2020:  Online event Vrouwen in de politiek van 20:00 tot 21:00 uur 
   aanmelden via groenlinksweert@gmail.com  
12 dec 2020:  Oriëntatie dag-raadsleden door landelijk bureau  
   aanmelden via https://groenlinks.nl/orientatiedag-raadsleden  
12 dec 2020:  Kennismakingsbijeenkomst met politiek geïnteresseerden 
   aanmelden via mariekemanders@gmail.com  
19 dec 2020:  GroenLinks congres 
 
Begin jan 2021: Start (online) leergang voor potentiële gemeenteraadsleden 
 
Vanaf mrt 2021: Start mogelijkheid tot solliciteren als kandidaat gemeenteraadslid  
 
Als je vragen of opmerkingen hebt over een van de hierboven genoemde activiteiten, 
aarzel dan niet om contact op te nemen met onze voorzitter via 
marieke.manders@gmail.com of 06 82 89 88 87. 
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