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1. Welkom. 

De voorzitter heet allen welkom en geeft een toelichting op de agenda. 

2. Onze footprint in perspectief. (Han Blok). 

Ppt is bijgevoegd. 

Belangrijk: 

- Saldering. Wanneer de saldering zou stoppen, dan halen we de doelstellingen 

zeker niet. 

- Regionale samenwerking: Nog meer nodig dan nu. 

3. Spreker: Frans Houben 

Frans is fractievoorzitter Groen Links Beuningen, nr. 40 op de lijst voor de P.V. 

Thema: Groen Links en duurzaamheid, 

Ppt is bijgevoegd. 

Belangrijk: 

- Wanneer gemeentes niets of onvoldoende duurzaamheidsmaateregelen  

nemen, dan grijpt de provincie in. 

- Er zijn twee regio’s: 1. Nijmegen (Met Druten) 2. Rivierenland (Met West Maas 

en Waal) 

- Beuningen: 5 grote windmolens en 60 hectare zonnepanelen.  

4. Fracties West Maas en Waal en Druten. 

Druten:  

- Initiatief voorstel is naar leden gestuurd. 

- Ton leest de inhoud van het concrete raadsvoorstel voor. 

- Data: 11 April, RTG  (Han), 18 april, Raad. 

Belangrijk: 

- Infrastructuur is een groot probleem. (regionaal) 

- Er staan verschillende concrete locaties in het voorstel . (wind/zonne-energie) 

- In 2021 moeten de wijkplannen bekend zijn. 

West Maas en Waal. 

- Veel Led gerealiseerd. 

- Mfa moeten worden verduurzaamd. Rosmolen heeft subsidie ontvangen. 

- Plan voor een zonnepark van  7 hectare. 

Samen. 

Advertorial in Maas en Waler op 9 april 

 

 



5. Ledenvergadering  

5.1. Opening/welkom op jaarlijkse leden vergadering. 

Voorzitter geeft toelichting op agenda. 

5.2. Nieuwe structuur. 

Motieven : 

- Leden willen actiever bij inhoud betrokken worden. Er wordt meer gewerkt met  

werkgroepen. 

- Versobering van het aantal bestuurstaken. 

- Bestuur heeft een formele taak. 

- Inhoudelijke bijeenkomsten onder verantwoordelijkheid van fractie 

Voorstel wordt aangenomen. 

Organigram is bijgevoegd. 

5.3. Afscheid van Cary v.d. Burgt, Cees van Mook en Antorita Merx 

- Cary: Dank voor de kritische noten 

- Cees: Dank voor het werk als secretaris en voor de “Waarheid” 

- Antorita: Dank voor je inzet voor de communicatie. Sterkte met de 

gezondheid.  

5.4. Nieuw bestuur. 

- Onno Siegers: voorzitter 

- Anja  Koornstra: penningmeester 

- Jan Uitdehaag: Secretaris. (Tot verkiezingen  in 2022)  

5.5. Instelling commissie. 

- Dit worden continue commissies. 

- Frans Diekstra, Cary v.d. Burgt, Han melden zich voor de 

campagnecommissie. 

- In campagnecommissie 1 lid van de programcommissie. 

- Per jaar 1500,- in kas campagne commissie. 

Voor het lopende jaar blijft het bedrag van 1000 Euro staan. 

5.6. Financiën. 

- Anja licht het jaarverslag toe. 

- De kascontrole commissie heeft de boeken goed bevonden. 

- Ledenvergadering verleent decharge  

5.7. Rondvraag. 

Ton Ebben vraagt aandacht voor snelle regionale samenwerking. 

 

Jan Uitdehaag. 
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