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UIT HET BESTUUR
Het bestuur is op stoom om de komende maanden de gemeenteraadsverkiezingen naar
een mooi resultaat te leiden, samen met de steunfractie, de leden en Gerwi Temmink
als onze lijsttrekker en kandidaat-wethouder.
In het voorjaar van 2013 hebben we op de Algemene Ledenvergadering besloten om
samenwerking met D66 en PvdA verder te verkennen en uit te werken in de vorm van
een lijstverbinding. In september hebben we samen met deze twee partijen het
tienpuntenplan vastgesteld. Tot slot hebben we eind november als GroenLinks ons
verkiezingsprogramma en onze kandidatenlijst, met als lijsttrekker Gerwi Temmink,
vastgesteld.
Nu komt het er op aan om een mooie campagne te voeren: met leuke en leerzame
activiteiten, alleen èn samen met D66 en PvdA. Wij spelen daar als leden allemaal een rol
in. Als je weet waarom je lid bent, kun je ook anderen meenemen en over de drempel
helpen om op onze partij te stemmen.
Samen staan we sterker, samen maken we het verschil!

AGENDA
23 januari:
25 januari:
31 januari:
4 februari:
18 februari:
4 maart:
8 maart:
11 maart:
13 maart:
15 maart:
19 maart:

Rode Pluim
Spinningmarathon
15:00 verkiezingsborrel GroenLinks in De Biet, Zierikzee
19:30 Debat Recreatie – Camping Julianahoeve, Renesse
19:30 Debat Economie – Bouwbedrijf Boogert, Oosterland
19:30 Debat Zorg – De Wieken, Zierikzee
Canvassen
19:30 Slotdebat in het gemeentehuis
Debat Agrarisch Schouwen-Duiveland
Canvassen
Verkiezingen

UITNODIGING
Kom 31 januari naar de verkiezingsborrel van 15:00 – 16:30 in De Biet in Zierikzee.
Gezellig bijpraten met fractie, bestuur, leden en sympathisanten. Kom ook!

FINANCIEN
Zoals eerder aangegeven: we zitten krap bij kas... Het is heel vervelend te moeten
vragen om geld, maar echt: help mee en sponsor de campagne!
Hieronder kunt u kiezen wat u wilt sponsoren. Maak uw bijdrage over op
rekeningnummer is 77.64.66.518 t.n.v. GroenLinks Schouwen-Duiveland
Aanplakbiljetten (bijzonder ontwerp!)
(2,- per stuk)
Groenrode (erwten-) soep met rode accenten
(25,- per pan)
Flyers in de bus rond kandidaten
(50,- per dorp )
Gezamenlijke advertentie(s) in wereldregio
(275,- drie keer)
Spinningmarathon
(50,- fiets)
Kleine gadgets (bloemzaad) om weg te geven.
(10,-)
Rode Pluim
(25,-)

DIGITAAL
Veel van wat er gebeurt in de campagne en in de fractie zal via digitale wegen verspreid
worden. Zowel politiek als pers gebruikt twitter om te verwijzen naar onderwerpen op de
site, in de krant of op radio en tv.
Daarom zijn ook wij op twitter actief. Wil
je als eerste het nieuws binnen krijgen?
Discussies tussen gemeenteraadsleden of
commentaar vanuit debatten volgen?
Volg dan @Groenlinks_SD en
@GerwiTemmink
Op onze (vernieuwde) site:
schouwen-duiveland.groenlinks.nl/
en op onze facebookpagina kun je de
ontwikkelingen ook volgen
www.facebook.com/GroenlinksSD
En onder andere deze bijdrage vinden:
“Indien wij niet goed met de aarde omgaan, deze uitputten, gaat dit ook ten koste van
de mens. Goed beheren van de natuur, een goede omgang daarmee is een essentiële
voorwaarde voor menselijk leven. Als ik het simpel houd dan zeg ik: “groen is onze adem
en rood is de mogelijkheid om te kunnen eten en drinken”. Als de adem stopt is eten en
drinken niet meer nodig. Dus groen en rood, maar eerst groen, dan komt rood, dus onze
naam zit qua volgorde van lettergrepen goed in elkaar: GroenLinks.”
Ben
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