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BESTUUR
Als bestuur zijn we trots dat Gerwi in december jongstleden op de provinciale
ledenvergadering gekozen is tot lijsttrekker voor de verkiezingen van Provinciale Staten. Een
geweldige kandidaat die zich met kennis en kunde, hart en ziel inzet voor meer banen en
een schone energie. Ook zijn we trots op onze huidige statenfractie, onder leiding van Leen
Harpe die het nodige hebben neergezet: zie de bijgevoegde brochure omkijken en doorgaan.
Afgelopen maandag was er een informatiebijeenkomst over het openbaar vervoer in het
gemeentehuis te Zierikzee. De Provincie Zeeland is verantwoordelijk voor de nieuwe
aanbesteding. Duidelijk is dat er serieuze problemen zijn voor forensen en studenten om op
tijd van hun dorp naar school of werkplek te komen. Hoger onderwijs en werk zijn met de
nieuwe plannen nog slechter bereikbaar voor onze jongeren. De kosten en het ongemak
(ook van de te snelle invoering) zijn voor de inwoners.
De statenverkiezing zijn op 18 maart. De aftrap is begonnen op 14 februari, toen Gerwi , Aad
en Ben valentijnskaarten uitdeelden in Zierikzee. Er zijn diverse activiteiten komende maand.
Zowel op ons eiland als elders in de provincie. Doe mee en laat zien dat jouw stem voor
GroenLinks is!

AGENDA
28 februari
5 maart
7 maart
7 maart
10 maart
10 maart
14 maart
15 maart
16 maart
18 maart:

in gesprek met publiek in Zierikzee
provinciaal debat bij Hogeschool Zeeland
10 uur uitreiking Groene Pluim
13 uur Terneuzen, actie met Marijke Vos (kandidaat eerste kamer)
opgave bij Gerwi (gtemmink@zeelandnet.nl)
Scoop\PZC-debat in Zeeuwse Bibliotheek, Middelburg
Omroep Zeeland TV (ieder uur herhaald): stemmenjacht met Gerwi
open dag provincie Zeeland, abdij Middelburg
16:30 uitzending omroep zeeland radio interview Gerwi
verkiezingsdebat Omroep Zeeland
Verkiezingen Provinciale Staten

SPEERPUNTEN GROENLINKS ZEELAND 2015-2019
VERGROENING ECONOMIE Zeeland kiest voor meer natuurlijke grondstoffen en hergebruik.
Op grote en kleine schaal. Zeeland als (inter)nationaal voorbeeld!
MEER BANEN Isoleren van woningen, bedrijfspanden, overheidsgebouwen en instellingen.
Dat is win-win: een lagere energierekening én werkgelegenheid.
WE KOESTEREN DE RUIMTE Opknappen vóór nieuwbouw. Stevige regie van de provincie is
nodig; voorzichtig met ons prachtige landschap.
VITALE DORPSKERNEN Ruimte voor regionale initiatieven en doe-budgetten. Kosten delen.
Voorzieningen toegankelijk en bereikbaar. Krimp biedt kansen!
NATUUR EN LANDSCHAP Natuur en landschap zijn publiekstrekkers. Pijlers van de Zeeuwse
economie, aantrekkingskracht voor toerisme. Geen intensieve landbouw.
ZORGECONOMIE EN ZORGTOERISME Dit past bij Zeeland en creëert banen. Zorg op maat
mogelijk. Belangenbehartigers van cliënten/vrijwilligers koesteren.
GOED OPENBAAR VERVOER Betaalbare bereikbaarheid van woonkernen is voor iedereen
van groot belang. Voor sociale contacten, voorzieningen en ontspanning.
VOLKSGEZONDHEID EN DIERENWELZIJN Schone lucht, geen megastallen en terugdringing
van gifstoffen. Producten van het land naar de klant. Oog voor welzijn van mens en dier.
SCHONE ENERGIE Omschakelen op elke vorm van schone energie. Zeeland heeft alles: zon,
wind, water, aardwarmte, algen en planten. GroenLinks wil hiervoor een kenniscentrum. En
geen kerncentrale, maar een getijdencentrale!
DELTAGEBIED EFFICIËNT BESTUREN In overleg met alle belanghebbenden komen tot een
passende schaalgrootte. Inzetten op robuuste ecologie met oog voor veiligheid,
betaalbaarheid, natuurwaarden en een mooi landschap.
Volg GroenLinks Zeeland:

https://zeeland.groenlinks.nl/
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Website
Facebook

@Groenlinks_SD
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