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Bericht van de voorzitter 

Beste GroenLinksleden in Leidschendam-Voorburg,  
dit is onze eerste nieuwsbrief nieuwe stijl. De bedoeling is dat we met deze 
nieuwsbrief jullie regelmatig kort en bondig gaan informeren over GroenLinks in 
Leidschendam-Voorburg. Als voorzitter mag ik de aftrap geven. 
 
Onze afdeling telt thans 97 leden, tien jaar geleden mochten we Frank Bus en zijn 
vrouw als honderdste lid verwelkomen. Sindsdien zijn we een beetje in ledental 
gedaald, het laatste jaar mochten we zo’n twintig nieuwe leden verwelkomen. Helaas 

raakten we eenzelfde aantal leden kwijt door overlijden, verhuizen, opzeggen lidmaatmaatschap. Alle 
nieuwe leden krijgen een welkomstkaart of mail en bellen we op om kennis te maken. Het was heel fijn om 
een paar nieuwe leden op de ledenvergadering op 24 oktober te mogen ontmoeten. 
 
Als bestuur voelen we ons rijk met een bevlogen en kundige (steun)fractie en een meer dan bevlogen 
wethouder. Samen weten ze echt het verschil te maken in onze gemeente op het gebied van duurzaamheid 
en sociaal beleid. Heel veel waardering sprak de ledenvergadering uit richting Floor voor zijn grote inzet voor 
de komst van een AZC in onze gemeente. Knap dat hij daarvoor een meerderheid in de Raad wist te krijgen. 
Onbegrijpelijk dat het COA toch van de komst afzag, terwijl er wereldwijd 65 miljoen mensen op de vlucht 
zijn voor geweld, ontheemd van huis en haard. Ontzettend fijn dat ook het bestuur weer op sterkte is, dat 
biedt nieuwe mogelijkheden zoals deze nieuwsbrief. Han en Frank veel succes!! De financiën zijn bij 
Margreet meer dan in goede handen. Graag verwijs ik jullie naar de website www.groenlinksleidschendam-
voorburg.nl om haar inspanningen als webmaster te bezien. 
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Activiteiten (klik op de link) 
14 november Meet Up Rotterdam 
17 november Energy Democracy Craig Morris 
20 november Meet Up Utrecht 
26 november RozeLinks Amsterdam 
14 december 2016 Landelijk congres Utrecht 
15 maart 2017 Verkiezingen Tweede Kamer 
18 maart 2018 Verkiezingen gemeenteraad 

Oproep vrijwilligers 
We zoeken vrijwilligers! 
Zie in de nieuwsbrief en op de website 
voor uitleg. 
• Leden voor de programmacommissie 
• Medewerkers/denkers aan het 

programma voor de gemeenteraad 
• Kandidaten voor lijsttrekker en leden 

gemeenteraad (oproep volgt) 
• Campagneleden: voor vaker en voor 

klussen af en toe 
Of doe mee aan Zin in GroenLinks 

In het kader van de campagne gaan we 
binnenkort bij alle leden langs om te peilen 
of en zo ja wat jullie eventueel zouden 
willen doen en of jullie nog wensen hebben. 

http://www.groenlinksleidschendam-voorburg.nl/
http://www.groenlinksleidschendam-voorburg.nl/
https://leidschendam-voorburg.groenlinks.nl/mensen/marian-cornelissens
https://groenlinks.nl/agenda/meetup-4-met-jesse-klaver
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWa1utm3WsDDlbSp0CpwydRmd2fwa1cd1ldYRGDF1k5Nb5UQ/viewform?c=0&w=1
https://groenlinks.nl/agenda/meetup-5-met-jesse-klaver-bekendmaking-kandidaten
https://www.facebook.com/RozeLinks/
https://groenlinks.nl/agenda/verkiezingscongres-17-december
https://tijdvoor.groenlinks.nl/
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De ledenvergadering 
Op de ledenvergadering van 24 oktober waren 20 enthousiaste leden aanwezig. Onze fractievoorzitter 
Jeroen van Rossum vertelde over de laatste ontwikkelingen in de raad en Jeroen en Suheyla gaven een korte 
introductie over de cursus GroenLinks voor de nieuwe leden. Daarnaast werd er onder leiding van Frank Bus 

(campagneleider) uitgebreid gesproken over de campagne. GroenLinks 
doet het goed in de peilingen. Of zoals Jesse overtuigend zegt: Het is 
tijd voor verandering, voor andere keuzes. Voor een tijd waarin de 
hoop het wint van de angst, tijd voor vernieuwing en eerlijk delen van 
het egoïsme. Tijd om in Nederland te zorgen voor elkaar, zodat 
iedereen een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen, kinderen hun dromen 
kunnen najagen en om ons in te zetten voor een schone wereld. Om 
peilingen om te zetten in zetels in de Tweede Kamer zal er intensief 
campagne gevoerd moeten gaan worden en daar hebben we jullie 
allemaal bij nodig. De campagne en wat daarvoor nodig is wordt 
hieronder besproken. 

 
 
Campagne Tweede Kamer en Gemeenteraad 
De campagne voor de Tweede Kamer (15 maart 2017) is in de leden vergadering voor 
Leidschendam-Voorburg van start gegaan. Een jaar na de Tweede Kamerverkiezingen 
zijn er de gemeenteraadverkiezingen (21 maart 2018). Voor de campagne van de 
Tweede Kamer worden een aantal Meet Ups met Jesse Klaver georganiseerd. De 
Meet Ups laten zien dat GroenLinks een beweging is waar je niet omheen kunt.  Op 
17 december is er in dat kader weer het landelijke GroenLinkscongres (info en 
aanmelding: https://groenlinks.nl/agenda/verkiezingscongres-17-december).  
Lokaal gaan we activiteiten organiseren die GroenLinks in het zonnetje zet en laten 
zien wat we doen en waar we voor staan. In de maanden voor de verkiezingen gaan 
we weer flyeren en canvassen. 

Welke Meet Ups en andere activiteiten georganiseerd worden staat op 
onze facebookpagina en website. 
Voor de campagne zoeken we nog leden en sympathisanten die willen mee 
helpen met de campagne: het organiseren van activiteiten, helpen bij 
activiteiten, flyeren en canvassen. Wil je zelf mee doen, af en toe een 
uurtje of misschien vaker, of weet je iemand die dat wel wilt. Laat het 
weten! Op de website staan activiteiten die je kunt doen. 
 
Doe mee en meldt je aan bij Frank Bus 
 

 
Meer informatie 
Landelijke campagne: https://tijdvoor.groenlinks.nl/ 
Campagne in Leidschendam-Voorburg: www.groenlinksleidschendam-voorburg.nl 
Campagneleider: Frank Bus, frank.bus@planet.nl 06-19657696.  

Net als alle andere zaken kost een campagne geld, twee campagnes na elkaar zeker: nieuwe 
campagnematerialen, folders en bijeenkomsten. En ons budget is beperkt. Dus een extra bijdrage aan onze 
campagne zouden we zeer op prijs stellen. Over te maken op: NL 02 TRIO 0212110969, t.n.v. GroenLinks 
Leidschendam-Voorburg. 

Alvast bedankt!! 
 

https://groenlinks.nl/agenda/verkiezingscongres-17-december
https://tijdvoor.groenlinks.nl/
http://www.groenlinksleidschendam-voorburg.nl/
mailto:frank.bus@planet.nl
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Kandidaten voor de Gemeenteraad 2018 - 2022 
Voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is er 
weer en nieuwe kandidatenlijst voor GroenLinks in 
Leidschendam-Voorburg nodig. Hiervoor is in de 
ledenvergadering de opdracht voor de 
kandidatencommissie goedgekeurd. De 
kandidatencommissie bestaat voorlopig uit Emma 
Troquete, Gerda Lycklema à Nijeholt en Frank Bus. 
Als eerste zal de lijsttrekker worden gekozen (in 
een ledenvergadering in het voorjaar). De 
lijsttrekker wordt dan adviseur van de 
kandidatencommissie. Frank Bus zal dan 
commissielid als worden vervangen door iemand 
anders. In het najaar wordt eveneens in een 
ledenvergadering de lijst voor GroenLinks 
Leidschendam-Voorburg in de ledenraad 
vastgesteld. De kandidatencommissie doet voor de 
lijsttrekker en overige leden een voorstel aan de 
ledenvergadering. 
Binnenkort komt er een oproep voor kandidaatstelling voor de lijstrekker en de kandidaten op de overige 
plekken. 
 
 
Programma voor de Gemeenteraad 2018 - 2022 
Ook wordt er een nieuw programma geschreven voor de komende gemeenteraadsperiode. We hebben in de 
huidige gemeenteraadsperiode al veel zaken van ons programma bereikt. Dus we gaan voor een nieuw 
ambitieus programma. De opdracht van de programmacommissie is ook in de laatste ledenvergadering goed 
gekeurd. Er komt een programmacommissie die gaat organiseren dat het programma er komt en zal de 
eindredactie doen. En we willen veel leden en sympathisanten betrekken bij het opstellen van het 
programma. Misschien gaan we hier stadgesprekken organiseren om wensen en ideeën uit Leidschendam 
Voorburg op te halen die we als input voor het programma kunnen gebruiken. 
Voor het opstellen van het programma zoeken we nog leden voor de programmacommissie en leden of 
sympathisanten die willen bijdragen aan het opstellen van het programma, van af en toe mee denken, het 
schrijven van stukken van het programma tot het organiseren van stadsgesprekken. 
 
 
Doe mee en meld je aan bij Frank Bus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact GroenLinks Leidschendam-Voorburg 
Bestuur Marian Cornelissens mcornelissens@gmail.com 06-12222967 
Fractie Jeroen van Rossum J.van.Rossum@leidschendam-voorburg.nl 06-21508787 
Campagne Frank Bus frank.bus@planet.nl 06-19657696 

Zin in GroenLinks 
Voor leden of niet leden die actief willen 
worden voor GroenLinks of meer willen 
weten over GroenLinks is er komend 
voorjaar een introductie van GroenLinks in 
Haaglanden. 4 of 5 bijeenkomsten, excursies 
en gesprekken. 
Meer informatie in de bijlage. Of klik hier. 
 
Wil je meedoen, weet je iemand die 
geïnteresseerd is? 
Geef het door, meld je aan! 

mailto:mcornelissens@gmail.com
mailto:J.van.Rossum@leidschendam-voorburg.nl
mailto:frank.bus@planet.nl

