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Deze maand worden in de
zes gemeentekernen in
de Hof ‘Fairtrade’
gemeenteborden geplaatst. Daarmee laat Hof van
Twente zien dat ze een fairtrade gemeente is en wordt
uitvoering en invulling gegeven aan de titel ‘Fairtrade
Gemeente’ die begin 2019 aan de Hof werd toegekend.
Met deze titel laat de gemeente ook zien dat aan 10 van
de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN wordt
gewerkt: de Sustainable Development Goals (SDG). Een
mooi begin. Laten we gezamenlijk - inwoners, bedrijven
en maatschappelijke organisaties – stappen zetten en
actief met deze ontwikkelingsdoelen aan de slag gaan.
Doelen waaraan wereldwijd wordt gewerkt om de grote
problemen aan te pakken en een werkelijk duurzame
ontwikkeling te bereiken. Binnenkort meer nieuws.

Tweehonderdtien brieven

Negentien inwoners van de Hof, variërend van tiener tot
grijsaard, en waaronder de raadsleden van GroenLinks
en D66 kwamen dinsdagavond 10 december bij elkaar in
de Reggehof in Goor. Om, op de dag van de Rechten van
de Mens, brieven te schrijven aan jongeren over de hele
wereld, die vanwege hun mening of kritiek worden vervolgd en in de gevangenis zitten. Omdat ze bijvoorbeeld
geen hoofddoek droeg, omdat hij een Oeigoer is in China
of omdat ze drenkeling-vluchtelingen uit zee gingen redden. Het gaat hierbij om tien jongeren, die Amnesty
voor deze actie heeft geselecteerd. Meer bijzonderheden over deze vervolgde jongeren zijn hier te vinden;
ook het aantal verstuurde brieven wordt bijgehouden.
Stapels post
De schrijfactie ‘Write for rights’ werd voorbereid en begeleid door Wim Petersen en Annelies Heeres van Amnesty International Hof van Twente. “Niet lullen maar
poetsen, daar hou ik van”, “Eindelijk weer daadwerkelijke internationale solidariteit, nu ook nog samen voor
het klimaat” en “Hier moeten we een traditie van maken” waren een aantal commentaren. Na een uurtje
schrijven lagen er tien stapels brieven en kaarten om
aan de autoriteiten in het betreffende land en aan de
jongeren te versturen, totaal 210.

Volg ons online (klik op de icoontjes)
Website

Facebook

Meepraten met GL-ers

Hou 10-12-2020 vast vrij
Met GL-fractievoorzitter
William Sanchez werd van gedachten gewisseld over of we in
de Hof ook op andere manieren
iets kunnen betekenen voor
mensen die in hun mensenrechten worden beknot. Als
voorbeeld werd Shelter City Deventer genoemd, die aan
een vervolgde medemens een aantal maanden onderdak
en bescherming biedt. Mogelijk kan dit in de toekomst
ook voor de Hof worden uitgewerkt. In elk geval valt 10
december 2020 op een donderdag; hou die avond maar
vast vrij voor de volgende schrijfactie!
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Eerste goede
voornemen 2020

100 jaar vrouwenkiesrecht in mozaïek

De Sopera-uitvoering ‘Rooje Rozen’ was
afgelopen september een daverend succes. Centraal stond de vrijheidsstrijd van
vrouwen rond 1920. GL haakte hierop in
met het verzoek voor een blijvende herinnering aan 100 jaar kiesrecht voor vrouwen. Met William Sanchez’ unaniem aangenomen motie kan dit project worden gerealiseerd.
Eerste steentjes
Op 3 december was het zo ver: burgemeester Ellen
Nauta en William Sanchez legden de eerste mozaïeksteentjes op het straatmeubilair dat begin maart een
plek bij het gemeentehuis zal krijgen. Het mozaïek zal
als thema 100 jaar vrouwenkiesrecht hebben en wordt in
de kringloopoutlet aan de Pastoriestraat door gespecialiseerde vrijwilligers van de stadslandbouw gemaakt. Zij
hebben al meerdere mozaïekkunstwerken, verspreid in
de Hof van Twente, op hun naam staan.

Shelter City
Hof van Twente?
Hoe gastvrij is de Hof
eigenlijk voor mensen die in
een ander land om politieke
redenen worden vervolgd?
We ontvangen onze statushouders en binnenkort krijgt
de gemeente weer een grotere rol in de regie over de
inburgering en taalcursussen. Deventer is een project
gestart waarin het Shelter City geworden is; dat wil
zeggen dat iemand die vervolgd wordt er drie maanden
kan schuilen. Op dit moment is in Deventer een
vervolgde vrouw uit Zuid Soedan te gast.
Colofon
Redactie: Bert Eggink | Gerard Willems | Linda Zorge.
Suggesties, aanvullingen, zelf een stukje (max. 75 woorden)
schrijven? Stuur dan (uiterlijk 30 maart 2020) een mail naar
mglhofvantwente@gmail.com.
Deze nieuwsbrief wordt verstuurd naar leden, sympathisanten
en andere bij GroenLinks Hof van Twente betrokkenen. Aan de
inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Begroting 2020: succes GL

Moties GroenLinks over biodiversiteit
door college gesteund
Traditiegetrouw werden tijdens de begrotingsbehandeling 2020 door de oppositie veel moties ingediend.
Alleen de twee GL-moties werden door het college
ondersteund en zelfs volledig overgenomen. Een mooi
succes voor William en zijn steunfractieleden.
Belangrijk thema
Het waren niet zomaar
twee moties. Het ging
hier over biodiversiteit,
een belangrijk thema
waarvoor de komende
vier jaar maar liefst
1 miljoen euro is vrijgemaakt. En dit in een tijd dat er drastisch moet worden
bezuinigd en op alle uitgaven wordt gelet.
Goede basis
In de moties zette William de duimschroeven nog eens
aan om een nuttig en tastbaar resultaat te krijgen. Want
het zal niet de eerste keer zijn dat plannen en projecten
achteraf blijken te zijn mislukt. Tegelijkertijd heeft GL
gevraagd burgers en lokale organisaties vanaf het begin
nauw bij initiatieven en uitvoering te betrekken zodat
niet alleen de gevestigde en mondige partijen de
1 miljoen naar zich toe trekken. Met de moties en de investeringen kan de komende jaren een goede basis worden gelegd om te komen tot een betere en gezondere
biodiversiteit in de Hof van Twente.

Jongerenraad in de Hof? Wij zijn voor!
In ons programma wordt gepleit voor een jongerenraad om participatie van jongeren aan politieke
besluitvorming in de eigen woonomgeving te
bevorderen. Dat is niet voor niets.
Rechten
Het verdrag van de Rechten van het Kind bestaat
30 jaar. En in de jaren 70 van de vorige eeuw kwamen in
de emancipatiebeweging ook de rechten van minderjarigen aan de orde. Belangenvereniging Minderjarigen
(BM) voor tehuisbewoners en de Kindervuist met de
Kindertroonrede zijn daarvan voorbeelden. In maart
1984 werd bovendien de Nederlandse afdeling van
Defence for Children (DCI) opgericht. Wat komt er van
die initiatieven terecht? De Kindertroonrede wordt nog
op een aantal basisscholen in Den Haag voorgelezen.
Maar hoe worden 12-jarigen nu in staat gesteld het recht
van toegang tot de kinderrechter waar te maken? Wat
doen basisscholen en overheid aan kinderrechten?
Verplichting
In de Jeugdzorgwet is
opgenomen dat de gemeente verplicht is om
met de doelgroep en
hun ouders in gesprek te
gaan en hen in staat te
stellen gevraagd en
ongevraagd advies uit te brengen. In de Hof van Twente
gebeurt dat nauwelijks. Daarom een pleidooi voor het
starten van een proces waaraan gemeente en scholen
meewerken. Doel? Realiseren van een representatieve
en inclusieve jongerenraad die op basis van een
jongerenverkiezingsprogramma wordt gekozen.

AGENDA
07-01
14-01
19-01
28-01
04-02
16-02
25-02
03-03
08-03
14-03
15-03
21-03
09-05

Steunfractie | gemeentehuis | 19.30 uur
Raad | gemeentehuis | 19.30 uur | link
Politiek in de Pol | Diepenheim | 17.00 uur | link
Steunfractie | gemeentehuis | 19.30 uur
Raad | gemeentehuis | 19.30 uur | link
Politiek in de Pol | Diepenheim | 17.00 uur | link
Steunfractie | gemeentehuis | 19.30 uur
Raad | gemeentehuis | 19.30 uur | link
Internationale Vrouwendag | Onthulling mozaïekbank |
Symposium
Congres GroenLinks | 1931 Den Bosch | link
Politiek in de Pol | Diepenheim | 17.00 uur | link
Boomfeestdag Hof van Twente | link
Internationale Dag van de Fairtrade | link

De groene olievlek
GroenLinks is de afgelopen jaren sterk gegroeid. We hebben
veel nieuwe leden mogen verwelkomen en daar zijn we trots
op. Ook GL-stemmers/sympathisanten die geen lid zijn willen
we laten zien wat er speelt, waarmee we bezig zijn. Maar …
wie zijn zij? Ken je mensen in je netwerk die GL een warm
hart toedragen? Vraag dan of zij onze nieuwsbrief willen ontvangen. Zo ja, geef dan het mailadres door. Op deze manier
willen we een breed netwerk opbouwen: de groene olievlek
in de Hof van Twente.

Column Gerard Willems

Wat zijn we met z’n allen goed bezig!
Nieuwjaarstoespraken horen bij tradities. De toespraak
van burgemeester Nauta afgelopen vrijdag was ook weer
behoorlijk traditioneel. Eerst de bedankjes richting politie en brandweer, deze keer aangevuld met een pluim
voor de BOA’s. Daarna het traditionele applaus. Ik heb
daar altijd wat moeite mee. Want wat doen we met de
man die altijd met z’n wagentje de rotzooi in het centrum opruimt? Of de mensen die de puinhopen bij de milieustraten verwijderen en de omgeving weer schoonmaken? Mensen die misschien wel meer dienstbaar werk
voor ons doen dan bovengenoemde organisaties. Of
zou het zijn dat de burgemeester, per slot van rekening aan de top van de
driehoek, dit een mooi
moment vindt haar ‘onderdanen’ te bedanken?
Wij-gevoel
Daarna een lofzang op onze fantastische gemeente. Het
ene mooie moment na het andere wordt genoemd. Dat
we deze alleen dankzij de vele vrijwilligers kunnen realiseren; de onzichtbare krachten. Kortom, wat zijn we
met z’n allen goed bezig. Er ontstaat bij de aanwezigen
een echt ‘wij-gevoel’. Het gaat zo goed met onze gemeente, je wordt er bijna verlegen van.
Luisteren
En dan de boodschap. In dit geval zelfs een waarschuwing (er moet natuurlijk een serieuze noot in). Het is
niet allemaal rozengeur en maneschijn. Zelfs onze lokale democratie staat op het spel. Nauta: “Iedereen
protesteert en maakt ongenuanceerd en grimmig eisen
kenbaar. De burger staat op en zegt ‘Zo kan ik niet verder’. Laten we naar elkaar luisteren. Raadsleden moeten daarin hun positie en verantwoordelijkheid nemen.”
Toch blijft zo’n nieuwjaarsbijeenkomst een mooie gelegenheid voor ontmoeting en herkenning.
2020 kan beginnen!

