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De afdeling: voortgang fusie
Vooruitlopend op de gemeentelijke
herindeling per 1 januari 2019 en om de
krachten op bestuurlijk niveau te
bundelen hebben de besturen van de vier
afdelingen een plan van aanpak
geschreven met als doel medio 2016 tot
één PvdA afdeling Westerkwartier te
komen. Hiervoor zijn diverse
werkgroepen opgericht:
Verenigingszaken, Financiën,
Communicatie en Fractieafstemming.
In deze tweede Rode Hart melden wij dat
de verschillende afdelingen bezig zijn
met het plannen van de
ledenvergaderingen per afdeling waarin
de fusie officieel wordt aangekondigd en
waarin de leden het afdelingsbestuur
mandaat geven om voor de nieuw op te
richten afdeling Westerkwartier
bestuursleden te gaan zoeken. De
verwachting is vervolgens dat op 1 juli de
officiële opheffingsvergaderingen per
afdeling zullen plaatsvinden en direct
daarna de oprichtingsvergadering van de
nieuwe afdeling PvdA Westerkwartier.

Agenda april/mei 2016
3 april
film- en debatmiddag allen
18 april
raad Zuidhorn
19 april
raad Grootegast
20 april
raad Leek en raad Marum
20 april
ledenverg. Grootegast
21 april
ledenverg. Zuidhorn
24 april
ledenverg. Leek
17 mei
raad Zuidhorn&Grootegast
18 mei
raad Leek & Marum
21 mei
Campagne Rode Slinger
met Hartenwensen in WK
28 mei
inloopbijeenkomst met
Lutz Jacobi en Carine
Bloemhoff

Zondag 3 april: Film- en debatmiddag in
het Cultureel Centrum te Zuidhorn over
het referendum m.b.t. de
samenwerkingsovereenkomst tussen
Europese Unie en Oekraïne. Om 14.30 uur
is de ontvangst met een kopje koffie of
thee, om 15.00 uur begint de film ‘The
Crimean Peninsula: The Resort of Strict
Regime’ en na afloop van de film gaan
Tjeerd van Dekken (Tweede Kamerlid
PvdA) en Nicolaas Kraft van Ermel
(Rusland- en Oekraïnedeskundige
RijksUniversiteit Groningen) en
gespreksleider Kido Koenig met de
aanwezigen in gesprek. U bent bij deze
van harte uitgenodigd!
Zaterdag 21 mei: We gaan in een rode
slinger door het Westerkwartier om
mensen te vragen wat hun hartenwensen
zijn voor het nieuwe regeringsbeleid. De
werkgroep communicatie en het gewest
Groningen zijn druk bezig met de
voorbereidingen. Start om 10.00 uur in
Zuidhorn en via Grootegast en Marum
sluiten we gezamenlijk af om 13.00 uur in
Leek. Doe gezellig mee en maak het even
rood op straat!

Communicatie: activiteiten
Graag vraagt de stuurgroep en de
werkgroep communicatie uw aandacht
voor drie gezamenlijke activiteiten. Zet
ze alvast in uw agenda:

Zaterdag 28 mei: Inloopbijeenkomst over
Van Waarde Lokaal met medewerking van
de Van Waarde-ambassadeurs Lutz Jacobi
(Tweede Kamerlid PvdA) en Carine
Bloemhoff (PvdA Groningen). Tijd en
locatie volgen.
Opmerkingen over Ons Rode Hart: graag
via mfveenstra@hotmail.com

