Beste lezer,

20 november 2015

In deze nieuwsbrief leest u de meest
recente ontwikkelingen binnen de
Gelderse Statenfractie van de SGP.
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Algemene beschouwingen 2016
Als een waterdruppel op een steen valt, vloeit de
druppel uiteen, verdwijnt in de steen.
Als een kwikdruppel op een steen valt, zien we
een kwikdruppel die niet in de steen verdwijnt,
maar daarop blijft liggen.
Hoe kan dat?
Professor Van der Waals gaf daarop als eerste het antwoord. De
krachten tussen de kleinste kwikdeeltjes zijn groter dan de
krachten tussen de kwikdeeltjes en de steen. Bij de
waterdruppels is het omgekeerde het geval. Hij noemde de
krachten tussen de deeltjes van dezelfde stof cohesiekrachten en
de krachten tussen deeltjes van verschillende stoffen
adhesiekrachten. Hij kreeg voor zijn beschrijving van de krachten
tussen deeltjes in gassen en vloeistoffen de Nobelprijs in 1910
en was daarmee de derde Nederlander die een Nobelprijs kreeg.
Evenals de krachten tussen de kleinste deeltjes van stoffen kunnen leiden tot verschillende situaties, zien we dit
ook in samenleving optreden. De actuele ontwikkelingen zijn aanleiding tot veel veranderingen in het
krachtenveld van groeperingen in onze samenleving. We zien zeker in de huidige tijd spanningen optreden. Als
overheid is het belangrijk om daar goed mee om te gaan. Om daarin het goede voorbeeld te geven, om leiding
daaraan te geven. De SGP-fractie heeft op deze manier gekeken naar de begroting die nu voorligt. We zien
graag dat de provincie mag bijdragen aan de sociale cohesie in Gelderland. En naar onze mening kan juist
daarin de overheid, welke laag het ook betreft, het verschil maken.
Naar die actuele problematiek wil de SGP-fractie u meenemen, u vragen stellen en voorstellen doen.
<< Lees hier het complete artikel van onze fractievoorzitter Klaas Ruitenberg >>

Actualisering 2e deel Omgevingsvisie en
Omgevingsverordening
Op 11 november 2015 was een aanpassing van de
omgevingsvisie (het vroegere streekplan) aan de orde. Het
ging om enkele uitwerkingen op het gebied van
verdrogingsbestrijding, kaderrichtlijn water en
grondwaterbeschermingsgebieden. De discussie ging over
dat laatste.
De strekking van het voorstel is dat we tegenwoordig veel beter
dan 25 jaar geleden kunnen bepalen welke gebieden in de
beschermingszones moeten vallen. Daarom zijn een heel
aantal percelen en randgebieden uit de bescherming gehaald.
Daartegenover zijn enkele percelen binnen een
beschermingszones gebracht.
Drinkwater is zo belangrijk dat we daar ook als SGP voor
gestemd hebben. Maar we hebben wel een paar
kanttekeningen gemaakt.
<< Meer over de kanttekeningen van Breunis van de Weerd u hier >>

Uitnodiging Gelders Debat 9 december 2015

'Wat willen we met de Veluwe?'
Wilt u als Gelderlander meepraten over belangrijke
onderwerpen? Dat kan tijdens het Gelders debat. Leden van
Provinciale Staten horen graag wat u bezighoudt en wat uw
standpunten zijn. De debatten gaan over actuele onderwerpen
die in de regio's spelen.
Op woensdag 9 december kunnen bewoners van de Veluwe in
debat met leden van Provinciale Staten over wat er met en voor
het gebied moet gebeuren. Jarenlang stond de Veluwe met stip
op 1 als toeristisch gebied van Nederland. Die positie is echter
ingenomen door de Noordzeekust. Wat betekent het als we weer
op die eerste plek willen staan? Hoever willen en moeten we
gaan?
<< Meer informatie en aanmelden? Kijk hier >>

Citaat William Spurtowe:

"De genoegens van de wereld geven troost voor korte tijd.
Gods troostvolle beloften zijn echter blijvend en zeker"

Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met H. Wobben, secretaris van de Gelderse Statenfractie,
e-mail: sgp@ps.gelderland.nl of kijk op onze website www.gelderland.sgp.nl.

Klik hier als u onze nieuwsbrief
niet langer wilt ontvangen.

