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In deze nieuwsbrief leest u de meest recente ontwikkelingen binnen de Gelderse Statenfractie van de SGP

20 maart 2018

Ga voor Bijbelse politiek
Ga voor een partij die weet wat ze wil.
Ga voor een partij die staat voor haar zaak.
Morgen hopen wij te gaan stemmen.
Ieder in z’n gemeente.
Ieder voor een nieuwe raad.

Mijn goede raad: stem SGP
Klaas Ruitenberg,
Voorzitter Gelderse SGP-Statenfractie

Ruimte voor goed wonen

Bijdrage Statendebat fipronil-affaire

Inbreng SGP in debat over
woningbouwprogrammering

'In de vergadering van PS op 27 september 2017 werd
motie 17M49 door onze fractie ingediend. Mede-indieners
waren zes andere partijen. De motie vroeg twee dingen,
namelijk steun voor het onderzoek naar de mogelijkheden
van bestrijding van bloedluis. Verder werd geconstateerd
dat het meldpunt vanuit het Poultry Expertice Centre goed
werk deed om praktische hulp aan de getroffen boeren te
bieden. Het tweede verzoek aan het college was dan ook
om de activiteiten van PEC verder te ondersteunen en
deze ondersteuning over een jaar te evalueren [...]

'Op het gebied van wonen moet volgens de SGP de
provincie niet primair leidend en sturend bezig zijn,
maar zich in de geest van de omgevingsvisie opstellen
als partner van gemeenten en regio’s, en vooral een
coördinerende en faciliterende rol spelen.
We moeten niet meer sturen op kwantiteit = aantallen,
maar op kwaliteit. Er moet gebouwd worden waar
behoefte aan is [...]'
Lees hier de bijdrage van Evert Mulder

Inbreng SGP in debat over het
Klimaatinitiatief

Klik hier voor de bijdrage van Bennie Wijnne

Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Diverse werkbezoeken

Evert Mulder:
'Dat er zich veranderingen in het klimaat voordoen,
de afgelopen decennia, is ook voor ons als SGP
duidelijk. Of deze veranderingen zo snel gaan als
sommigen ons willen laten geloven, betwijfelen wij.
Ook vragen wij ons af of deze veranderingen enkel
en alleen het gevolg zijn van menselijk handelen.
Niettemin zien ook wij het, vanuit Bijbels
rentmeesterschap geredeneerd, als onze taak om
de negatieve gevolgen van ons menselijk handelen op
milieu en klimaat zoveel mogelijk te beperken [...]'
Klik hier voor de complete bijdrage

De Gelderse Statenfractie legde in de verkiezingstijd
samen met enkele Kamer- en Raadsleden diverse
werkbezoeken af.
Kijk hier voor een kleine impressie

Slechtste slogan voor Zaltbommel
De verkiezingsposter van de SGP Zaltbommel is
genomineerd voor de verkiezing van allerslechtste slogan.
Lijsttrekker Geert Bok pikt het met humor op: 'Nu gaan we
er natuurlijk voor.'
Lees hier het hele artikel

‘De juiste wijze van groeien,
is om minder te worden in eigen ogen.’
Thomas Watson
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