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Beste lezer,
In deze nieuwsbrief leest u de meest
recente ontwikkelingen binnen de
Gelderse Statenfractie van de SGP.

22 november 2016

In deze nieuwsbrief
• Begrotingsbehandeling 2017
• SGP pleit voor provinciaal geld bij oplossing
fijnstofproblematiek
• Werkbezoek Barneveld

Voor ons is de Bijbel van kaft tot kaft Gods Woord

Begrotingsbehandeling 2017
Vanmorgen ging het bij deze begrotingsbehandeling in een motie over
een Regenboogprovincie. In de Bijbel staat wel een heel andere uitleg
van de Regenboog dan in deze motie. In de Bijbel wordt met de
Regenboog bedoeld een teken van Gods trouw aan ons mensen dat
de Heere de aarde niet weer door water zal laten vergaan. Voor ons is
de Bijbel van kaft tot kaft Gods Woord. En dat geloof wens ik u allen
toe. Op de Bijbel stoelen wij ons politieke handelen.
Het is precies 450 jaar geleden dat de beeldenstorm in de lage landen
woedde. In de Rooms Katholieke Kerk golden de beelden jarenlang als
boeken der leken. Na de Reformatie is hierin verandering gekomen en
is Gods Woord weer centraal komen te staan.
Uit een lezersonderzoek onder de Nederlandse bevolking is gebleken
dat de Bijbel verreweg het meest gelezen ... << Lees hier verder >>

SGP pleit voor provinciaal geld bij de oplossing van
de fijnstofproblematiek bij agrariërs

Bij de begrotingsbehandeling 2017 van Ruimtelijke
Ordening en Wonen maakte ons Statenlid Bennie
Wijnne de volgende opmerkingen:
In hoeverre moet de Provincie Gelderland bij dit onderdeel van beleid
steeds de regierol vervullen om steeds sturend bezig zijn? In onze
beleving is een faciliterende rol ook wel voldoende. Wij hopen hier bij
de bespreking van de omgevingswet op terug te komen.
Kunnen wij als Provinciale Staten straks bij het onderdeel vitaal
Platteland budgetten beschikbaar stellen voor de oplossing van de
fijnstofproblematiek? Deze problematiek wordt uiteraard niet alleen
veroorzaakt door de agrarische sector ... << Lees hier verder >>

Werkbezoek Barneveld
De SGP-Statenleden Evert Mulder en Bennie
Wijnne hebben woensdag 16 november 2016
een werkbezoek gebracht aan de gemeente
Barneveld.
Wethouder Aart de Kruijf en de SGP-raadsleden Piet
van den Bunt en Gert Ploeg informeerden hen onder
andere over de bereikbaarheid van Barneveld, de
fijnstofproblematiek, de dreiging van vogelpest en de
inzet van het plaatselijke bedrijfsleven.
Verder is gesproken over de rondwegen in onze
gemeente. De aanleg van de rondweg Voorthuizen is
procedureel nagenoeg ... << Lees hier verder >>

"Al onze gesprekken en onze handelingen moeten
doortrokken zijn van godsdienst"
Thomas Boston

Kijk ook eens op onze vernieuwde website!
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.
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