Beste lezer,

19 oktober 2015

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

In deze nieuwsbrief
• Interpellatie over het doden van ganzen
• Bestemmingsplannen asielzoekerscentra
• Rapport Rekenkamer Oost-Nederland Follow up
planning van bedrijventerreinen Gelderland
• Gelderse Museumdag
• Gelders najaarscongres

Interpellatie over het doden van ganzen
Vandaag (7 oktober 2015) de discussie over het doden van ganzen en over de
integriteit van de gedeputeerde.
Dat de heer Van der Veer van de Partij voor de Dieren problemen
heeft met het doden van ganzen, begrijpen wij als SGP vanuit zijn
optiek.
Maar dat vervolgens de integriteit van de gedeputeerde ter
discussie gesteld wordt, daar hebben wij grote moeite mee.
Wij vinden het zelfs een dermate technisch complex probleem dat
deze discussie niet in PS dient plaats te vinden maar in een
Provinciale Commissie. Maar nu de integriteit van gedeputeerde
aan de orde is, hebben wij na zijn uitleg zoals hij deze in eerste
termijn gegeven heeft geen enkele twijfel over zijn integriteit.
De SGP heeft daarom aan het eind van dit debat geen enkele
motie gesteund van de Partij voor de Dieren en van de SP.
Breunis van de Weerd

Bestemmingsplannen asielzoekerscentra
Christenplicht
Wij hebben de christenplicht om onze naaste te helpen. Aan
herbergzaamheid moeten wij op de een of andere manier
invulling geven. En dat er dan ook mensen tussen zitten die
ons wat minder welgevallig zijn dat moge ook duidelijk zijn.
Maar de goeden mogen niet onder de kwaden lijden. Wij
moeten hier met elkaar op een goede manier invulling aan
geven. Tegelijkertijd tijd willen wij ook niet voorbijzien aan de
problemen die zich voor kunnen doen.
<< Meer hierover leest u hier >>

Rapport Rekenkamer Oost-Nederland Follow up
planning van bedrijventerreinen Gelderland
Onbegrip
Bij de SGP bestaat er onbegrip over het verloop van deze
discussie. In het coalitie programma staat dat de economische
ontwikkeling centraal moet staan. Dat betekent dat het
bedrijfsleven "full-speed" aan het werk moet kunnen en zich kan
ontwikkelen en zich zelfs kan doorontwikkelen. De volle ruimte
moet krijgen om werk, werk, werk te creëeren.
En wat doen wij nú?
Wij voeren enorme discussies over overschotten van
bedrijfsterreinen en over de lage prijzen van bedrijventerreinen.
Onze vraag is: een overschot, waarom is dat nu een probleem?

<< Lees hier meer over het amendement dat wij samen met o.a.
de VVD indienden >>

Gelderse Museumdag
Mede mogelijk gemaakt door de Gelderse SGPStatenfractie: meer dan 75 Gelderse musea
openen deuren om dromen waar te maken.
Zaterdag 24 oktober 2015 is het Gelderse
Museumdag, het jaarlijks terugkerende evenement
voor Gelderse musea. Zij openen die dag hun
deuren tegen een gereduceerde toegangsprijs.
Voor slechts 1 euro kunnen kinderen met hun
ouders op deze dag hun favoriete museum
bezoeken of een nieuw museum ontdekken.
Dit jaar nemen er maar liefst 79 musea deel met
speciale kinderactiviteiten. Welke musea dit zijn
staat vermeld op www.geldersemuseumdag.nl.
<< Meer weten over de Gelderse Museumdag? Klik
hier >>

Jan Kees de Jager spreekt op Gelders
najaarscongres
Jan Kees de Jager is de keynote speaker op het provinciale
najaarscongres ‘Ruimte voor Gelderland’ van 3 november. Het
congres gaat over de uitdagingen voor de Gelderse regio’s. De
oud-minister en ondernemer deelt zijn ervaringen over de
samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid.
Meedoen?
Het congres is gratis toegankelijk en wordt gehouden op 3
november van 15.30-20.30 uur in het Hart van Nijkerk.
<< Meer over dit congres leest u hier >>
Aansluitend vergadering
Aansluitend aan dit congres hoopt onze Statenfractie de komende
provinciale begroting kort te bespreken met de SGP-raadsleden
en wethouders. Vanaf 20.30 uur tot 22.00 uur vergaderen wij
eveneens in het Hart van Nijkerk.

Citaat Thomas Watson:

“De juiste wijze van groeien
is om minder te worden in eigen ogen”

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.

