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

17 oktober 2016

In deze nieuwsbrief
• Commissaris van de Koning Cornielje over Breunis
van de Weerd
• Afscheid Breunis van de Weerd
• De maidenspeech van Bennie Wijnne
• Gelderse Museumdag 2016

Commissaris van de Koning Cornielje over Breunis van de Weerd:

Je hebt nooit de gelegenheid voorbij laten gaan om
het SGP-geluid te laten horen
Breunis van de Weerd werd bij zijn afscheid op 28 september 2016
toegesproken door commissaris van de Koning Cornielje:
Geachte heer Van de Weerd of meneer Breunis, zoals je ook soms
werd genoemd. Je werd in 2004 geïnstalleerd als lid van Provinciale
Staten en opvolger van de heer Schotanus. Daarvoor was je al lid van
de Provinciale Commissie Verkeer en Water. En vanaf 2006 was je ook
Heemraad van het waterschap Vallei en Eem. Je vergaderde nog in
Rijnstate 3.1. Dat is een gebouw dat nu al niet meer bestaat. Daar
verrijst nu een prachtig nieuw gebouw.
Jij maakte nog het afscheid mee van de vertrekkend Commissaris van
de Koningin de heer Kamminga. Het Gelders parlement bestond toen
uit 75 leden verdeeld over 9 fracties en ... << Lees hier verder >>

Afscheid Breunis van de Weerd

Breunis van de Weerd nam op 28
september 2016 afscheid van Provinciale
Staten. Zijn afscheidswoord:
Mijnheer de voorzitter, geachte Statenleden,
Het is inderdaad voor de tweede keer dat ik afscheid neem als
Statenlid. Het is ruim 10 jaar geleden dat ik hier voor de eerste keer
als Statenlid geïnstalleerd werd. En dan denk ik nu: wat zijn dan na
10 jaar de verschillen?
Natuurlijk zijn er verschillen. Wij zijn in deze periode politieker
geworden. Maar zijn wij ook dualer geworden? Ik heb hier een
vraagteken achter gezet. In 2010 moesten wij leren om duaal te
zijn en ik heb het idee dat wij het nog ... << Lees hier verder >>

De maidenspeech van Bennie Wijnne

De nadere uitwerking van het programma leefbaarheid
De SGP heeft 10 speerpunten, waarvan er acht te herleiden zijn
naar het onderwerp leefbaarheid. En voor mijn eerste speech kon
ik mij dan ook geen beter onderwerp wensen. Ik had een lange
speech voorbereid van ongeveer vier bladzijden. Maar later bleek
mij dat ik mij in deze Staten ook aan de spreektijdregeling moet
houden. In deze vier bladzijden had ik een beeld geschetst van de
ideale stad in Gelderland. De ideale stad qua leefbaarheid.
Ik had deze stad Gelrestad genoemd. Een stad met veel groen,
een stad waar mensen omzien naar elkaar, een stad waar in
harmonie werd samengeleefd en waar iedereen volop kansen
kreeg. Waar nieuwkomers mee konden doen en waar iedereen
volop aan de "bak" kon. Maar helaas dat was maar een dagdroom.
Want in werkelijkheid is het ... << Lees hier verder >>

Gelderse Museumdag 2016
Op zaterdag 22 oktober doen meer dan 70 Gelderse musea mee met
de Gelderse Museumdag. Voor maar 1 euro kunt u op deze dag een
museum bezoeken en meedoen met activiteiten speciaal voor
gezinnen met kinderen. Het thema is dit jaar 'Verleg je grenzen':
Musea zijn dé plek om je grenzen te verleggen. Je ziet er kunstwerken
die je niet voor mogelijk houdt, reist terug of juist vooruit in de tijd en je
doet er dingen die op school of thuis niet kunnen. Bezoek tijdens de
Gelderse Museumdag op 22 oktober één van de deelnemende musea en
verleg je grenzen!
Veel musea, dus veel te doen
Bezoek uw favoriete museum, of ontdek een nieuw museum. Er is altijd
wel een deelnemend museum bij u in de buurt. Klik hier voor meer
informatie.

Christus zeg niet
niet::
"Waakt en bidt, opdat gij niet verzocht wordt (passief),"
maar
"Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt (actief)."

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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