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Beste partijgenoten

Een outlet in Zevenaar

Dit is de laatste Gras die alle leden per post wordt toe
gezonden. Voortaan krijgen alleen abonnees standaard
de papieren versie. De meeste leden zijn tevreden met
de elektronische versie. Wilt u in de toekomst Gras per
post blijven ontvangen dan moet u ons dat laten
weten.
In deze Gras veel nieuws van actieve leden: Paul over
een outlet in Zevenaar, Jolanda over homeopathie, Mir
jam over de EGP council, Ad over De Groenen in Bel
gië en zelf doe ik verslag van een vredesmars voor
Gaza.
Ik wens u veel leesplezier.

Hij was er als een duveltje uit een doosje. Twee pro
jectontwikkelaars dingen naar de mogelijkheid om zo
waar een der grootste outlets van Europa in Zevenaar
te plaatsen. Groter dan Bataviastad in Lelystad of De
signer Outlet in Roermond. Het moet de grootste "Fac
tory Outlet" worden. Het bedrijf Stable wil het nieuwe
winkelcentrum in 2018 openen langs de A12 tussen
Arnhem en de Duitse grens. Grote merkbedrijven gaan
in de 'factory outlet' hun overtollige producten tegen
lagere prijzen aanbieden, vooral in de sectoren mode,
schoenen en sport.
Naast de outlet is plaats voor horeca, een hotel, een
welnesscentrum of andere soorten van 'leisure'.
Toeristisch
Stable mikt samen met bouwer Veluwezoom Ver
kerk en projectontwikkelaar KWP op bezoekers uit
Oost-Nederland en Duitsland, die via de A12 in Zeve
naar-Oost 'toeristisch' gaan winkelen. De gemeente
Zevenaar is enthousiast over het initiatief.
Sterk punt van de locatie Spoorallee in Zevenaar is de
ligging aan de A12. Als de doortrekking van de A15 is
gerealiseerd dan is de Spoorallee binnen een uur rijden
voor ruim 12 miljoen consumenten bereikbaar. Je mag
gaan denken aan ca. 150.000 bezoekers per jaar. Bron:
Haalbaarheidsanalyse van Goudappel Coffeng
Het meest lucratieve is dat Zevenaar alle bestem
mingsplannen kant en klaar heeft liggen sinds al heel
wat jaren en dat zomaar morgen begonnen zou kunnen
worden. Dat is uniek in heel Nederland.
Wij raadsleden van Zevenaar hebben gemerkt niet al
leen de handen op elkaar te krijgen voor dit plan. De
provincie begon als eerste te mopperen en dreigde no
tabene met een aanwijzing. Vanaf het begin heb ik ge
zegd dat niet serieus te nemen omdat een aanwijzing
geen stand zal houden bij de rechter. Jarenlang was
Nijmegen genomineerd als een mogelijke plek van ves
tiging en toen hoorde je de provincie niet. En jawel
hoor de provincie neemt het woord aanwijzing al niet
meer in de mond en spreekt over financiële injecties
om Zevenaar te steunen als we afzien van de vestiging
van een outlet.
Dat wil de raad van Zevenaar helemaal niet. Zevenaar
heeft voor de bouw van 1500 woningen grond aange
kocht. Dit aantal woningen was mede gebaseerd op
adviezen van de provincie en Stadsregio Arnhem-Nij
megen. Er zijn er nog geen 300 van verkocht. Vorig jaar
moesten we noodzakelijkerwijs 40 miljoen renteverlies
in een keer afboeken, een dreun voor onze grensstad.
Met de komst van de outlet zouden alle financiële pro
blemen van Zevenaar in één klap zijn opgelost! Ieder
een is nu zo'n beetje tegen Zevenaar: de Achterhoek,
Arnhem, Nijmegen, Liemerse gemeenten en de provin
cie. Ook politieke partijen beginnen zich te roeren. Zo
heeft de PvdA afdeling Arnhem fors uitgehaald naar
Zevenaar. Ik ben benieuwd wat de PvdA Zevenaar gaat

Otto ter Haar, partijvoorzitter

Delegatie EGP Council Istanboel
Inmiddels alweer bijna twee jaar terug liet Ronald
Schönberger van De Groenen Amsterdam me weten
dat hij me iets wilde vragen... Wat hij vroeg had ik niet
zo een twee drie verwacht: of ik voor De Groenen op
de lijst wilde voor de aankomende Amsterdamse ge
meenteraadsverkiezingen. Waarom? Omdat hij mijn
groene en sociale hart had herkend in mijn activiteiten
voor onder meer StoereVrouwen, vertelde hij mij. Zo'n
mooi verzoek kon ik natuurlijk niet weigeren. Toen De
Groenen haar lijst voor de Europese verkiezingen pre
senteerde stonden we vervolgens met drie vrouwen
bovenaan de lijst. Best uniek. Na de Amsterdamse
stoomcursus van Ronald spijkerde onze lijsttrekker Jo
landa Verburg me voor Europa zo snel mogelijk bij. Van
huis uit heb ik het sociale en groene al meegekregen.
Nu, jaren later in 2014, zijn de Europese verkiezingen
net voorbij. Als Groenen in Europa zijn we niet ontevre
den met het resultaat, maar zien we natuurlijk wel dat
er nog heel veel moet gebeuren. Daar gaan we het
begin november met alle Groenen van Europa over
hebben.
Samen met Jolanda mag ik als afgevaardigde naar de
Council van de European Green Party in Istanboel.
Onderwerpen die voor mij meteen uit het programma
springen zijn: Sustainability, Energy en Women's rights.
We blikken natuurlijk ook vooruit naar de Climate
Change Conference, COP21, december 2015 in Parijs.
Wat een eer! Ik zie er echt naar uit.
Mirjam van Rijn
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doen. De raad kan een beetje naar achteren leunen.
We hebben het geld binnen. Als de outlet er niet komt
krijgen we provinciaal geld en als de Factory Outlet er
wel komt zijn we van veel braakliggende grond af en
horen de kassa al rinkelen.
Eind goed al goed? Ik weet het nog niet. De tegen
stand verhardt zich. Hoewel ik het glimlachend kan be
zien bekruipt me toch het ongeruste gevoel dat met
enkele minder geslaagde manoeuvres van ons college
van B en W het fragiele Zevenaarse kunstwerkje zo
maar kan instorten. Het college bestaat uit D66, PvdA
(?!) en Lokaal Belang. Ik hou u op de hoogte!

arts te raadplegen. Vooral als het om eenvoudige aan
doeningen gaat als verkoudheid, griep, allergie, spier
pijn, darmkrampen, verstuikingen en spierpijn. Zouden
wij direct de huisarts raadplegen om de reguliere mid
delen toegediend te kunnen krijgen dan waren onze
gezondheidszorgkosten nog hoger.

Paul Freriks, raadslid Zevenaar

De homeopathie in de ban
Sinds 1 juli 2012 mag op de verpakking en de bijsluiter
van een homeopathisch geneesmiddel niet meer staan
waar het middel voor bedoeld is. Liegen mag niet maar
moet alles wetenschappelijk bewezen zijn om werk
zaam te zijn?
Al jaren heb ik homeopathische middelen in mijn ‘me
dicijnkastje’, veelal van mijn moeder doorgekregen.
Wie kent niet het middel Prrrikweg dat acuut verlichting
geeft bij insectenbeten? Of Nisyleen tegen griep en
verkoudheid? Tot 1 juli 2012 stond netjes op de ver
pakking en de bijsluiter waar het voor bedoeld was,
maar nu mag dat niet meer. Zeker driekwart van alle
huishoudens gebruikt wel eens een homeopathisch ge
neesmiddel. In totaal worden jaarlijks zo’n 4,5 miljoen
homeopathische middelen verkocht.
Gelukkig dat homeopathische geneesmiddelen niet gif
tig zijn voor mens en dier, in tegenstelling tot veel regu
liere geneesmiddelen, anders zouden we ons heel erg
zorgen moeten maken dat verkeerd gebruik op de loer
ligt nu de indicatie op de verpakking verdwenen is.
Waarom iets in de ban doen terwijl zoveel mensen er
baat bij (denken te) hebben?

Indicatie terug op de verpakking
Liegen mag niet dus zeggen dat een medicijn ergens
een oplossing voor biedt terwijl het niet is bewezen is
onjuist. Veel erger vind ik dat op een pakje sigaretten
staat dat het de gezondheid kan schaden terwijl het
toch gewoon in de winkel verkocht mag worden. Ho
meopathische middelen schaden niemand. Waar is de
reguliere zorg bang voor?

Wetenschappelijk bewijs
Toch slaat minister Schippers de plank mis door te
stellen dat homeopathische middelen niet wetenschap
pelijk bewezen zijn. Zij wijst daarmee slechts op de
manier waarop het bewijs geleverd wordt en niet op de
bewezen effectiviteit van het homeopathische genees
middel. Blijkbaar is Schippers nog niet op de hoogte
dat er wel degelijk onderzoeken bestaan die bewijzen
dat homeopathie heilzaam is.

Er mag nog steeds vermeld worden dat het een home
opathisch geneesmiddel is maar bij welke klachten het
een heilzame werking heeft mag er niet op staan. Te
zot voor woorden. Laat ieder individu gewoon zelf de
keuze maken in plaats van de betutteling door onze
overheid. Ik pleit voor de terugkeer van de indicatie op
de verpakking omdat het de burger duidelijkheid biedt,
keuzevrijheid geeft en de staat veel zorgkosten scheelt.

Vooral jammer is dat het gebruik van homeopathische
geneesmiddelen de gezondheidszorgkosten omlaag
brengt, omdat veel mensen aan zelfhulp doen en eerst
naar homeopathische middelen grijpen alvorens een

Jolanda Verburg
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Vredesmars voor Gaza
Zondagmiddag 10 augustus nam ik deel aan de Vre
desmars voor Gaza in Utrecht. Het weerbericht was
slecht (code geel) dus ik kleedde me op een stevige re
genbui en nam een paraplu mee die goed van pas
kwam. Ondanks het slechte weer was de manifestatie
goed bezocht. Ruim duizend deelnemers hoorde ik
vertellen en zo zag het er ook wel uit. Ik zag veel Pales
tijnse vlaggen om me heen.
Behalve de initiatiefneemster Lisanne Boersma waren
er zeven sprekers van diverse organisaties: drie voor
de stadswandeling en vier erna. De drie ervoor stelde
weinig voor: veel retoriek en geen constructieve
ideeën. Tijdens de wandeling sprak ik met een Israëli
sche vrouw die meeliep maar zich wat verloren voelde
tussen het merendeels jeugdige Arabisch-ogende pu
bliek. Ik vertelde haar over het programma van De
Groenen die voor één staat is met gelijke burgerrech
ten voor alle bevolkingsgroepen. Het was leuk te horen
dat zij daar ook achter stond in plaats van de tweesta
tenoplossing die de discussie beheerst. Terug op het
plein Vredenburg hoorde ik de voorzitter van Een
Ander Joods Geluid. Dat was de meest evenwichtige
toespraak. Vervolgens werd ik door Iraanse televisie
uitgenodigd voor een interview waar ik graag aan tege
moet kwam. Toen dat klaar was werd Judith Sargentini
(Europarlement GroenLinks) uitgefloten voor iets wat ik
gemist had. Dat fluitconcert hield lang aan en vond ik
een mooi moment om naar huis te gaan.
Er waren witte ballonnen uitgedeeld met een kaartje
met de naam van een kind dat was overleden ten ge
volge van het geweld van de afgelopen weken in Gaza.
Mijn kaartje betrof Nagm Mahmoud al-Zweidi, die,
twee jaar oud, op 19 juli omkwam bij een bombarde
ment van Beit Lahia.
Otto ter Haar

Amendement partijprogramma
Hoofdstuk 3: Belastinghervorming
Na "afschaffing van de vrijstellingen" toevoegen:
"Om de kosten voor lage inkomens te beperken en een
gezond en milieuvriendelijk voedingspatroon te bevor
deren houden onbewerkte groente en fruit het lage
btw-tarief."

Toelichting op de begroting
De partij heeft te weinig inkomsten om alle gewenste
uitgaven te dekken. Daarom moeten we prioriteiten
stellen. Het partijbestuur heeft daartoe de volgende in
deling gemaakt:
Categorie 1: kosten die nodig zijn voor de organisatori
sche continuiteit van de partij
Categorie 2: kosten voor het deelnemen aan verkiezin
gen met een minimaal budget
Categorie 3: alle overige kosten
Voor de uitgaven van catergorie 1 hebben we voldoen
de inkomsten uit contributies en schenkingen.
De kosten van categorie 2 zijn gedeeltelijk gedekt. Voor
deelname aan de statenverkiezing moeten aanvullende
fondsen gevonden worden.
Voor uitgaven in categorie 3 zijn geen middelen: leden
die actief zijn voor de partij betalen hun eigen onkos
ten. Wel accepteert de partij schenkingen die geoor
merkt zijn voor de onkosten van een lid in een bepaald
jaar.

Begroting De Groenen 2015
Inkomsten
Contributies

Bedrag
€ 1.500,00

Overige inkomsten
Rente, dividend
Schenkingen
Reimbursement EGP

€ 100,00
€ 10,00
€ 1.000,00
€ 800,00

Tekort
Totaal

€ 2.460,00
€ 5.870,00

Uitgaven
Vergaderingen
Gras
Website
partijbestuur
Kamer van Koophandel
Postbus
bankkosten
EGP contributie
Council EGP 2x
Waarborgsommen PS
Campagne PS
Onvoorzien

Bedrag
€ 150,00
€ 500,00
€ 100,00
€ 300,00
€
€ 195,00
€ 100,00
€ 1.000,00
€ 1.400,00
€ 1.125,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 5.870,00

Prio
1
1
1
3
1
1
1
1
3
2
2-3
1-3
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Agenda 59e partijcongres
Zaterdag 27 september 2014
Milieucentrum Utrecht
Oudegracht 60 te Utrecht
Zaal open vanaf 12:30 uur
1. 13:15 Opening door congresvoorzitter Paul Freriks
2. 13:20 Verslag 58e congres van 29 maart 2014
3. 13:30 Verslag van het partijbestuur
4. 13:45 Begroting 2015
5. 14:00 Amendement Huishoudelijk reglement.
6. 14:05 Partijprogramma: amendementen uniform
btw-tarief e.a.
14:15 pauze
7. 14:30 Rondje afdelingen
8. 14:45 Provinciale Staten-verkiezingen
9. 15:30 Rondvraag
10. 15:40 Sluiting
Voor bezoekers is er een exemplaar van het Verkie
zingsprogramma 2014 zolang de voorraad strekt.

Agenda
27 september 2014, 59e partijcongres Milieucentrum
Utrecht
7-9 november 2014, 21e Council EGP, Istanboel
4 maart 2015, verkiezing Provinciale Staten en
Waterschappen
15 maart 2017, Tweede Kamerverkiezing

Landelijk secretariaat
info@degroenen.nl
www.degroenen.nl
www.facebook.com/DeGroenenNederland
www.twitter.com/DeGroenen
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De Groenen, nieuwe politieke beweging in
België
Ik ben Ad van Rooij en was in 2010 lijsttrekker van De
Groenen in Sint-Oedenrode. Ik ben 61 jaar en ge
trouwd met Annelies. Wij wonen sinds januari 2011 in
Zonhoven (België). Vanaf het moment dat ik in samen
werking met lijsttrekker Bianca van Dijk van De Groe
nen in Heusden ging meedoen aan de gemeenteraads
verkiezingen van Sint-Oedenrode kregen Bianca en ik
te maken met partijpolitieke terreur. Burgemeester
Peter Maas van Sint-Oedenrode en burgemeester
Henk Willems van Heusden hebben kort na deze ver
kiezingen een valse strafaangifte van smaad gedaan
tegen Bianca en mij als lijsttrekkers van De Groenen in
Heusden en Sint-Oedenrode. Korte tijd later werd in
opdracht van burgemeester Peter Maas zodanig ernsti
ge terreur op mij uitgeoefend dat mijn leven in Neder
land niet meer veilig was. Om deze reden heb ik 22
april 2010 moeten vluchten naar België en daar politiek
asiel aangevraagd.
Tijdens mijn verblijf in België heb ik moeten constate
ren dat Nederland haar buurland België gebruikt als
dekmantel voor het vergiftigen van de wereld (waaron
der de Belgen zelf) met miljarden kilogrammen giftige
kankerverwekkende stoffen als valselijk geëtiketteerd
arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) en daarbij
Europese richtlijnen, verordeningen, verdragen en ar
resten overtreedt. Met het Benelux-verdrag zit België
hier zodanig mee ingetrokken dat die samenwerking
met Nederland, ook vanwege strijdigheid met het Euro
pees verdrag, onmiddellijk dient te worden verbroken.
Mede om die reden is de roep naar een nieuwe politie
ke beweging in België groot en is een nieuwe politieke
beweging “De Groenen” in België ontstaan.
Het Verdrag van Lissabon (Europese Grondwet) laat
toe dat politieke partijen zich in alle lidstaten van de
Europese Unie vestigen met de hoofdzetel in een lid
staat. Dat verhoogt de democratie in de Europese
Unie. Als België de eerste wordt, dan zullen andere
landen binnen de Europese Unie volgen waarmee De
Groenen, met haar hoofdzetel in Utrecht, als eerste Eu
ropese Partij deze grensoverschrijdende vergiftiging en
andere grensoverschrijdende problemen in alle landen
van de Europese Unie politiek aan de kaak kunnen
stellen. Hoe ernstig het is met de vergiftiging van we
reld (waaronder België) vanuit Nederland, en hoever
daarbij wordt gegaan om dat uit het nieuws te houden,
kunt u lezen op de site: www.degroenen.eu
Ad van Rooij

