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Utrecht, 25 februari 2002 

 

Beste leden en sympathisanten van De Groenen, 

 

In deze laatste dagen voor de verkiezing van de gemeenteraden 

leest u hier over de verrichtingen van onze afdelingen in 

Amsterdam, Haarlem, Zwolle en Leiden. 

 

Het partijbestuur heeft in de aanloop naar de Tweede Kamer-

verkiezing gesproken met de nieuwe partij Duurzaam Nederland. 

Het resultaat daarvan leest u in de bijdrage van Huib Poortman. 

 

Het kabinet heeft besloten € 800 miljoen te investeren in de 

ontwikkeling van een Amerikaans gevechtsvliegtuig. Wij hebben 

onze bedenkingen en voeren hier actie tegen samen met de 

Socialistische Partij. 

 

Namens partijbestuur, 

 

Otto ter Haar, partijvoorzitter 

 

Verslag 27e partijcongres De Groenen  
 

Zaterdag 15 december 2001 in Cultureel Centrum Oog in Al, 

Händelstraat 3, Utrecht. 

 

Aanwezigen 15 leden: Helene Stafleu, Huib Poortman, Otto ter 

Haar, Frank Plate, Marian Hulscher, Paul Berendsen, Harry 

Schoch, Jan Hartstra, Tetsje Tichelaar, Sietse Postma, Jozef van 

Kessel, Cor Loos, Gerald Sprik, Ben Kal, Theo Doornebosch 

Machtiging Arnold Renkema bij Helene Stafleu 

 

Afgezegd: Andreas Ligtvoet, Karel Lorteije, Nel Sieswerda-de 

Vries,  Fred de Jong, Xandra Asselbergs, Bert Tiddens, Ger 

Levert, Peter Pot, Rob Visser, Job Jongkind, Jan van der Feltz, 

Reinnier van Eijk 

 

1. 11.18 opening door congresvoorzitter Otto ter Haar 

Toevoegingen aan de agenda: 

2a: verslag van het vorig congres. 

8b: benoeming congreswerkgroep; benoeming programma 

commissie. 

 

Frank Plate neemt het congresvoorzitterschap over 

 

2.a Verslag vorig congres wordt vastgesteld. 

 

2. Verslag partijbestuur (Otto ter Haar ): 

Contributies: 200 leden hebben betaald; 220 hebben (nog) niet 

betaald in weerwil van brieven hierover. 

Contactpersonen van afdelingsbesturen zullen een overzicht van 

de leden krijgen die wel/niet betaald hebben. Zij worden verzocht 

de leden, die niet betaald hebben persoonlijk te benaderen. 

Xandra Asselbergs is Otto ter Haar opgevolgd als vertegenwoor-

diger van de Nederlandse De Groenen bij de Europese Groenen 

(EFGP). 

Helene Stafleu deelt mee dat zij 13 december in Brussel de eerste 

Europese Green Summit heeft bijgewoond. Dit werd goed be-

zocht, ook met Europese groene VIPs (ministers, een vice-pre-

mier), pers en cameraploegen. Er waren sprekers over de Euro-

pese Conventie. Gesproken werd over fundamentele kwesties 

betreffende Oost-Europa. Benadrukt werd hoe belangrijk zowel 

verticale als horizontale contacten zijn bij het ontwikkelen en 

onderhouden van “familiebanden” tussen de Europese Groenen. 

Men had een gevoel van eensgezindheid. De volgende Europese 

Groene Top wordt in Spanje gehouden, het land dat in de ko-

mende periode de voorzittersfunctie in de EU overneemt. 

Otto ter Haar vertelt over de juridische actie n.a.v. de oorlog in 

Afghanistan. De Groenen heeft zich aangesloten bij het Platform 

tegen de nieuwe oorlog. Namens dit Platform voert de Vereniging 

van Juristen voor de Vrede een proces tegen de Staat. Er is een 

kort geding geweest tegen de Staat vanwege het meedoen met de 

oorlog tegen Afghanistan. Het beroep is afgewezen. Hoger beroep 

is nu gaande. 

Ben Kal vraagt waarom De Groenen geen contact hebben met de 

partij Duurzaam Nederland in oprichting? Manuel Kneepkens 

(Stadspartij Rotterdam en ex-De Groenen) en Anneke Boerma 

(ex-De Groenen, Statenlid Noord Holland 1994-1998 namens De 

Groenen) zijn initiatiefnemers. Huib Poortman gaat 16 december 

met Manuel Kneepkens praten. Dit punt wordt verder besproken 

onder punt 6 (hieronder). 

 

3. Afrekening 1999 en 2000. 

Namens de kascommissie (Cor Loos en Sjoerd Blom) spreekt Cor 

Loos. Met de kas is niets mis de cijfers kloppen met electronische 

gegevens (giroafrekeningen) echter onderliggende nota‟s e.d. 

ontbreken uit de tijd dat post voor De Groenen naar Amsterdam 

gestuurd werd. 

- EFGP: is deze post niet erg hoog. Antwoord: Er is een bijeen-

komst in Australië geweest. Onze vertegenwoordiger (Otto ter 

Haar) heeft dit voor aanzienlijk deel uit eigen portemonnee 

betaald. Xandra Asselbergs is hem nu opgevolgd. Er wordt gepleit 

voor meer geld en energie in activiteiten voor website e.d. i.p.v. 

voor de EFGP. Antwoord: Dit gebeurt al (Andreas Ligtvoet). Er is 

een landelijke site met faciliteiten voor afdelingen. Het gebrek aan 

actieve kandidaten is het probleem, dit heeft geen financieel 

aspect.  

- Contributie: 1999 was een bijdrage voor Inuit Indianen in 

Canada; 2001 voor Vrede organisaties 

- Afdelingen: afdelingen krijgen alleen extra bijdragen in verkie-

zingsjaren. 

-  Telefoonnota 2000: Het is onduidelijk waarom deze zo hoog is. 

Paul Berendsen krijgt de opdracht de specificatie te achterhalen. 

De afrekening 1999 wordt vastgesteld. 

De afrekening 2000 wordt vastgesteld met voorbehoud dat op het 

volgend congres de telefoonrekening gespecificeerd wordt. 

 

4. Het voorstel één contributiebedrag vast te stellen, dus minima 

niet meer minder te laten betalen wordt niet aangenomen (9 tegen, 

6 voor en 2 onthouding). De contributie blijft ongewijzigd en 

wordt naar euro‟s omgerekend. 

 

5. Begroting 2002.  

-  EFGP: post wordt erg hoog bevonden. Antwoord: De contribu-

tie is 900,-- euro. Resterend bedrag is nodig voor reis- en verblijfs-

kosten van onze vertegenwoordiger. Het is van groot belang te 

blijven deelnemen. Wel wordt de nieuwe vertegenwoordigster de 

boodschap meegegeven te overwegen niet alle vergaderingen van 

de EFGP bij te wonen. Xandra Asselbergs zal verzocht worden in 

Gras een toelichting op de EFGP te geven. 

- Afdelingen: Zwolle, Haarlem, Leiden, Amsterdam krijgen ieder 

fl.1500,-- voor de verkiezingen; de deelraden in Amsterdam: 

f500,-- per wijk 

- Tekort: Post onvoorzien: 10% van de begroting.Er wordt inge-
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teerd op het vermogen. Het is nodig dat er nieuwe leden bijkomen. 

De niet-betalers moeten eerst benaderd worden door de contact-

personen van de afdelingen. Wanneer het in maart 2002 bij de 200 

betalende leden blijft moet er bezuinigd worden. Er moet vooral 

ingezet worden op “gratis” publiciteit via de pers.  

- De begroting wordt goedgekeurd met dien verstande dat het DB 

in maart 2002 in GRAS bekendmaakt hoe de inningsactie van 

contributiegelden verlopen is. 

  

6. Evaluatie van de Partijstrategie.  

De strategie van na de 2e kamer verkiezingen 1998 om met lokale 

partijen samen te gaan werken is mislukt. Duurzaam Nederland 

zal inhoudelijk veel op De Groenen lijken. Huib Poortman zal 

nagaan in hoeverre er samengewerkt kan worden en doet verslag 

in de volgende Gras. 

 

7. Benoeming leden van het dagelijks bestuur wordt verschoven 

naar na bespreking amendementen partijgrogramma (zie punt 10). 

 

8. Verslag afdelingen. 

Haren: Marian Hulscher zegt dat er in Haren onvoldoende mensen 

gevonden zijn om actief mee te doen met raads- en commissie-

werk. Haren ziet af van deelname aan de gemeenteraadsverkie-

zingen. 

Haarlem gaat door (zie Gras 13). Ben Kal kan zich niet herkies-

baar stellen vanwege een ernstige ziekte die hij onder de leden 

heeft. 

Leiden: Jan Hartstra deelt mee dat Jacques de Coo het lijsttrekker-

schap van Leiden Weer Gezellig/De Groenen overneemt van 

Margje Vlasveld. 

Zwolle: Cor Loos deelt mee dat er een goede samenwerking is met 

GroenLinks, programmatisch blijken er grote overeenkomsten 

met De Groenen te zijn. Unaniem is Peter Pot, door zijn optreden 

in de Raad de afgelopen jaren,  gekozen als lijsttrekker voor de 

lijst GroenLinks/De Groenen. 

Amsterdam: 

 

9. 13.00 pauze. 

 

8 (vervolg). Voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen. 

 

Haarlem wil graag financiele ondersteuning.  

Ben Kal: met alle afdelingen samen affiches en folders laten 

drukken brengt de kosten omlaag.  

Cor Loos: in Zwolle is dat al gedaan.  

Kal: dan moeten we ervoor zorgen dat het in andere gemeenten 

samen gebeurt. Dan kun je ook eenzelfde stijl hanteren. De zon-

nebloem van De Groenen moet herkenbaar zijn op alle affiches. 

Paul Berendsen: in ons gezamenlijk logo voor de hele stad staat 

het niet, in de deelraden is zoiets misschien nog wel mogelijk.  

Kal betreurt het dat in Amsterdam wat dit betreft over De Groenen 

is "heengewalst". Het partijbestuur had voor een gemeenschap-

pelijke basis moeten zorgen.  

Otto ter Haar: wij hebben nu eenmaal niet zo'n sterke positie als 

Amsterdam Anders. 

Kal: op folders en affiches moet in ieder geval staan hoe mensen 

lid kunnen worden van De Groenen.  

Het congres geeft dit als opdracht mee aan Zwolle en Leiden en 

Amsterdam. De afdelingen nemen onderling nog contact op. 

Ter Haar wil graag de "slapende" afdeling Amsterdam reanimeren. 

Wil alleen met hen zaken doen en niet met AA/DG. Constateert 

dat de fusie niet gunstig uitpakt voor De Groenen.  

Berendsen: maar die fusie werd gesteund door het partijbestuur in 

het kader van de strategie om aan te sluiten bij lokale partijen.  

Ter Haar: toch graag de herkenbaarheid versterken.  

Jan Hartstra: in Leiden is dat moeilijk omdat LWG en De Groenen 

heel erg verstrengeld zijn. 

 

10. Partijprogramma 2002 

Otto ter Haar nam net voorzitterschap over. Ben Kal zat voor bij 

de behandeling van amendement 25. 

 

Permanente Programmacommissie (PPC) 

 

Er komt een PPC die het partijprogramma voortdurend bijwerkt. 

Het partijbestuur is belast met de personele invulling hiervan. 

Het programma wordt een vast agendapunt op elk congres. Het 

wordt niet elke keer in Gras gepubliceerd, maar de "updates" die 

de PPC voorstelt worden wel elke keer aan het congres 

voorgelegd en kunnen dan geamendeerd worden. 

De actuele versie van het programma is altijd te downloaden via 

de website of op te vragen bij het secretariaat. 

 

De volgende amendementen zijn  aangenomen: 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 

11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 en naar hoofdstuk 14, 21, 22a in 

redactie volgens preadvies, 22b, 24, 25 

De volgende amendementen zijn verworpen: 6, 12, 14, 22c, 22d, 

23 

De volgende amendementen zijn ingetrokken: 2, 3 

 

Het programma is vastgesteld met 15 stemmen voor en 1 onthou-

ding. 

Een motie van Helene Stafleu riep het congres op om zich over 

een extra aantal paragrafen van het concept programma uit te 

spreken omdat deze verouderd of niet adequaat zouden zijn. Het 

congres besluit hieraan gezien het late tijdstip geen gehoor te 

geven (met 10 tegen 4 stemmen), maar geeft de PPC de vrijheid 

om de zinsneden die objectief gezien verouderd of onjuist zijn uit 

het programma te verwijderen. De overige opmerkingen uit de 

motie geeft het ter overdenking mee aan de PPC. 

Joseph van Kessel vindt het geen stijl dat er op het laatste moment 

een motie wordt ingediend met deze strekking. Dat had bij het 

maken van het concept moeten gebeuren. Helene Stafleu verklaart 

dat dat inderdaad zo is, maar dat de makers van het conceptpro-

gramma daar door gebrek aan tijd en menskracht niet aan toe 

gekomen zijn. 

 

7. Het congres benoemt Helene Stafleu en Huib Poortman bij 

acclamatie in het Dagelijks Bestuur. 

 

8b. Instelling congreswerkgroep 

De werkgroep die het congres van 15 juni zal voorbereiden 

bestaat uit Cor Loos, Frank Plate en Ben Kal. 

 

11. Rondvraag. Geen. 

 

12. Otto sluit de vergadering om 16:00 uur. 
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Afrekening 2001 
 

De kascommissie bestaande uit Cor Loos en Ruud Repko heeft 

onderstaande afrekening juist bevonden en zal tijdens het congres 

in juni commentaar geven. 

 

Otto ter Haar, penningmeester 

 

Staat van baten en lasten 2001 

   

Lasten guldens euros 

Afdelingen fl 1.400,00  € 635,29  

Bestuur fl 1.016,49  € 461,26  

Congres fl 277,00  € 125,70  

Contributie fl 285,16  € 129,40  

EFGP fl 5.308,49  € 2.408,89  

Gras fl 8.185,72  € 3.714,52  

Website fl 705,00  € 319,92  

Telefoon fl 510,42  € 231,62  

Rente fl 0,21  € 0,10  

Totaal fl 17.688,49  € 8.026,69  

   

Baten 2001 2001 

Contributies fl 13.481,46  € 6.117,62  

Rente fl 2,69  € 1,22  

Kapitaalrekening fl 1.591,16  € 722,04  

Triodos fl 1,23  € 0,56  

Totaal fl 15.076,54  € 6.841,44  
 

 

Balans van De Groenen 31 december 2001 

    

Debet  Credit  

Giro € 1.023,19  Vermogen € 22.377,11  

Kapitaal € 17.673,54  Zaalhuur € 104,37  

Triodos € 46,15  Afdelingen € 2.000,00  

Kas € 0,00  Declaraties € 200,00  

Leden 1999 € 90,76    

Leden 2000 € 1.651,76    

Leden 2001 € 3.249,07    

Gras 2000 € 79,41    

Gras 2001 € 158,82    

Acceptgiro's € 0,00    

Enveloppen € 100,00    

Postzegels € 0,00    

Nietmachine € 20,00    

Perforator € 5,00    

Papiersnijder € 40,00    

Kopieerkaart € 20,00    

Ordners € 10,00    

Logo € 25,00    

Programma's € 10,00    

Website € 25,00    

Kiesraad € 453,78    

Totaal € 24.681,48  Totaal € 24.681,48  
 

 

Duurzaam Nederland en De Groenen 
 

Sinds 21 januari bestaat Duurzaam Nederland. Tijdens het 

partijcongres van De Groenen heb ik medegedeeld dat ik bij de 

oprichting van die nieuwe partij betrokken was. Nadat op ons 

partijcongres besloten was niet aan de Kamerverkiezingen van 

2002 deel te nemen, bestonden er geen bezwaren tegen de 

combinatie van DB-lid bij De Groenen en betrokkenheid bij DN. 

Ik ben vervolgens toegetreden tot het voorlopig bestuur van 

Duurzaam Nederland. 

De uitgangspunten van DN komen op veel gebieden, zeker waar 

het de houding tegenover natuur en milieu betreft, overeen met die 

van DG. DN heeft een „bredere‟ doelstelling, met name waar het 

gaat om onze veelkleurige samenleving. DN wil de „nieuwe 

Nederlanders‟ uitdrukkelijk meer bij de politiek betrekken. DN is 

zeker geen „Allochtonenpartij‟ en evenmin een protestpartij. DN 

ziet de diversiteit van onze samenleving als een gegeven waarvan 

de we de voordelen moeten uitbuiten en de nadelen moeten 

aanpakken. 

Kort en goed, op 3 februari heeft er een verkennende bespreking 

plaatsgevonden tussen een deel van het bestuur van Duurzaam 

Nederland en het DB van De Groenen. De intentie tot wederzijdse 

steun is uitgesproken, er is vooralsnog geen sprake van samenwer-

king. DN zou steun van DG bij de a.s. Tweede Kamerverkiezing-

en zeer op prijs stellen en heeft gesuggereerd één of meer leden 

van DG een plaats te geven op de kandidatenlijst van DN. 

Samenwerking zou ook steun bij het indienen van kandidaten-

lijsten kunnen inhouden. 

In de vergadering van het Algemeen Bestuur dan De Groenen op 

 23 februari is het voorstel van DN besproken. Daarna is er een 

tweeledig voorstel aan Duurzaam Nederland geformuleerd. Aan 

DN wordt voorgesteld een kandidaat namens De Groenen op 

plaats 2 of 3 van de kandidatenlijst van Duurzaam Nederland op te 

nemen en aan het verkiezingsprogramma van DN wordt een 

aantal passages toegevoegd waarin de standpunten van DG, zoals 

verwoord in ons partijprogramma, vastgesteld op ons 27
e
 partij-

congres op 15 december 2001 substantieel naar voren komen. 

Hierbij moet b.v. gedacht worden aan standpunten over biologi-

sche landbouw en ruimtelijke ordening. 

Het bestuur van Duurzaam Nederland zal de voorstellen van het 

bestuur van De Groenen naar alle waarschijnlijkheid bespreken in 

zijn vergadering van 3 maart a.s. 

Het is dus zeer kort dag. Wanneer ons voorstel door DN wordt 

aangenomen, zullen wij op zeer korte termijn met één of meer 

kandidaten naar voren moet komen, waarvan ten minste één 

bereid moet zijn op plaats 2 of 3 van de lijst van DN te gaan staan 

met de verplichting die plaats, bij een gunstige verkiezingsuitslag, 

in te nemen. Duurzaam Nederland is ervan overtuigd dat de 

plaatsen 2 en 3 verkiesbare plaatsen zijn. 

Het Algemeen Bestuur van De Groenen heeft besloten, wanneer 

het bestuur van DN het bovengenoemde voorstel accepteert op 

zaterdag 9 maart 2002 bijeen te komen in een voor alle leden 

toegankelijke vergadering. Het doel van die vergadering zal zijn 

een kandidaat voor plaatsing op de lijst van Duurzaam Nederland 

aan te wijzen. 

Voorts zal er worden vastgesteld hoe, door wie en onder welke 

voorwaarden de aanvullingen op het verkiezingsprogramma van 

Duurzaam Nederland zullen worden geformuleerd. 

Voelt u zich geroepen? Bent u of kent u de ideale kandidaat en is 

hij/zij lid van De Groenen?  

Neem dan, zo spoedig mogelijk na 3 maart, contact op met mij op, 

per telefoon of E-mail. Ik kan dan melden wat er in het bestuur 
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van Duurzaam Nederland besloten is en of het dus zin heeft op 9 

maart bijeen te komen. Ik zal mijn uiterste best doen ervoor zorg 

te dragen dat alle belangstellende leden van De Groenen tijdig 

geïnformeerd zijn, zodat zij kunnen deelnemen aan de beslissende 

vergadering op 9 maart. 

Het is daarvoor nodig dat uw emailadres of telefoonnummer bij 

het dagelijks bestuur bekend is. 

 

Huib Poortman, lid dagelijks bestuur 

 

Tel. 010-2135315 

Email:  hh.poortman@wanadoo.nl 

Website Duurzaam Nederland: www.duurzaamnederland.nl  

 

 

Uit de afdelingen 
 

Amsterdam 
 

“Wie anders wil, moet anders stemmen” 
 

Onder deze verkiezingsslogan is Amsterdam Anders/De Groenen 

in de gemeente Amsterdam met haar verkiezingscampagne van 

start gegaan.  

Behalve in de gemeenteraadsverkiezingen op 6 maart voor de 

centrale stad, doet Amsterdam Anders/De Groenen ook mee in de 

verkiezingen voor de zogenaamde stadsdeelraden. In sommige 

grote steden zijn een aantal  bestuurszaken overgeheveld naar de 

stadsdeelraden met de bedoeling om bewoners meer te betrekken 

bij het inrichten en besturen van hun wijk. In Amsterdam zijn er 

nu 13 stadsdelen met een deelraad. Amsterdam Anders/De 

Groenen doet mee in de deelraadverkiezingen in de wijken 

Oud-West, Noord, Zeeburg, Zuider-Amstel, 

Oost-Watergraafsmeer, Zuid-Oost, Westerpark en Oud-Zuid. In 

het stadsdeel De Baarsjes die bij de vorige verkiezingen één zetel 

won, kon helaas geen nieuwe lijst samengesteld worden. 

Nieuw is dat Amsterdam Anders/De Groenen ook mee gaan doen 

aan verkiezingen voor de nieuw in te richten deelraad van het 

centrum van Amsterdam. De binnenstadbewoners vormen een 

groot deel van de achterban van de partij en de verwachtingen zijn 

daarom ook hoog gespannen.  

Amsterdam Anders/De Groenen heeft het afgelopen half jaar hard 

gewerkt aan de voorbereidingen voor de verkiezingscampagne en 

heeft bijvoorbeeld een nieuw logo en huisstijl ontwikkeld om 

beter herkenbaar te zijn als één lokale politieke partij zowel in de 

gemeenteraad en de stadsdelen. Ook heeft de partij een nieuwe 

website ontwikkeld die duidelijker is en aantrekkelijker haar 

standpunten kan presenteren.  

 

15 voorstellen voor een andere stad 
 

Amsterdam Anders/De Groenen wil in de campagne de nadruk 

leggen op een aantal speerpunten. De “15 voorstellen voor een 

andere stad” moet de kiezer duidelijk maken welke kant de partij 

op wil gaan. 

Allereerst wil Amsterdam Anders/De Groenen zowel in de raad 

als op straat zich blijven manifesteren: nauwe samenwerking met 

actiegroepen, buurtcomités en maatschappelijke organisaties is 

van het grootste belang. Samen willen we de „uitverkoop van 

Amsterdam‟ tegen te gaan. De partij keert zich bijvoorbeeld  

faliekant tegen de privatisering van Schiphol en het Gemeentelijk 

Vervoer Bedrijf (GVB). 

Het vliegveld Schiphol ís geen normaal bedrijf en verkoop van de 

aandelen van Amsterdam in Schiphol, zal nergens toe leiden. De 

positie van aandeelhouder moet de stad gebruiken ten gunste van 

het milieu en de omwonenden. De stad Amsterdam moet blijven 

hameren op het feit dat het vliegveld zich aan de milieuregels 

moet houden. Bovendien wil Amsterdam Anders/De Groenen niet 

dat Schiphol zich blijft  uitbreiden en pleit de partij voor het 

afschaffen van het kunstmatig goedkoop houden van het 

vervuilende vliegverkeer. 

Een ander belangrijk speerpunt van Amsterdam Anders/De 

Groenen is het tegen het plan van de gemeenteraad keren om het 

Amsterdamse openbaar vervoer bedrijf (GVB) te verzelfstandigen. 

Er is een referendumcomité opgericht dat de partij steunt bij haar 

strijd tegen externe verzelfstandiging van het bedrijf. Het is een 

stap op weg naar privatisering van het Gemeentelijk Vervoer 

Bedrijf en Amsterdam Anders/De Groenen is van mening dat 

nutsvoorzieningen in handen van de gemeente moeten blijven.  

Ook wil de lokale partij dat het groen in de stad niet een restpost 

vormt. Geld uit het Groenfonds moet besteedt worden aan 

onderhoud en aanplant van groen en niet aan het onderhoud van 

geasfalteerde paden en bruggen in de parken, dat moet uit een 

andere geldstroom komen. Amsterdam Anders/De Groenen werkt 

hard aan het plan om de plaats van bomen en binnentuinen in 

bestemmingsplannen opgenomen te krijgen, zodat deze een harde 

juridische status krijgen en niet bij nieuwe inrichtingsplannen van 

de kaart geveegd kunnen worden. Ook wordt er gewerkt aan het 

plan dat waar groen toch verloren dreigt te gaan er een dubbele 

compensatie komt. Natuurlijk blijft de strijd voor een autovrije 

binnenstad, tenminste iedere zondag, in combinatie met een beter 

openbaarvervoersnet een prioriteit. Meer over de 15 voorstellen 

voor een andere stad zijn te lezen in de te verspreiden 

verkiezingskrant met een oplage van 175.000, ook te downloaden 

vanaf de website van Amsterdam Anders/De Groenen. 

 

Een mooie toekomst voor Amsterdam Anders/De Groenen. 

 

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 1998 kozen de pas 

opgerichte kiesvereniging Amsterdam Anders en afdeling 

Amsterdam van De Groenen, voor een samenwerkingsverband in 

de vorm van een lijstcombinatie en dat bleek een goede zet: van 

één zetel die  De Groenen in 1994 in bezit had,  groeide de 

lijstcombinatie in naar drie zetels na de verkiezingen in 1998, wat 

even groot bleek als de fracties van het CDA en de SP. Na twee 

jaren van goede samenwerking in één fractie leek het voor de hand 

te liggen om het samenwerkingsverband een beter fundament te 

geven door de vereniging Amsterdam Anders en de afdeling 

Amsterdam van de landelijke partij De Groenen, samen te voegen 

in één organisaties met één bestuur. Dat zou de lokale partij 

sterker maken en haar slagkracht vergroten. De Algemene Leden 

Vergaderingen van beide organisaties slaagde erin om in april 

2001 samen te gaan in een officiële nieuwe organisatie 

Amsterdam Anders/De Groenen. Deze strategie paste ook goed in 

de lijn van de landelijke partij De Groenen om zich na haar 

mislukte pogingen zetels de veroveren in de Tweede Kamer, zich 

te richtten op versterking van onderop en lokale initiatieven te 

ondersteunen. De nieuwe organisatie Amsterdam Anders/De 

Groenen kon zich versterkt opmaken voor de verkiezingen in 

2002. Jammer is wel, dat niet alle kandidaten in alle stadsdelen het 

aandurfde met het oog op de oude achterban, om zich te profileren 

onder de naam Amsterdam Anders/De Groenen en besloten 

hebben campagne voeren zonder de toevoeging Amsterdam 

mailto:hh.poortman@wanadoo.nl
http://www.duurzaamnederland.nl/
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Anders, wat aan de herkenbaarheid van de partij afbreuk doet. 

Immers als in alle stadsdelen posters en verkiezingsmateriaal 

gebruikt zou worden van Amsterdam Anders/De Groenen  zou de 

partij aanzienlijk aan kracht winnen, zo is het idee.   

De verkiezingskrant met daarin een verkorte versie van het 

verkiezingsprogramma “15 voorstellen voor een andere stad” en 

de introductie van de kandidaten van de gemeenteraad met foto‟s 

is in .pdf formaat te downloaden vanaf de internetsite van 

Amsterdam Anders/De Groenen: www.aadg.nl.  Je kunt daar 

overigens nog meer informatie vinden zoals het integrale, 

officiële verkiezingsprogramma voor Amsterdam. 

 

Xandra Asselbergs 

fractiemedewerker Amsterdam Anders/De Groenen 

 

P.S. (partijbestuur) 

 

De top van de lijst Amsterdam Anders/De Groenen is: 

 

1. Hansje Kalt (De Groenen) 

2. René Danen 

3. Herman Pieterson 

 

In de volgende wijken trekken actieve leden van De Groenen de 

lijst: 

Amsterdam Noord: Bert Tiddens 

Amsterdam Oud-Zuid: Paul Berendsen 

Amsterdam Zuid-Oost: Asha Ramkisoensing 

Westerpark: Fred Borias 

 

Haarlem 
 

De top van de lijst De Groenen is: 

 

1. Fred de Jong 

2. Marion van Look 

3. Hein van Caspel 

 

Ben Kal is lijstduwer. 

Zie ook op Internet: http://www.degroenen.nl/haarlem/ 

 

Zwolle 
 

Hier is een gezamenlijke lijst met GroenLinks. 

 

De top van de lijst GroenLinks/De Groenen is: 

 

1. Peter Pot (De Groenen) 

2. Anneke Nusselder 

3. Henny Willems 

4. Lambert Syens 

5. Michiel van Harten (De Groenen) 

6. Hennie Kenkhuis 

7. Cor Loos (De Groenen) 

 

Er is goede kans dat zowel Michiel als Peter in de raad komen. 

 

Internet: http://www.groenlinks-degroenen.net 

 

 

 

Leiden 
 

Hier is een gezamenlijke lijst met Leiden Weer Gezellig. 

 

De top van de lijst LWG/De Groenen is: 

 

1. Jacques de Coo (De Groenen) 

2. Pink Meltzer 

3. Margje Vlasveld (De Groenen) 

 

Internet: http://www.lwg-degroenen.nl/ 

 

Leefbaar Gelderland/De Groenen 
 

Leefbaar Gelderland/De Groenen publiceert op vrijdag 22 

februari een eigen plan voor de gemeentelijke herindeling in de 

Achterhoek, de Liemers en de Graafschap. De basis van het plan 

is een overzicht van ontwikkelingen rond gemeenten en hun taken. 

Met deze kennis komt Leefbaar Gelderland/De Groenen tot twee 

alternatieven. Of de huidige gemeenteschaal ongewijzigd laten, of 

een samenvoeging tot 4 grote regiogemeenten. 

 

De discussie over de gemeentelijke herindeling in oost Gelderland 

duurt al enige jaren. In 2001 zijn de eerste completere plannen 

gepresenteerd door gedeputeerde staten. Uiteindelijk zal 

provinciale staten op 27 februari een beslissing moeten nemen 

voor de toekomst van de Oost-Gelderse gemeenten. Het afgelopen 

jaar zijn er veel mogelijkheden geweest voor bestuurders en 

bewoners van de betrokken gemeenten om hun visie kenbaar te 

maken.  

Volgens Leefbaar Gelderland/De Groenen zijn daarbij twee 

dingen opgevallen. Ten eerste is er het fenomeen dat regelmatig 

tegengestelde oplossingen met dezelfde argumenten en punten 

worden onderbouwd. Er wordt dus op grond van oneingelijke 

argumenten maar wat geroepen. Daarnaast is een rode draad in de 

discussie het gebrek aan heldere uitgangspunten. Volgens 

Leefbaar Gelderland/De Groenen heeft het gebruik van 

oneigenlijke argumentatie alles met die onduidelijkheid te maken. 

 

In het plan van de Gelderse fractie - één zetel groot - is dus wel 

een belangrijke plaats ingeruimd voor een analyse van de 

uitgangspunten. Welke ontwikkelingen kunnen de gemeenten en 

hun bewoners verwachten en wat betekent dat voor de taken van 

de gemeenten. 

De fractie van Leefbaar Gelderland/De Groenen vindt dat het 

beeld in hun plan nog verfijnd kan worden. "Maar onze analyse 

van de situatie is verreweg de meest complete dat ik tot nu toe in 

de hele discussie heb gezien".aldus Cor Nouws, statenlid van 

Leefbaar Gelderland/De Groenen. "De wijze waarop tot nu toe, 

met volstrekt onvoldoende zicht op uitgangspunten, wordt 

gediscussieerd, is onverantwoord. Nu is het een kwartetspel, 

begeleid door bestuurlijke demagogie." 

Leefbaar Gelderland/De Groenen heeft in de discussie 

herhaalderlijk bij het college van GS aangedrongen op een betere 

basis van de discussie. Ook verschillende gemeenten hebben daar 

in gesprekken op aangedrongen. "GS heeft ook wel toezeggingen 

gedaan om heldere uitgangspunten en meetbare doelen te 

formuleren, maar je vindt ze uiteindelijk nergens terug." Aldus 

Nouws 

 

Leefbaar Gelderland/De Groenen noemt als ontwikkelingen onder 

http://www.aadg.nl/
http://www.degroenen.nl/haarlem/
http://www.groenlinks-degroenen.net/
http://www.lwg-degroenen.nl/
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andere de taken die de nationale overheid afstoot naar gemeenten 

en provincies, de ontwikkelingen binnen Europa en de 

mogelijkheden van de informatie en communicatietechnologie. 

Daarbij valt vooral op dat er nauwelijks punten zijn, die duidelijk 

wijzen in de richting van een schaalvergroting of daar juist fel 

tegen pleiten. 

 

Op basis van haar analyse, komt Leefbaar Gelderland/De Groenen 

tot twee mogelijkheden. 

Of je laat de huidige situatie in principe ongewijzigd, waarbij je 

als provincie impulsen geeft aan effectieve en moderne vormen 

van samenwerking en een apart onderzoek doet naar de 

problemen van Doesburg. Een mindere tweede optie is voor 

Leefbaar Gelderland/De Groenen een heel grote opschaling tot 

vier regiogemeenten. Door gemeenten van een dergelijke grootte 

zal en weinig energie meer nodig zijn voor intergemeentelijke 

samenwerking. Ook wordt bereikt dat elke regionale kern met 

zoveel zoveel plattenland is verbonden, dat de aandacht daarvoor 

is gewaardborgd. Volgens Nouws heeft dit tweede voorstel wel 

als nadeel dat de afstand van het bestuur tot de burgers wordt 

vergroot. "Maar dat geldt natuurlijk ook het herindelingsvoorstel 

van GS. Die grotere afstand kan uiteraard worden opgeheven door 

allerlei dorps- en wijkraden. Maar daarmee wordt de 

slagvaardigheid van de besturen weer minder. En dat was juist één 

van de redenen waarom herindeling nodig zou zijn ... Je kunt je 

dus terecht afvragen waar we met de gemeentelijke herindeling 

eigenlijk mee bezig zijn." besluit Nouws zijn betoog. 

 

Kort samengevat: gemeentelijke herindeling lost niets op maar 

voegt wel nieuwe problemen toe, dit tegen een achtergrond van 

bestuurlijke ontwikkelingen die nog volstrekt niet helder zijn, 

terwijl voor de hand liggende kansen niet worden benut. 

Hoofdconclusie: pak het mogelijk enkele echte probleem aan 

(echt te kwetsbare ambtelijke apparaten, kleinstedelijke 

problematiek), maar laat de gemeentelijke schaal zoals ze nu is. 

Als er dan blijkbaar toch moet worden heringedeeld (...), is de 

minst slechte tweede optie voor Leefbaar Gelderland/De Groenen 

een herindeling tot vier grote gemeenten, zodat er echt complete 

regio's ontstaan. 

 

voor meer informatie: 

Cor Nouws  06 21 481 066  

Jan Damen  06 511 59 711 

 

 

De Europese Groene Federatie 
 

“”In Europa hebben De Groenen meer naamsbekendheid dan 

in Nederland” 

 

Een persoonlijk verslag van de EFGP bijeenkomsten in Den Haag 

en Boedapest 

 

Al tijdens mijn studie politicologie aan de universiteit van 

Amsterdam merkte ik op dat de historie van De Groenen een 

merkwaardige ambivalentie in zich droeg: in eigen land 

nauwelijks bekend  als landelijk opererende politieke partij maar 

tegelijkertijd wel participeren in de Europese politieke arena. En 

zo is het in feite nog steeds: De Groenen manifesteren zich in 

Nederland voornamelijk op de lokale schaal en op het Europees 

niveau maakt de partij deel uit van de Europese Federatie van 

Groene Partijen (EFGP). 

Ik ontdekte dat zelfs de wortels van Nederlandse partij De 

Groenen in Europa gelegen waren: in 1982 werd, met het oog op 

de Europese verkiezingen van ‟84 en de nationale parlementaire 

successen van groene partijen in West-Duitsland en in Vlaanderen, 

een nieuwe partijnaam bij het landelijk kiesregister geregistreerd 

(Groene Partij Nederland) om eventuele nieuwe concurrentie 

voor de toenmalige Politieke Partij Radikalen (PPR) voor te zijn. 

In het kielzog van die partijnaamregistratie werd spoedig daarna 

een vereniging opgericht, Groen Platform, waarin de toenmalige 

kleine linkse Nederlandse partijen als PPR, PSP, CPN en later 

ook provinciale groene partijen van Utrecht, Friesland, Limburg 

en Gelderland zich gingen beraden op een mogelijke politieke 

samenwerking. Het voert te ver om hier de gehele geschiedenis te 

vertellen maar uit het mislopen van de onderhandelingen waaruit 

uiteindelijk de voorloper van GroenLinks , het Groen Progressief 

Akkoord, ontstond, werd ook de basis gelegd voor het oprichten 

van een „echte‟ ecologische partij in Nederland. De groene 

provinciale partijen stapte uit de onderhandelingen in het Groen 

Platform en dat was in feite de aanleiding om in december 1983 de 

nieuwe landelijke partij De Groenen op te richten. Het grappige is 

dat niet alleen de oprichting van de partij De Groenen in verband 

te brengen is met Europa maar ook het prille begin van haar 

bestaan verbonden is met de Europese organisatie van groene 

partijen. Onmiddellijk na de oprichting feliciteerde namelijk 

verschillende andere groene partijen in Europa, zoals het Waalse 

Ecolo, de nieuwe Nederlandse groene partij omdat zij  De 

Groenen zagen als de Nederlandse zusterpartij. Dit bracht 

onenigheid in het overkoepelende West-Europese verband van 

groene partijen, de voorloper van de EFGP, de European 

Coördination of Green Parties, want de Duitse groene partij Die 

Grünen zagen juist de voorloper van GroenLinks als partnerpartij. 

Al met al  een merkwaardige historie van De Groenen die lokale 

provinciale politieke activiteit koppelt aan internationale 

Europese politiek.  

Met deze geschiedenis in mijn achterhoofd, wekte de oproep van 

februari 2002 in de nieuwsbrief Gras voor een nieuwe kandidaat 

afgevaardigde voor de EFGP mijn belangstelling en op die manier 

belandde ik in juni 2001 op de 11
e
 „council meeting‟ van de EFGP 

in Den Haag om kennis te maken met de organisatie.  

Op de bijeenkomst in Den Haag waren de hoofdthema‟s: “De 

toekomst van Europa”; Globalisatie en Eerlijke Wereldhandel” en 

“Klimaatsverandering”. Meest opvallende en ook de meest 

inspirerende spreker was de Duitse minister van Landbouw, 

Renate Künast. Zij sprak over haar ambities om de biologische 

landbouw in Duitsland de komende jaren te vergroten tot 20 

procent van de totale agrarische bedrijfstak. En sprekend met de 

andere afgevaardigden merkte ik op dat onder de Europese 

deelnemers er meer kennis bestond over de „andere‟ groene partij 

in Nederland dan ik ooit in gesprekken met Nederlanders had 

meegemaakt. Maar over het uitdragen van de groene beginselen in 

het algemeen op deze bijeenkomst werd ik teleurgesteld. Ik denk 

dat ik verwacht had dat de EFGP, opgericht om als communicatie-

platform tussen alle groene partijen van Europa te fungeren, een 

bijeenkomst zou zijn waar een radicaal ander geluid te horen zou 

zijn. Een ander politiek geluid op basis van ecologische principes 

die een geheel andere samenleving als wensbeeld heeft. Dat was 

echter niet het geval. De eerste indrukken in Den Haag gaven 

weliswaar een beeld dat de Europese groene partijen over het 

algemeen meer aandacht voor groene issues hadden dan de andere 

politieke families als de sociaal-democraten of liberalen in Europa 

maar ik kon niet het groene gedachtegoed herkennen dat pleitten 

voor een geheel andere inrichting van economie, energiehuishou-
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ding, handel of landbouwpolitiek. Ook in de organisatie van de 

bijeenkomst kon ik die ideële houding niet terugvinden. 

Persoonlijk vind ik dat je de groene principes die je nastreeft 

zoveel mogelijk in de praktijk moet uitdragen, in je levensstijl 

maar zeker als je publieke bijeenkomsten organiseert. Hoewel 

GroenLinks het driedaags congres uitstekend had geregeld wat 

betreft de facilitaire mogelijkheden, had ik niet verwacht dat de 

maaltijden bijvoorbeeld zo overdadig luxueus zouden zijn zonder 

biologische voedingswaren en zo rijk aan vlees.  In mijn optiek 

zou een vergadering van Europese groene partijen een voor-

beeldfunctie moeten hebben. 

De leden van de EFGP komen twee maal per jaar bijeen om zaken 

te bespreken als gezamenlijk groene politieke beleidslijnen op 

Europees niveau, de stand van zaken omtrent de positie van 

groene partijen op nationaal niveau (hoe is het vergaan in de 

verkiezingen?) maar ook bijvoorbeeld om kleine groene partijen 

op nationaal niveau te kunnen ondersteunen en te versterken. 

Eind november 2001 was er opnieuw een bijeenkomst, ditmaal in 

Boedapest, Hongarije. Na een treinrit van 28 uur arriveerde ik in 

Boedapest, voor mij geen onbekende stad, en was ik dankzij het 

uitstekende openbaar vervoer van de stad, korte tijd later op de 

plaats van bestemming. Het congres werd gehouden in de heuvels 

van het stadsdeel Buda, en had een mooi uitzicht over de 

besneeuwde heuvels. Hoofdthema‟s van het congres waren “Een 

Landbouw politiek voor een groter Europa”; “Gender-politics”; 

“Nieuwe uitdagingen voor het veiligheidsbeleid voor de 21
e 

eeuw”. Zoals verwacht werd het hele congres overschaduwd door 

de aanvallen in de Verenigde Staten van Amerika op 11 septem-

ber en de consequenties daarvan. Die Grünen  waren net als 

zusterpartij GroenLinks intern verdeeld inzake de steun aan de 

Amerikaanse bombardementen op Afghanistan, en duidelijk 

bleek ook  aan de hand van deze kwestie, dat het woord is aan 

degenen die de meeste macht heeft. Binnen de Europese 

Federatie van Groene Partijen was er slechts milde kritiek te 

horen, een tegengeluid in de vorm van een resolutie waarin 

afkeuring van steun aan de nieuwe oorlog te horen was, had geen 

schijn van kans. Ook in de andere onderwerpen werd spaarzaam 

gediscussieerd over werkelijke andere groene ideeën. De lijn van 

de EFGP wordt mijn inziens bepaald door de enkele groene 

partijen die regeringszetels in de nationale parlementen hebben 

veroverd en daardoor ook in de Europese politiek iets in de melk 

te brokkelen hebben. En dan blijkt dat politieke realiteit en macht 

de groene principes overschaduwen, zelfs in een vergadering 

waarin de gehele groene politiek van Europa onder elkaar is. 

 

Xandra Asselbergs, EFGP vertegenwoordiger voor De Groenen 

 

Meer informatie: 

 www.degroenen.nl; 

 www.europeangreens.org 

 

Bronnen: P. Lucardie, W. Van Schuur en G.Voerman,Verloren 

Illusie, Geslaagde Fusie? GroenLinks in historisch en politiek 

perspectief, Leiden 1999. 

D.Richardson & C.Rootes (ed.), The Green Challenge, the 

development of Green parties in Europe, Londen 1995 

 

13 december 2001 heeft Helene Stafleu De Groenen 

vertegenwoordigd bij de eerste Europese Green Summit in 

Brussel. Hier leest u over in het verslag van het 27
e
 partijcongres. 

 

Promotiemateriaal 
 

Het partijbestuur heeft een folder gemaakt van onze beginselver-

klaring. Deze is zeer geschikt om leden te werven. 

Heeft u een bestemming voor de folders? Vraag ze dan aan bij het 

landelijk secretariaat (030-2381700). 

Het bestuur heeft van het partijprogramma een boekje laten 

maken. We sturen dit op verzoek op. 

 

Het partijbestuur 

 

 

Joint Strike Fighter 
 

De SP heeft het initiatief genomen een platform op te richten 

tegen de voorgenomen deelname aan de ontwikkeling van de JSF: 

de beoogde opvolger van de F16.  Dit in navolging van het 

succesvolle Platform tegen de Nieuwe Oorlog waar De Groenen 

ook in participeren. 

 

De argumenten van de SP tegen het kabinetsbesluit luiden onder 

meer:  

1.de F16 kan nog tot 2020 mee, bij een technische revisie (midlife 

update) van € 1 miljard, in plaats van de € 7 miljard die de JSF 

gaat kosten.  

2. Volgens het Centraal Plan Bureau is "kopen van de plank" 

goedkoper voor de belastingbetaler en levert meedoen aan de 

ontwikkeling minder werk op dan ons wordt voorgehouden.  

3. De prijs van de JSF wordt waarschijnlijk hoger dan nu begroot. 

Een stijging van 20% (bijna 2 miljard euro) wordt door specialis-

ten (Brookings Instituut) nu al realistisch genoemd. De genoemde 

prijs wordt door Lockheed niet gegarandeerd en in de praktijk tot 

nu toe zijn forse overschrijdingen eerder regel dan uitzondering. 

 

Voor De Groenen geldt bovendien: 

 

4. We moeten de amerikaanse wapenindustrie niet met miljar-

denorders steunen. De Verenigde Staten maken misbruik van hun 

militaire overwicht en door bij de Verenigde Staten te kopen 

versterk je dat. 

 

Het partijbestuur heeft daarom besloten de partij te laten toetreden 

tot het platform "Het kabinet ziet ze vliegen". 

 

Het partijbestuur 

 

 

 

http://www.degroenen.nl/
http://www.europeangreens.org/
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Colofon 
 

Gras is een landelijk mededelingenblad van de politieke partij De 

Groenen. Het verschijnt onder verantwoordelijkheid van het 

partijbestuur. U kunt de redactie bereiken via het landelijk 

secretariaat. 

 

Eindredactie en opmaak: Otto ter Haar 

Drukkerij: GSB Heijt BV, Amsterdam 

Met bijdragen van: Marian Hulscher, Frank Plate, Huib Poortman, 

Otto ter Haar, Xandra Asselbergs 

 

Landelijk secretariaat De Groenen 
 

Postbus 1251 

3500 BG  UTRECHT 

Tel. 030-2381700 

Fax. 030-2381701 

info@degroenen.nl 

www.degroenen.nl 

 

De Groenen zijn vertegenwoordigd in de Provinciale Staten van 

Noord-Holland, in de Eerste Kamer via de Onafhankelijke 

Senaats Fractie, in de gemeenteraden van Amsterdam, Haarlem, 

Leiden en Zwolle. De Groenen zijn lid van de Europese Federatie 

van Groene Partijen. 

 

Partijbestuur 
 

Marian Hulscher en Jan Kremer verlaten het partijbestuur. Bob de 

Vries is hun beoogde opvolger. In het volgende congres kandi-

deert hij namens de afdeling Groningen/Drenthe voor het partij-

bestuur. 

 

Voorzitter: Otto ter Haar, 030-2381700, info@dgroenen.nl 

Lid DB, Helene Stafleu, 078-6176305, hmstafleu@planet.nl 

Lid DB,Huib Poortman, 010-2135315, hh.poortman@wanadoo.nl 

 

Vertegenwoordigers afdelingen: 

Amsterdam, Paul Berendsen, 020-4704680, paulbe@dds.nl 

Amsterdam, Bert Tiddens, 020-4904421, bert.tiddens@vara.nl 

Leiden, Harry Schoch, 071-5123561, h.p.schoch@freeler.nl 

Haarlem, Job Jongkind, 023-5374340, jobjongkind@yahoo.com 

Haaglanden, Frank Plate, 015-2133801, f.plate@leiden.nl 

Groningen/Drenthe, Bob de Vries, 050-5882159, 

degroenen-haren@hetnet.nl 

Utrecht, Andreas Ligtvoet, 030-2515450, ligtva2@residentie.net 

 

 

 

Agenda 
 

25 februari, Overleg over JSF met SP, Binnenhof 

1 maart, Gras 15 

3 maart, vergadering bestuur Duurzaam Nederland 

6 maart, verkiezing gemeenteraden 

9 maart, 20
e
 partijbestuur (onder voorbehoud), Utrecht 

17 maart, vaststelling lijst Duurzaam Nederland 

2 april, kandidaatstelling Tweede Kamer 

15 mei, Tweede Kamerverkiezing 

17-19 mei, 3e congres EFGP, Berlijn 

25 mei, 21
e
 vergadering partijbestuur, Utrecht 

1 juni, Gras 16 

15 juni, 28
e
 congres De Groenen 

31 augustus, 22
e
 vergadering partijbestuur, Utrecht 

7 september Gras 17 

15-17 november 2002, 13
e
 Council EFGP, Brussel 

23 november 22
e
 vergadering partijbestuur  

30 november Gras 18  

14 december 2002, 29e congres De Groenen 

11 maart 2003, verkiezing provinciale staten 

voorjaar 2003, 14
e
 Council EFGP, Malta 

26 mei 2003, verkiezing Eerste Kamer 

28 april 2004, kandidaatstelling Europees Parlement 

10 juni 2004, verkiezing Europees Parlement 

 

Lidmaatschap 
 

Lidmaatschap € 27 

Grasabonnement € 12 

 

U wordt lid van De Groenen of abonnee van Gras door 

overmaking van uw contributie op Postbanknummer 306434 t.n.v. 

De Groenen, Utrecht 

mailto:hh.poortman@wanadoo.nl
mailto:ligtva2@residentie.net

