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Onze eerste
Nieuwsbrief

Hier gaat het
gebeuren

Geachte inwoners van Duiven, Groessen en
Loo en geintereseerden. Hierbij ontvangt U
onze eerste nieuwsbrief van de lokale
politieke partij Pro Duiven.
Pro Duiven is een partij zonder leden omdat
elke inwoner van onze dorpen evenveel recht
moet hebben om dat naar voren te kunnen
brengen wat hij of zij wil. Iedereen is welkom
daar moet je geen lid voor zijn of worden.
Wij strijden voor de belangen van alle
inwoners en ondernemers van Duiven,
Groessen en Loo. Het maakt niet uit of je jong
of oud bent, man of vrouw of transgender of
je hier geboren bent of niet, van wie je houdt
of waar je wel of niet in gelooft. Pro Duiven is
er voor iedereen. Dus voor jou!
Wij willen u graag op de hoogte houden van
actuele zaken die in onze dorpen
plaatsvinden. Gezien het onze eerste
nieuwsbrief betreft zullen er nog wel eens
tekstuele foutjes plaatvinden in de berichten
of onderwerpen, dit heeft te maken dat ook
wij nog moeten leren met dit programma.
Hopenlijk uw begrip hiervoor.

Hier in de afgebeelde raadszaal zal Pro
Duiven zijn inbreng brengen. wat goed is,
is goed en wat in onze ogen fout is gaan
we over praten.

Onze
fractievergaderingen
De partij die opkomt voor de belangen
van haar inwoners, en altijd open staat
om te horen wat er loos is.
Heb je vragen, problemen, zit je iets
dwars, zoek je hulp of wil je gewoon je
verhaal kwijt. Dan zijn wij er voor U !!!
Kom gerust eens langs of mail ons over
van alles wat je kwijt wil, naar
info@produiven.nl of bel 06-49 05 12 23
Vrijdags zitten wij voor je klaar in het
gemeentehuis van Duiven vanaf 19.30
uur.
Bel wel even van te voren zodat we alle
tijd voor je hebben of niet voor niets
komt.
En als je zelfs ons team wilt komen
steunen of versterken, en met ons mee
wil doen kom dan zeker eens langs,
Iedereen is van harte welkom.

Pro Duiven staat voor:
Een veilig Duiven, Groessen en Loo waar het goed wonen is.
Inwoner en Politiek samenbrengen door openheid, eerlijkheid en transparantie.
Een proactief jeugdbeleid, opkomen voor de belangen van ouderen en zwakkeren.
Een welvarend bedrijventerrein en een vitaal centrum, volledige autonomie van de Gemeente
Duiven.
Een verantwoord, maar werkbaar milieubeleid en het welzijn van alle dieren.

Onze drijfveer komt voort uit
‘Fakkel van het Fortuynisme’
“Zijn haarscherpe visie op de multiculturele samenleving,
Europa, bureaucratie, de gezondheidszorg en het onderwijs,
is nog altijd zeer actueel. Toch lijkt de gevestigde orde nog
maar weinig van Fortuyns waarschuwingen en aanbevelingen
te hebben geleerd”

Ons Team,
Hier het team waar Pro Duiven de komende 4 jaar weer alles
op alles zal gaan zetten om Duiven, Groessen, Loo en de
buitengebieden voor alle inwoners een fijne plek zal zijn om te
wonen, te werken en te ontspannen.
Van links naar rechts: Barbara Nooijen, Wouter Smit, Gina
(met Hope) Meijer, Pieter Meijer, Janny Rutjes, Rico
Hartemink en Lonneke Smit. Op de foto ontbreken Marc
Hueting ivm werkzaamheden en Joke de weduwe van Anton
Reebergen.

Een bewogen jaar voor
Pro Duiven
Met de laatste vergadering achter de rug,
sluiten wij het parlementaire jaar af.
Een bewogen jaar voor Pro Duiven. Met het
overlijden van Anton, ons raadslid, en het
vertrek van Mathieu die om privé redenen
vertrok, waren wij nu echt een 1 mans
fractie. Maar met de verkiezingen in zicht
hebben wij met de juiste mensen toch weer
een mooi team voor elkaar gekregen waar
zeker ook de achterban een belangrijke rol
in speelt. Wij zijn nog steeds een kleine
partij maar laten ons ook altijd horen, ook
achter de schermen zijn wij druk om de
leefbaarheid in onze dorpen te beschermen
en te verbeteren.
Of het nu gaat om het afval,
hondenbelasting, hondenpoep,
groenonderhoud, 30 km zones of fietspaden,
wij zijn er mee bezig. Dit doen we soms
alleen maar ook vaak met andere partijen,
dit omdat we het samen moeten oplossen.
Nu na de zomervakantie, even rust gehad,
maar toch…..we gaan door,
Hopenlijk heeft een ieder een hele fijne
vakantie gehad thuis of ver weg.
Het gehele team van Pro Duiven gaat er
weer voor u. Wij zijn er voor U.

Wie ben ik en wie
zijn wij?
Ik Wouter Smit, ben
de fractievoorzitter
van Pro duiven.
Pro Duiven heeft
zich als doel gesteld
uw belangen en zorgen over uw
leefomgeving te vertegenwoordigen in de
Duivense politiek. Uw stem is onze stem.
Pro Duiven, Groessen en Loo staat voor
Positief, Realistich en Ondernemend. Is
een onafhankelijke lokale partij zonder
fratsen, Eerlijk en Oprecht. !!!
Derhalve is het antwoord op de vraag:
'Wie is Pro Duiven?' alleen te
beantwoorden met: 'Dat bent U!' Pro
Duiven zet zich in voor Duivense
inwoners en ondernemers, ongeacht
politieke kleur. Wij zijn een lokale
onafhankelijke partij.

Werkbezoek aan Brussel
Op 22 en 23 september bezocht Wouter Smit namens de gemeente Duiven samen met de
andere leden van de Euregio Rijn en Waal het Europees parlement in Brussel, alwaar hij sprak
met de grote baas van de commissie mobiliteit en infrastructuur.
Uit deze gesprekken kwam duidelijk naar voren dat er ook voor de gemeente Duiven
mogelijkheden lagen voor Europese financiering voor toekomstige projecten rond de spoor
verbinding Arnhem – Emmerich en dan met name voor ondertunneling van de bestaande
spoorweg overgangen binnen onze gemeente.
Hier gaan wij zeker met deze Europese commissie nog eens om de tafel zitten.

Het bezoek aan het vergeten landje, Moresnet
(ingeklemd tussen Duitsland, België en
Nederland)
Dat het verhaal van een bijzonder stukje geschiedenis van de Nederlands-Duitse samenwerking
tussen 1815 en 1919 vertelt. Waarbij economische belangen en bestuurlijk onvermogen van
beide landen de voorgenomen samenwerking stevig onderuit haalde.
Ook werd hier duidelijk dat de zinkmijn zorgde voor een flinke bodem en water verontreiniging ,
maar dat de natuur hier toch mee om wist te gaan, en dat enkele planten soorten zich
aanpasten aan de veranderde leefomgeving, en sommige soorten uitsluitend op deze grond
voorkomen.
Het verontreinigde gebied is nu een beschermd natuurgebied geworden.
Bij het Drielandenpunt NL-D-B stond afsluitend nog een gesprek met Michael Dejozé, directeur
van de trinationale Euregio Maas-Rijn op het programma, hier werd op humoristische wijze
duidelijk dat verschillende wetten en regels een soepele samenwerking tot een speurtocht door
een doolhof van voorwaarden en afspraken tot een helse klus maken. Wat niet wil zeggen dat je
er dan niet aan moet beginnen, maar het is natuurlijk wel een uitdaging om het tot een goed
einde te brengen.
Niet onvermeld mag blijven is dat tijdens dit werkbezoek de persoonlijke samenwerking met de
afgevaardigden van de gemeente Zevenaar uitstekend en ook gezellig mag worden genoemd,
Zoals onderstaande foto bewijst.

Duuve te Gek
25 september 2022

Op zondag 25 september hebben wij meegedaan met
Duuve te Gek. En het gekke was wij stonden pal voor
het gemeentehuis. Nou als dat geen toeval was.
Mooier kon het niet. Leuke gesprekken gevoerd met
tal inwoners over van alles en nog wat. Gaf ons een
mooi beeld van wat er leeft en speelt in de gemeente.

Hier de actuele zaken die nog gaan spelen in de
Gemeente Duiven
Zijn we het er mee eens?
Zijn wij het er mee eens?
Dat is de vraag wat voorligt? welk onderwerp en wat vinden we er van. althans wat vindt U als
inwoner er van.
Zaken als afschaffen hondenbelasting zullen wij telkens weer opnieuw indienen. OZB zou ook
naar beneden kunnen bleek uit uitlatingen tijdens vorige raadsvergaderingen. Abeidsmigranten
in woonkern van Duiven uh, uh. moeten we niet willen. En zeker geen ca.100.Dit terwijl buurgemeentes ca. 40 al genoeg vinden.
Een AZC in Duiven Uh, Uh. Moeten we ook niet meer willen. Hotels in Duiven worden al belast
met statushouders. Opvang vluchtelingen. Natuurlijk maar wel op gepaste wijze en aantallen.
Kortom er is van alls te vinden en te zeggen.Wij houden zaken voor u in de gaten. En wat goed
is is goed en wat niet goed is gaan we over praten. Echter wel met beoogde resultaat.

Onze contactgegevens
Hier vind u onze contactgegevens:
Koning Willem-Alexanderplein 1,
921 ES Duiven
T.a.v. Fractie Pro Duiven
Fractieleden:
Fractievoorzitter Wouter Smit
Fractiemedewerker Pieter Meijer
Fractiemedewerker Rico Hartemink
Bestuur:
Voorzitter Gina Meijer
Secretaris Pieter Meijer
Penningmeester Gino Peters
Algemeen bestuurslid Janny Rutjes

info@produiven.nl
www.produiven.nl
tel. 0649- 05 12 23

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@produiven.nl toe aan uw adresboek.

