Nieuwsbrief Maart 2011
Op donderdag 17 maart 2011 is de aftrap gegeven voor Hellingproef, het jong wetenschappelijk
bureau van GroenLinks. Na afloop van deze drukbezochte avond hebben we veel positieve
feedback en goede ideeën gekregen. In deze nieuwsbrief onder meer een verslag van deze avond,
een uitnodiging voor onze volgende bijeenkomst op 28 april a.s. en informatie over de
klankbordgroep.
Hellingproef online
Hellingproef is vanaf vandaag ook te vinden op Facebook, Twitter en LinkedIn. Via deze media
zullen we jullie op een regelmatiger basis dan via de nieuwsbrief op de hoogte houden van de
ontwikkelingen binnen Hellingproef. Op Facebook zal bovendien de mogelijkheid beschikbaar
komen om in contact te komen met andere Jong-WB’ers en te discussieëren over actuele
onderwerpen. Dus meld je aan op Facebook en LinkedIn en volg ons op Twitter!
Klankbordgroep
Om Hellingproef verder vorm te geven zal er een klankbordgroep samengesteld worden. De groep
zal het bestuur bijstaan in het uitzetten van de koers van het Jong WB. Het Jong WB is een nieuwe
organisatie en er moet dus nog een hoop opgezet en bedacht worden. De rol van de klankbordgroep
hierin zal bestaan uit het mee denken over toekomstige thema’s en activiteiten, maar ook over de
meer technische zaken als het opzetten van projectgroepen. Het is de bedoeling om een diverse
groep te krijgen, dus schroom niet om te solliciteren!
Lijkt het je leuk om mee te denken over de koers van Hellingproef? Stuur dan vóór 31 maart je
motivatie en CV naar jongwb@groenlinks.nl
Verslag startbijeenkomst Hellingproef 17 maart 2011
Op 17 maart hadden wij op onze startbijeenkomst na een algemene inleiding over Hellingproef een
discussie over populisme in krimpregio’s. Josse de Voogd (electoraal geograaf) verzorgde hiervoor
de inleiding. Hij liet zien dat er tegenwoordig een sterke correlatie is tussen iemands leefstijl en de
plek waar iemand woont en diens politieke voorkeur. In krimpregio’s is het daarbij zo dat er veel
mensen zijn die op de PVV stemmen. Uit de documentaire ‘Henk en Ingrid in Spijk’ bleek dat deze
mensen met name op de PVV stemmen omdat zij het gevoel hebben dat hun verworven rechten
zoals de AOW steeds verder worden afgebouwd en dat er nauwelijks in hun dorp wordt
geïnvesteerd. Hierdoor krijgen ze het gevoel in de steek gelaten te worden door de gevestigde
politiek, terwijl ze ondertussen denken dat allochtonen van de Nederlandse overheid wel van alles
cadeau krijgen.
In de hierop volgende discussie bleek dat Josse sterk van mening is dat we eerlijk moeten zijn tegen
de mensen in deze regio’s en er niet meer in moeten investeren als het gewenste resultaat realistisch
niet haalbaar is. Hij acht het van belang dat er wordt geïnvesteerd in groeikernen als Almere, waar
veel mensen gaan wonen, zodat deze kernen leefbaar blijven. Uit de discussie bleek dat een groot
deel van de zaal het hier niet mee eens was. De deelnemers aan de discussie vonden dat er niet
enkel naar de economische waarde van de krimpgebieden gekeken zou moeten worden. Vanuit
menselijk oogpunt is het wel degelijk zinvol om te investeren in de mensen die een band hebben
met het gebied waar ze wonen en maar moeilijk meekomen in de steeds sneller veranderende
samenleving. We zijn ons ervan bewust dat deze mensen vaak niet op ons stemmen, maar het zijn
wel de mensen waar wij als partij voor staan en dus moeten we in hen investeren. Hiertoe zou de
verdeelsleutel van het gemeentefonds aangepast kunnen worden (een stad als Amsterdam krijgt nu
veel meer geld per inwoner dan een dorp als Spijk) of dorpsraden ingesteld kunnen worden. Deze
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dorpsraden zouden bestaan uit mensen uit het dorp, die zelf een deel van het gemeentelijk budget
kunnen besteden. Doen ze zelf de groenvoorziening? Dan kunnen ze het uitgespaarde geld ergens
anders aan besteden, zoals aan een fietspad. Zo houden we de dorpen leefbaar en zorgen we dat niet
iedereen naar de stad trekt.
Een uitgebreider verslag van de discussie vind je onderaan de pagina.
Volgende bijeenkomst: 28 april 2011
Op 28 april a.s. vindt de volgende bijeenkomst plaats van Hellingproef. Op deze avond gaan we een
blik werpen op populisme en persoonscultus in de Nederlandse politiek. Directeur van het
Wetenschappelijk Bureau Dick Pels houdt een lezing over grafmonumenten van politieke helden,
waarna hoogleraar Politieke geschiedenis aan de Radboud Universiteit te Nijmegen Remieg Aerts
vanuit de historische hoek het fenomeen persoonscultus zal belichten. Aanmelden kan door een email te sturen naar jongwb@groenlinks.nl . Het aantal plaatsen is beperkt, dus wees er snel bij!
Excursie op 4 juni 2011
Houd deze dag in je agenda vrij, want op deze hopelijk zonnige dag gaat Hellingproef zeer
waarschijnlijk op excursie! Het thema van de excursie is natuur vs. cultuur en natuurlijk erfgoed.
Meer informatie volgt zo snel mogelijk.
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