Vereniging Maak het Hart Niet Hard gaat door! - 5 maart
2022

Nieuw bestuur, nieuwe aanpak
Geacht lid,

In onze laatste nieuwsbrief hebben wij u gevraagd te stemmen vóór of tegen
opheffen van de vereniging. Door het ontbreken van nieuwe bestuursleden en
het verschuiven van de oppositie naar een hoger en breder niveau leek er geen
andere oplossing.
Meerderheid stemde in, maar toch …

Ongeveer een kwart van de leden (20) heeft een stem uitgebracht. Het
merendeel stemde in met opheffing, vaak met dankzegging voor de
inspanningen en melding dat men het jammer vond. Een deel maakte bezwaar
dat deze vorm van oppositie zou verdwijnen.

MHHNH gaat door!
Ook wij betreurden deze stap te moeten zetten, zeker nu een meerderheid in
de gemeenteraad vóór bebouwing van de polders lijkt te zijn en voorstanders
geen mogelijkheid onbenut laten om in de media hun gelijk te bepleiten. Juist
nu is er een grote noodzaak om politici en anderen te steunen die de groene
polders willen behouden.
Na ampel beraad hebben wij besloten als vereniging door te gaan en hebben
wij een minimale bezetting voor een nieuw bestuur kunnen vinden. Hieronder
stellen wij de nieuwe bestuursleden aan u voor en geven wij aan met welke
aanpak wij een zo hoog mogelijk rendement uit de bescheiden middelen en
mensen hopen te halen.

Bedankt bestuur
Maar allereerst willen wij de vertrekkende bestuursleden Peter Martens, Huub
Wijnen en Jacqueline Geitenbeek hartelijk danken voor hun grote inzet voor de
vereniging in de afgelopen jaren. Dankzij hun inspanningen hebben bewoners
op een krachtige manier hun stem kunnen laten horen en is de vereniging als
serieuze partij gezien en gehoord in het Alphense.

Nieuw bestuur
o

Nathalie Klaasen blijft aan als vicevoorzitter en is in de regel het gezicht
naar buiten. Zij zal o.a. vaak de contacten en verbindingen voor haar
rekening nemen.

o

Jan Hogeveen is bereid gevonden om de taak van penningmeester op
zich te nemen.

o

Ruud Hanou, een van de actievoerders van het eerste uur van Maak Het
Hart Niet Hard, is de nieuwe voorzitter. Hij zal zich voornamelijk

bezighouden met conceptontwikkeling en de productie van
communicatiemiddelen.
o

Jacqueline Geitenbeek, de aftredende secretaris, blijft aan als actief lid,
met een rol meer op de achtergrond.

Vacature voor een secretaris
Vindt u dat wij voor onszelf, voor onze kinderen en kleinkinderen moeten
zorgen dat er een leefbare omgeving overblijft? En heeft u enkele uren per
maand om onze vereniging te helpen dit standpunt krachtig naar voren te
brengen? Dan bent u vast een goede secretaris voor onze vereniging. Neem
contact op met Ruud Hanou (info@maakhethartniethard.nl) of Nathalie Klaassen
voor meer info of om u aan te melden.

Nieuwe aanpak
Dit compacte team zal zich moeten focussen en keuzes moeten maken. Dat
betekent:
•

dat wij als insteek één argument naar voren halen: een leefbaar klimaat.
Wij willen politici en andere beslissers aanspreken op hun morele plicht
om voor ons en met name voor onze en hun (klein)kinderen een
leefbare omgeving achter te laten. Naast reductie van de uitstoot van
broeikasgassen is absoluut vitaal dat er groen (polders, stadsgroen) blijft
om CO2 uit de lucht te halen. Ook elk lokaal groen draagt bij tot het zeer
noodzakelijke tegengaan van desastreuze klimaatveranderingen. Alle
andere, ook valide beweegredenen om groene natuur te behouden,
zoals de behoefte aan frisse lucht, beweging, sport en spel, recreatie,
natuureducatie, landbouw en veeteelt, streekproducten komen natuurlijk
ook aan bod.

•

dat wij ons vooral zullen richten op communicatie. Via internet, e-mail,
media en af en toe iets in de brievenbus.

Communicatie nieuwe stijl: filmpje
Veel hangt af van onze communicatie. Deze moet opvallen en om dat te
bereiken hebben wij gekozen voor een speciale ‘verpakking’ van de
boodschap. Onze website, nieuwsbrief, materiaal voor de (social) media e.d.
zullen wij doorspekken met kunst. Via ongewone, soms abstracte beelden
willen wij ons onderscheiden en ook de schoonheid van de groene polders
benadrukken. Wij zullen de politici en anderen aanspreken op hun ‘groene
hart’.

We hebben een filmpje gemaakt in aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen. Dit is te vinden op de website, op Facebook en op
Instagram. Delen? Graag!

Groene kieswijzer 2022
Check voor een globale indruk van de standpunten van de diverse partijen over
bebouwing van de groene polders de kieswijzer op onze website. Voor meer
volledige informatie raden wij u aan de verkiezingsprogramma's te lezen op de
websites van de partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen

2022.

Contributie
Vorig jaar hebben wij vanwege geringe activiteit geen contributie geheven. Dit
jaar hebben wij graag enige financiële ruimte om onze stem te laten horen.
Vandaar dat wij u binnenkort per e-mail de factuur voor € 10 voor dit
kalenderjaar zullen sturen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun.

Tot slot
Rest ons niets anders dan onze toezegging ons uiterste best te zullen doen om
de boodschap ‘groen moet groen blijven’ uit te dragen en uw vertrouwen te
vragen dat wij uw belangen zo goed mogelijk zullen behartigen.
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Jan Hogeveen

MHHNH op facebook

Klik op onderstaande link en "like" het.
https://m.facebook.com/Maak-het-HART-niet-HARD-187597238820132/
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