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lInleidingl
Beste DWARSer,

Als eerste zouden we onze voorgangers tekort doen als we niet kort hun rol in de
vorming van dit beleidsplan zouden benoemen. Wij hebben dit jaar door mogen
bouwen op hun werk en hebben kunnen profiteren van goed lopende commissies
zoals de PolCo. Dit gezegd hebbende zijn wij natuurlijk ook van plan om de afdeling
actiever en gezonder achter te laten dan dat we deze gevonden hebben. Hoe we dat
willen doen staat hier uitgebreid beschreven!

Vriendelijke groet van het bestuur 2022-2023,

Arthur Goverde
Voorzitter

Job van Hussen
Vicevoorzitter en algemeen bestuurslid

Wiki Wagemans
Secretaris

Bram Schrieks
Penningmeester

Jitske Bosma
Bestuurslid campagne en communicatie

Thijme Hoffmann
Algemeen bestuurslid

Oscar Lawson
Algemeen Bestuurslid
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aBestuura
We laten iedereen vrij in hun ideeën en ambities. Daarom hebben we ervoor gekozen
om geen vaste portefeuilles toe te wijzen. Zo zijn we flexibel en kunnen we elkaar
opvangen waar nodig.
Dit sluit ook aan op de manier waarop wij ons als bestuur willen gedragen en
presenteren. We willen niet alleen een bestuurzijn, maar ook een heus hecht team. Zo
gaan we naast het formele vergaderen ook samen regelmatig leuke dingen doen
(bijvoorbeeld een borrel of een activiteit). Natuurlijk gaan we ook de minder leuke
dingen samen doormaken, waarbij het naar elkaar omkijken verder wordt ondersteund
door regelmatige reflectieavonden. Dit met als uiteindelijke doel zo veel mogelijk uit
het jaar te halen en het zo ver mogelijk te schoppen met de afdeling.
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dCommissiesd
Heractiveren Commissies
Op het moment zijn onze drie commissies - de PolCo, de AcCo en de EduCo - hard op
zoek naar leden. De commissieleden die we nu hebben, zijn voornamelijk (oud-
)bestuursleden.
In navolging van de inzet van het vorige bestuur, gaan we ons dit jaar hard inzetten om
weer met gemotiveerde en goed gevulde commissies aan de slag te gaan. We willen
graag dat de commissies op de toekomst gericht zijn en dus ook op zichzelf kunnen
staan. Daarom werken we er naartoe dat geen van de commissievoorzitters
tegelijkertijd bestuurslid is, waar we nu al goed mee op weg zijn met twee commissies.
Daarbij werken we ter ondersteuning met Bestursbuddies in de commissie, die de
eerste contactpersoon tussen de commissie en het bestuur zullen zijn.
Met aantrekkelijke promotie en zorgvuldige aandacht willen we leden interesseren voor
onze leuke en ambitieuze commissies.
In samenspraak met de commissievoorzitters zijn we tot de volgende werkwijze en
doelstellingen voor de commissies gekomen:

Politieke Commissie (PolCo)
De PolCo begint dit jaar al als een goedgevulde en ambitieuze commissie. We gaan
ons bezig houden met enkele belangrijke politieke onderwerpen in onze provincie, van
groot tot klein. Zo gaan we ons bezig houden met het onderwerp stikstof, waarover we
onze DWARSe insteek gaan delen met de provincie. Daarnaast komen er gaandeweg
kleinere projecten langs, waar we op zullen focussen. Hier gaan we beleid op vormen
en voeren, en activiteiten over organiseren. Het is namelijk belangrijk dat we lokale
thema’s ook de nodige aandacht geven.

Hiermee ondersteunen we de andere commissies en het bestuur bij een gericht en
geïnformeerd provinciaal en regionaal beleid.

Pepijn van Leeuwen- Commissievoorzitter
Job van Hussen - Bestuursbuddy
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Activiteitencommissie (AcCo)
Met de activiteiten commissie willen we meehelpen aan een geïnformeerde en actieve
DWARS Gelderland. Dit willen we bereiken door activiteiten te organiseren waar leden
iets van opsteken of gezellig bij elkaar komen om elkaar weer eens te zien. Er wordt
ook gekeken om activiteiten in andere steden dan Nijmegen en Arnhem te organiseren
om ook enthousiaste leden in de hoeken van Gelderland actief en betrokken te maken.

Daan Engels - Commissievoorzitter
Oscar Lawson - Bestuursbuddy

Educatiecommissie (EduCo)
Dit jaar gaat de EduCo weer enthousiast bij scholen langs om scholieren in aanraking
te brengen met de politiek. Het is hiervoor belangrijk dat we genoeg actieve EduCo-
leden hebben om deze schoolbezoeken te kunnen verzorgen met twee mensen per
bezoek. Onze eerste stap is dus het binden van actieve leden. Dit zouden er zo'n zes
tot tien (het liefst natuurlijk nog meer) zijn.
Verder gaat onze focus dit jaar liggen op het bezoeken van mbo-scholen om de
diversiteit binnen DWARS Gelderland te vergroten. Iedere stem zou gehoord moeten
worden binnen DWARS, en dat kan alleen als iedereen vertegenwoordigd is. We willen
door middel van deze schoolbezoeken dus ons steentje bijdragen aan het betrekken
van leden van diverse achtergronden.
De eerste kennismaking met politiek willen we zo leuk mogelijk maken voor scholieren.
Ongeacht politieke voorkeur is het belangrijk dat jongeren geïnteresseerd raken in
politiek zodat ze zich actief gaan bezighouden met wat zich in de samenleving
afspeelt. De EduCo gaat dus weer hard aan de slag om DWARSe idealen uit te dragen
en jongeren te interesseren voor politiek. Op naar de les!

Wiki Wagemans - Commissievoorzitter
Jitske Bosma - Bestuursbuddy

Campagnecommissie (ProvinCie)
De campagnecommissie zal dit jaar campagne voeren voor de Provinciale
Statenverkiezingen. We hopen dat er jonge mensen op de lijst komen voor wie we
campagne kunnen voeren, aangezien dit nog een groot verbeterpunt is bij de
provinciale staten. Met de campagne commissie willen we graag veel aandacht
besteden aan informeren over de provinciale staten en deze verkiezingen, aangezien
dit bij uitstek verkiezingen zijn waar mensen, zeker jongeren, weinig van weten. Dit
informeren zou bijvoorbeeld kunnen door middel van instagram posts,
informatieavonden en natuurlijk flyeren.

Jitske Bosma - Commissievoorzitter
Thijme Hoffmann - Bestuursbuddy
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Kascommissie (KasCo)
De kascommissie controleert dat het bestuur, en specifiek de penningmeester,
verantwoordelijk en integer met het geld van de afdeling omgaat. Vorig bestuursjaar
2021-2022 is er door communicatieproblemen geen controle uitgevoerd en geen
verslag uitgebracht aan de leden. Dit zal bij de winter-AAV van 2022 worden ingehaald.
Ook het financieel beleid van het huidig bestuur zal dit bestuursjaar worden getoetst.
De penningmeester benadert de leden van de commissie en overhandigd de
benodigde gegevens om voor de controle. De leden van DWARS Gelderland kunnen
over de aanstelling van de kascommissieleden stemmen tijdens de winter AAV. De
eerste controle moet daarvoor al worden uitgevoerd zodat het bij die zelfde AAV kan
worden ingezien door de leden.

Bram Schrieks - Penningmeester
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HLedenbinding en -wervingh
Diversiteit en Vertegenwoordiging
Diversiteit en inclusie zijn belangrijke waarden binnen DWARS. Ook in Gelderland
willen we een zo inclusief, divers en toegankelijk mogelijke afdeling zijn. Dit jaar gaan
we onderzoeken hoe we MBO studenten kunnen bereiken en activeren binnen de
vereniging. Schoolbezoeken zijn een manier om dit mogelijk te kunnen bereiken. Ook
binnen onze eigen netwerken kan gekeken worden naar wat MBO’ers missen bij
DWARS om zo aan die punten te werken.

Mogelijkheden om activiteiten voor iedereen te maken is zorgen voor genderinclusieve
toiletten, rolstoeltoegankelijke locaties, en toegankelijk taalgebruik op de website en
tijdens activiteiten. Ten slotte wordt er gelet op de diversiteit van sprekers op
activiteiten, bijvoorbeeld op de verhouding man-niet man.

Spreiding Activiteiten
DWARS Gelderland is er voor al haar leden. Op het moment ligt de focus van onze
afdeling echter nog vooral op de regio Arnhem-Nijmegen. Dat terwijl veel van onze
leden ook in andere delen van de provincie wonen. We willen graag ook de leden in
andere regio's de mogelijkheid bieden om met gemak deel te nemen aan onze
activiteiten. Daarom gaan we ons dit jaar inzetten om de volledige omvang en
diversiteit van onze provincie zowel in onze werkwijze als in onze profilering tot
uitdrukking te laten komen. Dit doen we door onze politieke focus uit te breiden naar
meer regio's, door de politiek daar meer in de gaten te houden, en onze activiteiten
meer te verspreiden over de provincie.
Steden als Apeldoorn, Wageningen en Zutphen zijn plekken waar tot nu toe niet veel
activiteiten zijn georganiseerd. We proberen hier een goede balans in te vinden,
omdat de meeste actieve leden wel uit studentensteden Arnhem en Nijmegen komen.

Meedenken
Om leden zo veel mogelijk te activeren lijkt het ons een goed idee als leden suggesties
kunnen doen voor activiteiten of stukken van de nieuwsbrief. Het is immers een feit dat
meer mensen meestal leidt tot andere perspectieven en ongetwijfeld uiteindelijk tot
goede ideeën. Daarnaast voelen leden zich sneller verbonden aan activiteiten en
uiteindelijk de organisatie als geheel wanneer ze zelf voorstellen kunnen doen. Daarom
willen we het duidelijk maken aan onze leden dat we hun input graag willen en dat we
bereikbaar zijn via bijvoorbeeld e-mail en whatsapp. Die suggesties nemen we dan
mee in onze vergaderingen en gebruiken we in toekomstige activiteiten.
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Oud-Besturen
Elk jaar zet een groepje enthousiaste en gemotiveerde leden zich als bestuur intensief
in om onze vereniging verder vooruit te helpen en te onderhouden. Tijdens hun
bestuursjaar leren zij veel over de vereniging en zetten ze eigen initiatieven op. Dat
betekent dat ze ook veel kennis met zich meedragen. Veel bestuursleden stromen na
hun bestuursjaar door naar een andere functie (zowel binnen als buiten DWARS), en
nemen deze kennis dan met zich mee. Het is begrijpelijk dat zij een stap verder willen
zetten, en deze oud-bestuursleden blijven nog altijd erg behulpzaam wanneer wij hun
hulp vragen. Toch is het voor onze afdeling een gemis dat zij naar de achtergrond
treden.

Het komende jaar gaan we daarom onderzoeken welke prikkels oud-bestuursleden
missen om (eventueel op een laag pitje) actief te blijven bij de afdeling om deze te
ondersteunen. Het is natuurlijk belangrijk om zelf het goede voorbeeld te geven, en
daarom willen we zelf het precedent te zetten in deze ontwikkeling. Dit doen we door
zelf binnen de afdeling en haar commissies actief te blijven na ons bestuursjaar.
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MInterne ContactenM
WhatsApp
De verschillende WhatsAppgroepen van de afdeling willen we in stand houden en
goed blijven monitoren op goed gedrag, zodat iedereen op een fijne manier vrij kan
praten (in de Off-topic groep) of discussiëren (in de Discussie groep). We proberen om
zo min mogelijk aanwezig te zijn in de discussiegroepen, maar als een gebruiker zo'n
storend gedrag vertoond dat andere gebruikers hier last van ondervinden zullen we
wel optreden. Omdat dit soort dingen vaak op korte termijn moeten hebben we
afgesproken dat we in deze gevallen zo snel mogelijk reageren. Als er dan minstens
drie mensen akkoord zijn met een handelwijze, grijpen die zo snel mogelijk in.
De Aankondigingen groep willen we dit jaar meer en effectiever gaan gebruiken. Om
activiteiten en/of gebeurtenissen in de vereniging duidelijk en opvallend te
presenteren, hanteren we een nieuw format.

Mail/Nieuwsbrief
Om een duidelijke structuur aan te houden en de afdeling consistent op de hoogte te
kunnen blijven houden, zijn we voornemens om maandelijks op een vaste moment de
nieuwsbief uit te brengen. Rond het begin van de maand zal de nieuwsbrief naar de
leden opgestuurd worden. Hierin worden de afgelopen maand en de volgende maand
op hoofdpunten gepresenteerd, zodat je altijd op de hoogte bent!I

Instagram/Facebook
Een groot deel van onze doelgroep is actief op instagram en met instagram is een vrij
groot publiek te bereiken. Instagram zal daarom gebruikt worden voor onder andere
het promoten van activiteiten, delen van politieke standpunten en het voeren van
campagne. Het doel is om minstens een post per week te delen en regelmatig stories
online te zetten van activiteiten, tweets of andere dingen. Dit is om de interactie met
zowel leden als niet-leden, en daarmee onze zichtbaarheid, te vergroten.

Twitter
We willen het twitter account weer opnieuw oppakken en vergroten. Op twitter zijn
vooral veel politici en journalisten actief, daarom is dit platform geschikt voor het delen
van korte politieke statements. We willen het minder gebruiken voor het promoten van
activiteiten, aangezien het publiek anders is.
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MExterne ContactenM
DWARS - Landelijk Bestuur en Afdelingen
Als afdeling binnen DWARS zijn we deel van een groter geheel. We behouden daarom
graag goede relaties met alle andere afdelingen en het landelijk bestuur. We streven
daarom naar een goede samenwerking door nauw contact te houden, duidelijk te
communiceren en gezamenlijke activiteiten te organiseren. Onze afdelingsbuddy Anne
betrekken we daarom ook graag zowel bij formele zaken als bij gezellige activiteiten.

Provinciale Staten en Provinciebestuur
We willen dit jaar duurzame banden aanhalen met de Provinciale Staten fractie en het
provinciebestuur. Dit zal heel waardevol zijn voor de Provinciale Statenverkiezingen en
voor de toekomst. We willen onder andere nauw contact met de campagneleider van
het bestuur om de campagne zo effectief mogelijk te laten verlopen. Verder zal het
contact met de Staten fractie ons helpen begrijpen welke thema's spelen op
provinciaal niveau om ons beter in staat te stellen dat goed over te brengen tijdens de
campagne en om beter in te kunnen spelen op provinciale thema's.

Lokale Gemeenteraden en Besturen
We willen op de hoogte blijven van politieke ontwikkelingen op lokaal niveau in onze
provincie en banden creëren en/of onderhouden met lokale GroenLinks-fracties. Om
dit voor elkaar te krijgen, hebben alle bestuursleden een regio waar ze contact houden
met de lokale GroenLinks-fractie en het bestuur. Elke bestuursvergadering geven de
bestuursleden updates over hun regio’s. De regio’s zijn Arnhem, Nijmegen,
Wageningen, Overbetuwe, Zutphen en Apeldoorn, naast de provincie zelf.

We zijn dit bestuursjaar ook van plan om een zogenaamde ‘knuffelgemeente’ aan te
stellen. Dit houdt in dat we elk jaar extra aandacht schenken aan een specifieke
gemeente om zo het contact met de lokale fractie en bestuur te verstevigen. Dit jaar is
Wageningen onze knuffelgemeente. Afgelopen jaren verliep het contact met deze
afdeling stroef, ook nadat de DWARS afdelingen Arnhem-Nijmegen en Wageningen
zijn gefuseerd een aantal jaar geleden. Wageningen is echter wel een aanzienlijk grote
stad, met veel jonge studenten. Daarom willen wij het contact met GroenLinks
Wageningen weer opbouwen. Dit doen we onder andere door, net als bij de andere
regio’s, aanwezig te zijn bij fractievergaderingen, veel activiteiten te organiseren in
Wageningen en politieke actie te ondernemen in de regio wanneer dat nodig blijkt,
denk aan de OV-situatie. Dit initiatief met ‘knuffelgemeentes’ is gericht op de lange
termijn, om de contacten van DWARS Gelderland door de hele provincie heen
duurzaam te onderhouden. Het zou mooi zijn als dit een jaarlijkse traditie wordt.
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Helaas bestrijken de bovengenoemde regio’s niet de hele provincie, dit zou ook niet
haalbaar zijn voor de bestuursleden. Om er toch voor te zorgen dat we op de hoogte
blijven van politieke ontwikkelingen buiten die regio’s, zijn we van plan om een
DWARS politicinetwerk op te zetten voor de provincie Gelderland, vergelijkbaar met
het landelijke netwerk. Via een Whattsapp-groep, waarin DWARSe raadsleden,
commissieleden (of anders genoemd), steunfractieleden of anders lokaal betrokken
DWARSers kunnen communiceren over actueel nieuws, initiatieven en eventuele
samenwerking.

Politieke Jongeren Organisaties (PJO’s)
Als lokale afdeling willen we niet alleen dit jaar, maar ook in de toekomst aanwezig
blijven in het politieke landschap. Daarom willen we duurzame banden aanhalen met
andere PJO's (Politieke Jongeren Organisaties), zeker in de gemeenten waar
GroenLinks en dus DWARS veel aanwezig is. Dit willen we doen door het contact met
andere PJO's niet alleen goed te houden in ons bestuursjaar, maar ook door onze
opvolgers in contact te brengen met de nieuwe besturen van andere PJO's. Hoewel dit
op dit moment in theorie gebeurt, laat het in de praktijk veel te wensen over.
Daarnaast willen we meer samen met andere PJO's activiteiten organiseren, ook de
PJO's waar onze standpunten minder mee overeenkomen. Zo brengen we politiek
actieve jongeren met elkaar in contact die elkaar in het dagelijks leven niet altijd tegen
komen.

Op dat vlak kunnen wij een heel goed platform bieden voor leden van verschillende
PJO's om elkaar op een prettige manier en in een veilige omgeving te
ontmoeten. Hier kunnen de leden van verschillende PJO’s op een prettige wijze en in
een veilige omgeving elkaar leren kennen.

Zoals landelijk is bepaald worden er door ons geen activiteiten samen met de JFvD
georganiseerd. We zetten daarentegen juist graag in op een nauwere samenwerking
met jongerenorganisaties met wie we veel overeenkomsten hebben, zoals de JS en
PINK.

Overige Samenwerkingen
Om ons bereik over de provincie te vergroten, willen we niet alleen meer samenwerken
met meer gemeentes en lokale besturen, maar ook met meer regionale en lokale
organisaties. Daarmee steunen we elkaar in onze doelen en helpen we elkaar meer
jongeren te bereiken. Dit is vooral belangrijk als het gaat om organisaties buiten de
steden, zoals op het platteland en in de Achterhoek. Regionale en lokale organisaties
kunnen dan voor ons een aansluitingspunt met lokale jongeren worden, die we anders
moeilijk zelf zouden kunnen bereiken. Ook is het een kans om van elkaar te leren.
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7Politiek8
Onze Standpunten
De politieke lijn van DWARS Gelderland is vanzelfsprekend in lijn met het politieke
programma van DWARS. Afhankelijk van de actualiteit, maken we ons hard voor de
DWARSe idealen en waarden in onze provincie. We richten onze focus op studenten
en andere jongeren, waarbij we als doel hebben om ook jongeren buiten de
(studenten)steden te betrekken en voor hen op te komen. We leven in een tijd van
crises, veroorzaakt door het huidige en vorige kabinetten, en als gevolg van het
kapitalistische systeem waarin we leven. Onderstaand staat kort onze visie op enkele
van deze crises beschreven. Deze crises zijn specifiek voor Gelderland extra relevant, of
zijn te groot om te negeren, en zullen de focus worden van onze politieke acties en
uitingen dit bestuursjaar. Afhankelijk van de actualiteit kan dit natuurlijk veranderen.

Stikstofcrisis
De stikstofcrisis is bij uitstek in Gelderland een probleem. Onze provincie heeft zowel
veel boerderijbedrijven als Natura2000-gebieden, waardoor er een grote transitie
nodig is om de stikstofuitstoot te verminderen. Denk hierbij aan de Veluwe als
uitgestrekt Natura2000-gebied en de vele boerenbedrijven in de Achterhoek. Bij deze
problematiek maken we ons hard voor het behoud van natuur en biodiversiteit, en
vinden we een eerlijk toekomstperspectief voor de boeren ook belangrijk. Het eerste
langetermijnproject van de politieke commissie richt zich op de stikstofcrisis. We
doelen op een eerlijk en genuanceerd verhaal en bekijken de crisis vanuit een breder
perspectief. Zo zijn thema's als dierenwelzijn en de bio-industrie nauw verbonden met
deze crisis en moeten deze ook worden meegenomen in de hoognodige transitie in de
agrarische sector.

Energiecrisis
De energiecrisis, mede ontstaan door de oorlog in Oekraïne, heeft een enorme invloed
op het dagelijks leven van mensen, zo ook in Gelderland. De stijgende energieprijzen
zijn de grootste factor voor de historische inflatie, en sluit dus naadloos aan op de
koopkrachtcrisis. Studenten in het bijzonder worden hierdoor hard geraakt. Ze hebben
vaak een kleine portemonnee en niet altijd een vast energiecontract. Daarnaast
worden studenten oneerlijk uitgesloten van de energietoeslag. Net als de stikstofcrisis,
is de energiecrisis ook in een breder perspectief te bekijken. De energietransitie van
fossiele naar duurzame energiebronnen zorgt niet alleen voor een vermindering van
broeikasgassen in de strijd tegen klimaatverandering, maar zorgt ook voor
onafhankelijkheid van de energievoorziening. Te lang zijn we afhankelijk geweest van
Russisch gas. Al met al heeft de energiecrisis zowel duurzame als sociale aspecten:
niemand zou noodgedwongen in de kou moeten zitten of torenhoge schulden hebben,
en tegelijkertijd is er een verduurzaming nodig van de energievoorziening.
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Wooncrisis
De wooncrisis is zeker ook in Gelderland een probleem. Voornamelijk voor studenten
speelt dit, vooral in Nijmegen. Het is enorm lastig voor studenten om een passende
woning te vinden in de stad waar ze studeren, laat staan een betaalbare woning. Maar
ook buiten de stad is het lastig om een betaalbare, passende woning te vinden. Er zal
flink veel bijgebouwd moeten worden, maar het belangrijkste hierbij is welk type
woningen worden gemaakt. De volkshuisvesting is compleet aan de markt overgelaten.
Dit heeft geleid tot een focus op de aanbodkant, in plaats van de vraagkant van
woningzoekers. Er zal gebouwd moeten worden naar de vraag van starters, studenten,
senioren en andere bevolkingsgroepen. In Gelderland is veel natuur en wij willen dat
deze natuur behouden wordt, zodoende heeft woningbouw binnen het bebouwde
gebied onze voorkeur. Ook natuur inclusieve bouw is hierbij belangrijk, zeker als er
noodgedwongen in de natuur moet worden gebouwd. Het onderscheid tussen natuur
en weiland of andere grond voor landbouw is ook van belang. We zien liever dat er
wordt gebouwd op weiland dan in natuur, als de noodzaak er is om buiten het
bebouwde gebied te bouwen.


