
februari 1973, 6e jaargang no. 1 

In dit nummer onder andere: Dit zijn 

en dit willen de Nederlanders, die op 0'66 

hebben gestemd (zie daarvoor pagina 10) 

TJA, HET KAN VERKEREN 

.Maar tussen droom en daad 
staan wetten in de weg en praktische bezwaren 

en ook uw keus, die niemand kan verklaren 
maardie beslist, wannecrustemmen gaat. 

(vrij naar Elsschot} , 
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Diskussie over politieke toekomst staat centraal 

KONGRES VAN 0'66 OP 
10 EN 11 MAART IN BREDA 
De Politieke Partij Democraten '66 
houdt op zaterdag 10 en zondag l1 
maart aanstaande een algemene' leden
vergadering in Het Turfschip, dat 
staat aan het Chasséveld in Breda. 
Op beide dagen begint de vergadering 
's morgens om elf uur. 
De twee belangrijkste punten van de 
agenda zijn een diskussie over de 
wijze waarop D'66 moet gaan opereren 
om met andere progressieve partijen 
een meerderheid te kunnen halen en 
een diskussie over de wijze waarop 
D'66 haar duidelijkheid in het politieke 
spanningsveld kan vergroten. 
Daarnaast moeten besluiten worden 
genomen over een aantal voorstellen 
over de grote lijnen van de interne 
partij struktuur. Ook moet worden 
voorzien in enkele vakatures in het 
hoofdbestuur, de wetenschappelijke 
stichting, de programmakommissie 
en de struktuurkommissie In elk ge
val moet één lid van het hoofdbestuur 
in funktie worden gekozen Dat is de 
vice-voorzitter, omdat A M. A. Ehren 
uit Papendrecht als zodanig zal aftre
den. Aanmeldingen voor de openge-

vallen plaatsen kunnen alleen schrifte
lijk worden gedaan bij: Dagelijks be
stuur van D'66, p/a Langestraat 61, 
Amsterdam. 
De entree voor de vergadering be
draagt voor beide dagen vijf gulden 
per persoon. Dat bedrag kan bij de in
gang van Het Turfschip worden betaald 
na vertoon van de ledenkaart of het 
dagafschrift van de giro- of bank
rekening, waaruit blijkt dat de kontri
butie over 1973 is betaald Er wordt 
nog gezocht naar een manier om de 
leden, die hun kontributie nog niet 
hebben betaald, de entree te laten be
talen. Eén dezer dagen worden de 
aksepigirokaarten om de kontributie 
te betalen naar de leden gestuurd. Zo
dra de akseptgirokaart ondertekend 
bij D'66 is binnengekomen wordt de 
ledenkaart verstuurd. 
Voor de ingang van Het Turfschip is 
een grote parkeerplaats. De logeer
kapaciteit in Breda is redelijk. De 
beste manier om een hotelkamer te 
bespreken is via de plaatselijke VVV, 
die is te bereiken .. mder het telefoon
nummer: 01600-:> ~150. 

Om meer konkrete resultaten te verkrijgen 

Werkgroep milieubeheer van 0'66 
heeft aantal nieuwe leden nodig 

door E.F. VOGELAAR 
(voorzitter landelijke werkgroep milieubeheer) 

Bij D'66 hebben het milieubeheer en de gezondheidsbescherming een hoge priori
teit. Op deze gebieden is de laatste tijd zoveel te doen, dat bii de werkgroep 
"milieubeheer en gezondheidsbescherming" een aantal leden niet alleen welkom, 
maar ook noodzakelijk is. Hoe meer leden de werkgroep heeft, hoe meer onder
werpen kunnen worden aangepakt en hoe meer resultaten mogelijk zijn. Het gaat 
er bij de werkgroep vooral om, konkrete en praktisch toepasselijke resultaten te 
verkrijgen. 

Van de vele onderwerpen die mogelijk 
zijn, houdt de werkgroep zich de laat
ste tijd vooral bezig met het uitwerken 
van het rapport van de Klub van Rome 
als onderdeel van het zogenaamde 
Terminus-projekt. Van de energie
voorziening worden de uitputtingsaspek
ten en het vervuilende karakter bestu
deerd, waaruit de volgende handzame 
aspekten zijn gelicht: 
a. efficiënter gebruik van de energie 

voor verwarmingsdoeleinden door 
een betere thermische isolatie: 

b. elektriciteitsproblemen (problemen 
met kerncentrales en afvalwarmte 
en de bestuurlijke kant van de pro
duktie en de distributie). 

Een ander probleem dat door de werk
groep kan worden aangepakt - tenmin
ste als er nog een aantal leden bijkomt -
is dat van de uitputting en vervuiling, 
veroorzaakt door andere grondstoffen 
en hun produkten zoals metaal, papier 
en plastic. Dit is mogelijk door: 
a. langere levensduur van allerlei ge

bruiksvoorwerpen: 

2 

b. vermindering van de hoeveelheid in 
omloop zijnde materialen (onder 
andere door normalisatie); 

c. recycling. 
Achtergrondinformatie (literatuur en 
dergelijke) over bijvoorbeeld de recy
cling is al in grote mate aanwezig. 
Daaruit blijkt onder andere, dat veel 
komponenten van bijvoorbeeld huisvuil 
opnieuw kunnen worden gebruikt: pa
pier, plastic (in verschillende soorten). 
aluminium, ijzer, zink, koper en glas 
(zowel gekleurd als niet gekleurd). 
Mensen die ervoor voelen mee te hel
pen deze onderwerpen nader uit te 
werken of aan andere onderwerpen op 
het gebied van milieubeheer en/of 
gezondheidsbescherming een bijdrage 
te leveren kunnen zich in verbinding 
stellen met: mevrouw I. Lambus
Hacquebard, Ontginningsweg 1, Op
ende (Groningen); H. Coster, UT 
Delfiaweg 7, Hoogkerk (Groningen) of 
E. F. Vogelaar, Henegouwen 26, 
Leus:~en. 


