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Tiende uitreiking groene lintjes

Op dinsdag 1 juli reikte de fractie van GroenLinks voor de tiende keer haar
groene lintjes uit. Fractievoorzitter Ariane van Burg speldde de lintjes op.

Zoeken naar:
Zoeken

Dit jaar gingen de groene lintjes naar:
Nieuwsbrief

Voornaam:
voornaam

•

Peter Dorenbos: de milieuvriendelijke etskoerier

http:// etskoeriersapeldoorn.nl/

Achternaam:
achternaam

Emailadres:
•

De heer Henk Knip & medewerkers (Circulus): inzet voor/streven

naar een afvalloze samenleving in 2030. http://www.afvalvrij.nl/

Jouw e-mailadres
verzenden

•

De heer Jacob Brobbel: Jacob zet zich in op vele vlakken in om

duurzaamheid in Apeldoorn op de kaart te zetten. Hij onderneemt

Landelijke Website

initiatieven: zo heeft hij geregeld dat 28 studenten van de TU Eindhoven
onderzoek doen om het Zwitsalterrein te verduurzamen. Daarmee heeft
hij bijgedragen aan Apeldoorn Stagestad. Verder heeft hij het

Laatste Groenlinks055 Tweets

burgerplatform Energiefabriek Apeldoorn een sterke impuls gegeven.
Jacob is ook betrokken bij het naar Apeldoorn halen van de SolarTruck, die

groenlinks055

nog heeft meegereden tijdes het Grand De le.

•

De heer H.C. Janse: milieubewuste burger die strijd voor een

betere communicatie omtrent ophalen GFT in hoogbouw

De uitreiking vond plaats in de sfeervolle binnentuin van ‘t Achterom.

@groenlinks055

RT @DieuwkedeB: Lancering
van de #vegavrijdag bij
@Foenix055 namens
@groenlinks055 Vanaf
vandaag elke vrijdag
vegetarisch menu!…
https://t.co/Y3bCiro7AE
9 uur ago

Omdat het de tiende keer was, waren ook de dragers van een groen lintje
van de afgelopen jaren uitgenodigd. Het was leuk te zien dat een heel
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aantal mensen hieraan gehoor had gegeven en aanwezig was. Zo was ook
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Dhr. Heinen aanwezig: hij kreeg in 2005 als een van de eersten een lintje
voor de ontwikkeling van de Whisper, de zuinige, stille stadbus. Als
verrassing voor ons waren de mannen in het groen er:
http://heelapeldoorngroen.de-a.nl/
Na de uitreiking was er gelegenheid om gezellig na te praten onder het
genot van een hapje en drankje. Aansluitend ging een heel aantal

RT @debroervanroos: voor een
kinderpardon dat wel werkt,
ongeacht je politieke kleur.
teken (20.000 handtekeningen
eerste uur), laat je…
https://t.co/brDFsgcS0w
1 dag ago

lintjesdragers met ons mee naar de Trendconferentie in het Oranjepark.
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De algemene beschouwingen
van @groenlinks055, zojuist
uitgesproken door onze
fractievoorzitter @RachelRR77
Over ons…
https://t.co/EjTo9NCGRK
1 dag ago
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Wij zijn als 8e aan de beurt.
@RachelRR77 succes!
https://t.co/F6Wi4lyXrz
1 dag ago
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RT @mvn45: Einduitslag
benchmark afvalscheiding.
Diftar icm omgekeerd
inzamelen is meest
kosteneffectieve
inzamelstrategie. Fe…
https://t.co/IqDasFKOUO
1 dag ago
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