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Een groene verkeersvisie

Een groene verkeersvisie
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“Het verkeersbeleid is een kleurrijk onderwerp met diverse opvattingen”,
zo vatte verkeerswethouder Johan Kruithof de consultatiebijeenkomst

Nieuwsbrief

“herijking verkeersbeleid en parkeren in de binnenstad” samen die
donderdag 11 juni plaatsvond, en meer weg had van een debat.
GroenLinks vindt de “koersnota herijking verkeersbeleid” een mooi
document dat helder inzicht biedt in de kansen en bedreigingen voor een
evenwichtig verkeersbeleid in Apeldoorn voor de komende decennia. Het
nadeel van mooie vergezichten is dat er nog weinig keuzes worden
gemaakt.
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We zijn benieuwd hoe er concreet invulling wordt gegeven aan de drie

Emailadres:

geformuleerde uitgangspunten in de nota. We hebben dan ook het college

Jouw e-mailadres

als wens meegeven deze verder uit te werken in samenwerking met
diverse belanghebbenden (zoals dorps- en wijkraden, de etsersbond,

verzenden

ondernemers) en de gemeenteraad. De drie geformuleerde
uitgangspunten zijn;

Landelijke Website

1. Apeldoorn etsstad: meer ruimte voor de ets
2. Transitie van aanbod- naar vraaggericht en e ciënt openbaar vervoer
3. Beter en veilig benutten van de huidige infrastructuur

Laatste Groenlinks055 Tweets

GroenLinks vindt bereikbaarheid belangrijk, voor onze economie en

groenlinks055

individuele bewegingsvrijheid. Verkeersveiligheid en terugdringen van de
uitstoot van CO2 in onze atmosfeer zijn ook twee belangrijke prioriteiten in

@groenlinks055

vinden het een slecht idee om een nancieel gat in de reserve

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

bereikbaarheid binnenstad te dichten door de rode loper uit te rollen voor

9 uur ago

onze visie op verkeer. Daarom kiezen wij in de eerste plaats voor de ets,
goed openbaar vervoer en elektrisch vervoer. In tegenstelling tot de
meeste andere partijen willen wij het parkeren in de binnenstad niet
stimuleren door een algemene verlaging van de parkeertarieven. Wij

nog meer luchtvervuiling en opstoppingen in onze Apeldoornse
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binnenstad.
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In september van dit jaar ligt de concept nota Verkeersvisie Apeldoorn ter
bespreking voor tijdens de politieke markt. GroenLinks zal zich inspannen
voor een groene verkeersvisie, met ruimte voor de ets en alternatief
vervoer zodat Apeldoorn schoon, veilig en bereikbaar wordt voor alle
verkeersdeelnemers!
Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl

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