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Aandacht

Duurzaamheid is van én voor iedereen!

Donderdag 18 juni is de motie Groene Euro’s in de gemeenteraad in
meerderheid aangenomen. De motie op initiatief van de VVD werd mede

Zoeken naar:
Zoeken

ingediend door de SGP, PSA, Partij voor de Dieren en GroenLinks. De kern
van de motie in twee bullits:

Nieuwsbrief

De duurzaamheidsambitie van Apeldoorn concreet invulling te geven
door voor de komende Meerjarenprogrammabegroting een actieplan op
te stellen. Daarbij worden de succesvolle ervaringen van Apeldoornse
initiatieven als Kerschoten Energieneutraal en Loenen Energieneutraal
gecombineerd.
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voornaam

Achternaam:

De lobby bij provincie, rijk en Europa versterken en zo geld binnenhalen
voor een revolverend fonds. Het fonds zorgt dat er geld beschikbaar
komt voor bedrijven en inwoners om de nodige investeringen “een zetje
te geven”. Bij Loenen Energie Neutraal zijn daar goede ervaringen mee
opgedaan.
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Duurzaamheid is van iedereen. GroenLinks Apeldoorn ziet dat er een
breed draagvak is voor duurzaamheid. Het leeft binnen onze samenleving
en binnen alle politieke partijen in de gemeenteraad. Met deze motie kan
concreet invulling worden gegeven aan de ambitie van Apeldoorn om een
energieneutrale gemeente te worden. Daarnaast zorgen de investeringen
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in duurzame maatregelen ervoor dat we ons als Clean Tech regio nog
steviger op de kaart zetten; we creëren meer groene banen.

groenlinks055

Duurzaamheid is voor iedereen. Het leeft steeds meer: het Vacticaan heeft
de Groene encycliek uitgegeven die oproept tot een minder consumptieve
levensstijl, pensioenfondsen gaan na of ze hun geld in de fossiele sector
moeten stoppen, het Duitse energiebedrijf Eon gooit als eerste
energiereus het roer radicaal om door zijn kaarten op duurzame
energiebronnen te zetten. Het besef groeit,duurzaam voor iedereen, dus
ook voor de toekomstige generaties.
Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl
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RT @DieuwkedeB: Lancering
van de #vegavrijdag bij
@Foenix055 namens
@groenlinks055 Vanaf
vandaag elke vrijdag
vegetarisch menu!…
https://t.co/Y3bCiro7AE
9 uur ago
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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
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1 dag ago

groenlinks055
@groenlinks055

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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