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Groen licht voor tuinen Zuidbroek?

Donderdag 8 september 2016 staat het raadsvoorstel “Tuinen van
Zuidbroek” op de agenda. In het raadsvoorstel wordt gevraagd of de

Zoeken naar:
Zoeken

gemeenteraad akkoord wil gaan met de verkoop van het vastgoed
(Terwoldseweg 67) voor 1 euro.

Nieuwsbrief

Ik hoor je al denken…1 euro? Wie wil dat nu niet? En: kan dat zomaar?
Om met dat laatste te beginnen: ja, dat kan. Het betreft hier een

Voornaam:

“economische activiteit die plaats vindt op basis van algemeen belang.” Het

voornaam

is een zeer gewenst initiatief voor zowel Zuidbroek als ook voor overige
inwoners van Apeldoorn. Aan de verkoop zijn wel een aantal voorwaarden

Achternaam:

verbonden. (de achterliggende stukken vind je hier)

achternaam

Terug naar de vraag: wie wil dat nu niet? De Sizagroep, die in 2013 bijna
alles rond had maar toen toch afhaakte. Daarna hebben zich –naast de
Stichting Tuinen van Zuidbroek- geen andere gegadigden gemeld.
De Stichting Tuinen van Zuidbroek kent al een lange voorgeschiedenis,

Emailadres:
Jouw e-mailadres
verzenden

waar Eelke Bos een cruciale rol in heeft gespeeld. Hij richtte in 2006 de
Stichting Tuinen van Zuidbroek op. In 2008 ontving Eelke hiervoor van
GroenLinks het groene lintje. In maart 2010 kreeg Eelke van de fractie de

Landelijke Website

opbrengst van de veiling ” Zetels voor GroenLinks” overhandigd: 450 euro
voor de eerste aankopen van zaaigoed. We spraken toen de wens uit dat
we hoopten dat de Tuinen van Zuidbroek snel van start konden gaan. Heel

Laatste Groenlinks055 Tweets

jammer dat juist Eelke dit nu niet meer mee mag maken.

groenlinks055

Het mag duidelijk zijn: GroenLinks ondersteunt deze aankoop van harte!
Ontmoeten, leren, werken : prachtige doelen die de Stichting Tuinen van

@groenlinks055

in. Prachtig om te zien hoe bundeling van kracht en kennis je samen sterk

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

maakt!

7 uur ago

Zuidbroek noemt. Gelegen op een mooie plek: vlakbij Zuidbroek, vlakbij
het mogelijk toekomstige AZC.
We wensen de samenwerkende partners heel erg veel succes met het
realiseren van deze parel voor Apeldoorn. We hebben er alle vertrouwen

Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl
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Interview de Stentor 11 augustus 2016 met Carel Braakman,
projectcoördinator Tuinen van Zuidbroek.
Update 1.Daniel van Harmelen schreef dit verslag over de bespreking op 8
september. De wethouder moet van een aantal partijen met aanvullende
informatie komen. http://www.apeldoorndirect.nl/politiek/tuinenzuidbroek-dreigen-weer-vertragen-20160909/

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

Update 2. De aanvullende informatie was voor een aantal partijen niet

groenlinks055

duidelijk genoeg waardoor het onderwerp op 15 september van de
raadsagenda werd afgehaald. De Tuinen van Zuidbroek verkeren dus nog
steeds in onzekerheid. http://www.apeldoorndirect.nl/politiek/raad-vraagtnogmaals-om-verlenging-tuinen-zuidbroek-20160916/

@groenlinks055

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
 GroenLinks.Apeldoorn

 GroenLinks Apeldoorn

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

Volg ons op:

0k

1k

