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Met nog anderhalf jaar te gaan voor de volgende
gemeenteraadsverkiezingen is het tijd voor een korte terugblik! Als

Zoeken

fractiemedewerker/fractievertegenwoordiger van GroenLinks houd ik me
vooral bezig met de zichtbaarheid van GroenLinks Apeldoorn. Onze
website, facebookpagina en twitteraccount voorzie ik regelmatig van
informatie.
Daarnaast plan ik werkbezoeken in, daar we het als fractie belangrijk
vinden om ons te verdiepen, verbinding te zoeken én te netwerken.
Daarom proberen we ook zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij algemene
ledenvergaderingen van dorps- en wijkraden en in te gaan op andere
uitnodigingen die we als fractie ontvangen. We ontvangen best veel mails:
ik doe mijn best om die zoveel mogelijk te beantwoorden.
Jaarlijkse acties als de uitreiking
van de rode lintjes
(Valentijnsdag) de groene lintjes

Nieuwsbrief

Voornaam:
voornaam

Achternaam:
achternaam

Emailadres:
Jouw e-mailadres
verzenden

(wereldmilieudag) en de
eindejaarsborrel (ieder jaar in
december in Gigant) organiseer

Landelijke Website

ik met veel plezier. Hetzelfde
geldt voor de jaarlijkse boodschappenactie voor de Voedselbank
Apeldoorn die ik coördineer.

Laatste Groenlinks055 Tweets

Veel tijd en energie heb ik in het JIP gestoken. Dankzij onze inzet én ook de

groenlinks055

steun en inzet van andere partijen is een bezuiniging op het JIP terug
gedraaid én is het JIP nu ondergebracht bij Stimenz. Regelmatig ga ik op
stap met Outreachend werk om zo feeling te blijven houden met de
doelgroep.
Daarnaast haak ik namens onze fractie vaak in op actuele kwesties. Toen
er bijvoorbeeld plannen waren om het Marktplein roze te schilderen heb ik
links en rechts informatie ingewonnen om uit te pluizen of het wel zo’n

@groenlinks055

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

verstandige actie was.
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In de reeks “Terugblikken met”
komt iedere week een ander
fractielid aan de beurt. De
volgende is Bas.

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
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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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