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

Zoeken

Als gemeenteraadslid heb ik mij de afgelopen jaren mij vooral bezig
gehouden met verkeer, veiligheid en toezicht, dierenwelzijn,
ondernemerschap en sport.
De voorbereiding van de debatten rondom deze onderwerpen doe ik niet
alleen. Bijna iedere maandagavond bespreek ik samen met de fractie en
de leden van onze steunfractie onze inbreng . Soms ontstaan er pittige
discussies onderling en dat helpt om alle pro’s en contra’s goed in beeld te
hebben en de argumenten ter voorbereiding van een debat scherp te
krijgen. Ook bewoners, instellingen en ondernemers voeden de fractie met
zienswijzen en argumenten, via mail, telefoon, bezoek of social media.
schermafbeelding-2016-10-07-om-1244-28

Op het gebied van veiligheid
hebben wij aandacht gevraagd

voor het versterken van de dienst Toezicht en Handhaving (THOR) door te

Nieuwsbrief

Voornaam:
voornaam

Achternaam:
achternaam

Emailadres:
Jouw e-mailadres
verzenden

pleiten voor meer capaciteit en scherpere prioriteitstelling in haar
takenpakket. Verder hebben wij discussies gevoerd over het waarborgen
van persoonsgegevens en de privacy van inwoners en blijven wij hameren

Landelijke Website

op de nut en noodzaak van het reguleren van de hennepteelt.
Op het gebied van sport heeft Apeldoorn kunnen genieten van de Giro

Laatste Groenlinks055 Tweets

d’Italia dat een mooie promotie voor sportief Apeldoorn was met
internationale allure. De ernstige gebreken aan de indoor wielerbaan in

groenlinks055

het Omnisport zijn eindelijk verholpen waardoor er weer op hoog niveau
ge etst kan worden. Het verduurzamen van sportaccommodaties is ook
een speerpunt, beter voor het milieu en voor de portemonnee van
sportverenigingen.
De ets heeft tot onze vreugde een prominente plaatst gekregen in ons
verkeersbeleid. Ook regionaal en landelijk heeft de etser de wind mee
door diverse investeringen ter verbetering van de bereikbaarheid en
comfort voor de etser. Ook op andere beleidsterreinen mag de ets

@groenlinks055

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

rekenen op positieve belangstelling.
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Het opvangen van vluchtelingen heeft de gemoederen in Nederland ink
bezig gehouden. Daar waar in sommige andere gemeente diverse
discussies over dit onderwerp ruw werden verstoord, werd in Apeldoorn
op een volwassen wijze het debat aangegaan. Dankzij inspanningen van
burgers en diverse organisaties konden de vluchtelingen hier wel op een
warm welkom rekenen.
De positie van de LGBT (lesbian/gay/bi/trans) houdt ons bezig in zowel

@groenlinks055

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

onze eigen gemeente als in het buitenland. Wij hebben bijzondere
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aandacht gevraagd voor voorlichting over LGBT’ers bij de integratie van
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nieuwkomers in Apeldoorn. Ieder jaar wappert de regenboog vlag met

In de reeks “Terugblikken met”

De algemene beschouwingen
van @groenlinks055, zojuist
uitgesproken door onze
fractievoorzitter @RachelRR77
Over ons…
https://t.co/EjTo9NCGRK

komt iedere week een ander

1 dag ago

coming out day op ons gemeentehuis als symbool voor solidariteit.

fractielid aan de beurt.
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Reageren?
groenlinks@apeldoorn.nl

@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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