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Zoeken naar:

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

Zoeken

raadslid voor GroenLinks houd ik me bezig met nanciën, werk en
inkomen (Participatiewet), duurzaamheid, vastgoed & grondzaken en
onderwijs. Verder ben ik lid van de Rekenkamer Commissie en onderzoek
vanuit die rol ontwikkelingen binnen onze gemeente.

Nieuwsbrief

Naast het politieke werk heb ik vele (kennis)bijeenkomsten en

Voornaam:

evenementen bezocht en ben bij bedrijven en instellingen langs geweest.

voornaam

Zo blijven we als fractie geïnformeerd over de vele onderwerpen die
spelen in Apeldoorn en de regio. Ook heb ik bijgedragen aan de

Achternaam:

zichtbaarheid, onder andere door onze standpunten te verwoorden op de

achternaam

website.
schermafbeelding-2016-10-11-om-1056-06

Duurzaamheid is een van mijn
speerpunten. Als raadslid heb ik

steeds het onderwerp in de raad ingebracht. Ik heb meerdere moties

Emailadres:
Jouw e-mailadres
verzenden

erover ingediend, waaronder de aangenomen motie “duurzaamheid: het
proces en de spelers”. Op het onderwerp monitoring (meten = weten!) heb
ik steeds gehamerd. Duurzaamheid heeft een vaste plaats gekregen in het

Landelijke Website

Apeldoorns beleid, zeker in de begrotingsplannen voor 2016-2020. De
raad heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Ik heb een informatieve
bijeenkomst georganiseerd, het 50 tinten groen debat. Verder heb ik

Laatste Groenlinks055 Tweets

creatieve input geleverd op het gebied van klimaatadaptatie.
De nanciën zijn een belangrijk onderwerp. Elk jaar kijken we kritisch naar

groenlinks055

de Meerjarenprogramma begroting (MPB) en tussentijdse rapportage
(Turap). Als fractie zoeken we naar verbeteringen, waarbij de realistisch
kijken naar de nanciële ruimte binnen de begroting.
Op het gebied van Werk en Inkomen/Participatiewet heb ik een proef met
een “regelluw” bijstandsinkomen ondersteunt. Een aanpak die de
wethouder voorstaat. In de vele beleidsstukken en verordeningen zoek ik
naar de menselijke maat, naar het verhaal van mensen. Werk heeft grote
waarde voor mensen, om erbij te horen en om in het levensonderhoud te

@groenlinks055

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

voorzien. Bij de Felua ben ik vaak op bezoek geweest om te zien hoe het
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gemeentelijk beleid uitpakt.
Op het gebied van vastgoed en grondzaken hebben duurzame
maatregelen mijn sterke aandacht. Ik beschouw elk jaar de MPG en MPV
waarmee het inzichtelijk is of de gemeente op de goede koers zit met
gebouwen en grond.
Onderwijs tenslotte, een mooi onderwerp. Als raadsleden leveren wij input
voor de Lokale Educatie Agenda. Een van de onderwerpen daarin is het
verduurzamen van de scholen. Ik heb diverse gesprekken met

@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

onderwijsinstellingen gehad. Daarnaast heb ik gesprekken met leerlingen
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(o.a. van het Christelijk Lyceum) over de politiek gevoerd. Erg leuk om te

@groenlinks055

doen.

In de reeks “Terugblikken met”

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

komt iedere week een ander
fractielid aan de beurt.
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Reageren?

@groenlinks055

groenlinks@apeldoorn.nl

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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