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Zoeken naar:

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

Zoeken

Als fractievoorzitter van GroenLinks Apeldoorn heb ik, naast het “gewone”
raadswerk nog een aantal taken. Aangezien we in het college zitten -we
hebben een GL wethouder, Detlev Cziesso– zijn we coalitiepartij. Dat
betekent dat ik aan het begin van deze raadsperiode mee heb geschreven

Nieuwsbrief

aan het bestuursakkoord “Door”, waarin voor GroenLinks belangrijke

Voornaam:

doelstellingen zijn genoemd zoals: nanciën op orde, een sociale

voornaam

gemeente en duurzaamheid. Regelmatig komen we als coalitie bij elkaar
om de voortgang van een en ander te bespreken.
Ook komen alle fractievoorzitters wekelijks bij elkaar in het presidium. Dat
is een vergadering met de burgemeester om de politieke agenda vast te
stellen. Wat gaan we wanneer en op welke manier bespreken/aan de orde
stellen? Er wordt hier niet op de inhoud ingegaan, dat doen we openbaar
tijdens de Politieke markt of tijdens de raadsvergadering.

Achternaam:
achternaam

Emailadres:
Jouw e-mailadres
verzenden

Daarnaast reik ik als voorzitter jaarlijks met plezier de rode lintjes en de
groene lintjes uit tijdens respectievelijk op Valentijnsdag en
Wereldmilieudag. Ook heb ik vorig jaar de diploma’s aan de Opstap

Landelijke Website

kinderen mogen uitreiken (preventief taalprogramma voor kind en
ouders). De wethouder was onverwacht verhinderd en aangezien ik al 10
jaar aanwezig ben geweest bij deze uitreiking viel mij de eer te beurt.

Laatste Groenlinks055 Tweets

Verder probeer ik alle GroenLinks kikkers uit de fractie een beetje bij

groenlinks055

elkaar te houden.
Inhoudelijk houd ik me met heel

@groenlinks055

ook van de andere

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

onderwerpen wat mee te lezen.

7 uur ago

veel zaken bezig. Mijn speci eke
onderwerpen zijn via deze site
op te zoeken, maar daarnaast
probeer ik altijd als voorzitter

Belangrijk vind ik altijd het contact met Apeldoorners. Zo veel mogelijk

groenlinks055

bezoek ik daarom (samen met de andere fractieleden van GroenLinks)
dorps- en wijkraad vergaderingen en overige bijeenkomsten en gaan we

@groenlinks055

De mogelijkheid tot Right to challenge is iets wat ik belangrijk vind en ook

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

steeds uitdraag. Er gebeurt inmiddels al veel op dit gebied. Waar ik mij

22 uur ago

op zoveel mogelijk uitnodigingen in. Zolang de tijd het toelaat. Want er
gebeurt heel veel en met bijna 160.000 inwoners kun je niet overal op
ingaan.

persoonlijk ook hard voor heb gemaakt is de notitie dierenwelzijn. Al in de
raadsperiode 2006-2010 heeft GroenLinks als eerste partij gestreefd naar

groenlinks055

een dergelijke notitie, maar we vingen destijds steeds bot. Inmiddels is er

@groenlinks055

vorig jaar een notitie dierenwelzijn door de raad vastgesteld. Hij had wat
ons betreft hier en daar wat scherper gemogen, maar we bese en dat je
af en toe wat water bij de wijn moet doen om een meerderheid te
verkrijgen. Het begin is er.
Als laatste wil ik hier noemen mijn rol bij WOL uitvaarten. Sinds mijn

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

aanstelling als raadslid, dus volksvertegenwoordiger, ben ik aanwezig bij
“eenzame uitvaarten”. Dit zijn begrafenissen of crematies die de gemeente

groenlinks055

regelt aangezien er geen nabestaanden zijn of omdat die nabestaanden

@groenlinks055

niet in de gelegenheid zijn dat te doen. Zo nodig sluit ik de kist, lees een
tekst voor en ik begeleid de overledene naar zijn of haar laatste rustplaats.

Wij zijn als 8e aan de beurt.
@RachelRR77 succes!
https://t.co/F6Wi4lyXrz
1 dag ago

groenlinks055
In de reeks “Terugblikken met”
komt iedere week een ander
fractielid aan de beurt.
Reageren?
groenlinks@apeldoorn.nl

@groenlinks055

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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