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Ziezo!
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Ziezo: het is zover !

Zoeken

De provincie heeft besloten dat Apeldoorn vanaf 2017 niet meer onder
preventief toezicht valt. Dat wil zeggen dat wij niet meer vooraf aan de
provincie toestemming moeten vragen voor elke uitgave.

Nieuwsbrief

Dit is veel eerder dan dat wij in 2012 hebben durven dromen toen wij met
een 10 jarig plan kwamen om de tekorten van het grondbedrijf op te
lossen. Door spaarzaam en kostenbewust beleid hebben wij dit doel
bereikt.
In de afgelopen jaren hebben
wij veel van onze inwoners en
organisaties gevraagd. Subsidies
zijn verminderd of zelfs
afgeschaft en investeringen
uitgesteld. Daarnaast hebben
wij afscheid moeten nemen van circa 15% van onze ambtenaren en zijn er
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verzenden

binnen het gemeentelijk apparaat veel bezuinigingen doorgevoerd.
Dit heeft er gelukkig niet toe geleid dat Apeldoorn “stil” kwam te liggen.
Dankzij onze inwoners, bedrijven, partners, instellingen en de provincie
konden tal van initiatieven worden opgepakt.
Om een paar voorbeelden te noemen: de transities in het sociale domein

Landelijke Website

Laatste Groenlinks055 Tweets

zijn goed opgepakt zonder dat de ontvangen gelden voor andere doelen
werden ingezet. De hoogspanningsleidingen in Zuid zijn ondergronds
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gebracht, het Zuiderpark en het Matenpark zijn gerenoveerd, de
achterstand in wegenonderhoud is (bijna) weggewerkt. Ook mooi nieuws
is dat er tal van nieuwe plaatselijke evenementen zijn opgestart: er vonden
landelijke en internationale sportevenementen plaats – waaronder het WK
Beachvolleybal en de Giro d’Italia- en in 2017 zal Serious Request hier te
gast zijn.
Dat hebben we samen weten te bereiken. Mooi!
Hoewel wij weer zelf over onze gelden mogen beschikken, moeten we

@groenlinks055

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

goed op de nanciën blijven letten. Ook in de volgende jaren zullen wij nog
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spaarzaam moeten zijn om een bu er te vormen voor toekomstige
onvoorziene risico’s. Al in de afgelopen begroting hebben wij miljoenen
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halen, het economisch klimaat te verbeteren en vooral om Apeldoorn

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

duurzamer te maken.

22 uur ago

vrijgemaakt om ons “groen” te vernieuwen, oude wijken her in te richten,
onze gemeentelijke organisatie toekomstbestendig te maken, het
cultuuraanbod te verruimen, topsportevenementen naar Apeldoorn te

Als raadsfractie van GroenLinks zijn wij blij dat wij weer vooruit kunnen
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kijken en samen met onze wethouder Detlev Cziesso ( nanciën, beheer en
onderhoud, kunst en cultuur, bedrijfsvoering, de Maten en Kanaalzone)
zullen wij ook in de volgende jaren werken aan een groene, levendige stad,
een sociale samenleving en versterking van de gemeente nanciën.
Dit zijn voor ons de bouwstenen van een duurzame, sociale en eerlijke
samenleving.
Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl
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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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