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Trots op ons regenboogzebrapad!

Woensdag 15 november 2017 was het zover: het Apeldoornse
regenboogzebrapad werd aangelegd. Gedurende die dag zijn we een paar

Zoeken naar:
Zoeken

keer wezen kijken hoe de werkzaamheden vorderden. Het werk moest
tegen de middag zelfs even stilgelegd worden omdat het regende. Maar
aan het einde van de middag werden de hekken weggehaald en was het
zebrapad toegankelijk voor iedereen. Hoera!
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Laatste Groenlinks055 Tweets

groenlinks055
@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
4 uur ago

groenlinks055
@groenlinks055

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

Wij zijn als 8e aan de beurt.
@RachelRR77 succes!
https://t.co/F6Wi4lyXrz
Vandaag, donderdag 16 november, hebben Bas Koers en Margien de Vries

8 uur ago

het pad symbolisch geopend samen met Fenne de Kroon. Waar het ons als
politiek niet lukte om het zebrapad snel te realiseren, lukte dat Fenne wel.
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Ze reageerde op onze regenboogchallenge, ging voor de zomer van 2017

@groenlinks055

realisatie van het

RT @mvn45: Einduitslag
benchmark afvalscheiding.
Diftar icm omgekeerd
inzamelen is meest
kosteneffectieve
inzamelstrategie. Fe…
https://t.co/IqDasFKOUO

regenboogpad. Maar ook

8 uur ago

samen met ons in gesprek met verantwoordelijk wethouder Johan Kruithof
en kijk…….!
We zijn Fenne zeer dankbaar
voor haar bijdrage aan de

woorden van dank voor

groenlinks055

wethouder Johan Kruithof

@groenlinks055

die door pakte. En onze
collega’s van D66 en PvdA die
samen met ons een motie
indienden. En ook een dank

Fenne en Bas op het regenboogpad

je wel voor iedereen die de
motie steunde. In januari 2016 zijn we voor het eerst over een
regenboogzebrapad begonnen. Kun je voorstellen hoe blij we zijn dat het

@VegoGert Afspraak was te
wachten op raadsopdracht
windenergie. Er zou eerst ook
in provincie gekeken worden
naar m…
https://t.co/50HpkRJO7n
1 dag ago

nu eindelijk gerealiseerd is!
Wat de verkeersveiligheid betreft hoeft niemand zich zorgen te maken. Het
originele zebrapad ligt er nog en is aan beide zijden (op het troittoir)

Volg ons op:

verlengd met regenboogkleuren. Wat een prachtige, kleurrijke loper als je
vanuit het station Apeldoorn binnenkomt. We zijn trots!

Er liep zelfs iemand met een regenboogrugzak over !

De prachtige kleurrijke loper van station naar stad (en vice
versa)

Het originele zebrapad is onveranderd, zodat de
verkeersveiligheid niet in het gedrang komt.

Reageren?
groenlinks@apeldoorn.nl
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