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Aandacht

Overlast houtrook terugdringen: denk jij
met ons mee?

In 2017 nam de fractie van GroenLinks Apeldoorn na een mail van een

Zoeken naar:
Zoeken

ongeruste inwoner het initiatief om het college een aantal vragen te stellen
over overlast houtrook. Naar aanleiding daarvan staat er nu op de website
van de gemeente Apeldoorn een aantal stooktips en wordt er hierover ook

Nieuwsbrief

met enige regelmaat gepubliceerd in lokale media.
Inmiddels zijn we alweer een jaar verder. We hebben uitgeplozen wat

Voornaam:

erover in de APV –Algemene Plaatselijke Verordening– staat en of daar een

voornaam

aanpassing mogelijk zou zijn. Niet eenvoudig. Er bereiken ons intussen
steeds vaker mails van mensen die soms bijna de wanhoop nabij zijn door

Achternaam:

overlast door houtrook. Hier moeten we wat mee!

achternaam

Wij zijn dan ook van plan om na de verkiezingen een avond te organiseren
waarbij we in overleg gaan met de mensen die net als wij hier wat mee
willen. Want alleen stooktips geven is te passief zoals een van de mailers
terecht opmerkte. Wil je ook uitgenodigd worden voor deze bijeenkomst

Emailadres:
Jouw e-mailadres
verzenden

mail dan vast naar groenlinks@apeldoorn.nl en we zorgen dat je gemaild
wordt zodra we een datum hebben. We zullen de uitnodiging ook op deze
website plaatsen.

Landelijke Website

Links:
Laatste Groenlinks055 Tweets

Publicatie longfonds
RTL nieuws: overlast hout stoken moet aan banden worden gelegd
Houtrook.nl

groenlinks055

Tips van de GGD

@groenlinks055

Milieucentraal
Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl

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

groenlinks055
@groenlinks055

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

 GroenLinks.Apeldoorn

groenlinks055

 GroenLinks Apeldoorn
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Wij zijn als 8e aan de beurt.
@RachelRR77 succes!
https://t.co/F6Wi4lyXrz
8 uur ago
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RT @mvn45: Einduitslag
benchmark afvalscheiding.
Diftar icm omgekeerd
inzamelen is meest
kosteneffectieve
inzamelstrategie. Fe…
https://t.co/IqDasFKOUO
8 uur ago

groenlinks055
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@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
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