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Aandacht

Bestuursakkoord “De kracht van
Apeldoorn” is ondertekend!

Vandaag werd het nieuwe bestuursakkoord voor de komende vier jaar

Zoeken naar:
Zoeken

getekend. Een akkoord geschreven door de vijf coalitiepartijen: VVD,
Lokaal Apeldoorn, CDA, D66 en GroenLinks. Vijf weken hebben de
fractievoorzitters en beoogd wethouders om tafel gezeten en

Nieuwsbrief

onderhandeld over de koers voor Apeldoorn voor de komende vier jaar.
Een breed palet aan partijen

Voornaam:

met uiteenlopende ideeën maar

voornaam

met allemaal hetzelfde doel
namelijk Apeldoorn beter en

Achternaam:

mooier maken. Daar hebben wij

achternaam

elkaar in gevonden. Met ruimte
voor ieders eigen identiteit. Wij
zijn blij met dit akkoord, waarin
duidelijk gekozen wordt voor
duurzaamheid, een inclusieve

Emailadres:
Jouw e-mailadres
verzenden

en sociale samenleving en de
menselijke maat. Wij zien veel
van ons GroenLinks verkiezingsprogramma terug in dit akkoord. Vandaar

Landelijke Website

dat wij deze van harte hebben ondertekend.
Het is een akkoord op hoofdlijnen wat ruimte laat voor ieders signatuur en

Laatste Groenlinks055 Tweets

waarin de rol van de hele gemeenteraad groot is.
Voor GroenLinks wordt Detlev Cziesso weer wethouder met in zijn

groenlinks055

takenpakket : nanciën, jeugd, volksgezondheid, kunst en cultuur.
Donderdag 17 mei 2018 vindt de installatie van de wethouders plaats.
Onze fractievertegenwoordiger Danny Huizer wordt dan raadslid -naast
Rachel Gasper Rothengatter en Ariane van Burg-, Paul Baart wordt dan net
als Dieuwke de Boer fractievertegenwoordiger.
Klik hier om het bestuursakkoord en de nanciële bijlage te lezen
Reageren: groenlinks@apeldoorn.nl

@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
3 uur ago

groenlinks055
@groenlinks055

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

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