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APELDOORN
Datum voorjaars-ALV 2019
De Algemene LedenVergadering (voorjaars-ALV) is op 9 april 2019,
lokatie bij Foenix op het Zwitsalterrein. Wij verwelkomen alle leden
en hopen op een grote opkomst.

Verkiezingen in 2019!
In 2019 vinden de verkiezingen voor de Provinciale Staten, de
waterschappen, en voor het Europees Parlement plaats. Voor GroenLinks
Apeldoorn zijn onze mensen alweer druk in de weer om ons GroenLinkse
geluid te laten horen. In bijgevoegd artikel vertellen zij jullie wat er op
stapel staat, en hoe je kunt meedoen met onze enthousiaste groep. Lees
snel verder...
26 februari: uitnodiging watercafé, Dok Zuid.
9 maart: de Gelderland-tour in Apeldoorn
16 maart: politieke informatie op het marktplein

Vanuit de fractie...
Nieuws vanuit de fractie hier op een rij gezet:
1. Vervolgsessie werkgroep houtrook!
We willen op 19 februari toetsen welke oplossingen we concreet aan
het college kunnen aanbieden.
2. Rode lintjes!
De rode lintjes voor vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor
een ander zijn ook dit jaar weer uitgereikt!
3. Over burgerparticipatie
Waar staat GroenLinks Apeldoorn ten aanzien van burgerparticipatie
in onze gemeente?
4. Vliegveld Lelystad nee
Fractielid Danny Huizer bespreekt de situatie waar we begin januari
staan met vliegveld Lelystad.
5. De iconische McDonalds mast
Een besluit over het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan
betekent niet dat de mast er komt.

En verder...
Anoek van der Weijden is vanaf eind januari onze nieuwe fractieassistente.
Benieuwd wie Anoek is?
Margien de Vries heeft na bijna 17 jaar afscheid genomen als
fractieassistente. Interesse voor haar afscheidsfeestje en dankwoord?
Onze voorzitter schrijft eens per twee maanden over de activiteiten van het
bestuur in zijn BLOG!
We zoeken bij GroenLinks Apeldoorn ook nog leden die aan de werkgroep
functioneringscommissie willen deelnemen. Is dit misschien iets voor jou?
Geef dit dan even door via deze link en we nemen contact met je op.
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