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APELDOORN

Vacature Digitale Media Manager!
GroenLinks is groter dan ooit. Onze beweging groeit. We zijn in Apeldoorn
op zoek naar een Digitale Media Manager die onze lokale afdeling komt
versterken. Meld je nu aan via de landelijke website. Vanaf 27 augustus kan
je door de afdeling uitgenodigd worden voor een gesprek.
MELD JE AAN ALS DIGITALE MEDIA MANAGER APELDOORN

Fractie GroenLinks vraagt jullie om
input voor opstellen koersdocument
Wellicht heb je het al vernomen via de lokale en sociale media. Wij als
fractie zijn hard aan het werk om een koersdocument op te stellen.

Alle informatie daarover is te vinden op onze website.
Het koersdocument laat straks aan de buitenwereld zien wie wij zijn en
waar wij voor staan. Het bevat onze visie en missie, beschrijft onze
kernwaarden, leidende principes, welk gedrag daarbij hoort en welke
overwegingen en keuzes we maken. Op basis hiervan zal de fractie
verantwoording af leggen aan de achterban.
Wij als leden van de fractie zien graag jullie antwoorden tegemoet. Wij
wensen jullie bij deze een jne zomer en we zien, spreken en horen elkaar
weer in het nieuwe politieke seizoen.
Vragenlijst leden.
Wij vragen jullie om onderstaande vragen te beantwoorden en naar ons te
mailen: groenlinks@apeldoorn.nl.
1. Wat zou jij willen dat GroenLinks Apeldoorn de komende 4 jaar zou
voortzetten?
2. Wat heb jij gemist van GroenLinks Apeldoorn de afgelopen 4 jaar?
3. Waar zou GroenLinks Apeldoorn zich meer voor mogen inzetten?
4. Heb jij concrete ideeën en zou je een bijdrage willen leveren?

Mike blogt! Over de bijeenkomst
houtrook
Op dinsdag 26 juni 2018 heeft GroenLinks Apeldoorn een avond
georganiseerd waar inwoners van de gemeente Apeldoorn en andere
belangstellenden – onder andere het Longfonds en afgevaardigden van de

partijen D66, PvdD en Lokaal Apeldoorn – hebben gesproken over het
thema houtrook. Lees meer...

Dorise blogt! Landelijk protest
Lelystad Airport in Zwolle
Wie zaterdag 23 juni in één van de zes plaatsen rondom vliegvelden
aanwezig was, zag niet alleen rood van woede, maar de kleur overheerste
ook letterlijk het gezichtsveld. Duizenden mensen hadden zich verzameld
om te demonstreren tegen de luchtvaartgroei en waren hierbij gehuld in
het rood, om samen een menselijk stopsein aan de luchtvaart te vormen.
Lees meer...
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