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Uitreiking groene lintjes 2018
Op maandag 4 juni 2018 heeft GroenLinks Apeldoorn voor de veertiende
maal de groene lintjes uitgereikt. Ons Tweede Kamerlid Suzanne Kröger
deed de uitreiking samen met fractievoorzitter Rachel GasperRothengatter. De uitreiking vond plaats bij SOAP op de Zwitsal. Wie dit jaar
de gelukkigen waren lees je hier.

Uitnodiging bijeenkomst houtrook
Op dinsdag 26 juni 2018 organiseert GroenLinks Apeldoorn een avond
over houtrook. In toenemende mate ervaren mensen last van
houtrook. Wat kunnen we naast het geven van stooktips nog meer doen
om overlast terug te dringen?
In de vorm van een werkgroep willen we hier samen met inwoners van de
gemeente Apeldoorn en andere belangstellenden aan de slag gaan. Kom je
ook?

Rachel Gasper-Rothengatter leidt
fractie
Op 1 juni 2018 heeft Ariane van Burg na vier jaar het fractievoorzitterschap
overgedragen aan Rachel. Ariane blijft als raadslid zich inzetten voor
GroenLinks Apeldoorn. Rachel schreef er een blog over. Als je meer wil
weten over de fractie; kom een keer kennismaken of kijk op onze site bij
overzicht fractieleden of taakverdeling. Natuurlijk vind je daar ook
informatie over onze wethouder Detlev Cziesso.

De kracht van Apeldoorn!
In mei 2018 werd het nieuwe bestuursakkoord voor de komende vier jaar
getekend. Een akkoord geschreven door de vijf coalitiepartijen: VVD, Lokaal
Apeldoorn, CDA, D66 en GroenLinks. Voor GroenLinks is Detlev Cziesso
weer wethouder geworden met in zijn takenpakket : nanciën, jeugd,
volksgezondheid, kunst en cultuur. Lees meer...

GroenLinks & privacy
Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG). Ook wij maken werk van de AVG. Onder iedere nieuwsbrief staat
altijd een link: daar kun je je gegevens wijzigen of afmelden.
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