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APELDOORN

Eindejaarsborrel
Dit jaar op dinsdag 11 december tussen 16.30 en 19.00 uur in het café van
Gigant, Nieuwstraat 377. Zoals altijd voor iedereen die GroenLinks
Apeldoorn een warm hart toedraagt. Voel je welkom!
Fijn als je via groenlinks@apeldoorn.nl even laat weten of je erbij bent.

Van belofte naar besturen
In ons verkiezingsprogramma hebben we onze kiezers beloofd ons voor
een aantal belangrijke idealen in te zetten. Veel van die idealen zijn terug te
vinden in het huidige coalitieakkoord “De kracht van Apeldoorn”. Aan de

hand van dit coalitieakkoord willen we je nu een overzicht bieden waar je
onze idealen en beloften kunt terugvinden. Lees verder...

Een gezonde toekomst voor Real-X;
wie gunt ze dat niet.
GroenLinks Apeldoorn voelt zich al jaren betrokken bij Real-X, het is niet
voor niks dat wij hen een rood lintje hebben opgespeld als blijk van
waardering. Daarnaast is GroenLinks ook een partij die zich hard maakt
voor de jongeren in onze gemeente. De laatste jaren is gebleken dat Real-X
moeite had om zich aan de gemaakte afspraken te houden. Het kan voor
hen nu geen verrassing zijn dat de gemeente zich wel aan de afspraken wil
en zal houden. Die verantwoordelijk verwacht GroenLinks ook van onze
gemeente. Lees verder...

GroenLinks is en blijft tegen
megastallen
In de raadsvergadering van 20 september 2018 heeft Partij voor de Dieren
samen met SP wederom een motie ingediend tegen grote veestallen.
Inhoudelijk is GroenLinks het volkomen eens met de stellingname.
GroenLinks is tegen de ontwikkeling van grote veestallen. Maar wij gaan nu
niet mee met deze motie, omdat we bij het intrekken van de motie van 31
mei van dit jaar de wethouder de belofte hebben horen doen dit
onderwerp expliciet mee te nemen in het agrarisch perspectief en de
afzonderlijke gebiedsvisies die daarmee samenhangen. Lees verder...

Groen lintje voor Moya & Nando
Hoewel we normaal de groene lintjes uitreiken rond wereldmilieudag maakten we
voor deze kinderen graag een uitzondering. Moya en Nando ontvingen als eerste
kinderen op 12 september 2018 het groene lintje vanwege hun actie tegen
zwerfafval. Lees verder...

Agenda
Donderdag 8 november 14.00 uur: raad over MPB 2019-2022
Dinsdag 13 november 20.00 uur: ALV. Nadere details volgen.
Dinsdag 11 december 16.30 uur: eindejaarsborrel in café van Gigant
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