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Aanmelding Rode lintjes 2022 

Valentijnsactie 2022. Wie nomineer jij voor een rood lintje? 

Sinds 2010 bezorgt GroenLinks Apeldoorn op Valentijnsdag taart (en 

een rood lintje) bij vrijwilligers/ organisaties die zich met “met hart & 

ziel” inzetten voor de Apeldoornse samenleving. 

Ook in deze coronatijd willen wij iemand in het “online’’ zonnetje zetten die 

in deze coronatijd iets bijzonders heeft gedaan voor de inwoners van 

Apeldoorn en omgeving. 

Op maandag 14 februari 2021 gaat de fractie van GroenLinks Apeldoorn 

online een aantal mensen die zich met hart en ziel inzetten voor een ander 

verblijden met een taart en een rood lintje. 

Wil jij dit jaar iemand nomineren? Dat kan! 

 

https://mijn.groenlinks.nl/l/mailing2/link/3bc29763-be48-4231-bd2a-9663854d094f/159348


Voor deze uitreiking mag iedereen kandidaten aandragen. Weet je iemand 

uit de gemeente Apeldoorn die een rood lintje verdient, dan horen wij als 

GroenLinks Apeldoorn dit graag. 

Je kunt je nominatie zenden vóór donderdag 3 februari aan 

groenlinks@apeldoorn.nl. 
 
   
   

 

 

Energie en klimaat 

Datum: dinsdag 25 januari 2022 

Tijd: 20.00 - 21.30 uur, ZOOM meeting 

Wat gebeurt er in Apeldoorn en welke opgaven liggen er de komende 

jaren. 

Log in via deze ZOOM link 

Uit het verkiezingsprogramma '22-'26 GroenLinks Apeldoorn 

Het Programma 

• Welkom: Paul Baart, raadslid, lijstnr 3 

• Wat doet de Gemeente Apeldoorn: Detlev Cziesso, wethouder 

• Energie, de uitdaging: Michael Boddeke, directeur deA, oud-wethouder 

• Energie, opwek en opslag: Arjan Heinen, duurzame ondernemer, lijstnr 9 

• Vragen, opmerkingen, suggesties 

Energie 

We gebruiken allemaal energie. Stroom voor onze computers, lampen en 

 

https://mijn.groenlinks.nl/l/mailing2/link/3bc29763-be48-4231-bd2a-9663854d094f/159349
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https://mijn.groenlinks.nl/l/mailing2/link/3bc29763-be48-4231-bd2a-9663854d094f/159351


huishoudelijke apparaten. Aardgas voor het verwarmen van onze huizen, 

het warme water uit de kraan en vaak ook om op te koken. Maar ook in de 

industrie en transportsector gebruiken we veel energie. 

De meeste energie wordt ‘grijs’ opgewekt met fossiele brandstoffen zoals 

aardgas en steenkool. Hierbij stoten we broeikasgassen zoals CO2 uit. 

Hierdoor wordt de temperatuur op aarde warmer. De gevolgen van deze 

opwarming zijn groot. 

Klimaatverdrag van Parijs 

In 2015 tekende Nederland daarom – samen met 194 andere landen – het 

Klimaatverdrag van Parijs. Het doel van dit akkoord is de opwarming van 

de temperatuur op aarde beperken tot 2 graden Celsius, maar liever nog 

tot 1,5 graad. Om dit te bereiken moeten alle deelnemende landen iets 

gaan doen. Het Planbureau voor de Leefomgeving houdt de stand van 

zaken in Nederland nauwkeurig bij. 

De Gemeente Apeldoorn en de klimaatdoelen 

De gemeente Apeldoorn draagt bij aan het behalen van de klimaatdoelen: 

•Apeldoorn en klimaat (klik hier) 

• Energie verandering en de gemeente Apeldoorn (klik hier) 

• Energie verandering en de Cleantech Regio: RES-informatie (klik hier) 

Laat ons weten of je aansluit en verzend een mail aan 

p.baart@apeldoorn.nl 
 
   
   

 
 

Agenda 

25 januari: ZOOM meeting Energie en klimaat 

29 januari: Huis-aan-huis actie 

 

https://mijn.groenlinks.nl/l/mailing2/link/3bc29763-be48-4231-bd2a-9663854d094f/159352
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12 februari: Huis-aan-huis actie 

14 februari: uitreiking Rode lintjes 2022 

19 februari: CampagneTour fietsen: door de dorpen met picknick 

12 maart: Politieke Markt 

16 maart: Gemeenteraadsverkiezingen 
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