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Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart

Met deze maand:
1 Wat valt er te kiezen op 21 maart?
2 Meedoen met buurtstroom in Zevenhuizen en Zuidbroek
3 Informatieavond Lelystad 13 maart

Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via
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1 Wat valt er te kiezen op 21 maart?
Bij de verschillende verkiezingsdebatten laten de kandidaten zien
waar ze voor staan. Ze proberen de kiezer voor hun partij te
winnen. Bestaande partijen tonen wat ze gedaan hebben en nieuwe
partijen zeggen massaal dat het “anders” moet. Kunt u er nog uit
komen? Als wijkraad geven we advies aan die raadsleden in de
gemeenteraad. Persoonlijk zou ik graag meedoen in de
gemeenteraad, maar op plek nr 10 is dat niet waarschijnlijk.

Andere ambitieuze kandidaten maken meer kans om in de
gemeenteraad te komen. Blijft de oproep om op 21 maart uw stem
uit te brengen op de partij of persoon die naar uw overtuiging het
beste voor Apeldoorn heeft gezorgd en/of zal zorgen.
Ron Rietjens
Secretaris Wijkraad Zevenhuizen Zuidbroek
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2 Meedoen met buurtstroom in Zevenhuizen en Zuidbroek
Op het dak van het Kristal liggen zonnepanelen. Ze liggen er al een
tijdje en zoeken gezelschap. Er is nog ruimte voor meer panelen,
maar ... wie gaat dat betalen?

Ook als u niet zo’n investeerder bent is het de moeite waard om
hier eens over na te denken. Met een investering van € 260,= koopt
u één stroomdeel. Daarvoor krijgt u gedurende 15 jaren, afhankelijk
van o.a. de productie, ongeveer € 30,= van uw energieleverancier
terug. Totaal is dat € 450,= in 15 jaar. Dus goed voor uw
portemonnee én voor het milieu. De volgorde mag u zelf bepalen
en het aantal stroomdelen waarin u wilt investeren ook!
Het aantal panelen mag niet meer zijn dan uw verbruik. Bij een
jaarverbruik van 3.000 kWh komt dat neer op 12 stroomdelen.
Wilt u meedoen? Kijk of uw energieleverancier meedoet en meld u
aan via de website.
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3 Informatieavond Lelystad 13 maart
De opening van vliegveld Lelystad is een jaar uitgesteld. De
voorgestelde laagvliegroutes vanaf vliegveld Lelystad zullen alleen
wel degelijk een enorme extra geluidsbelasting opleveren voor het
oostelijk deel van Apeldoorn en de dorpen in de omgeving van
Klarenbeek.

Voor de Stichting Red de Veluwe is dat onacceptabel. Daarom
organiseren ze op 13 maart een grote bijeenkomst in het Stadhuis
van Apeldoorn. Daar vertellen ze wat de gevolgen zijn en wat u kunt
doen om dit te voorkomen. Wilt u weten wat ons te wachten staat?
Kom dan op 13 maart naar het Stadhuis in Apeldoorn. De
presentatie begint om 19:30 uur en de zaal is vanaf 19:00 uur open.
Aanmelden kan via 13maart@stichtingreddeveluwe.nl.

