
 

FRACTIEVERANTWOORDING 
ALV GroenLinks Groningen 24/11/2020

 

● Een overzicht van al het nieuws is te vinden op groningen.groenlinks.nl/nieuws. 
● Vergaderingen van de gemeenteraad kunnen teruggekeken worden op 

gemeenteraad.groningen.nl/vergaderingen. 
● Woordvoeringen in de gemeenteraad zijn terug te vinden via de persoonlijke 

pagina's van de fractieleden op de website van de gemeenteraad. Ga naar een 
pagina en kies het tabblad “Sprekers fragmenten.” 

● Op onze Twitterpagina vind je, naast verschillende uitingen van onze raadsleden, 
ook artikelen van (lokale) media. 

 
Vragen over of voor de fractie? Mail dan naar groenlinks@raadgroningen.nl. 
 

 
 

VERZONDEN PERSBERICHTEN 
● 23/08: GroenLinks: “Zo snel mogelijk naar een vuurwerkvrije jaarwisseling in                   

Groningen.” 
● 24/09: GroenLinks en D66: Gelijke kansen bij toewijzing nieuwbouw 
● 30/09: GroenLinks: “Maak bijstand ook toegankelijk voor Groningse jongeren” 
● 20/10: GroenLinks wil gratis mondkapjes voor minima 
● 10/11: GroenLinks, Student&Stad: Behoud stedenbanden met San Carlos en                 

Moermansk 
● 13/11: GroenLinks: Huishoudelijke hulp naar draagkracht 

 

 

 

BLIJF OP DE HOOGTE! VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA! 

Twitter  https://twitter.com/GLGroningen 

Instagram  https://www.instagram.com/groenlinksgroningen/ 

Facebook  https://www.facebook.com/GLGroningen 

YouTube  https://www.youtube.com/channel/UCHUEKEXCyQhNSfcR1j1zgtA/ 

 

https://groningen.groenlinks.nl/nieuws
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen
https://gemeenteraad.groningen.nl/Raadsleden/groenlinks/algemeen
https://twitter.com/GLGroningen
mailto:groenlinks@raadgroningen.nl
https://twitter.com/GLGroningen
https://www.instagram.com/groenlinksgroningen/
https://www.facebook.com/GLGroningen
https://www.youtube.com/channel/UCHUEKEXCyQhNSfcR1j1zgtA/


 

UITGELICHT 

 

 

 

 

Mirjam ging tijdens 
Praat met de Raad in 
gesprek met inwoners 
over de begroting voor 
2021. 
 
 
 
Lees meer...   

Benni sprak zich in de 
raad uit tegen de 
plannen van 
Rijkswaterstaat voor de 
vervanging van de Gerrit 
Krolbrug. 
 
 
Lees meer... 

 

Samen met andere 
partijen diende Femke 
een initiatiefvoorstel in 
over opvoedkundige 
ondersteuning. 
 
 
 
Lees meer...   

Jasper vond €1,06 
miljoen in de begroting 
van de gemeente voor 
2021.  
 
 
 
 
Lees meer... 

 

Hans gaf ons een kijkje 
in het proces achter 
wijkvernieuwingen. 
 
 
 
 
Lees meer... 

 

Voor Martijn kwam een 
proces van enkele jaren 
ten einde - er komt 
eindelijk een Tiny House 
park bij in Groningen. 
 
 
Lees meer... 

 

Samen met D66 zette 
Lieke zich in om ervoor 
te zorgen dat de 
toewijzing van 
nieuwbouwwoningen 
transparant plaatsvindt. 
 
 
Lees meer...   

In samenwerking met 
wethouder Isabelle Diks, 
zorgde Nick voor gratis 
herbruikbare 
mondkapjes voor 
mensen met een laag 
inkomen. 
 
Lees meer... 

 

Na haar 
zwangerschapsverlof is 
Ceciel weer terug in de 
raad! 

 

Bij een demonstratie op 
de Grote Markt sprak 
Jeffry over een humaan 
vluchtelingenbeleid. 
 
 
 
 
Lees meer... 

 

 
Jan vroeg het college 
om een onderzoek over 
korting voor 
huishoudelijke hulp voor 
WMO-gerechtigden. 
 
Lees meer...  

 

Fractiemedewerker 
Robert is druk aan het 
experimenteren met de 
nieuwe video- 
apparatuur van de 
fractie. 
 
Kijk maar...  

 

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/756724/Groninger-gemeenteraad-praat-digitaal-met-inwoners-Ik-hoor-je-niet-je-hebt-je-microfoon-uitstaan
https://groningen.groenlinks.nl/nieuws/raad-wil-een-zo-laag-mogelijke-gerrit-krolbrug
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Initiatiefvoorstellen/Initiatiefvoorstel-de-gezinsverzorger-100-GL-SP-PvdA-13-11-2020
https://groningen.groenlinks.nl/nieuws/gemeentebegroting-2021-investeren-plaats-van-bezuinigen
https://groningen.groenlinks.nl/nieuws/wijkvernieuwing-veel-meer-dan-een-nieuw-rijtje-yuppenwoningen
https://groningen.groenlinks.nl/nieuws/kleine-stapjes-naar-kleine-huisjes-verslag-van-een-reis
https://groningen.groenlinks.nl/nieuws/gelijke-kansen-bij-toewijzing-nieuwbouw
https://groningen.groenlinks.nl/nieuws/groenlinks-wil-gratis-mondkapjes-voor-minima
https://groningen.groenlinks.nl/nieuws/video-jeffry-spreekt-bij-vluchtelingendemonstratie
https://groningen.groenlinks.nl/nieuws/wmo-korting-op-huishoudelijke-hulp-niet-voor-hoge-inkomens
https://www.youtube.com/watch?v=Zb4quCw4gAs&t=2s

