Nieuws van de Gelderse SGP

15 maart 2013

Met deze nieuwsbrief informeert de Gelderse Statenfractie
van de SGP u graag over de actuele stand van de volgende
zaken:

SGP Gelderland 7500
leden

SGP Gelderland 7500 leden
Een mijlpaal.
Op 12 maart 2013 mocht het 7500ste
lid van de Gelderse SGP worden
begroet: de fam. De Looff uit
Geldermalsen.
Lees meer >>
Hoogspanning in Apeldoorn
De motie die onze fractie tijdens de
PS-vergadering van 13 februari 2013
heeft ingediend is door het College
van GS omarmd en zal binnekort in
stemming worden gebracht.
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Lees meer >>
PS, kom over de brug!
De Statenfractie is verheugd dat GS
ons initiatief tot aanpassing van de
Rijnbrug bij Rhenen en Kesteren
heeft gehonoreerd. GS zal PS
voorstellen daarvoor € 10 miljoen
beschikbaar te stellen.
Lees meer >>

SGP Provinciaal
P/a D. Bok (secretaris)
Beekenkampweg 8 | 8085 BP Doornspijk
bokd@sgpgelderland.nl
www.sgpgelderland.nl

SGP amendement Hoevelaken
In de statenvergadering van 20 maart
2013 zal de SGP een amendement
indienen om € 2 miljoen extra ter
beschikking te stellen voor aanleg
van geluidweringen bij Hoevelaken
en Holkerveen. Onze fractie meent
dat PS de verantwoordelijkheid moet
nemen haar inwoners te beschermen
tegen extreme overlast. Wordt
vervolgd.
Lees meer >>
Kosten leerlingenvervoer
Onze Statenfractie maakt zich
zorgen over de sterk gestegen kosten
van het leerlingenvervoer in onze
provincie. In de laatst gehouden
vergadering van de provinciale
commissie MIE hebben wij dit aan
de orde gesteld. Komt GS niet met
een adequate oplossing, dan
overwegen wij een statendebat aan te
vragen. Wij houden u op de hoogte.
Schoolbus zelf betalen? >>
Herinnering vergadering 3 april
De SGP Statenfractie vergadert D.V
3 april 2013 met raadsleden en
wethouders over gewichtige
onderwerpen, zoals de stagnatie in
de woningbouw en de transitie van
de jeugdzorg.
Naar Agenda 3 april 2013
Citaat
We kunnen geloven wat we willen.
We zijn aansprakelijk voor wat we
willen geloven.
John Henry Newman 1801-1890

