
Peter Duvekot Wethouder

“Onze Peter is benoemd tot wethouder, in zijn portefeuille
sociaal domein. Jeanet Jonker volgt hem op als
fractievoorzitter. Kim Reinink-Wallis is beëdigd tot
gemeenteraadslid. We hebben er vertrouwen in dat de
samenwerking in het college, met de gemeenteraad en
binnen het gemeentehuis zal verbeteren. Maar vooral dat
de inwoners meer in beeld zullen zijn. Op weg naar een
socialer Dronten

Gemeenteraadsverkiezingen

De bedroevend lage opkomst tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen heeft er gelukkig niet
voor gezorgd dat onze partij haar zetels kwijt is
geraakt.Ons verhaal dat de bestuurscultuur om moet is
beloond met een stijging in aantal stemmen. We zijn
nu de grootste partij op links! . En dat geeft
verantwoordelijkheid.

Bedankt toppers

Namens het bestuur en de fractie bedanken wij
iedereen die ons geholpen heeft tijdens de
campagne. Door posters te plakken, social media
berichten te delen en door in gesprek te gaan met
onze bewoners, tijdens de acties in de dorpen
hebben jullie ons zichtbaar gemaakt. Ook de
zaterdag na de verkiezing was succesvol door in
Dronten de stemmers te bedanken. Jullie inzet was
hartverwarmend.



In de Tribune

In de editie van juni in gesprek met Wethouder
Peter Duvekot, die zei ‘We staken er met kop en
schouders boven uit’. De maart editie ging over het
resultaat van de actie voorbehoud van goed
openbaar vervoer. Hier mogen we trots op zijn als
team. Wil je dit terug lezen
dan kan dit digitaal via onderstaande link.

https://www.sp.nl/tribune

Belbaas van de maand

Vaak hoor je dat leden van politieke partijen het meest actief
zijn tijdens campagnetijd. Niets is minder waar voor Joske
Bervoets, organisatiesecretaris van de afdeling Dronten van
de SP.  Sinds de corona crisis belt zij iedere week
sympathisanten en mensen die de acties van de SP zoals de
wooncrisis en de AOW ontkoppelen ondersteunen. Dit doet
zij met zoveel enthousiasme en gedrevenheid dat zij de prijs
van “Belbaas van de maand” heeft gewonnen.

Oekraïne

Direct na de drukke campagne tijd heeft onze
lijsttrekker zich ingezet als vrijwilliger in de Pop-up
store in Dronten.

Peter heeft zich de hele dag ingezet en alle
opbrengst van deze winkel gaat naar Oekraïne om
de mensen te helpen waar dat nodig is.



Door het hele land worden bijeenkomsten over onze
pensioenen georganiseerd met Bart van Kent, ons
tweede kamerlid. Ook in Emmeloord en in Zwolle. Je
kunt je aanmelden via onderstaande link.

https://www.sp.nl/pensioen

Tribune digitaal ontvangen

Iedere maand de Tribune in de bus. Plasticje om het papier en
uitgelezen dan gaat het in de papierbak. Het plastic is dan wel
van afbreekbaar plastic, maar toch…Je kunt er voor kiezen om
de Tribune digitaal te lezen. Stuur dan even een mail naar
dronten@sp.nl of stuur een appje naar Anneke. Dan regelen we dat
je hem niet meer in de bus krijgt maar digitaal kunt lezen.

Op de pagina SP in de Media👉 https://dronten.sp.nl/in-de-media staat onder ander 👇

Speciale aandacht voor in de media i.v.m. de verkiezingen

Nieuwe wethouders benoemd, SP, en D66 voor het eerst in coalitie.
Coalitieakkoord gepresenteerd: Toekomst en Vertrouwen
Columnist Kees Bakker noemt de keuze voor de SP als vierde partij in de coalitie in Dronten
“bijzonder en gewaagd”
SP vierde partij in coalitie met CDA, D66 en SP
Weinig nieuwe gezichten in de gemeenteraad Dronten.
Reactie van Peter Duvekot (SP). Uitslag verkiezingen
Verkiezingscampagne in Dronten losgebarsten.
De politiek in Dronten wil studenten meer betrekken bij het huisvestingsbeleid.

Overige artikelen in het nieuws onder andere.

Camera’s met geluid in gemeentehuis worden vervangen door alarmknoppen.
Nieuwe Raad moet vaart maken met woonvisie.
Swifterbant-Zuid gaat door: „maar dit mogen we niet nog een keer zo laten gebeuren”.
SP pleit voor nieuw bestuurscultuur in Dronten:„ we fucked up”.
SP zet Joske Bervoets uit Swifterbant in het zonnetje: „Belbaas van de maand”.
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