
Zorg voor elkaar

Niet alleen de mensen van de priklocatie
werden verrast met tompoucen, ook bij Coloriet
locatie Regenboog werd een tompouce voor bij
de koffie of thee gebracht. De zorgmedewerkers
blijven keihard doorgaan en het loon blijft nog
steeds achter. SP vindt dat de zorg meer dan
applaus (en tompoucen) verdient.

Datacenter actie

Onder toeziend oog van de politie was SP Flevoland op het
Raadhuisplein in Zeewolde aanwezig om het breed gedragen
protest tegen de vestiging van het datacenter te starten.
Kritische Inwoners uit het hele land stroomden toe. Boeren uit de
regio reden met hun trekkers langs het plein en lieten duidelijk
van zich horen. Ook milieuorganisatie Extinction Rebellion sloot
zich aan bij de de SP-demonstratie. Over de komst van het
datacenter is het laatste woord nog niet gezegd.

Benoeming burgerraadslid

Kim Reinink-Walles is op 16 december beëdigd als
burgerraadslid voor de SP. Zij is een goede aanvulling
op onze fractie en we wensen Kim dan ook veel
succes.



AOW actie

Hoe gek wil je het krijgen? De pensioenen zijn sinds
2007 niet meer verhoogd, hierdoor hebben
gepensioneerden al 20% koopkrachtverlies.  En nu wil
het kabinet de stijging van het minimumloon
loskoppelen van de AOW. Samen met alle mensen en
organisaties willen we de strijd aangaan tegen de
ontkoppeling van de AOW en voor rechtvaardige
pensioenindexatie. Waar en wanneer: op 12 februari
om 14.00 uur in park Transwijk te Utrecht.
Bij voldoende aanmeldingen kunnen wij een bus
inzetten van Dronten naar Utrecht en weer terug.
Kosten voor één persoon € 5,= en per twee personen
€7,50. Aanmelden kan via de telefoon 06-8207 2242 of
mail dronten@sp.nl

Verkiezingen

Op 12 februari starten we onze campagne in het
centrum van Dronten met het uitdelen van tulpen
en gaan we met mensen in gesprek. Ook op
andere dagen zullen wij in de centra te vinden
zijn. Op onze facebookpagina zie je wanneer we
waar staan. Wil je een poster ophangen, neem
dan contact met ons op. Wij zorgen dat je een
poster krijgt. De verkiezingen voor de
gemeenteraad zijn op woensdag 16 maart 2022.
Op 14 en 15 maart is het mogelijk om vervroegd
te stemmen.  Let op: vervroegd stemmen kan niet
in alle stembureaus.

Kascontrole

Ieder jaar moeten de financiën worden gecontroleerd.  We
zoeken drie SP leden die de kascontrole over 2021 willen
doen. Je kunt je melden bij Anneke Popa via telefoon
06-8207 2242 of mail  dronten@sp.nl



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.
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SP Flevoland, ‘Trek stekker uit datacenter Zeewolde’
Ook kwetsbare mensen tellen 35 euro neer voor laten ophalen grofvuil.
SP snapt niet van dubbeltarief: „ niemand gooit zijn afvalpas expresweg”
Alvast een halve wijk bouwen in Swifterbant of eerst alle problemen oplossen
Minister mild over filmen in gemeentehuis Dronten: „ moet proportioneel zijn”
Gemeenteraad Dronten stemt tegen de kwijtschelding van de kosten die de horeca moet betalen voor
de nieuwe exploitatievergunning.
Wethouder Dronten schrikt van reacties op ‘niet handige’ tweet over booster prik: ‘Ik had een andere
formulering moeten gebruiken
SP steunt GGD-prikkers als reactie op tweet wethouder: „Als je slim bent…”
Tompoucen voor medewerkers vaccinatie straat
Groei Dronten duurt jaren: „Niet binnen vijf jaar tienduizenden extra woningen”
Extra debat na brandbrieven van ondernemer.
Er komen gesprekken over paardenweides Swifterbant: „Straalt geen kwaliteit uit”
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