
Landelijke verkiezingen en Veilig Stemmen

In de Tweede Kamer is een SP-motie aangenomen dat in elke gemeente enkele stembureaus twee
dagen eerder open moeten. De gemeente mag zelf bepalen welke stembureaus dit zijn. Ook moeten
er niet minder maar meer stembureaus in elke gemeente komen. De SP fractie in de gemeenteraad
heeft vragen gesteld waarom er voor de verkiezingen maar 13 stembureaus in de gemeente Dronten
zijn. N.a.v. deze vragen heeft de SP fractie in den Haag de vragen ingediend want ook in tijden van
corona is het belangrijk dat iedereen gaat stemmen.

Bananenmonarchie👉 https://dronten.sp.nl/nieuws/2021/02/bananenmonarchie

Meer of minder Stembureaus?👉 https://dronten.sp.nl/nieuws/2021/03/meer-of-minder-stembureaus

Veilig Stemmen👉 https://dronten.sp.nl/nieuws/2021/03/veilig-stemmen

Online campagne SP Dronten

Facebook 674 volgers 👉 https://www.facebook.com/sp.dronten.3

Twitter 242 volgers 👉 https://twitter.com/SPDRONTEN

In de periode van 1 januari t/m 29 maart hebben we meer volgers gekregen en meer bereiken ook
buiten onze eigen volgers doordat de bericht regelmatig geliked of gedeeld worden. In Dronten waren
we duidelijk de actiefste partij online en werden de andere partijen zelfs een beetje gek van ons.
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Lokale acties

Giften in de bijstand - https://dronten.sp.nl/nieuws/2021/03/giften-in-de-bijstand
We kennen allemaal de schrijnende voorbeelden door het land heen, van mensen met een
gemeentelijke uitkering, die door giften van familie of vrienden enorme bedragen terug moeten
betalen.

Huurverhoging per 1 juli 0%👉 https://dronten.sp.nl/nieuws/2021/02/huurverhoging-per-1-juli-0
Alle huurders van sociale huurwoningen krijgen in 2021 een huurbevriezing. Dat betekent dat de
huurverhoging per 1 juli 0% is. De huurbevriezing was een voorstel van de SP in de Tweede Kamer.

Landjepik?👉 https://dronten.sp.nl/nieuws/2021/03/landjepi
Ook de SP fractie hoort van inwoners, dat ze geïntimideerd worden als het gaat over oneigenlijk
gebruik van gemeentegrond. Ze voelen zich weggezet als dief of fraudeur.

Windmolens👉 https://dronten.sp.nl/nieuws/2021/02/windmolens
De SP-fractie in Dronten heeft vragen gesteld aan het college over de risico's voor de gezondheid
door de plaatsing van hoge windmolens dichtbij woningen.

SP in de Media👉 https://dronten.sp.nl/in-de-media
Polderpioniers terug naar noord
5G gezondheidsrisico’s
Bussluis Zuid
Stembureau’s
Actie borden bij OFW
Uitkering, giften niet korten
Landjepik
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