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1.

CDA wil bemiddeling Bleker <> Flevoland

Het CDA is blij dat het college van Gedeputeerde Staten een bemiddelaar wil
inzetten om tot een oplossing te komen met betrekking tot de financiële
impasse over het Oostvaarderswold. Op 21
december is door Provinciale Staten van
Flevoland besloten, om het besluit over het
natuurakkoord uit te stellen totdat er
overeenstemming is over de gelden van het
Oostvaarderswold.
Gedeputeerden Jan-Nico Appelman en Marc
Witteman hebben op 20 december met
staatssecretaris Henk Bleker overeenstemming
bereikt om een bemiddelingstraject te starten
met een wederzijds bindende uitkomst. Hiermee wordt een slepende juridische procedure
voorkomen en wordt er op snelle wijze duidelijkheid gegeven aan alle betrokkenen.
Ook schept mediation de kans de financiële afwikkeling daadwerkelijk te laten
plaatsvinden. Verwacht wordt dat in de loop van 2012 een uitkomst wordt bereikt. Juist
het CDA heeft aangedrongen op deze wijze van bemiddeling. Het CDA is van mening dat
verdeeldheid tussen overheden niet in het belang is van de burgers van Flevoland.
De juiste volgorde volgens de CDA-statenfractie is: eerst financiële duidelijkheid, daarna
invulling van het plan Oostvaarderswold en als laatste het vinden van financiële partners.
Het CDA gaat voor:
1. snelle duidelijkheid. Geen juridische strijd met een
onbekende afloop;
2. betere verhouding tussen overheden. Samen zorgen voor
één overheid;
3. een positief resultaat voor Flevoland.
Voor meer info ga naar CDA FACEBOOK
Marianne Luyer, fractievoorzitter CDA-statenfractie
e-mail: m.luyer@flevoland.nl
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2.

Samen op Facebook

Een van de belangrijkste middelen die wij aankomende jaren zullen gebruiken is Social
Media richting onze leden, media en kiezers. En Facebook is daarbij het Social Media
waar mee wij graag communiceren met onze fans (CDA-leden en -kiezers)
Wij nemen u graag mee en daarom wordt op woensdagavond 18 januari 2012 voor u
een gratis cursus Facebook gegeven.
Waarom Facebook?
We hebben voor Facebook gekozen omdat het goed past bij het CDA-karakter. Denk
bijvoorbeeld aan het familiekarakter, internationale georiënteerdheid etc. Maar ook
omdat Facebook een goed medium is om met u te communiceren. Wij als fractie kunnen
hiermee gemakkelijk aan onze kiezers en leden laten zien waar we dagelijks mee bezig
zijn. U kunt ook direct feedback geven op onze activiteiten. Dus tweerichtingsverkeer.
In de cursus komt het volgende aan de orde:
1. Wat is Social Media
a. Bekende netwerken
2. Instellen profiel Facebook
a. Instellingen
b. Beveiliging van je account
c. Wat is zichtbaar voor iedereen
en wat niet of wanneer niet
3. Profiel optimaliseren
4. Hoe werkt Facebook
a. Vrienden vinden
b. Gebruik prikbord
c. Plaatsen berichten
d. Uploaden van eigen afbeeldingen
e. Lid worden van de CDA Flevoland fanpage
f. Etc.
5. Omgaan met lastige situaties
- voorbeelden uit de praktijk
6. Do’s and Don’ts
7. Tips & Tricks
De cursuslocatie zal centraal in Lelystad liggen. De exacte locatie is nog niet bekend en is
afhankelijk van het aantal inschrijvingen.
Gratis Cursus voor CDA-leden
De cursus is geheel gratis voor alle CDA-leden in Flevoland, omdat wij samen met u de
volgende stap willen maken. In deze cursus gaan we samen aan de slag. We vertellen
niet alleen hoe het werkt …, maar zorgen ook dat het bij u werkt. Dus neem uw laptop
mee. Heeft u geen laptop, maar wilt u wel graag actief meedoen met deze cursus? Laat
het ons weten.
Meld u spoedig aan, zodat wij op tijd de juiste ruimte kunnen
reserveren.
Aanmelden kan bij: statenfractie@cda-flevoland.nl
Heeft u vragen? Neem dan vooral contact op met ondergetekende.
Edwin Vels, CDA-burgerlid
e-mail: edwin@vels.nl
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Dit was het laatste fractiebulletin van 2011.
Wij wensen u:

Fijne kerstdagen en heel goed 2012
De CDA-staten en -burgerleden:
Marianne Luyer, Jan van Wieren,
Chris, Schotman, Roelof Oost,
Edwin Vels en Johan van der Kroef
Gedeputeerde: Jan-Nico Appelman
Fractiemedewerker:Tina Meeuwes
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