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Van de bestuursvoorzitter 
 

 

 

 

 

 

Werk aan de winkel!  

 

Beste mensen, 

 

Het is alweer oktober. En wat is er weer veel gebeurd sinds de vorige nieuwsbrief. Afscheid van 

Jeroen Dijsselbloem. Afscheid van Hans Spekman. Zeer waarschijnlijk wordt het kabinet Rutte III met 

VVD, CDA, CU en D66 volgende week gepresenteerd. Voor de PvdA is het de oppositie. Er gaat veel 

veranderen. De onderhandelaars presenteren een rooskleurig beeld waarbij iedereen moet 

meeprofiteren van de economische voorspoed na de crisisjaren. De crisisjaren waarin de PvdA de 

verantwoordelijkheid nam om het land te regeren en het land naar betere tijden te loodsen. 

Ondanks de verkiezingsuitslag moeten we daar geen spijt van hebben. We moeten trots zijn dat de 

PvdA verantwoordelijkheid heeft genomen. Ondanks het economisch tij heeft de PvdA geprobeerd 

om de minder bedeelden in de samenleving zoveel als mogelijk te ontzien. Dat dit niet altijd is gelukt 

moge duidelijk zijn. Maar met de maatregelen van het nieuwe kabinet is het des te belangrijker dat 

de PvdA, samen met de SP en GroenLinks, stevige oppositie voert om er voor te zorgen dat ook de 

mensen die het minder breed hebben er op vooruit gaan de komende jaren. Kortom, de blik vooruit! 

De oppositie is ingezet, Lodewijk Asscher is op stoom.  

 

Wel ontzettend gaaf dat onze Apeldoornse CU-wethouder Paul Blokhuis staatssecretaris van 

Volksgezondheid wordt. Wat een prachtige stap. Het is hem van harte gegund. En het geeft mij hoop 

dat dit kabinet toch ook een sociale kant zal krijgen. Paul, zorg dat ze de menselijke maat daar in het 

Haagse niet uit het oog verliezen. Ik ben er van overtuigd dat jij je daar voor zult inzetten en wens je 

heel veel succes! We zijn benieuwd wie je gaat vervangen en dat we je gaan missen in Apeldoorn 

spreekt voor zich. Nog meer nieuws. De PvdA heeft een nieuwe voorzitter; Nelleke Vedelaar. 

Gekozen op het congres op 7 oktober. Ons bestuurslid Corine Stokhof was erbij en heeft een stukje 

geschreven over hoe zij het congres heeft beleefd. Ook in het Gelderse is een nieuwe voorzitter: 

Vincent van Neerbos. We zullen hem binnenkort vragen om zich voor te stellen in Apeldoorn.  

 

Dan naar het Apeldoornse. We stevenen af op één van de meest belangrijke ledenvergaderingen in 

de 4-jaarscyclus van de lokale politiek. Op 1 november stellen we het verkiezingsprogramma vast en 

de kandidatenlijst voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.   
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De afgelopen zomer is er veel werk verzet. Er is gewerkt aan een ontwerp verkiezingsprogramma 

door het bestuur, de fractie en de wethouder, de onafhankelijke kandidaatstellingcommissie heeft 

een ontwerp kandidatenlijst samengesteld en er is voorwerk gedaan voor de campagne. Bij deze wil 

ik de leden van de kandidaatstellingcommissie, Jolanda, Mechelien en Eef, alvast enorm bedanken 

voor hun inzet. Er ligt een mooie lijst met namen. En achter die namen zitten mensen. Mensen die 

zich met volle overtuiging willen inzetten om de idealen van de sociaaldemocratie te vertalen naar de 

dagelijkse praktijk in Apeldoorn. Tijdens de ledenvergadering geeft u dit team groen licht om van 

start te gaan met een positieve en stevige campagne.  

 

Ons nieuwe verkiezingsprogramma is stevig. Het geeft aan hoe wij als partij de toekomst voor 

Apeldoorn zien. We blikken terug op wat er tot nu toe bereikt is in de periode vanaf 2014. Met de 

PvdA in de coalitie en het college mogen we trots en tevreden zijn met de resultaten. De gemeente is 

weer financieel gezond en Apeldoorn staat er goed voor. Maar, de samenleving is nooit af. En er is 

nog altijd onrecht, ongelijkheid en schrijnende gevallen. Daar willen we ons voor blijven inzetten. 

Voldoende werkgelegenheid, betaalbare zorg, betaalbare woonruimte en een duurzame 

samenleving zijn daarbij belangrijke speerpunten. Onze inzet is er op gericht om het borgen van 

Apeldoorn als sociale gemeente op te nemen in de strategische meerjarendoelstellingen van de 

Gemeente Apeldoorn. Het behoeft geen nader betoog dat de PvdA, wanneer de kiezer ons die 

ruimte gunt, mee wil besturen in Apeldoorn. Want aan het roer bereik je meer dan schreeuwend aan 

wal. Solidariteit, gelijke kansen en rechtvaardigheid zijn daarbij ons moreel kompas. Ik hoop veel van 

u te mogen zien tijdens de algemene ledenvergadering op 1 november aanstaande! 

 

Direct na de ledenvergadering is het alle hens aan dek. De eerste 10 kandidaten en een aantal 

bestuursleden vormen de campagnecommissie. Die gaan gelijk aan de slag. Ons 

verkiezingsprogramma is een behoorlijke lap tekst. En dat is logisch, want de samenleving en de 

oplossingen die nodig zijn voor de uitdagingen waar wij voor staan, zijn complex. Die laten zich niet 

altijd vangen in oneliners en behoeven uitleg en nuance. Daarom, voor de geïnteresseerde lezer en 

als mogelijke input voor een nieuw bestuursakkoord bij deelname aan de nieuw te vormen coalitie, 

een uitgebreid verkiezingsprogramma. Aan de campagnecommissie om onze boodschap ook op een 

aantrekkelijke, overzichtelijke en aansprekende wijze over te brengen, bijvoorbeeld door middel van 

een verkiezingsmagazine of een flyer. En natuurlijk gaan we de straat op. Om te horen wat er leeft en 

om te vertellen dat een stem op de PvdA een keuze is voor een mooier en socialer Apeldoorn.  

 

Ook in het Apeldoornse is het één en ander veranderd op personeel vlak. Ilse de Graaf is onlangs 

gestopt als fractievertegenwoordiger vanwege persoonlijke redenen. Ilse heeft acht jaar deel uit 

gemaakt van de fractie als raadslid en fractievertegenwoordiger. Ik vind het persoonlijk jammer dat 

ze besloten heeft om te stoppen en we gaan haar zeker missen. Tijdens de ALV op 1 november zal ze 

haar besluit toelichten. Haar opvolger als fractievertegenwoordiger is Martine Berends. Hoewel 

Martine bij velen in de afdeling bekend is aangezien zij al enkele jaren secretaris is van het bestuur, 

zal zij zich in deze koerier nog even kort voorstellen, aangeven waarom ze graag politiek actief wordt 

en wat haar drijfveren zijn. Ook hebben we onlangs afscheid genomen van een drietal bestuursleden: 

Martin de Jong, Jurgen Klunder en Michel Buijs. Heren, veel dank voor jullie inzet de afgelopen jaren! 

 

Zoals in het begin van mijn verhaal aangegeven moet de PvdA scherp zijn op het nieuwe kabinet en 
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dat bepaalde doelgroepen in de samenleving niet vergeten worden. Het nieuwe regeerakkoord baart 

zorgen. Wethouder Johan Kruithof deelt een aantal observaties met ons en sluit zijn stuk af met de 

woorden: Opkomen voor de mensen die onze steun nodig hebben! Op zich best een aardige 

sociaaldemocratische oneliner, nietwaar? 

 

Wat velen in Apeldoorn en op de gehele Veluwe al enkele maanden in hun greep houdt zijn de 

vliegroutes van vliegveld Lelystad. Voor vliegveld Teuge, de rust en recreatie op de Veluwe en voor 

de inwoners hoop ik persoonlijk dat de vliegroutes heel snel heel veel hoger gaan en dat zo de 

overlast zo gering mogelijk is. Ik kan nog veel meer over dit dossier zeggen, maar verwijs voor het 

gemak naar het stukje van onze fractievoorzitter Marga Jonkman. 

 

Ondertussen gebeurt er nog veel meer. Raadsleden Chris Schouten en Ties Stam vertellen over twee 

actuele thema’s die onlangs werden behandeld door de Apeldoornse gemeenteraad. Overigens 

slechts een greep uit tal van onderwerpen die wekelijks voorbij komen tijdens de PMA en de 

raadsvergadering. Zo was zeer recent het regenboogzebrapad een hot item in de Apeldoornse 

politiek. De PvdA is voorstander van dit initiatief en mede-indiener van de motie (samen met 

GroenLinks en D66) die het college opriep hier werk van te maken. De gemeenteraad was en is 

verdeeld over dit onderwerp. Maar het college heeft besloten om een variant van een 

regenboogzebrapad aan te leggen. Een bestaand zebrapad bij het stationsplein wordt als het ware 

‘aangevuld’. Ik kan u aanbevelen om de raadsvergadering van 12 oktober terug te kijken op de 

website van de Gemeente Apeldoorn, waarin dit onderwerp wordt behandeld.  

 

Graag maak ik u nog attent op weer een Tafel van 10 bijeenkomst die wij binnenkort organiseren 

over het thema Werk & Inkomen. De Tafel van 10 is een concept waarbij een 10-tal politici en 

deskundigen met elkaar en de zaal aan de hand van diverse stellingen en onder regie van een 

gespreksleider met elkaar in discussie gaan. Onder andere Tweede Kamerlid Gijs van Dijk, wethouder 

Johan Kruithof en raadslid Ties Stam zullen deel uitmaken van de tafelgasten. U bent vanzelfsprekend 

van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen en deel te nemen aan de discussie.  

 

Ik ga maar eens richting een afronding. Er gebeurt zo veel dat ik niet uitsluit dat ik nog iets ben 

vergeten. Binnenkort weer de behandeling van de MeerjarenProgrammaBegroting (MPB) in de 

gemeenteraad, de ALV, de Tafel van 10, de voorbereidingen voor de campagne en aan het eind van 

het jaar Serious Request in Apeldoorn. Je kunt er van vinden wat je wilt, maar onder aan de streep 

gaat er geld naar een goed doel en één ding is zeker, het zal net voor de kerst in de binnenstad van 

Apeldoorn alles behalve saai zijn!  

 

We gaan een spannende en drukke maar ook leuke en boeiende periode tegemoet. Zowel in Den 

Haag als in Apeldoorn. Er is werk aan de winkel!  

 

Tom Brands 

Bestuursvoorzitter PvdA Apeldoorn 
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Uitnodiging ALV 1 november @ ACEC 

 
 

Komt allen! 

De Algemene Ledenvergadering van de PvdA afdeling Apeldoorn vindt plaats op woensdagavond 1 

november in het ACEC Café. U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur. De aanvang van de 

vergadering is om 20.00 uur. Apeldoornse PvdA-leden hebben inmiddels per e-mail een uitnodiging 

en de stukken ontvangen. 

Tijdens deze ALV wordt onder andere het verkiezingsprogramma vastgesteld, de kandidatenlijst 
vastgesteld en wordt de campagnecommissie benoemd, die in ieder geval zal bestaan uit de eerste 

10 kandidaten van de kandidatenlijst. Daarnaast wordt de begroting voor 2018 vastgesteld. 

Eventuele amendementen op het verkiezingsprogramma worden u voorafgaand aan de ALV 

toegezonden en voorzien van een pré-advies van het bestuur.  

Aanmelden wordt zéér op prijs gesteld. Dit kan via pvda@apeldoorn.nl 

 

Wij hopen op uw aanwezigheid!  

 

 

 
Raadhuisplein 
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Van de fractievoorzitter 
 

 

 

 

 

Vliegroutes Lelystad, vliegveld Teuge en de Veluwe 

De afgelopen maanden is Apeldoorn opgeschrikt door de veranderingen die plaats gaan vinden als 

gevolg van de ontwikkelingen m.b.t. vliegveld Lelystad (april 2019) en vliegveld Teuge. 

Wat is er aan de hand? 
Terwijl Apeldoorn nog volop in discussie was over de overlast en de mogelijke groei van vliegveld 

Teuge, werd in juni bekend dat de aansluitroutes van vliegveld Lelystad erg laag over de Veluwe heen 

zouden komen. Al sinds 2009 wordt er gesproken over de capaciteit van Schiphol en hoe dat uit te 

breiden en/of op te vangen. In 2015 is besloten dat Lelystad een deel van de vliegtuigen van Schiphol 

zal gaan opvangen. Het maximale aantal vliegbewegingen (opstijgende en landende vliegtuigen) per 

jaar in Lelystad groeit uiteindelijk naar 45.000. 

Men praat hier dus al lang over omdat een nieuw aan te leggen vliegveld geen sinecure is. Dit doet 

men aan de Alderstafel; een gezelschap van vele belanghebbenden brengt alle mogelijke nadelen van 

Lelystad in kaart en tracht deze op te lossen. Een belangrijk uitgangspunt of randvoorwaarde is dat 

de veiligheid gegarandeerd moet zijn en de militaire terreinen/oefeningen niet gestoord mogen 
worden. Nederland is klein en dichtbevolkt. Veel mensen willen vliegen en het liefst zo goedkoop 

mogelijk. Daarnaast is Schiphol een enorm bedrijf en het belang daarvan is groot. Over deze laatste, 

kun je lang discussiëren en er niet mee eens zijn. De tweede kamer heeft dit echter al besloten. 

Waarom is men boos? 

Veel mensen op de Veluwe vinden het fijn wonen en recreëren omdat het er zo rustig is. Een groene 

oase in een druk Nederland op een steenworp afstand van de Randstad. Mooier kan niet toch? De 

aansluitroute die nu bekend is, gaat o.a. over Teuge, Beekbergen, Hoenderloo en Ede. Deze is op 

ongeveer 1800 meter hoogte. Men verwacht veel lawaai. Over de juiste vlieghoogte is 

nog  onduidelijkheid en dus ook veel boosheid. Daarnaast is men bang dat Teuge, die door de laag 

overvliegende vliegtuigen geen of minder hoge parachutesprongen kan organiseren, het financieel 
heel moeilijk gaat krijgen. 

Wat wil de PvdA: 

Wij zouden het liefst helemaal geen vliegtuigen over de Veluwe willen hebben. En Teuge willen 

sparen. Een aantal zaken zijn echter niet meer terug te draaien en dat spijt ons zeer. Waar kunnen 

we wel om vragen? 

1. Overlast beperken. Wij willen dat de aansluitroutes van Lelystad zo snel mogelijk hoger gaan. 

Door allerlei ingewikkeldheden kan het hogere vliegruim pas in 2023 heringedeeld worden en kan 

de aansluiting daarop pas later plaatsvinden. Maar toch: ga vanaf 2019 zo hoog mogelijk vliegen. 
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2. Wij willen dat Teuge binnen de beperkingen die wij hen zelf hebben opgelegd qua aantal 

vliegbewegingen, zo goed mogelijk toekomstbestendig wordt gemaakt. Hier zijn nog grote 

onzekerheden over. 

Voor meer detailinformatie: 

www.alderstafel.nl 

 

 

Marga Jonkman 

Fractievoorzitter PvdA Apeldoorn 

 

 

 

 
Catharina Amaliapark 
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Van de wethouder 
 

 

 

 

 

 

 

 

Het nieuwe kabinet en hun plannen voor de bijstand 

Het nieuwe kabinet gaat binnenkort van start. We hebben het regeerakkoord kunnen lezen. Er 

staat veel in, het oogt als een volledig dichtgetimmerd akkoord. Jammer. Vanzelfsprekend ben ik 

als wethouder Werk en Inkomen vooral ook benieuwd wat het kabinet met de bijstand wil doen. 

 

Een paar observaties: 

1. De aanpak en integratie van statushouders komt zwaar onder druk, dat zal zijn uitwerking hebben 

op de omvang van de bijstand. Ik ga graag het gesprek aan met het kabinet over hoe ze zich dat 

voorstellen. Naar mijn overtuiging kan veel gevraagd worden van statushouders maar nu net niet dat 

ze zouden moeten leven van zak – en kleedgeld, en dat gemeenten alle overige kosten voor hun 

rekening zouden nemen de eerste 2 jaar. Nog los van de kosten is dit een volkomen verkeerd signaal 

vind ik. In plaats vanaf dag 1 een beroep te doen op de zelfstandigheid en het eigen oplossend 

vermogen van statushouders moet je eerst twee jaar voortdurend je handje ophouden! Ik hoop dat 
ik dit verkeerd heb begrepen in de kabinetsplannen, maar vooralsnog vrees ik het ergste. 

 

2. Het nieuwe kabinet wil wel sterk inzetten op handhaving en naleving van de bijstand. Niet alleen 

op het terrein van de sociale zekerheid maar breder: een integrale aanpak in het sociaal domein. 

Natuurlijk is handhaving en naleving van belang. Maar ik zet zeer kritische kanttekeningen bij de 

wijze waarop er over de tegenprestatie wordt gesproken. Ik sta voor de Apeldoornse werkwijze, die 

inhoudt dat een tegenprestatie altijd geplaatst wordt in het kader van het vinden van een goede plek 

op de arbeidsmarkt, en nooit zo maar op zich zelf . 

 

3. Dit geldt ook voor de beheersing van de Nederlandse taal in relatie tot de arbeidsmarktpositie. 
Gemeenten, ook Apeldoorn, zetten al in op een scholingsaanbod van taalvaardigheid gericht op het 

arbeidsmarktperspectief van onder andere bijstandsgerechtigden. Ik onderschrijf zeker dat een 

goede beheersing van het Nederlands de kans op een baan kan verhogen. De kanttekening is dat het 

per persoon verschilt of en zo ja tot welk niveau het Nederlands beheerst kan en moet worden om 

meer kans te maken op werk. Nog specifieker verschilt ook het aantal te ontwikkelen vaardigheden 

per individu om de kans op werk te vergroten.  

 

De juiste taalscholing ter vergroting van de uitstroomkans wordt ingegeven door de arbeidsomgeving 

waarin de betreffende persoon werkzaam kan gaan zijn. De beheersing van de Nederlandse taal 
moet gekoppeld worden aan het soort werk (wat is daarvoor van belang) en het leervermogen van 

betrokkene. Een taaltraject moet vooral gekoppeld zijn aan kansen op de arbeidsmarkt. 
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4. Ik juich de experimenteerruimte in de Participatiewet toe. In Apeldoorn zijn we gestart met het 

experiment Regelluw verstrekken van uitkeringen. Ik hoop van harte dat het nieuwe kabinet bereid is 

dit soort experimenten te blijven toestaan. Uit de tekst van het regeerakkoord meen ik dat te kunnen 

afleiden. Dan is het wel van groot belang dat er snelheid en regelruimte komt in de besluitvorming 

van het komende kabinet. De afgelopen periode heeft het lang geduurd voordat de experimenten 

van start konden gaan. Apeldoorn heeft daar dan ook maar niet op gewacht! Voor het vervolg hoop 

ik op een minder strak kader van het kabinet. Geef gemeenten de ruimte! 

 
Er valt natuurlijk veel meer te zeggen over het nieuwe kabinet en hun regeerakkoord. We staan daar 

als PvdA buiten. Van de Tweede Kamerfractie merk ik een realistische, maar wel duidelijke, oppositie. 

Als wethouder voor de PvdA hier in Apeldoorn zal ik onze fractie in den Haag actief informeren over 

de impact van het beleid van het nieuwe kabinet. Geen oppositie alleen maar om de oppositie, maar 

opkomen voor de mensen die onze steun nodig hebben! 

 

Johan Kruithof 

Wethouder van de gemeente Apeldoorn namens de PvdA 

 

 

 
Zuidbroek  
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Goede en betaalbare zorg is wat telt 

 

 
 
Op 14 september jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met de inkoopnota 2019 voor individuele 

voorzieningen Jeugdhulp, Wmo en Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen. Het inkoopmodel 
dat in de nota wordt beschreven wordt onder meer gekenmerkt door geüniformeerde, 

vereenvoudigde en verbeterde regels. We zien een verbeterde samenhang tussen algemene en 

individuele voorzieningen; dit stimuleert meer dan voorheen de transformatie van bijvoorbeeld 

zware naar lichte zorg, van curatief naar preventief, van intramurale (in instellingen) naar ambulante 

hulp (thuis). Ook biedt dit model een verbetering van de sturingsmogelijkheden door de 

gemeenteraad. 

De PvdA had eerder gevraagd om pilots waarbij aandacht zou zijn voor de ‘outcome’ van de ingezette 

zorg, met andere woorden wat is de kwaliteit van de zorg, en ondersteuning. Ook hebben wij 

aandacht gevraagd voor het beperken van de administratieve lasten voor zorgaanbieders. Geld wat 

zorgaanbieders moeten betalen voor de administratie kunnen zij niet uitgeven aan zorg. In de 
aangenomen nota is aan beide verzoeken tegemoet gekomen. Belangrijk is ook dat elke 

zorgaanbieder onder de raamovereenkomst nu een contract van 3 jaar krijgt en dat cliënten hun 

keuzevrijheid om een zorgaanbieder te kiezen behouden. 

De PvdA ziet de hele transitie en transformatie als een leerproces. Wij volgen de ontwikkelingen op 

de voet en proberen daar waar het nodig is, dit proces bij te sturen. Raad en College van B&W, het 

zorg- en welzijnsveld, adviesraden en belangenorganisaties, in samenwerking en goede harmonie 

werken wij aan goede zorg voor onze inwoners. Uiteraard met respect voor ieders 

verantwoordelijkheid en bevoegdheid. 

Het is nogal een technisch verhaal, maar uiteindelijk is het van belang dat mensen in Apeldoorn de 

zorg krijgen die ze nodig hebben en dat dit betaalbaar blijft. De PvdA Apeldoorn blijft zich daar voor 
inzetten. 

 

Chris Schouten 

Raadslid PvdA Apeldoorn en voorzitter van de Raadswerkgroep Monitoring Sociaal Domein 
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Windmolens in Beekbergsebroek?  

 

 
 
Op donderdag 28 september is de eerste politieke bespreking geweest in een politieke markt over de 

energietransitie en dan specifiek de mogelijke plaatsing van 3 windmolens in Beekbergsebroek. Een 

week eerder is al een hoorzitting gehouden en omwonenden en inwoners van de Maten hebben 

ingesproken om zich hier tegen te verzetten. Windenergie en met name de windmolens in 

Beekbergsebroek is voor de PvdA-fractie ook een duivels dilemma. 

 

De ambitie voor 2030 en de doelstelling op termijn hebben we als Raad zelf vastgesteld en hierin is 

opgenomen voor 2030 22 windturbines (4 hectare netto resp. 352 hectare bruto) en zonnevelden 

(250 hectare netto resp. 328 hectare bruto). Nu er plannen zijn voor de eerste 3 molens (in 

Beekbergsebroek) en er onderzoeken zijn gedaan en inwoners de mogelijkheid hebben gehad om in 
te spreken, blijken er flinke haken en ogen te zitten aan de juiste plaats voor deze molens, o.a. door 

Teuge etc. Bij deze ambitie moeten we ons ook realiseren dat we nog meer ambities en 

doelstellingen hebben gedefinieerd, die kunnen botsen met deze ambitie, denk daarbij aan het 

Toeristisch Toplandschap, hoe dit te verenigen is met windmolens in bepaalde gebieden. 

 

De PvdA ziet de noodzaak van de energietransitie ook in, maar wij hebben ook oog voor de 

volksgezondheid en welzijn van onze inwoners. Het is een lastig traject om aan beiden te voldoen, 

maar volgens ons wel noodzakelijk. In de beantwoording van de 5 vragen die voorliggen, zullen we 

onze visie daarop duidelijk maken, voornamelijk de milieu- en gezondheidsaspecten. 
In onze optiek gaat het niet alleen om de 3 molens in Beekbergsebroek, maar over de gehele 

transitie. De 5 vragen die voor liggen, gaan dan ook uit van de gehele transitie en zoomt dan verder 

in op Beekbergsebroek. Reactie op de 5 vragen: 

 

1. Staat de gemeenteraad (met de kennis van nu) nog volledig achter de ambitie van de 

energietransitie conform het Uitvoeringsprogramma Energietransitie 2017-2020: Apeldoorn in 

2030 voor 28% duurzame energieopwekking waarvan 4% door windenergie (432 Terajoule = circa 

20 windmolens van 3 MW) en energieneutraal op langere termijn met een aandeel van 8% 

duurzame energie uit wind (648 Terajoule = circa 30 windmolens van 3 MW)? 

“Ja, mits” en “Nee, tenzij”. Zie de opmerking over het reëel zijn om 22 of 33 molens te realiseren, 
maar vooral de voorwaarden die we bij vraag 4 stellen. 

 

2. Als energieopwekking door wind op eigen grondgebied niet of niet in die mate als duurzame 

energiebron aanvaardbaar of haalbaar is, wat is dan de inzet? (andere bronnen van duurzame 

energie op eigen grondgebied, duurzame energie importeren, minder energietransitie accepteren, 

etc.)? 
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Het intensiveren van zonenergie, inzetten op energiebesparing, eventueel importeren. NIET minder 

energietransitie accepteren) 

 

3. Wat duidt de raad op dit moment als meer en minder kansrijke gebieden voor toepassing van 

windenergie? Waar wil de raad ruimtelijk gezien bij voorkeur dat het college nader 

locatieonderzoek doet naar de mogelijkheden van windenergie? 

Afhankelijk van de voorwaarden onder 4. Nagaan wat de impact is van de mogelijke beperking van 

de aanvliegmogelijkheden van Teuge voor extra mogelijkheden op het gebied van windenergie. Denk 

hierbij aan Ecofactory en Noord-Oost. De voorkeur van de PvdA gaat uit van industriegebieden en 
bijvoorbeeld de corridors (A50 naar het noorden), beter dan bewoonde gebieden. 

 

4. Welke randvoorwaarden moet het college in acht nemen bij nader onderzoek van locaties naar 

de toepassing van windenergie? Denk aan randvoorwaarden als (onderzoek naar) beperking van 

negatieve effecten voor omwonenden, natuur en milieu en de wijze waarop omwonenden bij een 

windproject worden betrokken (ook de gelegenheid tot directe participatie van omwonenden). 

De volksgezondheid heeft voor de PvdA de hoogste prioriteit. Dit vinden wij belangrijker dan 

stedenbouwkundige inpassingen of technische voorwaarden. Wij vragen het College dan ook om 

instrumenten te ontwikkelen die onze bewoners specifieker beschermen dan de landelijke 

afstandsnormen. Wij denken hierbij aan onderzoek naar de effecten (i.h.k.v. vergunningverlening) op 
de volksgezondheid door GGD / RIVM voor locaties waar de aanvraag voor wordt gedaan. De 

landelijke normen zorgen nogal voor veel discussie en zijn mogelijk niet afdoende, zoals recent door 

het RIVM onderzoek naar is gedaan. Dit zodanig in te richten dat we niet door de provincie met een 

inpassingsbesluit worden geconfronteerd. Het proces transparant voor de bewoners uit te voeren en 

alle vragen van belanghebbenden zo goed mogelijk te onderzoeken en behandelen. Inwoners die er 

toch op een of andere manier nadeel van hebben, ook een bepaald voordeel te gunnen (bijvoorbeeld 

financieel). 

 

5. Wil de raad zich nu uitspreken over de verdere procedure van de concept gebiedsvisie 

Beekbergsebroek en de zoeklocaties voor windenergie die daarin zijn opgenomen? 

Beekbergsebroek biedt wellicht mogelijkheden, als aan de voorwaarden onder 4 wordt voldaan, 

maar zoek zover mogelijk van dichte bebouwing (Maten) en bedenk oplossingen voor bewoners die 

dicht bij de molens wonen. De kans dat Beekbergsebroek dan afvalt als locatie is dan wel reëel, maar 

op deze wijze houden we als Apeldoorn zelf de regie over de locaties. De provincie heeft ook een 

opdracht met betrekking tot windenergie en als we zelf geen kaders stellen, kan de provincie een 

locatie binnen onze gemeentegrenzen toewijzen. 

 

Regelmatig werd er gesproken over het ‘rendabel’ zijn en over investeringen en terugverdienen, 

maar wat ons betreft is er een noodzaak voor deze transitie en is het geen ‘verdienmodel’. Uiteraard 

moeten de lasten te dragen zijn, maar als gemeente hebben we de plicht om ook voor de lange 
termijn voor onze inwoners te zorgen voor een duurzame samenleving. 

Uiteindelijk heeft een meerderheid van de Raad zich uitgesproken tegen plaatsing van windmolens 

op Beekbergsebroek. Over overige locaties zijn de meningen ook nog verdeeld, variërend van 

helemaal geen windmolens op Apeldoorns grondgebied tot mogelijke andere locaties. 

 

Alle inbreng van de partijen zal moeten leiden tot een concept raadsopdracht die in november verder 

behandeld zal worden. 

 

Ties Stam 

Raadslid en Vice-fractievoorzitter PvdA Apeldoorn
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Even voorstellen: Martine Berends 
Martine Berends start als nieuwe fractievertegenwoordiger 

 

 
 
Ilse de Graaf is onlangs gestopt als fractievertegenwoordiger vanwege persoonlijke redenen. Ilse 

heeft acht jaar deel uit gemaakt van de fractie als raadslid en fractievertegenwoordiger. Wij 

betreuren haar besluit om te stoppen en zullen haar bevlogenheid en warmte missen. Tijdens de 

ALV op 1 november wil ze haar besluit graag toelichten. Haar opvolger is Martine Berends. Hoewel 

een bekend gezicht, stelt zij zich bij deze nogmaals voor. Martine, van harte gefeliciteerd!  

 

Mijn naam is Martine Berends, 39 jaar en ik woon in Apeldoorn Zuid. Op 14 september ben ik aan de 

slag gegaan als fractievertegenwoordiger voor de PvdA Apeldoorn. Ik ben opgegroeid in Eerbeek 

maar woon nu alweer bijna 20 jaar in ons mooie Apeldoorn. Sommigen zullen mij al wel kennen als 

de secretaris van het bestuur. In  deze rol heb ik inzicht gekregen in wat er speelt binnen de PvdA 

Apeldoorn en wat er allemaal komt kijken bij lokaal bestuur. 

Van huis uit opgegroeid met sociaaldemocratische waarden, geloof ik sterk in het principe van 

solidariteit. Ik ben van mening dat wij als maatschappij een verantwoordelijkheid hebben om te 

zorgen voor diegenen die niet voor zichzelf kunnen zorgen. En misschien nog wel belangrijker dan 

dat: we hebben de verantwoordelijkheid om de kwetsbare groepen in de maatschappij te helpen 

zoveel mogelijk voor zichzelf te kunnen zorgen. De reden dat ik me thuis voel bij de PvdA is dat er 

sterk wordt ingezet op werk voor iedereen. We heten per slot van rekening niet voor niets Partij van 

de Arbeid. 

 

Wat vind ik belangrijk voor Apeldoorn? Apeldoorn moet een gemeente zijn waar iedereen met trots 

woont en werkt! Apeldoorn is natuurlijk al een prachtige gemeente. Veel groen en een hoog 
voorzieningenniveau. Er is echter ook veel verborgen leed. Inwoners die leven in armoede, beperkte 

toegang tot zorg, wonend in slecht onderhouden woningen en weinig tot geen uitzicht op passend 

werk. Voor deze mensen wil ik aan de slag. Wat mij betreft zou dit niet voor mogen komen in onze 

gemeente. 

Martine Berends 

Fractievertegenwoordiger PvdA Apeldoorn 
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Tafel van 10 bijeenkomst over Werk en 

Inkomen op woensdag 15 november 

 
Op woensdagavond 15 november vindt er weer een Tafel van 10 bijeenkomst plaats van de PvdA 

Apeldoorn, dit maal over het thema Werk en Inkomen. Onder leiding van Cor Klein Heerenbrink gaan 

een 10-tal politici en deskundigen met elkaar en de aanwezigen uit de zaal in gesprek. Onder de 
tafelgasten begeven zich onder andere Tweede Kamerlid Gijs van Dijk, wethouder Johan Kruithof en 

raadslid Ties Stam. 

U bent welkom voor een kop koffie vanaf 19.30 uur en de bijeenkomst start om 20.00 uur. De 

bijeenkomst vindt plaats in horecagelegenheid Heerlijk Lokaal, gevestigd in het gebouw Tot2021, ook 

wel bekend in Apeldoorn als ‘de oude ambachtsschool’,  op de hoek van de Stationsstraat en de 

Molenstraat-Centrum op een steenworp afstand van het centraal station. 

Aanmelden 

U bent van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen. 

De toegang is gratis, maar aanmelden via pvda@apeldoorn.nl wordt zeer op prijs gesteld. 
 

 

Locatie:   Heerlijk Lokaal, Tot2021, hoek Stationsstraat / Molenstraat-Centrum 

Datum en tijd:   Woensdag 15 november 2017, 19.30 – 22.00 
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Het PvdA congres op 7 oktober 

 

In een bijzondere setting, een soort combinatie van een woonwinkel en een conferentieoord, werd 

het PvdA congres gehouden. De bijeenkomst startte met het bijeenkomen in kleine groepjes om door 

te praten over bepaalde onderwerpen, zoals zorg en arbeid. 

 

Daarna startte het plenaire gedeelte, waarbij natuurlijk eerst een minuut stilte werd gehouden voor 
Eberhard van der Laan. Na het spelen van de Amsterdamse grachten, werd het eigenlijke congres 

gestart. 

 

Lodewijk Asscher had al een mooi motto voor het nieuwe kabinet: ieder voor zich en God voor ons 

allen. Ook noemde hij het verhogen van het lage BTW-tarief van 6% naar 9% een maatregel die 

vooral de armoede verergeren. Hans Spekman hield een emotionele toespraak, waarin hij aangaf 

veel respect te hebben voor zijn opvolger, Nelleke Vedelaar. 

 

Nelleke gaf in haar toespraak aan dat zij de samenwerking op links wil zoeken. De Groenlinks 

voorzitter was aanwezig en al de dag tevoren heeft Nelleke een gesprek gevoerd met de voorzitter 
van de SP, Ron Meijer. 

 

Traditioneel werd het congres afgesloten met het zingen van de Internationale. 

 

 

 

Corine Stokhof 

Bestuurslid PvdA afdeling Apeldoorn  
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De geschiedenis van de PvdA in Apeldoorn 

 
Links aan de Grift 

 

 
 

Bron: Links aan de Grift 2 p. 27 

 
 

Links aan de Grift  2 

Op 1 juni 2014 is het boekje Links aan de Grift 2 verschenen. Het is een vervolg op het eerste deel 

waarin de rijke geschiedenis van jaren PvdA in Apeldoorn in beschreven wordt. In dit laatste deel 

worden ook verschillende onderwerpen en personen beschreven die nog vers in het geheugen liggen 

of die zelfs nu nog actief zijn voor de PvdA in Apeldoorn.  

 

 

Digitaal 

Beide exemplaren kunt u digitaal vinden op onze website.  
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De geschiedenis van de PvdA in Apeldoorn 
 

 

In onze nieuwsbrief nemen we steeds een stukje  uit Links aan de Grift op.   

U vindt Links aan de Grift 1 en 2 op onze website in het rechterzijmenu onder het kopje 

‘geschiedenis’.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bron: Links aan de Grift deel 2 
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Agenda 

 

Algemene ledenvergadering 

Datum: 1 november 2017 

Locatie: ACEC Café 

 

Tafel van 10 over Werk en Inkomen 

Datum: 15 november 2017 

Locatie: Heerlijk Lokaal, Tot2021, Stationsstraat 

 

Gemeenteraadsverkiezingen 

Datum: 21 maart 2018 

 

 

 

Ga voor een volledig en actueel overzicht van activiteiten van onze afdeling 

naar onze website apeldoorn.pvda.nl/agenda  
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De fractie 
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Het bestuur 
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Het ombudsteam 
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Contactgegevens  

 

Wethouder 
Johan Kruithof, tel. 14 055 / e-mail: j.kruithof@apeldoorn.nl 

 

Fractie 

Raadsleden 

Marga Jonkman (fractievoorzitter), tel. 06 28125667/ e-mail: m.jonkman@apeldoorn.nl  

Ties Stam, tel. 06 13344138 / e-mail: t.stam@apeldoorn.nl 

Esref Öcal, tel. 06 18811143 / e-mail  e.ocal@apeldoorn.nl 

Chris Schouten, tel. 06 81802208 / e-mail: c.schouten@apeldoorn.nl 

Fractievertegenwoordigers 

Jasper van Alten, tel. 06-55393573 / e-mail: j.vanalten@apeldoorn.nl 
Martine Berends, tel. 06 14772911 / e-mail: m.berends@apeldoorn.nl 

Fractieassistente 

Natascha van den Berg, tel. 055-5801115, e-mail pvda@apeldoorn.nl 

 

 

Bestuur 
Tom Brands (voorzitter), tel. 06 42464679, tom@tombrands.nl 

Martine Berends (secretaris), tel. 06 14772911, mcberends@tele2.nl 
 

 

Ombudsteam 

Gerard Docter (coördinator Ombudsteam PvdA afdeling Apeldoorn), e-mail: gerard1814@gmail.com  

 

Waterschap Vallei en Veluwe 

Eppo Gutteling, PvdA-politicus in het waterschapbestuur, tel. 055-5221678 / e-mail: e.gutteling@telfort.nl 

 

Provinciale Staten 

Fokko Spoelstra, email: spoelstrafokko@gmail.com 
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Blijf op de hoogte 

 

Website PvdA Apeldoorn 

De PvdA Apeldoorn heeft haar eigen website met daar op de meest actuele 

informatie. Op onze website kunt u nieuwsberichten en aankondigingen vinden 

van het bestuur en de fractie. U kunt de website bezoeken door naar 

apeldoorn.pvda.nl te gaan. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Facebook en Twitter 

U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter.  

 

 

 

 

Vanzelfsprekend ontvangt u ook vier keer per jaar de koerier per e-mail .
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Colofon 

 

PvdA Koerier oktober 2017  

PvdA Koerier is de nieuwsbrief van de Partij van de Arbeid afdeling Apeldoorn 

en verschijnt vier keer per jaar. 

 

Wilt u meer informatie over onze afdeling, eens met ons praten over het 

lidmaatschap van de PvdA of praten met een fractielid? Belt u ons dan gerust. 

Voor algemene informatie kunt u bellen op telefoonnummer: 055-5801115 op 

maandag t/m donderdag van 8:45-11:45 uur. Onze fractieassistente Natascha 

van den Berg staat u graag te woord. U kunt ons natuurlijk ook altijd een e-mail 

sturen. Voor (algemene) vragen kunt u mailen naar de Natascha van den Berg ( 

pvda@apeldoorn.nl ). Voor vragen aan het bestuur, over de koerier of de 

website kunt u mailen met de voorzitter Tom Brands  

( tom@tombrands.nl ). 

 

PvdA Apeldoorn  

Bezoekadres:    Postadres:  

Raadhuisplein 8   Postbus 9033  

Kamernummer: RH 110  7300 ES Apeldoorn 

  

 

 

 

 

 

 

apeldoorn.pvda.nl  


