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Van de bestuursvoorzitter

En nu focus op de campagne
Beste partijgenoten,
Inmiddels hebben we de lijsttrekkersverkiezing achter de rug. Lodewijk Asscher is onze lijsttrekker en
Diederik Samsom heeft afscheid genomen. Veel waardering voor Samsom die in moeilijke tijden
compromissen sloot, keihard inzet heeft getoond, veel werk heeft verzet en (met succes) gestreden
heeft om Nederland uit de crisis te krijgen. Maar toch ook veel kritiek te verduren kreeg. Veel respect
voor deze man. Ondanks het economisch herstel is er nog heel veel te doen. De opdracht van de
sociaaldemocratie is sowieso nooit af en ook nu zijn er nog volop uitdagingen en misstanden die
moeten worden aangepakt. We kunnen ons losrukken van de VVD en ons handelen weer
stroomlijnen met onze idealen. Lodewijk Asscher staat voor die lijn. Er is nog veel werk te verzetten,
bijvoorbeeld op het gebied van de arbeidsmarkt, de zorg, discriminatie en een tegengeluid voor het
populisme.
We moeten vooruit blijven kijken, ook lokaal. Als eerste staat natuurlijk de campagne voor de deur,
waar wij ook lokaal ons steentje aan bij dragen. De laatste vier weekenden voor de verkiezingen gaan
we aan de bak. In de wijken en in het centrum. Iedereen die wil helpen is van harte welkom en kan
zich melden via pvda@apeldoorn.nl. Ook proberen we weer een Tafel van 10 discussiebijeenkomst te
organiseren in het eerste kwartaal over de arbeidsmarkt.
In de algemene ledenvergadering van dit najaar is een aantal besluiten genomen ter voorbereiding
op de gemeenteraadsverkiezingen. Met alle tumult van de landelijke verkiezingen, lijken deze nog
ver weg, maar al op 21 maart 2018 is het zo ver. Begin volgend jaar is het al mogelijk om je aan te
melden voor een politieke functie en gaan we aan de slag met het verkiezingsprogramma.
Vanzelfsprekend houden we u per e-mail op de hoogte en u kunt altijd de actuele agenda bekijken op
onze website.
Rest mij nog om u allen prettige feestdagen, een goede jaarwisseling toe te wensen en ik hoop u
graag te zien en spreken tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst op 9 januari.

Tom Brands
Bestuursvoorzitter PvdA Apeldoorn
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Van de fractievoorzitter

Winnen of verliezen
De afgelopen tijd hebben we kunnen “genieten” van de lijsttrekkerstrijd tussen Diederik en
Lodewijk. Diederik is in zijn rondje langs de afdelingen begonnen in Apeldoorn. En we weten hoe
het is afgelopen: Lodewijk heeft gewonnen. Ik denk dat veel partijgenoten, en dat bleek wel uit de
uitslag, gemengde gevoelens hadden.
Diederik heeft ons toch uit de economische drek kunnen halen door samen te werken en afspraken
te maken met onze natuurlijke tegenstander. Diederik is echt een man van de praktijk; hij loopt stage
op die plekken waar de meeste narigheid is; straatcoach, wijkverpleging en dergelijke. Om vervolgens
met oplossingen en voorstellen te komen. Een allrounder; hoewel zijn passie vermoed ik bij de
klimaatbeheersing/duurzaamheid ligt.
Lodewijk kennen we minder goed. Hij ziet zijn kinderen graag elke dag en brengt ze naar school, hij
was als wethouder een onorthodoxe bestuurder. Hij deed wat hij vond dat nodig was. Als minister
was hij wat op de achtergrond maar heeft vooral op het gebied van werken allerlei misstanden aan
willen pakken. Als het aan de PvdA van nu ligt, wordt juist aan deze misstanden op de arbeidsmarkt
veel aandacht besteed. Omdat we zien hoe bijvoorbeeld de decentralisaties hebben uitgepakt voor
huishoudelijk hulpen en chauffeurs, hoe mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt
weggeconcurreerd worden door goedkopere krachten uit Oost Europa. De PvdA zoekt weer meer en
meer de samenwerking met de vakbonden op, hoewel deze gelukkig nooit is weggeweest. Ik vind het
wel jammer dat Diederik ermee stopt. Jammer voor de PvdA in de tweede kamer en voor de PvdA
van de toekomst.
En dan de volgende vraag: winnen we met Lodewijk de tweede Kamerverkiezingen in maart? Mijn
hoop is dat mensen uiteindelijk toch kiezen voor het gezonde verstand, de redelijkheid en het
“samen”. Dat alle boze witte mannen eigenlijk toch gewoon lieve huisvaders blijken te zijn die hun
kinderen liever zien opgroeien in een land waar ook een toekomst voor ze is en waar mensen elkaar
niet haten. We zullen het zien in maart. U kunt de PvdA Apeldoorn in ieder geval campagne zien
voeren in de weekenden voor de verkiezingen op 18 en 25 februari en op 4 en 11 maart. Iedereen die
mee wil doen is uiteraard van harte welkom. Meldt u zich dan aan bij pvda@apeldoorn.nl

Marga Jonkman
Fractievoorzitter PvdA Apeldoorn
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Van de wethouder

Wat staat ons te doen?
De vraag wat te doen houdt me veel bezig. Dat is een vraag die onze partij zich meer dan ooit moet
stellen. Maar ook, los van de partij, is het een vraag die voor alle mensen ontzettend van belang is
in deze tijd. Onzekere tijden. Laten we ons beperken tot Nederland. Populisme groeit. De peilingen
laten zetelverdelingen zien waar ik enorm van schrik.
Niet alleen het dieptepunt van de PvdA, maar vooral de groei van meer populistische partijen, vult u
ze zelf maar in. Feiten doen er niet meer toe lijkt het wel. 50plus kan rustig beweren dat de cijfers
van CBS, dat we gemiddeld steeds ouder worden, wel eens niet zouden kunnen kloppen. De leider
van de PVV kan rustig de rechterlijke macht als knettergek weg zetten. Er is sprake van angst en
ongerustheid in de samenleving. Ik kom het als wethouder voortdurend tegen. Hoe zal het met mijn
kinderen gaan? Heb ik nog werk over een paar jaar? Kan ik mijn huis blijven betalen? Wat te doen is
dus de vraag. Laat ik het niet groter maken nu, laat ik me beperken tot wat we hier in Apeldoorn
kunnen doen, tot wat ik als wethouder kan doen.
Ik hoop dat u me vergeeft, maar dat zullen niet zozeer concrete voorstellen zijn. Want concreet
gezien gaat het niet slecht in Apeldoorn. Financieel vergaat het de stad steeds beter. We pakken de
openbare ruimte aan en er worden weer steeds meer woningen gebouwd. Het aantal
bijstandsgerechtigden groeit niet meer en het aantal banen groeit juist wel. Apeldoorn is nog steeds
een sociale stad waar mensen naar elkaar omkijken. Er zijn ontzettend veel Apeldoorners die
vrijwilligerswerk doen. We hebben een goed onderwijsaanbod (al staat dat wel, gezien de krimp van
het aantal leerlingen, onder druk) en een bloeiend sport- en verenigingsleven. Aan dat alles heeft ook
de PvdA bijgedragen en dragen we (fractie en wethouder) nog steeds bij. Er zijn overigens ook nog
grote concrete problemen. Denk aan armoede en schulden bijvoorbeeld. Tot zo ver het concrete,
datgene waar je gewoon dagelijks voor verantwoordelijk bent.
Maar wat kunnen we dan nog meer doen? Eigenlijk zit dat al verborgen in de opsomming van hoe
het met Apeldoorn gaat. Ik ben er diep van overtuigd als Wethouder namens de PvdA dat je twee
kernopdrachten heb. De eerste is je verantwoordelijkheid nemen (gewoon goed je werk doen zou
mijn vader zeggen) en de tweede is altijd zeggen en laten zien voor welke waarden je staat.
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Voor dat laatste is soms moed nodig. Ik haal mijn vader nog maar eens aan. Moed is uiteindelijk wat
de ene mens van de andere onderscheidt, zei hij. Ik parafraseer dat altijd voor me zelf:
verantwoordelijk willen zijn en verantwoordelijkheid willen dragen kan niet zonder moed. De moed
om te zeggen wat je vindt. De moed om soms niet populair te zijn. De moed om te erkennen dat je
niet altijd alles weet. De moed om te begrijpen dat je anderen nodig hebt. De moed om ook in
moeilijke tijden optimistisch te zijn. De moed om geloof in de toekomst te houden. De moed om, ook
in lastige tijden, voor je opvattingen te staan en voor je idealen.
Ik wil die moed nooit verliezen. Ik wil en zal verantwoordelijkheid, moed en hoop niet inwisselen
voor cynisme of pessimisme. Onze partij heeft het moeilijk, heeft fouten gemaakt, maar verdedigt
nog steeds die waarden die ik als onontbeerlijk voor een plezierige en uitnodigende samenleving zie:
betrokkenheid, eerlijkheid, openheid. Die Fransen zijn zo gek nog niet: zij hebben het over gelijkheid,
vrijheid en broederschap. Daar houd ik me aan!

Johan Kruithof
Wethouder van de gemeente Apeldoorn namens de PvdA
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Van een raadslid

In De Maten verdwijnen hoogspanningskabels te zijner tijd onder de
grond
In De Maten verdwijnen hoogspanningskabels te zijner tijd onder de grond. Bij de behandeling van de
Meerjarenprogrammabegroting 2017-2020’ diende de PvdA-fractie een de motie Revitalisering (z)onder
hoogspanning in. De motie luidde als volgt:
Overwegende dat,
•

de rijksoverheid een landelijke regeling voorbereidt voor de financiering van het ondergronds
brengen van hoogspanningskabels,

•

deze landelijke regeling in 2017 zou moeten ingaan,

•

in de MPB 2017-2020 (p.39) wordt gesproken wordt over ‘diverse revitaliseringsprojecten en
sociale projecten’ die in wijk De Maten worden opgepakt,

•

zich in deze wijk bovengrondse hoogspanningskabels bevinden,

•

ondanks dat onderzoeksrapporten niet onomstotelijk hebben vastgesteld dat deze van invloed
zijn op de gezondheid,

•

onderzoeksrapporten dus ook niet hebben vastgesteld dat deze niet van invloed zijn,

•

het uit voorzorg wenselijk is deze kabels ondergronds te brengen,

•

dit past binnen doelstelling 3 van programma 3, Openbare Ruimte, steronderwerp 3.2, te
weten: in stand houden van de basiskwaliteit van de openbare infrastructuur m.b.t.
functionaliteit, veiligheid, uitstraling en kosten,

•

in het licht van een efficiënte inzet van schaarse middelen het wijs is bij
revitaliseringsprojecten – voor zover van toepassing – de hierboven genoemde landelijke
regeling te betrekken,

Verzoekt het college:
•

bij de planning van de revitaliseringsprojecten in de wijk De Maten, te anticiperen op de
nieuwe regeling van het rijk voor het ondergronds brengen van hoogspanningskabels die
volgens planning in 2017 zal ingaan.
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En gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fractie heb ik een korte toelichting op de motie gegeven. De ChristenUnie stelde
vervolgens vragen over de gezondheidsrapporten. Kern: er bestaan geen rapporten die
onomstotelijk vaststellen dat wonen in de buurt van bovengrondse hoogspanningskabels
ongezond is. Dus waarom het College oproepen tot anticiperen? Wat ChristenUnie niet aangaf,
was dat het tegendeel ook niet is vastgesteld. Vandaar dat de PvdA kiest om uit voorzorg deze
kabels ondergronds te brengen. CDA stelde vraagtekens bij het rekening houden met een
landelijke regeling waarvan wij de inhoud nog niet kennen. Daarbij ging zij eraan voorbij dat wel
zeker is dát er op korte termijn een dergelijke regeling komt.
Belangrijk in deze motie was de koppeling tussen twee zaken:
1. het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels; en
2. de projecten die tot verbetering van de wijk De Maten moeten leiden.
Regeren is vooruitzien. Dus als de gemeente in de Maten aan de slag gaat, dan kan zij maar
beter rekening houden met het te zijner tijd ondergronds brengen van de hoogspanningskabels.
Desinvesteringen kunnen we hierdoor voorkomen. College en Raad waren hier wel gevoelig
voor. De motie dwong de fracties nu al kleur te bekennen: voor of tegen het ondergronds brengen
van de hoogspanningskabels in de wijk De Maten. De stemming had als resultaat dat met
uitzondering van de Verenigde Senioren Partij (VSP) de gehele gemeenteraad instemde met
deze motie. Opmerkelijk aan de stemming was dat de VSP het blijkbaar niet de moeite waard
vond om haar afwijkende stemgedrag toe te lichten.
Met het aannemen van deze motie is het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels in
de wijk De Maten weer een stukje dichterbij gekomen. Wordt vervolgd.

Chris Schouten
Raadslid PvdA 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 in het rechterzijmenu onder het kopje
‘geschiedenis’.

Deze week
In de koerier, onze nieuwsbrief, nemen we steeds een stukje uit Links aan de Grift op. Dit keer een
stukje over Ton Kunneman.
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Agenda
Nieuwjaarsbijeenkomst PvdA Apeldoorn
Datum: 9 januari 2017
Tijd: 20.00 – 21.30
Locatie: Café De Kater, Caterplein, Hoofdstraat 164A

PvdA jaarcongres
Datum: 14 en 15 januari 2017
Locatie: Utrecht

Tafel van 10 Werk, werk, werk
Data: N.T.B. februari 2017
Locatie: Apeldoorn

Campagnedagen
Data: 18 en 25 februari, 4 en 11 maart 2017
Locatie: Apeldoorn

Verkiezingen Tweede Kamer
Datum: 15 maart 2017

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

Het Oranjepark
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Het ombudsteam
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Contactgegevens en afgevaardigden
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
Ilse de Graaf, tel. 06-14897686 / e-mail: i.degraaf@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
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Afgevaardigden
Gewest
Esref Öcal, tel. 06 18811143 / e-mail e.ocal@apeldoorn.nl
Marga Jonkman, tel. 055-3563759 / e-mail: m.jonkman@apeldoorn.nl
Hans van Kampen, tel.06-57944625 / e-mail: HvK1983@live.nl
Dirk Westerhof, tel. 055-8442008 / e-mail: d.westerhof@upcmail.nl

Regio Veluwe
Dirk Westerhof, tel. 055-8442008 / e-mail: d.westerhof@upcmail.nl
Martin de Jong, tel.055-8441990 / e-mail: m.jong42@chello.nl
Marga Jonkman, tel. 055-3563759 / e-mail: m.jonkman@apeldoorn.nl

Landelijk Congres
Ilse de Graaf, tel. 06-14897686 / e-mail: i.degraaf@apeldoorn.nl
Tom Brands (voorzitter), tel. 06 42464679, tom@tombrands.nl
Marga Jonkman (fractievoorzitter), tel. 28125667/ e-mail: m.jonkman@apeldoorn.nl

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 december 2016
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:
Raadhuisplein 8
Kamernummer: RH 110

Postadres:
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn

apeldoorn.pvda.nl
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