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Van de bestuursvoorzitter

Lokaal en landelijk
Beste partijgenoten,
Dat de PvdA in 2012 verantwoordelijkheid heeft genomen door te regeren, water bij de wijn te doen
en daarna genadeloos is afgestraft door de kiezer heeft een diepe indruk nagelaten op de partijen die
nu proberen een nieuwe regering te vormen. Blijf bij je idealen en standpunten, want anders…
Helaas betekent dit ook dat ze er niet uit komen. En nu wordt opnieuw naar de PvdA gekeken. Maar
los van dat wij een les hebben geleerd, is het met zo’n nederlaag uitgesloten om te gaan regeren.
Tja, het blijft lastig om bij zo’n versplinterd resultaat waarbij elke partij vasthoudt aan haar
uitgangspunten, tot een meerderheidskabinet te komen. We gaan het meemaken of ze er op korte
termijn toch uitkomen in het Haagse of dat er een impasse ontstaat en nieuwe verkiezingen in het
najaar worden gehouden. Spannend.
Lokaal ligt dat anders. Al een aantal periodes wordt Apeldoorn bestuurd door brede coalities van 5 of
soms wel 6 partijen met collegiaal bestuur, die relatief snel tot stand kwamen. Hier zijn we wel
gewend aan een groot aantal partijen in de gemeenteraad en het college. En dat gaat eigenlijk heel
goed. Ook voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar is het weer afwachten hoeveel
partijen gaan meedoen en uiteindelijk zetels gaan krijgen. Wij gaan in ieder geval ons best doen om,
en hopelijk veert het vertrouwen in de partij landelijk weer op, een flink aantal Apeldoornse zetels te
behalen.
In Apeldoorn staat op dit moment de voorjaarsnota in de actualiteit. Overuren draaien voor de
fractie en de wethouder. De voorjaarsnota en de MeerjarenProgrammaBegroting zijn toch wel de
momenten in het jaar waarop je het verschil kunt maken. Johan geeft aan welke rode accenten hij
en de fractie trachten aan te brengen. Marga gaat in op de rol van de gemeenteraad. Tegenstrijdige
belangen en het algemeen belang tegen elkaar afwegen en daarna een besluit nemen. Waarbij de
kans groot is dat niet elke stakeholder in de desbetreffende casus blij is met dat besluit. Het is
inherent aan het nemen van besluiten waarbij er meerdere belangen spelen.
Als bestuur zijn we erg druk met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen die
plaatsvinden op 21 maart 2018. Er wordt gewerkt aan een verkiezingsprogramma, een plan voor de
campagne en de kandidaatstellingscommissie voert gesprekken met partijgenoten die belangstelling
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hebben getoond voor het raadlidmaatschap. Tijdens de algemene ledenvergadering van 1 november
komt het tot een climax waarbij we de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma vaststellen. Uw
input voor ons verkiezingsprogramma is uiteraard zeer welkom! Neem gerust contact op met mij of
Marga Jonkman.
Nog even een korte terugblik: Op 27 maart hebben we een goede en bovendien ook gezellige
ledenvergadering gehad. Het vond plaats in Ons Honk bij Zuid doet Samen en Maarten van den Bos
hield een boeiend betoog. Ook hebben we ons bestuur versterkt met Jan, Corine en Guillermo. Daar
ben ik blij mee, want vele handen maken licht werk. Ook kregen we veel positieve reacties over deze
ALV over enerzijds de locatie en anderzijds het inhoudelijke programma. Dat gaan we dus vaker
doen! Onlangs vond ook onze traditionele 1 mei viering plaats, dit maal in SamSam.
Europarlementariër Paul Tang vertelde ons over zijn visie op de sociaaldemocratie anno nu en dat
deze in feite niet veranderd. Het gaat bij mensen nog steeds om een baan, betaalbaar wonen, goede
en betaalbare zorg, goed onderwijs voor hun kinderen en een veilige woon- en leefomgeving. Daar
moeten we ons als PvdA hard voor blijven maken en dat ook uitdragen. En tijdens de 1 mei viering
hebben wij ook ons lid van het jaar bekend gemaakt: Jolanda Reitsma! Jolanda, nogmaals
gefeliciteerd!
Ik wil u nog graag attent maken op de bijeenkomst van vanavond: De Social Club bij Real-X op de
Zwitsal aan de Vlijtseweg. Deze organiseren we voor de 3e keer. Alle Apeldoornse PvdA leden zijn
welkom! En bovendien, neem gerust mensen (die geen lid zijn) mee om ze kennis te laten maken met
de PvdA én voor een gezellige avond. Wees welkom!
Nog een paar weken en het ‘zomerreces’ is daar. Geen vergaderingen van de gemeenteraad en alles
staat op een laag pitje. Maar ondertussen werken wij wel door aan het verkiezingsprogramma, de
campagnestrategie en willen we dit najaar weer een Tafel van 10 discussiebijeenkomst organiseren.
Als laatste wil ik u graag wijzen op onze website waar regelmatig artikelen verschijnen van onze
fractie. Ook daar zegt Marga wat over in haar bijdrage. Mijn advies: Check regelmatig even
apeldoorn.pvda.nl om op de hoogte te blijven van waar onze politici zich voor inzetten.
Voor nu, hopelijk zie ik u vanavond bij de Social Club @ Real-X en wil ik u bij deze alvast een prettige
zomerperiode wensen.

Tom Brands
Bestuursvoorzitter PvdA Apeldoorn
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Van de fractievoorzitter

Lokale democratie; Luisteren, wikken en wegen. En een besluit
nemen.
Wat me opviel in de voorjaarsnota is de beschrijving dat het overgrote deel van de bevolking
tevreden is met de democratie. Er is veel belangstelling voor de politieke debatten. We zien dat
ook in Apeldoorn de cursus politiek actief druk wordt bezocht. Maar er is minder vertrouwen in de
politici; “politici luisteren niet, zijn weinig daadkrachtig, de burgers zijn ontevreden over het beleid
en ze hebben te weinig inspraak”. Er is in Nederland een angstige en boze onderstroom. Mensen
die bezorgd zijn over hun slechte positie op de arbeidsmarkt, inkomen, veiligheid en zorg. Met
Nederland als geheel gaat het weer goed, maar met een deel van de bevolking niet. Daar moeten
we scherp op blijven. Daarnaast zijn er lokaal nog zogenaamde gevoelige dossiers die spelen,
waarbij de meningen van verschillende groepen bewoners uiteen lopen; vliegveld Teuge, het
AZC, fietspad Epe-Apeldoorn, parkeren Berg & Bos, windmolens, ontsluiting ZevenhuizenZuidbroek etc.
Mensen willen serieus genomen worden, willen dat afspraken nagekomen worden en willen uitleg
waarom we doen wat we doen. Zij willen procedurele rechtvaardigheid, dat is zoiets als: een
goede bejegening, een dienstbare opstelling, luisteren, serieus worden genomen, een gedegen
afweging waarbij alle betrokkenen zijn gehoord, afspraken nakomen en uitleg geven waarom we
iets doen en besluiten worden genomen.
Het is altijd de bedoeling geweest van de nieuwe manier van vergaderen in Apeldoorn (Politieke
Markt Apeldoorn) om laagdrempelig te zijn, gericht op informeel contact, open en transparant te
zijn. De wijkraden werken hard en vaak zeer consciëntieus. Maar vertegenwoordigen zij ook
daadwerkelijk de grote gemene deler van hun wijk of dorp? Is er wel een gemene deler? Of
moeten we nog meer aan de slag met de actiegroepen? Momenteel is er een groep raadsleden
bezig met het opnieuw bekijken hoe we burgers optimaal kunnen laten participeren en ik hoop en
verwacht dat daar een mooi nieuwe manier van burgerparticipatie uit komt.
In ieder geval zal de PvdA Apeldoorn een luisterend oor hebben voor een ieder die bij ons
aanklopt, gaan wij de stad en de dorpen in om te horen wat er leeft en leggen wij keer op keer uit
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(op social media en in de pers) wat onze overwegingen zijn geweest om een bepaald besluit te
ondersteunen of niet. Of om even te wachten tot onderzoeken zijn afgerond om onze mening te
onderbouwen of juist aan te passen. Wij nemen onze inwoners serieus en wij luisteren naar hen.
En natuurlijk gaat er wel eens wat mis, wij zijn raadsleden die dit naast onze drukke baan doen
en kunnen niet overal tegelijk zijn. En soms wordt er een besluit genomen waar groep inwoners A
blij mee is en groep inwoners B niet. Dat is niet te voorkomen.
Wat ik vaak merk is dat wij als fractie denken dat uitleggen waarom we een bepaald standpunt
innemen, bijv. op de website, onze inwoners voldoende informeert. Maar die uitleg zal ook
herhaald moeten worden. Een voorbeeld van de laatste week is dat een PvdA-lid ons vroeg wat
wij eigenlijk deden voor kinderen in armoede (de extra Kleinsma-gelden). Dat heeft uiteraard veel
publiciteit gekregen en er is ook uitleg over geweest op de website en in de koerier. Het was
echter een goede opmerking, daar leren wij van. Want wij dachten dat iedereen wel wist hoe hard
we daaraan gewerkt hebben en hoe goed dit is gegaan. Maar dat blijkt niet altijd het geval. We
moeten dus meer energie steken in vertellen waar we mee bezig zijn en goed blijven uitleggen
waarom we welke keuzes maken.
Het is niet voor niets dat ik regelmatig oproep: kom met uw vragen, opmerkingen en
bedenkingen. Wees welkom in vergaderingen of nodig ons uit voor een werkbezoek. Wij komen
graag.

Marga Jonkman
Fractievoorzitter PvdA Apeldoorn
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Van de wethouder

Rode accenten in de voorjaarsnota
De gemeentelijke voorjaarsnota wordt deze week besproken. In deze nota, met de naam
Doorbraaknota, geeft het College op hoofdlijnen aan wat er het komend jaar kan en moet
gebeuren in de stad en de dorpen. Je zou denken dat dat taaie kost is, gedoe in het stadhuis. Je
zou kunnen denken dat het niets te maken heeft met wat er bij gewone mensen aan de hand is.
Maar niets is minder waar. Beleid raakt gewone mensen. Het gaat in die voorjaarsnota om
belangrijke zaken die alle Apeldoorners aan gaan. Denkt u maar aan armoedebeleid, aan
schuldhulpverlening, aan de zorg, aan de vraag of we de OZB wel of niet gaan verhogen komend
jaar, aan verduurzaming van gebouwen, aan het wel of niet aanleggen van een tunnel in de Laan
van Osseveld, aan taallessen voor vluchtelingen, aan goede onderwijshuisvesting, en zo zou ik
nog wel een poosje door kunnen gaan.
In die voorjaarsnota geeft het College kleur aan deze onderwerpen, maar meer nog is die
voorjaarsnota voor de Gemeenteraad het moment om de eigen wensen en ideeën te
benadrukken. De PvdA maakt onderdeel uit van deze coalitie en dit College van Burgemeester
en Wethouders. Iets van die kleur is terug te vinden in de voorjaarsnota. De fractie kan dat nog
wat verder kleuren, nog wat meer rode accenten geven.
In de voorjaarsnota gaan we ook in op grote maatschappelijke vraagstukken. Marga Jonkman,
onze fractievoorzitter, is in haar bijdrage al ingegaan op de bestuursstijl van de gemeente
Apeldoorn. Luisteren we wel op de goede manier naar wat mensen beweegt vroeg zij zich af.
Een ander onderwerp dat het College aangesneden heeft in de voorjaarsnota is dat van een
groeiende tweedeling in onze samenleving. Apeldoorn levert gelukkig nog steeds de aanblik van
een harmonieuze samenleving. Hier kijken we in buurten, wijken en dorpen nog naar elkaar om,
hebben we oog voor de ander. Maar we zijn ook steeds meer de grote stad met verschillen
tussen arm en rijk, tussen jong en oud soms ook. We zien discriminatie, op de arbeidsmarkt
bijvoorbeeld. Allemaal onderwerpen, zeker dat laatste, waar ik me persoonlijk bij betrokken voel.
Als wethouder kom ik het soms tegen die tweedeling en die discriminatie. Persoonlijk strijd ik er
tegen, niets is fnuikender voor een mens dan afgewezen te worden om wie je bent. Dat kan niet
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en dat mag niet. En daarom maak ik graag onderdeel uit van dit College en van deze gemeente.
We zien de maatschappelijke problemen, durven ze te benoemen en pakken ze, daar waar dat in
ons vermogen ligt, aan.
Apeldoorn is een fijne gemeente, het is een fijne stad. Het is hier, nog steeds, goed toeven. Maar
ook wij moeten op onze zaak letten! En daarom, terug naar het begin van deze tekst. Die
voorjaarsnota gaat over ons allemaal!

Johan Kruithof
Wethouder van de gemeente Apeldoorn namens de PvdA
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En verder…

Op onze website vindt u een heel aantal
recente nieuwsberichten en blogs van
onze raadsleden over actuele thema’s.
Ga naar apeldoorn.pvda.nl om ze te
lezen!
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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’.
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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’.
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Agenda
Social Club
Datum: 14 juni 2017
Locatie: Real-X, Zwitsal, Apeldoorn

Algemene Leden Vergadering
Datum: 1 november 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
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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
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 juni 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:
Raadhuisplein 8
Kamernummer: RH 110

Postadres:
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn

apeldoorn.pvda.nl
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