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Van de voorzitter (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afscheid als voorzitter 

 

Beste partijgenoten, rooie vrienden, 

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Ook voor een bestuursvoorzitter. Op de 

jaarvergadering van 7 mei jl.heb ik de voorzittershamer overgedragen aan Tom Brands. Het is wel 

een vreemd gevoel. Met veel plezier heb ik de afdeling in deze functie  acht jaren gediend. Jaren 

waarin er politiek én privé veel is gebeurd, bij u en bij mij. Ik zeg bewust politiek en privé, want we 

zijn één grote Apeldoornse Rooie Familie. En dat gevoel komt tot uiting in de aandacht die we naar 

elkaar hebben, als we iets te vieren hebben, maar ook als er verdrietige gebeurtenissen zich in één 

van onze levens afspelen.  

 

Het was Ali Wolves die mij - na een lang telefoongesprek - in maart 2006 overhaalde naar de 

bestuursvergadering te komen. En van het één kwam het andere. Op 16 mei 2006 werd ik op de 

jaarvergadering met 34 stemmen voor en 4 tegen gekozen tot bestuursvoorzitter Nu was ik de eerste 

helft van de negentiger jaren ook al politiek actief geweest in de gemeente Naaldwijk, dus het was 

niet allemaal vreemd voor mij. Met enthousiasme ging ik aan de slag .. en dat is al die jaren zo 

gebleven, ook al veranderde de samenstelling van het bestuur eens in de zoveel tijd. 

Ik dank allen die het mogelijk hebben gemaakt dat ik mijn functie als bestuursvoorzitter kon 

uitoefenen. Met Tom Brands als nieuwe afdelingsvoorzitter gaat de PvdA Apeldoorn een nieuwe 

toekomst tegemoet. Ik heb er alle vertrouwen in dat deze voorzitterswisseling soepel zal verlopen. 

Het bestuur kent nieuwe en ervaren leden. Dat garandeert continuïteit en vernieuwing. 

Maar ik ben niet weg. Op 8 mei ben ik geïnstalleerd als raadslid. In die functie zal ik de PvdA 

Apeldoorn nu dienen. Ik heb er zin in. Onder leiding van Marga Jonkman, ga ik samen met Ties Stam, 

Esref Ocal, Jasper van Alten, Ilse de Graaf het  raadswerk doen. Uiteraard in samenspraak met onze 

wethouder Johan Kruithof. Wij gaan als team aan de slag, als voorhoede van een grote Apeldoornse 

Rooie Familie. Een Rooie Familie waarmee ik mij sinds 16 mei 2006 heb verbonden.  

Wij zien elkaar. 

 

Chris Schouten 

Raadslid 
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Van de voorzitter (2) 

 

 

 

 

 

Samen de schouders er onder 

 

Beste partijgenoten, 

Ten eerste dank voor het vertrouwen. Ik heb er veel zin in om de komende periode samen met 

bestuur, fractie, wethouder, ombudsteam en leden aan de slag te gaan. Woorden van dank aan Chris 

die na acht jaar het stokje overdraagt. De afgelopen twee jaar was ik al actief in het bestuur van de 

PvdA en ga daar graag mee door. Onze afdeling bestaat uit een leuke, gezellige maar ook 

slagvaardige groep mensen, waar een ieder zijn rol heeft. Een groep mensen waarbij ik me thuis voel. 

Onze rode familie, zoals Chris al aangaf. Als geboren en getogen Apeldoorner draag ik graag mijn 

steentje bij aan een mooier Apeldoorn, met de sociaaldemocratie, zorg voor elkaar, als uitgangspunt. 

En bij een partij die verantwoordelijkheid durft te nemen en dat ook doet. Een partij die de 

handschoen oppakt. En wie werkt maakt vuile handen, dat weten ze in Den Haag maar al te goed. 

Maar wat heb je aan idealen als je ze niet ook probeert te verwezenlijken. Aan het roer bereik je 

meer dan roepend vanaf de zijlijn.  

 

Hoewel Martine Berends en Jurgen Klunder graag in de fractie waren beland – en dat was ze 

vanzelfsprekend ook van harte gegund - ben ik stiekem ook een beetje blij dat ze in het bestuur zijn 

gebleven. Want we hebben altijd mensen nodig in het bestuur die de handen uit de mouwen steken 

en we hebben een ervaren en deskundige fractie en bestuurder. In de laatste jaarvergadering is het 

nieuwe bestuur benoemd. Een mengeling van nieuwe en ervaren mensen. En dat is precies goed. Een 

bestuur van maar liefst 8 mensen. En dat is mooi, want vele handen maken licht werk.  

 

Hoewel onze afdeling er in alle opzichten goed voor staat, zijn er zeker zaken die onze (blijvende) 

aandacht behoeven de komende periode. Primair is dat het zorgen voor een actieve en financieel 

gezonde afdeling. Een bestuur met een faciliterende en ondersteunende rol voor de fractie. Een 

bestuur dat zorg draagt voor een goede communicatie naar de leden en achterban. De goede dingen 

die we doen ook uitventen (!) en zichtbaar blijven. Daar waar mogelijk nieuwe leden werven. Niet 

lullen, maar poetsen en pragmatisch te werk gaan. In goed overleg met de fractie en met oog voor de 

mens.  Voel je altijd vrij om bij vragen of wat dan ook contact op te nemen met mij of iemand uit het 

bestuur. Samen zetten we de schouders er onder. Aan de bak! 

Tom Brands 

Voorzitter PvdA Apeldoorn 
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Van de fractievoorzitter 

 

 

 

 

 

Weer aan de slag 

Na de voor ons enigszins teleurstellende verkiezingen, het succesvolle formatieproces en het 

afscheid van onze oude rotten uit de vorige fractie, zijn we half mei weer begonnen met het 

gewone raadswerk.  

Ik moet zeggen dat ik bewondering heb voor kleine fracties die de vele onderwerpen van de PMA-

agenda en alle nevenactiviteiten kunnen bemensen. Bijna elke avond is er wel een wijk of dorpsraad 

of een andere bijeenkomst waar men onze aanwezigheid zeer op prijs stelt. Met vier raadsleden en 

twee fractievertegenwoordigers is het wel te doen maar het blijft hard werken naast een gewone 

baan.   

Het lijkt alsof er niets gebeurd is en we gaan gewoon door met waar we gebleven zijn:  

bestemmingsplannen, nota’s voor leegstand, het hele zorg en welzijnsgebeuren, de 3 D’s, sport etc. 

etc.  De nieuwe en oude fractieleden zullen daar zelf wel over schrijven in deze of volgende Koeriers, 

maar het voelt toch als vanouds. De fractie was en is ook nu weer een fijne, gezellige en 

hardwerkende club met  mooie idealen. Dat voelt toch weer als thuiskomen na een enigszins 

vervelende vakantie.  

Mocht u denken dat alles in dit soepel lopende team vanzelf gaat, dan kan ik u uit de droom helpen. 

Er wordt hard gewerkt aan fractienotities over de verschillende onderwerpen van de fractieleden 

(leve de dropbox). Aan een fractiewerkplan met de doelen voor de komende periode per portefeuille 

en hoe we onszelf in de komende 4 jaar gaan profileren. Alles uiteraard bedoelt om zoveel mogelijk 

van ons verkiezingsprogramma te verwezenlijken en aan anderen te laten weten hoe we dat doen.  

Mocht u eens een fractievergadering bij willen wonen dan kunt u dat van te voren aangeven bij 

Eveline, de fractie-assistente. Voor het benaderen van fractieleden over de verschillende 

onderwerpen, kunt u de portefeuilleverdeling vinden op onze website. 

 

 

Marga Jonkman 

Fractievoorzitter PvdA Apeldoorn 
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Van de wethouder 

 

 

 

 

 

 

 

De PvdA doet mee 

 

We besturen ook de komende vier jaar mee in Apeldoorn. De PvdA is altijd een partij geweest die 

mede verantwoordelijkheid wil dragen. De afgelopen periodes hebben we altijd mee bestuurd. In 

de laatste twee jaar mocht ik daarbij, namens de PvdA, deelnemer zijn in het College van 

Burgemeester en Wethouders. En ook de periode 2014 – 2018 mag ik, namens u, wethouder zijn in 

Apeldoorn. 

Het is belangrijk dat we mee blijven doen. Ook in gewijzigde politieke verhoudingen. Want die zien er 

anders uit. De afgelopen vier jaar waren we in grootte de derde partij in de stad en de laatste twee 

jaar in het College zelfs de tweede in grootte. Nu zijn we de vijfde partij in de stad en in het College 

de vierde in grootte. Maar toch, vier raadszetels is wellicht niet veel, maar voldoende om op een 

reële basis in het bestuur te kunnen mee doen. Wij willen in Apeldoorn als partij niet langs de kant 

staan als het even kan. Deze coalitie en dit bestuursakkoord bieden de mogelijkheid, ook vanuit onze 

positie, voluit het sociaaldemocratische geluid te laten horen. 

In het College heb ik een mooie portefeuille. Weliswaar heb ik met spijt afscheid genomen van de 

sportportefeuille. En ook bij het overdragen van het project Binnenstad hebben we niet staan 

juichen. Het waren mooie elementen uit mijn vorige portefeuille tenslotte. Maar ik heb er 

vanzelfsprekend alle vertrouwen in dat Olaf Prinsen (project Binnenstad) en Nathan Stukker (sport) 

deze mooie portefeuille onderdelen uitstekend zullen behartigen. 

Zoals gezegd, ik heb nog steeds een prachtportefeuille, waarvan belangrijke onderdelen ook goed 

passen bij de PvdA. Denk met name aan Werk en Inkomen (waaronder ook de Felua valt), de Regio 

(inclusief de regionale arbeidsmarkt), Minimabeleid en Onderwijs. Daarnaast zal ik me gaan richten 

op Strategie, Regie en Lobby namens de gemeente en op Mobiliteit (verkeer en vervoer). En 

tenslotte heb ik een tweetal meer intern gerichte portefeuilles, namelijk Personeel en Organisatie en 

Planning en Control. Mijn projecten zijn Haven Centrum en Kanaaloevers als ook Omnicampus (Het 

oude Centraal Beheergebouw en omgeving). Die projecten betekenen dat ik me ook met delen van 

de binnenstad zal blijven bezighouden. En gelukkig ben ik opnieuw gebiedswethouder 

(wijkwethouder) van Zuidwest (de wijk Zuid en het dorp Ugchelen). Want een mooier stadsdeel 

bestaat er niet! 

Alles overziend een bestuursakkoord en een portefeuille waar niet alleen ik (want het gaat niet om 

mij) maar onze partij dik tevreden mee kan zijn. 
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8 mei jl. is het nieuwe College geïnstalleerd. En hoewel het allemaal terugkerende wethouders zijn is 

het toch ook een nieuwe start. Van zes naar vijf wethouders, deels nieuwe portefeuilles voor die vijf 

en dus ook extern en intern nieuwe contacten en nieuwe afspraken. Er is veel spirit tussen de vijf 

coalitiepartijen en een grote gerichtheid op samenwerking. Datzelfde zie ik in het College terug. 

Kortom we (fractie, ondergetekende, de coalitie) hebben er ongelooflijk veel zin om weer te 

beginnen. 

Laten we het echter ook niet mooier maken dan het is. In de gemeente is nog heel veel te doen. 

Financieel is het nog broos. En er zijn zorgen over hoe het zal gaan met de grote bewegingen voor de 

komende twee jaar, namelijk de overkomst vanuit het Rijk van veel nieuwe taken op het gebied van 

de zorg, de jeugdzorg en de participatiewetgeving. 

Ook in mijn eigen portefeuille (met name op de onderdelen Werk en Inkomen, Minimabeleid en 

Onderwijs) staat veel druk. Er is nog onduidelijkheid over de financiele kaders van de nieuwe 

participatiewet. En hoe komt de vernieuwde bijstandswet er precies uit te zien? Willen en kunnen we 

daar lokaal mee uit de voeten? Zijn er voldoende mogelijkheden voor goed en fair minimabeleid? 

Wat te doen met de krimp die we in het Onderwijs op ons af zien komen? Gaat het ons lukken een 

regionaal werkbedrijf neer te zetten? Hoe zal het gaan met de Felua? Allemaal vragen waar we de 

komende periode, en dan bedoel ik echt de eerste anderhalf jaar, een antwoord op moeten gaan 

vinden. 

Besturen is niet voor bange partijen en niet voor bange mensen. We dragen verantwoordelijkheid 

juist ook in deze tijd. Om, samen met burgers, instellingen, ondernemers, Apeldoorn een nog betere 

en mooiere gemeente te maken en op te komen voor hen die, al dan niet tijdelijk, minder mee 

kunnen komen. 

 

Johan Kruithof 

Wethouder van de gemeente Apeldoorn namens de PvdA 

 

          Het Drakenbootfestival
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Aanpakken en DOORzetten 2014 - 2018 

Tijdens de ledenvergadering van de PvdA afdeling Apeldoorn op woensdagavond 7 mei 2014 

hebben de leden, na een toelichting van Marga Jonkman, Johan Kruithof en Ties Stam, 

akkoord gegeven op het bestuursakkoord ‘Door! 2014 – 2018′. De leden gaven unaniem 

goedkeuring en een groot compliment aan de onderhandelaars en het 

onderhandelingsresultaat. Daarnaast zijn het jaarverslag en de jaarrekening over 2013 

toegelicht en vastgesteld en is het nieuwe bestuur benoemd. Chris Schouten trad na 8 jaar af 

als voorzitter van het bestuur en de afdeling.  

 

Op donderdagavond 8 mei is het nieuwe college van burgemeester en wethouders 

geïnstalleerd. Voor de PvdA gaat Johan Kruithof door als wethouder met o.a. Werk en 

Inkomen, Minima, Onderwijs, Mobiliteit, Lobby, stadsdeel Zuid-West en verschillende 

ruimtelijke projecten in portefeuille. Ook is Chris Schouten benoemd als raadslid en is Ilse de 

Graaf benoemd als fractievertegenwoordiger. Eerder al werd Jasper van Alten benoemd als 

fractievertegenwoordiger. Met de vaststelling van het coalitieakkoord en de installatie van 

het college van B. en W. en raadsleden is nu echt een nieuwe periode aangebroken en kan 
de definitieve fractie aan de slag! 

         Canvassen winkelcentrum Orden februari 2014 
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Een Fries in Europa    door Marten Ferwerda 

 

 

 

 

 

In mijn jonge jaren was ik actief in de Friese Beweging. Zegt u natuurlijk niets meer maar wij wilden 

het Fries een grotere rol laten spelen in het provinciale leven. Dat is gedeeltelijk gelukt. 

Sommigen onder ons stonden met de rug naar de rest van Nederland en al helemaal naar Europa: 

fijn achter eigen grenzen en dijken.   Mijn gedachten gingen een andere kant op. Ik voelde me Fries, 

Nederlander, Europeaan, wereldburger. In mijn optiek was de natiestaat een gevaar voor de 

wereldvrede die zo prominent op mijn lijstje stond.  

Europa was een stap op de weg naar een verenigde wereld. Mijn idealen zongen zich makkelijk weg 

van de weerbarstige werkelijkheid van alle dag. Die van het Britse pond en de Koude Oorlog.  Ik zag 

staten uiteenvallen in kleinere eenheden: Wales, Schotland, Catalonië, Baskenland, Bretanje, 

Vlaanderen, Friesland. Bijeengehouden in een Europese federatie. Ieder volk zijn eigen taal en 

cultuur. 

Sindsdien hebben de meeste van genoemde gebieden veel grotere speelruimte gekregen. De 

natiestaat heeft bevoegdheden gedelegeerd, naar beneden en naar boven, zeg maar Brussel. Beide 

ontwikkelingen lijken mij gunstig. Natiestaten hebben ooit een geweldig krachtenveld aangeboord, 

economisch en cultureel, maar zijn in de twintigste eeuw hopeloos ontspoord in twee oorlogen. 

In mijn gedroomd Europa hoeven Oost-Oekrainers zich niet druk te maken over Rusland of Oekraine: 

ze krijgen de ruimte om hun eigen gemeenschap vorm te geven.  

Ooit vroeg ik Sicco Mansholt in een interview hoe SDAP-ers voor de oorlog over Europa dachten. Dat 

deden  we niet, zei hij; wij dachten in termen van de klassenstrijd. Europa was een burgerlijk ideaal. 

Trouwens, voegde hij eraan toe, na de oorlog was dat niet veranderd. Drees was een nationalist, 

alleen geïnteresseerd in tomaten verkopen aan het Ruhrgebied. Volgens oud-minister Vredeling was 

trouwens ook Joop den Uyl een rasechte nationalist. 

Niet iedereen droomt makkelijk weg. 

 

 

Marten Ferwerda 

Columnist koerier PvdA Apeldoorn 
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Gemoedelijke 1 mei viering in het teken 

van tradities 

 

Op de dag van de arbeid, 1 mei, vond onze jaarlijkser viering plaats. Dit maal in Artcafé Sam Sam aan 

de van Kinsbergenstraat in de binnenstad. Afdelingsvoorzitter Chris Schouten opende de bijeenkomst 

en zoals eveneens traditioneel vertelde hij, voor de jonge generatie, over de oorsprong van de dag 

van de arbeid. Na de opening van Chris, werden verschillende jubilarissen in het zonnetje gezet en 

ontvingen zij een prachtig speldje. Alle leden die de 70 jaren zijn gepasseerd ontvingen een mooie 

rode roos. 

 

Daarna was het tijd om het lid van het jaar bekend te maken, een relatief jonge traditie die 

bestuursvoorzitter Chris Schouten direct na zijn aantreden 8 jaar geleden heeft geïntroduceerd. Zijn 

poging om de aanwezige leden in spanning te laten tot de bekendmaking van de naam faalde 

jammerlijk, omdat diverse woorden (sport, hoogspanningskabels) die ter beschrijving van dit lid 

werden gebruikt, zeer gemakkelijk waren te herleiden tot (de inspanningen van) deze persoon. Co 

van den Berg is dit maal verkozen tot het lid van het jaar! 

 

Na een korte pauze was het de beurt aan fractievoorzitter Marga Jonkman waarbij ze terugblikte op 

de gemeenteraadsverkiezingen, het formatieproces en het inmiddels getekende bestuursakkoord 

‘Door’ (onder voorbehoud van goedkeuring van de leden). Na de woorden van Marga sprak ons 

Tweede Kamerlid John Kerstens, als speciale gast van de bijeenkomst, over de ontwikkelingen in Den 

Haag, over de hervormingen in een moeilijke tijd, over het beleid van de regering, over het regeren 

met de VVD waarbij concessies zijn gedaan, over onze PvdA-bewindsleden die keihard werken aan 

onze idealen, zoals het aanpakken van hoge salarissen en bonussen bij banken, woningcorporaties en 

het onderwijs. 

 

En onze bestuursvoorzitter blikte aan het einde van het officiële gedeelte kort terug op 8 jaar 

voorzitterschap en sloot daarna de bijeenkomst, maar niet voordat - traditiegetrouw – in 

gezamenlijkheid de Internationale gezonden werd! Al met al weer een gemoedelijke en gezellige 

viering. 

 

          1 mei viering 2014 Artcafé SAM SAM 
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De Rode Ondernemers hebben twee dingen met elkaar gemeen. Ze zijn 

zelfstandig ondernemer met of zonder personeel én lid van de Partij van de 

Arbeid. 

 

Enkele ondernemers binnen de PvdA hebben een regionale afdeling opgericht 

voor rode ondernemers in de provincies Overijssel en Gelderland: ROOOS. Ze 

komen graag  in contact met ondernemers binnen de PvdA die een netwerk 

willen opbouwen met andere ondernemers binnen de partij met een sterke 

affiniteit met sociaal ondernemen en die ondernemerschap hoger op de 

politieke agenda willen. 

 

We nodigen ondernemers en politieke bestuurders graag  uit voor de lancering 

van ROOOS. De aftrapbijeenkomst vindt plaats op 10 juni  2014 in Deventer. 

Meer informatie op de website www.rodeondernemers.nl 

 

 

            Drakenbootrace 
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 Agenda 

 

Vanwege de campagne stond de agenda van januari tot maart bomvol, maar nu 

ook de Europese verkiezingen achter de rug zijn, is het een stuk rustiger 

geworden. Op dit moment met het zomerreces al in zicht staan er nog geen 

activiteiten op de agenda voor de korte termijn. Vanzelfsprekend zijn er wel de 

reguliere vergaderingen van het bestuur, de fractie en de openbare 

bijeenkomsten van de gemeenteraad. In het najaar zijn wij voornemens weer 

een Tafel van 10 te organiseren.  

 

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

naar onze website apeldoorn.pvda.nl  

 

Kijk voor de agenda van de gemeenteraad op de website van de gemeente 

Apeldoorn onder het kopje ‘Politieke Markt Apeldoorn apeldoorn.nl  

 

 

 

Evenement Summerloverz Marktplein 
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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. 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 

Eveline de Jager, tel. 055-5801115, e-mail pvda@apeldoorn.nl 

 

Afgevaardigden 

Gewest 

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

Marga Jonkman, tel. 055-3563759 / e-mail: m.jonkman@apeldoorn.nl 

Martin de Jong, tel.055-8441990 / e-mail: m.jong42@chello.nl 

Dirk Westerhof, tel. 055-8442008 / e-mail: d.westerhof@upcmail.nl 

Erwin Ellenbroek, tel. 06 46088571 / e-mail: eagellenbroek@kpnmail.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 

Jurgen Klunder, tel. 06-31683166 / e-mail: jurgenklunder@hotmail.com  

Martin de Jong (plaatsvervanger), tel. 055-8441990 / e-mail: m.jong42@chello.nl 

 

Waterschap 

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

 

Ombudsteam 

Gerard Docter, coördinator Ombudsteam PvdA afdeling Apeldoorn, e-mail: gerard1814@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 of per 

post. 
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PvdA Koerier mei 2014 (2) 

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 Eveline de 

Jager staat u graag te woord. U kunt ons natuurlijk ook altijd een e-mail sturen. 

Voor (algemene) vragen kunt u mailen naar de fractieassistente Eveline de 

Jager ( 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  


