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Van de voorzitter
Beste partijgenoten,

N

ieuwsbrief nummer 3 van 2015 ligt voor u. Wat gaat de tijd
toch snel. Na een leuke bijdrage van onze landelijke
partijvoorzitter Hans Spekman in de vorige koerier vindt u in
deze nieuwsbrief een speciale bijdrage van onze partijleider Diederik
Samsom.

Daarnaast kunt u in de bijdrage van wethouder Johan Kruithof lezen over de ontwikkelingen in het
onderwijs, praat fractievoorzitter Marga Jonkman u bij over de noodopvang en huisvesting van
asielzoekers in Apeldoorn en plaatst onze columnist Marten Ferwerda het vluchtelingenvraagstuk in
historisch perspectief.
Behalve dat ik u meldt wat u verderop kunt lezen in deze koerier, een groot en bovendien speciaal
woord van dank aan Eveline de Jager. Maar liefst 15 jaar was zij de steun en toeverlaat van de fractie.
En dat is niet niets! Onlangs heeft zij een nieuwe baan gevonden en daarom kort geleden afscheid
genomen. Eveline, bedankt! Ook haar opvolgster is inmiddels bekend. Natascha van den Berg is
onlangs gestart als fractieassistent. Natascha, van harte welkom in onze familie en veel succes!
Omdat bestuurslid Dirk Westerhof penningmeester wordt van het gewestelijk bestuur, zijn wij als
Apeldoorns bestuur op zoek naar een nieuwe penningmeester. Dirk blijft wel gewoon bestuurslid,
maar mag niet in beide besturen de rol van penningmeester vervullen. Daarom zijn wij met spoed op
zoek naar een Apeldoorns PvdA-lid die deze verantwoordelijkheid op zich wil nemen. Neem bij
interesse a.u.b. contact met mij op.
Graag wil ik u alvast uitnodigen voor de diverse overleggen en bijeenkomsten dit najaar, zoals de
gebruikelijke algemene ledenvergadering, maar ook alweer de vierde editie van onze Tafel van 10, dit
keer over het thema onderwijs. Prachtig dat wij als afdeling deze discussiebijeenkomst structureel
gestalte weten te geven. Dit is één van onze visitekaartjes. In de agenda verderop in de koerier ziet u
de data en voor de meest actuele informatie verwijs ik u naar onze website, waar overigens sinds
kort ook Links aan de Grift deel 2 digitaal te vinden is, evenals een overzicht van alle schriftelijke
vragen die de fractie stelt en een overzicht van publicaties van of over de PvdA Apeldoorn in de
media.

Tom Brands
Voorzitter PvdA Apeldoorn
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Van de fractievoorzitter
Over vluchtelingen en asielzoekers in Apeldoorn

I

n de afgelopen maand is de gemeenteraad druk geweest met de
opvang van vluchtelingen uit met name Syrië en Eritrea. Ik schreef er al
eerder over op de website
De vluchtelingen die hier tijdelijk opgevangen worden, wonen op dit
moment in een soort kamp op de ijsbaan naast de kantine van WSV. Ook al vonden wij deze "cabins"
niet echt wat richting winter, er is ons verzekerd dat ze goed te verwarmen zijn en een stuk prettiger
dan de Americahal was. Daar gaan we dan maar van uit.

De sfeer in Apeldoorn is goed, daar ben ik echt heel trots op. Dat was eigenlijk onverwacht nadat we
in de aanloop naar het permanente AZC veel nare opmerkingen hadden gehoord. Maar ondertussen
hebben wij als gemeenteraad de opdracht zo goed en zorgvuldig mogelijk
een oplossing te zoeken voor een AZC met 600 tot 800 inwoners.
De PvdA heeft uiteindelijk gekozen voor de GGNet-locatie (de Wellen) als
hoofdvestiging en een eventuele satellietlocatie bij de Kleiberg in Orden.
Het AZC zal goed worden gemonitord, er is o.a. veel aandacht voor
veiligheid. Hetwonen op een locatie van cliënten en vluchtelingen wordt
goed gescheiden gehouden. We gaan er van uit dat de komst van deze
permanente vestiging bij GGNet goed zal verlopen. Het wordt een
zogenaamde ingroeilocatie omdat nog niet alle gebouwen leeg of geschikt
zijn.
De roep om kleine locaties die de afgelopen weken steeds luider werd,
snappen wij heel goed. Het is echter tot nog toe geen beleid van het COA.
Daarom zullen we in samenwerking met andere landelijke partijen een oproep hiervoor doen aan
onze 2ekamerleden. In het geval van de PvdA gaat dit om Attje Kuiken. Wij zijn benieuwd hoe dat
afloopt.
Dan hebben we natuurlijk nog de slaapzakkenactie, waarbij
we aansluiten bij de landelijke actie: “slaapzakken voor
Lesbos”. U kunt over de opbrengst ongetwijfeld meer lezen
op de website. En tot slot onze PvdA statenfractie die ook
weer samen met andere partijen schriftelijke vragen heeft
ingediend over het wonen van statushouders. En het
mogelijk stimuleren van gemeenten die dit nog niet doen.
Wisseling van fractie-assistente
Eveline de Jager, bijna 15 jaar de steun en toeverlaat van de fractie heeft ons deze zomer verlaten
voor een functie bij de gemeente Apeldoorn. Wij zijn erg dankbaar voor haar trouwe hulp en wensen
haar alle goeds. Uiteraard heeft zowel het bestuur als de fractie op een gezellige manier afscheid van
haar genomen.

Marga Jonkman
Fractievoorzitter PvdA Apeldoorn
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Van de wethouder
Ontwikkelingen in het Onderwijs

A

ls wethouder onderwijs ben je vaak bezig met overleggen.
Er zijn zogenaamde OOGO's. Dat zijn door de minister
ingestelde overlegvormen. Onderwijsdirecteuren en de
gemeente (de wethouder onderwijs en, bij passend onderwijs, vaak
ook de wethouder jeugdbeleid) komen dan samen om te bespreken hoe het Onderijs er uit gaat zien
de komende jaren in Apeldoorn. Er is daarnaast een Lokaal Educatieve Agenda. In dat overleg komen
alle schoolbestuurders en de gemeente bij elkaar om de belangrijke onderwijsthema's te bespreken.
Zoals de voortgang van het passend onderwijs, de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt, de inrichting
van integrale kindcentra, de toekomst van de onderwijshuisvesting en de ontwikkeling (momenteel
vooral afname) van het aantal leerlingen.
Maar je bent als wethouder onderwijs soms ook met heel concrete zaken bezig. Een goed voorbeeld
is de ontwikkeling van de Ambelt. Ik werd een week of drie geleden gebeld door de bestuurder van
de Ambelt. Haar mededeling was de volgende: de Ambelt gaat op termijn sluiten, maar het speciaal
onderwijs voor kinderen die een speciaal steuntje nodig hebben blijft natuurlijk bestaan.
Dat hoor je aan en je vraagt nog eens wat door. Waarom sluit de Ambelt? Wat betekent dat voor de
kinderen? Dat gaat toch om kinderen die een extra steun in de rug nodig hebben? Wie gaat dat werk
van de Ambelt dan overnemen? Dat zijn de vragen die je stelt. En omdat een telefoongesprek ook
wat beperkt is hebben we een afspraak gemaakt. Een week later hebben we elkaar hier op mijn
kamer gesproken. En daar hebben we diepgaand de consequenties van dit besluit doorgenomen.
Laat heel duidelijk zijn waar het gemeentelijk belang ligt! Wij, de gemeente (en ik als wethouder
onderwijs in het bijzonder) staan voor de belangen van al die kinderen, en hun ouders, voor wie
speciaal onderwijs nodig is! Maar ook, de gemeente hecht minder waarde aan de organisatie die dat
speciaal onderwijs aanbiedt en uitvoert. Ja, we willen dat dat van hoge kwaliteit is, vanzelfsprekend.
Goed dus dat er een onderwijsinspectie is die dat nauwlettend in de gaten houdt.
Ja, we willen dat er ook over twee jaar (want dan pas gaat de Ambelt daadwerkelijk verdwijnen) voor
elk kind dat dat nodig heeft speciaal onderwijs beschikbaar is.
Ja, we willen dat ouders betrokken worden bij deze hele belangrijke verandering voor hun kind.
Maar ook, we vinden het fijn dat de Ambelt haar taken wil overdragen aan een ervaren
onderwijsorganisatie met lokale wortels.
En ook, we vinden het goed dat de Ambelt het aandurft haar eigen bestaansrecht aan de orde te
stellen (want de leerlingen aantallen op de Ambelt lopen terug!).
Ik vind het belangrijk dat ouders weten dat er ook over twee jaar een plek is voor hun kind als dat
kind speciaal onderwijs nodig heeft. Er is geen reden angst te hebben dat met het verdwijnen van de
Ambelt ook die vorm van speciaal onderwijs verdwijnt.
Als College en als wethouder onderwijs zullen we dat belang nauwgezet in de gaten houden en daar
voluit voor opkomen. En er is alle reden om daar positief over te zijn. We hebben kwalitatief
hoogwaardig onderwijs en speciaal onderwijs in Apeldoorn. Daar zijn en blijven we zuinig op!

Johan Kruithof
Wethouder van de gemeente Apeldoorn namens de PvdA
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“Column”
door Marten Ferwerda

I

k weet niet precies hoe die dingen heten waar ze mee rondlopen
maar ik begrijp dat ze daarmee contact onderhouden met
iedereen die hen in staat stelt de lange weg te vinden die hen naar hier moet voeren. Over
spoorrails, langs prikkeldraad, in overvolle treinen ( ziet u die Joodse kinderen dan ook weer uit het
raam hangen?), via bemodderde campings, langs gewapende politiemensen, bestookt met traangas,
met kleine kinderen rond hun nek. Ze bellen: waar kunnen we nog langs? Ze maken deel uit van onze
wereld, onze communicatiewereld.
Het moet in de jaren zestig geweest zijn. Ik was op een conferentie over Latijns-Amerika en een van
de hooggeleerde sprekers had het over de revolutie van de stijgende verwachtingen. Wat hij in
simpele mensentaal probeerde te zeggen was dat de mensen in de wouden en de bergen van dat
continent ineens de beschikking kregen over een Philips-radiootje en daardoor ontdekten hoe het
leven ook kan zijn, hoe welvaart eruitziet en mondigheid. Zij zullen hun continent veranderen, zei hij,
binnen enkele generaties. Niet de Che Guevara’s, maar de techniek zal het doen. Inmiddels zijn de
militaire dictaturen er vrijwel verdwenen.
Wanhopig zijn ze vaak wel, onze migranten. Maar niet per se arm, niet ongeletterd. Wel doodsbang
voor de vatbommen. Het zijn niet de analfabete gastarbeiders die wij in de vorige eeuw
importeerden uit de bergen van Turkije en Marokko en die gedumpt konden worden na gebruik,
dachten we. Dat waren er trouwens heel wat meer dan die paar duizend die wij nu opvangen. Maar
deze groepen zullen zich anders opstellen dan de dociele arbeiders van hiervoor, ze weten meer,
kennen hun eigen cultuur beter. Als moslim zijn ze beter toegerust.
Is dat erg? Voor de bangeriken onder ons wel. Onze christelijke cultuur wordt bedreigd, roepen ze.
Oh ja? Luister naar Mutti Merkel: wie dat vreest moet zich maar eens in die eigen cultuur verdiepen.
Wat is de diepste grond van die christelijke cultuur? Compassie met de medemens. Weet u nog? Die
reiziger van Jeruzalem naar Jericho, overvallen door geboefte, gered door iemand die bekend staat
als de barmhartige Samaritaan en die nu wij nu een Palestijn zouden noemen. Net als 2000 jaar
geleden zijn de wegen van de wereld nog steeds vol gevaren. Maar de reizigers van nu beschikken
over mobieltjes en andere geavanceerde technologie.
Ooit voer Europa uit om te handelen en te stelen. Nu komen sommigen kijken wat wij met hun
spullen gedaan hebben. Het kan verkeren.

Marten Ferwerda
Columnist koerier PvdA Apeldoorn
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Bijdrage van Diederik Samsom

E

en economie die kansen geeft aan iedereen. Van laag- tot hoog opgeleid. In de machinefabriek
in Emmen bedenken en tekenen universitaire en hbo-ingenieurs de concepten, verdelen de
voormannen het werk en lassen en frezen de jongens met een mbo-2 startkwalificatie de
constructies. Ouderen leren de jongeren het vak en brengen ze naar een hoger niveau. De jongen
met een arbeidshandicap vindt zijn plek in de logistieke afdeling. Het is geen romantiek van de jaren
50, maar de realiteit van de 21ste eeuw. We hebben er veel meer van nodig. En we zijn er goed in.
De maakindustrie groeide de afgelopen jaren flink, en groeide harder dan elders in Europa. Vooral op
het gebied van machinebouw, transportmiddelen, maar ook op duurzame energie liggen grote
kansen. Nederland moet het vakmanschap en haar maakindustrie koesteren en uitbouwen. Voor een
sterkere economie en een completere arbeidsmarkt, die iedereen een plek en zekerheid biedt en van
werk naar werk helpt, zonder het trauma van ontslag. En met focus op lange termijn, niet alleen op
winst of economische groei, maar op meerwaarde. Dat is het ondernemerschap waar de sociale
markteconomie die Nederland is, die Europa is, uiteindelijk op drijft.
Om die wens waar te maken, om deze bespiegelingen werkelijkheid te laten worden moet we durven
kiezen en durven investeren. Kiezen voor een bedrijf als FlowiD bijvoorbeeld. Een bedrijf dat met een
nieuw type reactor de chemische industrie op zijn kop kan zetten FlowiD ontwikkelde een veiligere,
schonere en nauwkeurigere manier om grondstoffen op ieder gewenste druk en temperatuur met
elkaar te laten reageren. Nu gebeurt dat nog in lompe grote ketels die veel meer energie kosten. Ze
zijn klaar voor de sprong. Een fabriek waarin die reactoren gebouwd worden. Met nieuwe
werkgelegenheid. Van professor tot lasser. In Nederland is genoeg geld maar niemand durft het aan,
terwijl men vanuit het buitenland wel geld op tafel durft te leggen. Straks zijn we niet alleen de
kennis, maar ook de banen kwijt.
Dat mag niet gebeuren en dus is er meer nodig. Ik heb daarom bij de Algemene Politieke
Beschouwingen in september een pleidooi gehouden voor gerichte investeringen en voor de
doorgroei van innovatie. Want ik ben er van overtuigd dat Nederland in 2030 de innovatiedelta van
Europa zijn. En wat mij betreft vinden we de spullen niet alleen uit. We maken ze ook nog.
Financiers moeten worden aangezet om
in de maakindustrie van de toekomst te
investeren, als het moet met hulp van de
overheid. De bedrijven moeten de ruimte
krijgen en nemen om hun vindingen in
Nederland om te zetten in producten.
Duurzame energie, elektrisch transport,
chemie op basis van biobrandstoffen,
offshore energiewinning. We zijn er goed
in. We kunnen onze droom waarmaken.
Daarvoor wil ik met u strijden.

Diederik Samsom
Fractievoorzitter / Politiek leider PvdA
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Even voorstellen...
Natascha van den Berg

M

ijn naam is Natascha. Ik ben 39 jaar en moeder. Sinds 1 oktober 2015 ben ik werkzaam als
fractieassistente bij PvdA Apeldoorn. De afgelopen jaren heb ik me vooral op het
moederschap gericht en van de zomer begon het te kriebelen om weer een betaalde baan
te hebben. Ik wilde een job waarin ik veel kon organiseren en het liefst bij een non-profit organisatie
met een maatschappelijk belang. In het verleden heb ik beleidswerk gedaan en was ik regelmatig in
Den Haag. Zo groeide mijn belangstelling voor politiek. Via via kreeg ik de vacature voor
fractieassistent onder ogen en ik ben meteen enthousiast gaan reageren. Niet veel later heb ik mijn
intrek genomen in het Raadhuis.
Bij het publiceren van deze Koerier heb ik net mijn eerste werkdagen er op zitten. Ik heb al twee
verjaardagen gevierd en daarbij twee keer vlaai gegeten, veel regeldingen gedaan, genotuleerd,
agenda’s bijgewerkt en mijn bureau gezellig gemaakt. Het jargon vliegt me om te oren en al die
namen en gezichten duizelen in mijn bovenkamer. Op de achtergrond klinkt de gezellige drukte van
de markt en vanaf mijn werkplek heb ik goed uitzicht op aankomst van de bruidsparen die beneden
in de trouwzaal huwen. Als kind vond ik het Raadshuis al zo’n intrigerend gebouw en ik had nooit
kunnen denken dat ik er ooit zou werken.
Ik ben blij weer aan de slag te gaan in een inspirerende omgeving met energieke en betrokken
collega’s. Mijn interesse ligt vooral bij werk
en inkomen en sociaal domein en ook
duurzaamheid en onderwijs trekken mijn
belangstelling. Naast het werk als
fractieassistent kun je me geregeld bij het
FNV vinden waar ik loopbaan & eerstelijns
juridisch advies geef. In mijn vrije tijd geniet
ik van lange wandelingen in de bossen van
Apeldoorn, drink ik graag lekkere koffie en
kook ik bijvoorkeur Italiaans.
Ik verheug me op alle dingen die ik nog mee
ga maken binnen de fractie en de
Apeldoornse politiek en natuurlijk ook op de
mensen die ik allemaal ga ontmoeten.
Als je (algemene) vragen hebt over onze
fractie of eens nader wil kennismaken, dan
kun je me het beste bereiken via
pvda@apeldoorn.nl
Natascha van den Berg
Fractieassistente PvdA Apeldoorn
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Agenda
Algemene ledenvergadering
Locatie: ACEC Café
Datum: 28 oktober 2015, 19.30 – 21.00 uur
Tafel van 10 Onderwijs
Locatie: ROC (o.v.b.)
Datum: 25 november 2015, 19.30 – 22.00
PvdA Social Club (definitieve datum volgt)
Locatie: N.n.b.
Datum: 2 december 2015
Nieuwjaarsbijeenkomst PvdA Apeldoorn (definitieve datum volgt)
Locatie: N.n.b.
Datum: 11 januari 2016
PvdA Congres 2016
Locatie: Amersfoort
Datum: 13 februari 2016
Verkiezingen Tweede Kamer
Locatie: N.v.t.
Datum: 15 maart 2017
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. 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, 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
Martin de Jong, tel.055-8441990 / e-mail: m.jong42@chello.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
Jurgen Klunder, tel. 06-31683166 / e-mail: jurgenklunder@hotmail.com
Martin de Jong (plaatsvervanger), tel. 055-8441990 / e-mail: m.jong42@chello.nl

Waterschap Vallei en Veluwe
Eppo Gutteling, PvdA-politicus in het waterschapbestuur, tel. 055-5221678 / e-mail: e.gutteling@telfort.nl
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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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Colofon
PvdA Koerier oktober 2015
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:
Raadhuisplein 8
Kamernummer: RH 110

Postadres:
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn

apeldoorn.pvda.nl
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