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Van de bestuursvoorzitter 

 

 

 

 

Nog 3 weken knallen, en dan…  

 

Beste partijgenoten, 

 

De landelijke campagne is in alle hevigheid aan de gang. Het ene na het andere televisiedebat wordt 

gehouden en de peilingen vliegen ons om de oren. Ik vind dat Lodewijk Asscher het goed doet. De 

juiste boodschap, weer terug naar de idealen van de PvdA, na 4,5 jaar met de VVD regeren. Nu maar 

hopen dat de boodschap over komt. Ook hoop ik op eindelijk een stevige samenwerking op links na 

15 maart. Natuurlijk komt nu ook de tijd weer van speculeren. Hoeveel zetels gaan we halen? Wie 

wordt de grootste? Welk kabinet gaat er komen? Mag en moet de PvdA meedoen? Willen we 

meedoen? Wat is het effect op de gemeenteraadsverkiezingen een jaar later? We gaan het 

meemaken. 

 

In ieder geval gaan wij nog drie zaterdagen aan de bak met de campagne. Aanstaande 

zaterdagmiddag op winkelcentrum Hart van Zuid en daarna nog twee maal een hele dag op het 

Raadhuisplein. U bent van harte welkom om mee te helpen! Als u mee wilt doen kunt u contact 

opnemen met Natascha van den Berg via pvda@apeldoorn.nl  

 

In de algemene ledenvergadering van dit najaar is een aantal besluiten genomen ter voorbereiding 

op de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Met alle tumult van de landelijke verkiezingen, lijken 

deze nog ver weg, maar al op 21 maart 2018 is het zo ver. Het is inmiddels al mogelijk om je aan te 

melden voor een politieke functie en we zijn ook al begonnen met het schrijven van het 

verkiezingsprogramma. Let op, je kunt je aanmelden tot 1 mei aanstaande! Die datum moet goed te 

onthouden zijn. Noteer ook de eerstvolgende  algemene  ledenvergadering op 27 maart alvast in uw 

agenda.  

 

Ik ben samen met u zéér benieuwd naar de uitslag op 15 maart en wat dit gaat betekenen in politiek 

Den Haag, maar hoop u ook te treffen op de ALV van 27 maart waar we de focus hebben op het 

lokale en waar we zelf veel meer invloed op kunnen uitoefenen. Zoals onder andere Marga en Johan 

dagelijks doen.  

 

Tom Brands 

Bestuursvoorzitter PvdA Apeldoorn 
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Van de fractievoorzitter 
 

 

 

 

 

Onze jongeren 

Voor mensen die mij al wat langer kennen, is het duidelijk dat ik de jeugd een prominente plek 

geef in veel van mijn overwegingen. Tot vervelens toe, werd mij vroeger wel eens gezegd. De 

PvdA vindt het heel belangrijk dat jongeren van alle leeftijden meedenken, meebeslissen en 

meedoen in de politiek. Het gaat tenslotte om hun toekomst waarover wij nu besluiten. 

 

Gelukkig zijn we daar in politiek Apeldoorn aan gewend. Al jaren lang coacht de PvdA Apeldoorn 

bij debattrainingen voor middelbare scholieren, jureren wij in debatwedstrijden, zijn we onderdeel 

van de maatschappijleer les op de middelbare school en komen we op scholen om vragen te 

beantwoorden en les te geven over de politiek. Er is een organisatie die lespakketten verzorgd en 

op een hele goede wijze ondersteuning biedt; ProDemos. 

Onlangs mocht ik naar groep 8 van basisschool de Marke. In deze klas hadden de kinderen 

allerlei vragen voorbereid. Het mocht van de juf alleen gaan over mijn “werk”, dus niet wat bijv. 

mijn lievelingskleur was. De kinderen hebben vele vragen opgeschreven zoals: 

 

- Waarom heeft u voor dit werk gekozen? 

- Welk niveau heb je daarvoor nodig? Is het moeilijk? 

- Wat is het nadeel en voordeel van de politiek 

- Wat is het spannendste, stomste, ergste wat u ooit heeft meegemaakt? etc etc. 

 

Ze vonden het best interessant om te merken dat zij later ook gewoon in de politiek kunnen gaan. 

Dat je niet altijd (boos) langs de kant hoeft te staan, maar ook daadwerkelijk wat kan doen aan de 

zaken die je belangrijk vindt. Ik geloof dat dat wel een eye-opener was. Daarnaast bleek dat ik 

ook maar een gewoon mens was en geen afstandelijke politica. 

 

De rest van de les werd besteed aan een quiz over hoe wetten worden gemaakt en door wie. 

Ook werd er een spel gespeeld waarbij de kinderen een bepaald woord niet mocht zeggen. Dit 

laatste als een verwijzing naar politici die nooit echt antwoord geven op wat journalisten ze 

vragen. Het was een leuke middag, die voor mij eindigde met zeer veel bewondering voor de juf. 

Zij heeft de groep elke dag om haar heen en vindt het helemaal leuk. Ik moet eerlijk bekennen 

dat bij mij de oren na afloop wel een beetje tuten. 
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Tot slot nog het volgende: op zaterdag 18 februari startten we met de campagne. Ik vond het fijn 

dat Keklik Yucel (2e kamerlid PvdA uit Deventer) er was, maar nog veel fijner was dat we steun 

kregen van de jonge socialisten uit de omgeving en er 5 scholieren hun vrije zaterdag 

besteedden om op het Ordenplein mensen te overtuigen om te gaan stemmen en dan vooral op 

de PvdA. JS: heel erg bedankt voor jullie ondersteuning. 

 

Met veel plezier ga ik de campagnetijd weer in. Ik hoop u te zien op de zaterdagen voor 15 maart. 

 

Marga Jonkman 

Fractievoorzitter PvdA Apeldoorn 
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Van de wethouder 
 

 

 

 

 

 

 

 

Armoede 

De laatste maanden is het onderwerp armoede volop in het nieuws. Bijvoorbeeld op TV, denk 

aan het televisiedocumentaire “Schuldig, wie betaalt de rekening”, over mensen met grote 

schuldproblemen in de Vogelbuurt in Amsterdam. Maar ook op allerlei andere manieren is er, en 

wat mij betreft zeer terecht, aandacht voor het nog steeds grote probleem van armoede en 

schulden. De gemeenteraad van Apeldoorn heeft laten onderzoeken hoe het er in Apeldoorn 

voorstaat met het armoedebeleid. Landelijk, in den Haag bij het kabinet, is er aandacht voor. 

Staatssecretaris Klijnsma heeft 100 miljoen extra vrijgemaakt voor armoedebeleid. Ditmaal vooral 

gericht op armoede onder kinderen. Het kabinet heeft aan de Sociaal Economische Raad (de 

SER) gevraagd advies uit te brengen over hoe armoede onder kinderen beter bestreden kan 

worden. Namens de Nederlandse gemeenten neem ik deel aan die SER commissie. 

Voor Apeldoorn wat feiten op een rij. In Apeldoorn leven tenminste 3200 kinderen op of onder de 

armoedegrens. Gezinnen met kinderen waar weinig inkomen is hebben het zwaar, zeker als er 

ook sprake is van veel zorgkosten vanwege ziekte bijvoorbeeld. En als in die gezinnen sprake is 

van opgroeiende kinderen, zo tussen de 12 en de 18 jaar, dan hebben ze het extra zwaar zo blijkt 

uit het onderzoek van het Nibud in Apeldoorn. 

Bij de stadsbank zijn meer dan 1100 mensen aangemeld die op de een of andere manier in de 

schulden zitten en waar een vorm van schuldhulpverlening geboden wordt. Meer dan 200 van 

hen zitten in zogenaamd beschermingsbewind. En bij schulden praten we niet over een paar 

duizend euro schuld, maar vaak over vele tienduizenden euro’s. 

De 100 miljoen van Klijnsma betekent voor Apeldoorn een extra mogelijkheid om in 

armoedebeleid te investeren. Jaarlijks krijgt Apeldoorn er een kleine 700.000 euro bij. Dat is 

boven op de 7 miljoen euro die Apeldoorn jaarlijks besteed aan minimabeleid. Uit die 7 miljoen 

wordt bijvoorbeeld een bijdrage, voor bijna 6000 mensen, in de ziektekostenverzekering vergoed. 

We kennen in Apeldoorn een collectieve ziektekostenverzekering voor iedereen die op of rond 

het minimum zit. 

Momenteel zijn we druk doende een plan op te stellen voor de besteding van die extra 700.000 

euro per jaar. We gebruiken bij dat plan natuurlijk het onderzoek van het Nibud. Maar ook gaan 

we in overleg met jongeren. Kennen ze armoede, wat betekent dat voor hen, wat zou hen helpen. 
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Dat zijn belangrijke vragen waarop jongeren, we hebben er al met een aantal gesproken, vaak 

duidelijke antwoorden hebben. Ook met jongere kinderen, de oudste groepen van de 

basisschool, ga ik in gesprek. Ik wil weten wat kinderen in armoede dagelijks tegenkomen. 

 

Armoede en schulden vormen een zware last voor hen die het overkomt. Het levert veel druk en 

stress op, dat weten we. Vaak zoveel druk en stress dat mensen letterlijk niet meer weten wat te 

doen. Alleen nog bezig zijn met de dagelijkse opgave om de eindjes aan elkaar te knopen. Als 

wethouder, als PvdA wethouder, maar vooral ook gewoon als mens, gaat me dit ontzettend aan 

het hart. Kinderen die in zulke stressvolle situaties opgroeien missen kansen. En gelijke kansen 

voor iedereen, zeker ook voor kinderen, is een belangrijke drijfveer voor me, en overigens voor 

het hele College van B&W hier in Apeldoorn! 

Medio maart leggen we onze plannen aan de gemeenteraad voor. Ik trek ook volledig samen op 

met een Raadswerkgroep. Deze Raadswerkgroep is ook verantwoordelijk geweest voor de 

totstandkoming van dat eerdergenoemde Nibudonderzoek. Voorzitter van de Raadswerkgroep is 

Chris Schouten, PvdA raadslid. 

We laten dit onderwerp niet los. Wat mij betreft is de uiteindelijke doelstelling daadwerkelijk: 

gelijke kansen voor alle kinderen! 

 

 

 

Johan Kruithof 

Wethouder van de gemeente Apeldoorn namens de PvdA 
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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 

 

Campagnedagen 

Data: 25 februari, 4 en 11 maart 2017 

Locatie: Apeldoorn 

 

Verkiezingen Tweede Kamer 

Datum: 15 maart 2017 

 

Algemene Leden Vergadering 

Datum: 27 maart 2017 

 

1 mei viering 

Datum: 1 mei 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 

 

 

 



       

 

PvdA Apeldoorn Koerier nieuwsbrief februari 2017  

 

Het bestuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Oranjepark 



       

 

PvdA Apeldoorn Koerier nieuwsbrief februari 2017  

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 februari 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  


