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Van de voorzitter
Beste partijgenoten,
Allereerst wil ik u een gelukkig en gezond 2013 wensen.
Want, hoewel het soms lijkt dat er niets belangrijkers is dan de
politiek, gaat er natuurlijk niets boven een leven in goede
gezondheid.
Het politieke jaar dat voor ons ligt zal in het teken staan van de
voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen die vermoedelijk
zullen worden gehouden op 19 maart 2014. Oorspronkelijk waren deze verkiezingen twee
weken eerder gepland, namelijk op 5 maart 2014. Maar op deze datum valt Aswoensdag.
Voor vele Nederlanders een dag om iets anders te doen dan de weg naar de stembus te
zoeken. Dus is besloten de verkiezingen op een andere datum te houden.
Inmiddels is er ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen in de algemene
ledenvergadering op 28 november 2012 een aantal besluiten genomen. Verderop in deze
Koerier leest u hier meer over.
Uiteraard laten wij in deze Koerier ook weer onze fractievoorzitter, Marga Jonkman, en
wethouder, Johan Kruithof aan het woord en staan wij stil bij ons Ombudsteam dat nu
ongeveer een jaar actief is.
Verder treft u interviews aan met ex-wethouder Fokko Spoelstra en ex-fractievoorzitter Ton
Kunneman die beiden nu weer functioneren als ‘gewoon fractielid’.
Op 13 februari 2013 organiseren wij als een coproductie van bestuur en fractie de ‘Tafel van
Tien’. Tien personen met verschillende achtergronden discussiëren met elkaar met de benen
op tafel over een politiek onderwerp met een kring van belangstellenden er omheen. Dit
keer is dat in Podium Gigant. Ik verwelkom u daar graag, evenals op al die andere
bijeenkomsten die wij in 2013 gaan organiseren.
Ik wens u veel leesplezier.
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Verleden, heden en toekomst
Het Nabije verleden; de campagnes
Velen van u hebben in de afgelopen jaren meegedaan aan de
campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen. Er zijn aardig wat
politici voorbij gekomen waarmee we geflyerd, gegeten en gecanvast
hebben. Zo was Ad Melkert hier destijds in het kader van de campagne;
een alleraardigste, erg zakelijke man. Wouter Bos was hier en stond
alsof Sinterklaas was binnengekomen met een grote mensenmenigte
om hem heen op de zeepkist op het Raadhuisplein. Dat heb ik daarna nooit meer
meegemaakt. Het leverde ons overigens een behoorlijke verkiezingswinst op; 11 zetels.
Vorig jaar waren we in winkelcentrum de Mheen aan het flyeren samen met Jeroen
Dijsselbloem. Jeroen kwam vaker in Apeldoorn omdat Gelderland zijn gebied was als
kamerlid. Tegenwoordig is hij minister van financiën. En dan de activiteiten in het kader van
de campagne; de ballonnenwedstrijd in hart van Zuid en het bakken van hamburgers op de
markt waren een groot succes. Er is ook veel vrijwilligerswerk verricht: helpen met
begeleiden van beperkte kinderen bij het paardrijden, de natuurwerkdag en de hulp bij het
kerstfeest van ' s Heerenloo.
Tegenwoordig canvassen we en nemen we steeds een deel van de stad waar veel PvdA
stemmers wonen. Ik blijf een lichte gene houden om bij mensen aan te bellen en ze te
vragen hoe zij hun buurt ervaren. Maar eerlijk is eerlijk de meeste mensen stellen de
belangstelling erg op prijs en je komt ook te weten wat er leeft in de buurt. Er zijn nog veel
foto's van de diverse campagnes en u zult in de loop van dit jaar een collectie daarvan
vinden op de website.
Heden; alweer bezuinigingen
Het heden in Apeldoorn staat in het teken van het herpakken na de enorme bezuinigingsslag
die we hebben gemaakt in het najaar van 2012. Met de zomernota, het
woningbouwprogramma en het bedrijvenprogramma zou Apeldoorn weer aardig
toekomstbestendig moeten zijn. We hebben enorm afgeboekt op beide programma's en de
manier hoe we dat als Raad hebben opgepakt is ook in bij gedeputeerde staten van
Gelderland niet onopgemerkt gebleven.
In die sfeer hopen we dat Apeldoorn kan rekenen op enige hulp uit Arnhem als het gaat om
het financieren van zaken, waar wij het geld niet meer voor hebben of waarbij cofinanciering
van Apeldoorn verplicht was. Er zijn hierover geregeld contacten met de Statenfractie van de
PvdA. Een bedreiging vormen de decentralisaties die vanuit het Rijk op ons af komen en
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waarvan de financiële consequenties nog niet helemaal te overzien zijn. Zeker is dat we daar
geld tekort komen.
Toekomst: na de verkiezingen van 2014
De toekomst van de PvdA Apeldoorn zie ik positief in. De verjonging die nu plaatsvindt in het
bestuur biedt mogelijkheden om ook na deze gemeenteraadsperiode met een nieuwe ploeg
mensen aan de slag te gaan. Ook het scoutingteam dat druk aan de slag is om nieuwe
mensen te scouten biedt nieuw perspectief voor de partij. Elders in de Koerier staan de
inhoudelijke zaken waarmee we tot die periode aan de slag gaan en zal ik voor deze keer aan
anderen over laten.
Rest mij nog u allen een gelukkig 2013 toe te wensen.

Marga Jonkman
Fractievoorzitter PvdA Apeldoorn
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Negen maanden
Na negen maanden terugkijken is mooi symbolisch. Wat is er zoal
gebeurd, en misschien nog belangrijker, wat staat er nog allemaal te
gebeuren. Dat kan niet in een enkel artikel, daarvoor is het teveel.
Ik ga kiezen. Deze koerier wil ik vooral de aandacht richten op de
Participatiewet en op het groeiend aantal uitkeringsgerechtigden
in Apeldoorn.
Het aantal uitkeringsgerechtigden stijgt. Ook in Apeldoorn. Het zijn er nu een kleine 3.100.
Dat is enorm veel, een aantal om van te schrikken. Ik zie het zelf als één van mijn
belangrijkste opgaven om daar wat aan te doen. Dat proberen we te doen op een aantal
manieren. Belangrijk daarbij is in het oog te houden dat deelname in en aan de samenleving
voor veel mensen tot uitdrukking komt door het hebben van werk. Het werkplein zet daar
dan ook volop op in. Nog steeds lukt het om zo’n 400 uitkeringsgerechtigden jaarlijks te
laten uitstromen naar werk. Maar er komen er meer dan 400 bij per jaar waardoor het
aantal per saldo groeit.
Er zijn mede vanuit onze partij een paar goede en stevige ideeën ontwikkeld om werk te
maken voor werkzoekenden. De stadsakkers van Zuidbroek bijvoorbeeld. Een project waar
Eppo Gutteling veel energie in stopt samen met anderen. Ook een dergelijk project kan
bijdragen aan verbetering van de mogelijkheden voor werkzoekenden.
Samen met anderen heb ik de Apeldoornse Aanpak Werken naar Vermogen ontwikkeld. De
afgelopen weken zijn we begonnen met de uitvoering daarvan. Onlangs is er gesproken met
een zestigtal werkgevers over het bieden van werk aan mensen met een arbeidsbeperking.
Ik zie dat steeds meer werkgevers zich realiseren dat dit van belang is. Zowel
maatschappelijk als economisch!
Een ander onderdeel van die Apeldoornse Aanpak is het ontwikkelen van leerwerkbedrijven.
Te beginnen bij de gemeente zelf, met name bij de eenheid Beheer en Onderhoud, liggen
veel mogelijkheden en is er ook veel know how om dit goed te doen. Ook willen we de
gemeentelijke werkgeversdienstverlening en die van de Felua, de sociale werkvoorziening,
bundelen. Dat is efficiënter en komt daarmee het contact met de werkgever ten goede, en
dat helpt weer meer werkplekken te vinden voor mensen met een arbeidshandicap en/of
mensen die nu in een bijstandsuitkering zitten.
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De nieuwe participatiewet moet het voor gemeenten mogelijk maken nog meer energie te
steken in het aan het werk helpen van mensen met een arbeidshandicap en/of mensen die
nu in een bijstandsuitkering zitten. Er zitten een aantal goede kanten aan die nieuwe
participatiewet. Onze gemeentelijke beleidsruimte wordt groter, we kunnen meer
maatregelen zelf nemen. Maar daar staat tegenover dat we met minder geld hetzelfde of
nog meer moeten gaan doen. De zogenaamde participatiegelden worden de komende jaren
steeds minder en ook in de WSW wordt drastisch gesnoeid. We krijgen het op dat punt de
komende jaren goed voor de kiezen.
Negen maanden wethouder zijn heeft me niet minder enthousiast gemaakt, integendeel, het
is een prachtige baan en een eer om die functie te mogen vervullen en te ervaren dat je iets
kunt betekenen voor de mensen in je stad. Maar ik heb ook gezien dat het soms met hele
kleine stappen gaat. En met de maatregelen uit Den Haag wordt het er niet beter op. Al is
dat juist ook het signaal om er met verdubbelde energie tegen aan te gaan.
Volgende keer wil ik graag ingaan op het nieuwe armoede – en minimabeleid zoals dat op
ons afkomt. Maar voor nu wil ik u allen een gezond en gelukkig 2013 wensen.

Johan Kruithof
Wethouder

Verkiezingskraam Raadhuisplein 2012
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Gemeenteraadsverkiezingen 2014
Voor zover wij nu zijn geïnformeerd zullen de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen worden
gehouden op 19 maart 2014. Ter voorbereiding van deze verkiezingen heeft het bestuur een
draaiboek opgesteld. Dit ‘Draaiboek Gemeenteraadsverkiezingen 2014’ is woensdag 28 november
2012 in de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Met vaststelling van dit draaiboek hebben de
leden besloten deel te nemen aan deze verkiezingen. Verdere besluiten in dit verband zullen de
leden nemen in de Algemene Ledenvergaderingen die zijn gepland op 20 maart en 4 december 2013.
Onafhankelijke kandidaatstellingscommissie
Er komt een onafhankelijke kandidaatstellingscommissie met een aantal opdrachten. De commissie
wordt gevraagd om een profielschets op te stellen met daarin de gewenste samenstelling van de
fractie en de eisen aan kandidaat-fractieleden. Dat geldt ook voor de lijsttrekker/kandidaatfractievoorzitter en kandidaat-wethouder. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de commissie een
ontwerp-kandidatenlijst samenstelt. De kandidaatstellingscommissie bestaat uit de volgende
personen:
-

de heer Piet Bijl;
mevrouw Yasemin Cegerek;
de heer Martin de Jong;
de heer Harry Vos;
mevrouw Ali Wolves.

Deze commissie zal de leden in een Algemene Ledenvergadering op 20 maart 2013 de ontwerpprofielschets en op 4 december 2013 de ontwerp-kandidatenlijst ter vaststelling voorleggen en
verdedigen. Wij wensen de commissie het komende jaar veel wijsheid toe bij het samenstellen van
een lijst met capabele politici.
Kandidaatsstelling
In de periode april – 3 september 2013 kunnen leden zich als kandidaat-fractielid – vergezeld van
motivatie en Curriculum Vitae (CV) melden bij het bestuur. Deze gaat na of voldaan is aan de formele
vereisten (Is kandidaat PvdA-lid? Is contributie betaald?). Is alles in orde, dan zullen
persoonsgegevens van kandidaat worden doorgegeven aan de kandidaatstellingscommissie.
Kandidaten zullen uiterlijk 10 september 2013 een door het bestuur toegezonden interne
bereidverklaring en erecode ter ondertekening toezenden. Eerst als deze in het bezit zijn van het
bestuur is de kandidatuur formeel.
Zoals hierboven reeds vermeld zullen op 4 december 2013 de leden de kandidatenlijst vaststellen.
Deze dient het bestuur op 21 januari 2014 bij het gemeentesecretarie in te leveren.
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Lijsttrekker
De verkiezing van de lijsttrekker volgt een andere weg. Kandidaten kunnen zich melden na
vaststelling van de profielschets op 20 maart 2013 melden tot en met 30 september 2013. Op 1
oktober 2013 stelt het bestuur vast wie zich heeft gemeld en of aan de formele vereisten is voldaan.
Is er slechts één kandidaat dan zal het bestuur de leden hierover op 2 oktober 2013 informeren. Zijn
er meerdere kandidaten dan houden wij in de periode 27 oktober - 6 november 2013 een
ledenraadpleging; de uitkomst zal het bestuur dan op 7 november 2013 bekend maken.
Bekrachtiging van uitslag vindt plaats in Algemene Ledenvergadering op 4 december 2013.
Verkiezingsprogramma
Het bestuur zal een programmacommissie samenstellen die uiterlijk 1 oktober 2013 het bestuur een
ontwerp-verkiezingsprogramma zal aanbieden. De leden zullen dit ontwerp-verkiezingsprogramma in
de Algemene Ledenvergadering op 4 december 2013 bespreken en - met eventuele wijzigingen vaststellen.
Lijstverbinding
In diezelfde Algemene Ledenvergadering zullen de leden ook moeten beslissen over een eventuele
lijstverbinding.
Campagnecommissie
Het bestuur zal in 2013 ook een campagnecommissie in het leven roepen.

Kanaaloevers
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Het Ombudsteam
De PvdA-Apeldoorn kent een Ombudsteam. Dit Ombudsteam signaleert individuele problemen en
helpt mensen deze problemen op te lossen door te luisteren, te verwijzen en de voortgang te
bewaken in de afhandeling.
Wanneer het probleem ook om een politieke oplossing vraagt, schakelt het Ombudsteam zijn
netwerk in: raadsleden, de wethouders, de Statenleden, de Tweede Kamerleden en zelfs de mensen
in het Europees parlement, als dat moet! Het Ombudsteam maakt zoveel mogelijk gebruik van
bestaande voorzieningen, zoals de sociale raadslieden, de rechtswinkel of de vakbond.
Het Ombudsteam is voortdurend op zoek naar nieuwe vrijwilligers die bereid zijn om het
Ombudstteam te komen versterken en in het bijzonder vrouwelijke leden, omdat de praktijk heeft
geleerd dat een deel van onze cliënten - om culturele redenen - een voorkeur heeft om te worden
geholpen door een vrouw. Het Ombudsteam is bereikbaar via het telefoonnummer 06-41732333 en
via het emailadres ombudsteam-pvda-apeldoorn@hotmail.nl .
De huidige leden van het Ombudsteam:

Oranjepark
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Interview Fokko Spoelstra
De naam Fokko Spoelstra is al jaren onlosmakelijk
verbonden met de Apeldoornse politiek. Begonnen binnen
het afdelingsbestuur van de PvdA Apeldoorn, vervolgens
eerst als raadslid actief, jaren als wethouder en nu weer als
raadslid. Als wethouder maakte Fokko twee keer mee dat
het voltallige college van b. en w. in korte tijd moest
aftreden. Als wethouder was hij onder andere
verantwoordelijk voor sport, cultuur, de financiën en
maakte hij zich hard voor de binnenstad en de Kanaalzone.
Inmiddels zit Fokko weer in de gemeenteraad en houdt hij
het nieuwe bestuur scherp bij de weg naar herstel.
Daarnaast is hij onlangs begonnen als voorzitter van de
regiocommissie Noord-Veluwe, een onafhankelijk
adviesorgaan voor de provincie Gelderland en is hij actief bij
de Stichting Waardering en Erkenning Politie. Ook houdt hij
zich bezig met de haalbaarheid van een informatie- en
herinneringscentrum op het Ereveld in Loenen en de
coördinatie van subsidies van het fonds in Gelderland.
Na jaren wethouderschap, waarbij je zelf aan de knoppen kunt draaien, weer opnieuw raadslid in
de gemeenteraad. Voelt dat niet als 'terug bij af'?
De cirkel is inderdaad weer rond. Natuurlijk heb ik me wel even afgevraagd of het verstandig zou zijn
om weer in de raad terug te keren, maar ik merk dat ik met mijn kennis en ervaring als bestuurder in
de fractie iets kan toevoegen. Zorgen dat we het met elkaar over de juiste dilemma's hebben, de
samenhang tussen veel zaken goed kunnen schetsen, en ook bewaken dat de rode lijnen in de
bijdragen vanuit de fractie goed voor het voetlicht komen. Niet terug bij af, maar juist na bijna 8 jaar
wethouder op een heel andere wijze invulling kunnen geven aan het raadslidmaatschap.
Nu je geen wethouder meer bent heb je waarschijnlijk meer tijd over voor je gezin en sport?
Wethouder zijn was voor mij een roeping, en de agenda van mijn hele gezin draaide om die van mij.
Ik heb zelf ervaren dat je 24 uur per dag, 7 dagen per week wethouder bent, en met het werk bezig
bent, als raadslid is dat toch beduidend minder en dat maakt wel dat ik meer tijd voor gezin, sport en
klussen heb. In die zin is de balans wel beter. De kunst is wel om dat ook zo te houden en dat is best
lastig als je van nature een druk baasje bent.
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Waar ben je trots op wat je als wethouder hebt bereikt?
Op een paar zaken ben ik bijzonder trots, al is het stuk voor stuk niet alleen mijn verdienste:
- De bouw van het Omnisportcentrum en het binnenhalen van het wereldkampioenschap
baanwielrennen. Ik denk dat we als Apeldoorn nog jaren baat hebben bij deze voorziening.
- Het regieplan binnenstad met bidbook voor Caterplein: hierdoor wordt in ieder geval eindelijk het
Caterplein van nieuw plaveisel voorzien.
- Het oplossen van het conflict Reesink op een zodanige wijze dat we met de directie van Reesink ook
weer goed door een deur kunnen terwijl we slechts 10% van de claim uiteindelijk hebben betaald.
- Op mijn laatste dag als wethouder nog gezorgd dat een mevrouw die recht had op een uitkering die
ook snel kreeg. Zo voorkomen kunnen voorkomen dat ze naar de voedselbank moest, en daar was ze
bijzonder blij mee.
Waar bestaat je portefeuille als raadslid nu uit en heb je veel voordeel van het feit dat je jaren
bestuurder was?
Ik mag me als raadlid nu vooral bezig houden met ruimtelijke ontwikkeling, openbare ruimte en
dierenwelzijn. Stuk voor stuk interessante onderwerpen waar ik me graag voor inzet. Het zijn wel
onderwerpen waar ik nog niet vakwethouder van ben geweest, maar in het kader van het collegiale
bestuur in het college van burgemeester en wethouder heb ik in het verleden al wel veel gezien en
gelezen over deze onderwerpen. Ik ben goed in staat om deze onderwerpen ook in verband te
brengen met andere onderwerpen, en dat komt zeker omdat ik bestuurder ben geweest.
Je opvolger, Johan Kruithof, is nu wethouder namens de PvdA in het college van burgemeester en
wethouders. Wat zou je hem vanuit jouw ervaring mee willen geven?
Johan, laat je niet gek maken. Bijna niets heeft voor een wethouder gloeiende haast: het gaat om de
juiste koers van zaken, veel minder om de exacte timing. En houdt focus in je portefeuilles: stel vast
per onderdeel wat de top drie moet zijn, en stop daar je energie in. Dan zul je merken dat je als
wethouder stukje bij beetje de Apeldoornse toekomst kunt vormen.
Over de nabije toekomst?
Voorlopig mag ik naast het raadslidmaatschap me bezig houden als projectleider bij de stichting
waardering en erkenning politie met het Ereveld in Loenen en bevrijdingstoerisme in Gelderland.
Nieuwe onderwerpen die wel heel eervol zijn: de vrede in Nederland is niet vanzelfsprekend, zij die
zich daarvoor hebben ingezet verdienen wat mij betreft erkenning en waardering vanuit de
samenleving. Mooi van deze baan is dat het een ingewikkelde puzzel is om tot realisatie te komen, en
tegelijkertijd mij ook veel inzicht geeft in ons recente verleden. Het is aan ons allen om van de
negatieve ervaring uit dit recente verleden te leren. Niets is onomkeerbaar, vrijheid is niet
vanzelfsprekend.
En als raadslid, want daar gaat dit artikel toch vooral over, wil ik me de komende 1.5 jaar vooral
inzetten om samen met de fractie Apeldoorn de weg naar financieel herstel op een sociaal
verantwoorde wijze te laten afleggen. Zo kan een volgend gemeentebestuur weer bouwen aan
Apeldoorn: Apeldoorn verdient het om een stad met ambities te blijven ook in deze financieel
mindere tijden.
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De Tafel van Tien
Bestuur en fractie organiseren op woensdag 13 februari 2013 een debat over het thema werk en
inkomen, met name gericht op de onderkant van de arbeidsmarkt. In den Haag is men druk doende
met het ontwikkelen van de nieuwe participatiewet ( voorheen de Wet werken naar Vermogen).
Binnen de gemeente Apeldoorn is gekozen daar niet alleen maar op te wachten, maar toch ook en
vooral aan de slag te gaan. Een zogenaamde Apeldoornse aanpak.
Voor deze tafel van 10 zijn inmiddels uitgenodigd Jetta Klijnsma (staatssecretaris SZW), John
Kerstens (2e kamerlid PvdA en oud voorzitter van FNV Bouw), Johan Kruithof (wethouder Werk en
Inkomen), Ton Heerts (voorzitter FNV), Henk Knip (directeur Circulus), Hans Hogeveen (directeur ITS
Apeldoorn), Jan Wassink (voorzitter Kamer van Koophandel en directeur/makelaar Thoma
Makelaars) Gerrie van Sunder (Felua), Gideon Alewijnse (voorzitter college van bestuur Aventus) en
Peer Hurkmans (landelijke voorzitter Talent plus). We gaan nog contacten leggen met de zojuist
benoemde directeur van de Felua de heer Gerrie van Sunder. Mogelijk laat Ton Heerts zich nog
vergezellen door de heer Bernard Wientjes (voorzitter VNO-NCW). Kortom, de polder op het podium.
En als je goed telt zijn het er dan 11. Maar ja, je laat Bernard Wientjes toch niet buiten je elftal.
Graag nodigen we u allen uit om deze Tafel van Tien bij te wonen. U bent van harte welkom. Uw
betrokkenheid en kennis over dit thema zal met sprongen vooruit gaan en versterkt worden.

De Tafel van Tien
Datum: Woensdag 13 februari 2013
Locatie: Podium Gigant
Tijdstip: 19.30 – 22.00
Cultuurkwartier
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Interview Ton Kunneman
Jaren was hij als fractievoorzitter hét gezicht van de PvdA in Apeldoorn,
Ton Kunneman, raadslid. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2010
nog lijsttrekker. Anderhalf jaar geleden droeg hij het fractievoorzitterschap
over aan Marga Jonkman. Maar hij is nog niet van het politieke toneel
verdwenen. Eén van de redenen van de overdracht van het
fractievoorzitterschap was een geplande verhuizing naar Zeeland.
De crisis op de woningmarkt gooide echter roet in het eten. Zijn kennis
en jaren aan ervaring bleven hierdoor echter wel behouden voor de fractie.
Inmiddels is dit je vierde periode als raadslid en politiek is in sommige dossiers een kwestie van de
lange adem. Waar ben je het meest trots op wat je in die periode hebt bereikt?
Apeldoorn is een hele sociale gemeente geworden in de afgelopen 10 jaar. Ik ben ook al die tijd
gericht geweest op een goede samenwerking binnen de fractie en met andere fracties. We zijn er
ook goed in geslaagd om het werk van de gemeente dichter bij de mensen te brengen. De sterke
nadruk op wijkgericht werken bijvoorbeeld, maar ook de andere wijze van werken van de
gemeenteraad. Door middel van de Politieke Markt Apeldoorn (PMA) zijn er meer mensen betrokken
bij de politiek en hoeven ze niet eindeloos te wachten totdat hun onderwerp wordt besproken.

In de periode dat de PvdA 11 raadszetels had
groeide Apeldoorn onder jouw leiding uit tot
een zeer sociale gemeente. Vanwege de
bezuinigingen dreigt die sociale positie nu af te
brokkelen. Wat moet er volgens jou koste wat
kost behouden blijven?
Er moet sterk ingezet worden op de activering
van mensen. Mensen moeten het gevoel hebben
dat ze erbij horen, hoe moeilijk het ook is. Financieel worden het gure tijden. Niet alleen
door het gronddebacle, maar ook doordat de landelijke overheid enorm op het sociale
domein gaat bezuinigen. Maar ook de mensen met een moeilijke financiële positie horen
erbij. We zullen ze moeten blijven steunen, ookal zal dat met geld steeds moeilijker worden.
In de jaren dat de PvdA in Apeldoorn groot was en de economie volop draaide kon er veel
en de ambities waren hoog. Nu is het een tijd van bezuinigen. Dat vraagt om een hele
andere manier van besturen en een andere mindset. Vond je het lastig om die
omschakeling te maken?
Ik schaamde me in eerste instantie voor de tekorten op het grondbedrijf. Dat was lastig.
Maar de overheid als geldschieter heeft afgedaan. We zullen veel meer ondersteunend
moeten zijn op andere manieren. Dat is wel een uitdaging.
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Er is in al die raadsperiodes heel wat gebeurd. Wat heeft je het meest aangegrepen de
afgelopen jaren?
Het gronddebacle was erg ingrijpend. Ik heb me daar jaren lang druk om gemaakt en kon er
moeilijk de vinger achter krijgen. Wat me ook aangreep was dat de verhouding tussen de
VVD en de PvdA. Gelukkig gaat dat nu beter.

Deze raadsperiode duurt nog ruim een jaar. Wat zijn de speerpunten waar jij je op wilt
richten tot aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2014?
Werk en inkomen zijn met stip de belangrijkste speerpunten voor de komende tijd.

De Grift
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Column: Teuge enzo

door Marten Ferwerda

Het was zo’n mooie PvdA-slogan: Teuge, we benne teuge. Lang geleden. Maar tijden
veranderen. Apeldoorn wordt de grootste aandeelhouder van het vliegveld en er is een
lobby van werkgevers en werknemers. De nieuwe directeur wil fors uitbreiden. De nieuwe
burgemeester ziet een nieuw Schiphol in het verschiet. En er is een kleine club mensen die in
zijn achtertuin van herrie verschoond wil blijven. Dat wil ik ook. Geen reclamevliegtuigjes op
zondagmiddag boven mijn hoofd. Maar hoe word je gehoord?

Hans Porringa was ooit onze wethouder die van Apeldoorn, dat grote dorp op de Veluwe,
een stad wilde maken. Maar dan wel een compacte stad. Geen onnodige uitbreiding in het
zoveelste weiland maar inbreiding: lege plekken opvullen, bedrijven verplaatsen naar de
rand van de stad, zodat de mensen het centrum per fiets konden bereiken. De kroon op dat
werk werd het stadhuis op de markt. De meeste Apeldoorners gruwden ervan: laat ons toch
gezellig een dorp blijven. Krijgen zij achteraf gelijk? Lees ik tot mijn verbazing in de krant dat
Porringa toch achteraf wel wat ziet in dat knusse. Of moet ik zeggen dat kneuterige? Is dat
de wijsheid die met de jaren komt?

Jarenlang roepen we dat de dorpen op slot moeten en dat de jeugd uit de dorpen een
woning in de stad moet zoeken. Immers als al die dorpen maar blijven groeien, wordt de
Oostelijke Veluwe een lint van beton, steen en asfalt. Voor dorpen op of aan de rand van
Veluwe gold dat dubbelop. Maar het platteland kwam in verzet. Onze kinderen moeten hier
kunnen blijven. En ziedaar: in Loenen, Uddel en Klarenbeek bouwen ze dat het een lieve lust
is. Zelfs Teuge breidt uit. Woningen zeker voor de nieuwe werknemers van het vliegveld.

Je kunt niet altijd winnen. Ook niet in de politiek. Of is dit een kwestie van voortschrijdend
inzicht?

De Hamermolen
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Agenda
Nieuwjaarsbijeenkomst
Datum: Maandag 14 januari 2013
Locatie: De Manege, Jachtlaan
Tijd: 19.30

De Tafel van Tien
Datum: Woensdag 13 februari 2013
Locatie: Podium Gigant
Tijdstip: 19.30 – 22.00

Ledenvergadering
Locatie: ACEC, Museumpassage
Datum: Woensdag 20 maart 2013
Tijd: 19.30 – 22.00

1 Mei viering
Datum: Woensdag 1 mei 2013
Locatie: De Hamermolen, Ugchelen
Tijd: 11.00 – 13.00

Stationsplein
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De fractie
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Het bestuur
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Contactgegevens en afgevaardigden
Wethouder
Johan Kruithof, tel. 14 055 / email: j.kruithof@apeldoorn.nl

Fractie
Raadsleden
Marga Jonkman (voorzitter), tel. 055-3563759 / email: m.jonkman@apeldoorn.nl
Ton Kunneman, tel. 055-5062922 / email: t.kunneman@apeldoorn.nl
Co van den Berg, tel. 055-5337343 / email: c.vandenberg@apeldoorn.nl
Ilse de Graaf, tel. 06-14897686 / email: i.degraaf@apeldoorn.nl
Fokko Spoelstra, tel. 06-52475804 /email f.spoelstra@apeldoorn.nl

Fractievertegenwoordigers
Jasper van Alten, tel. 06-55393573 / email: j.vanalten@apeldoorn.nl
Ties Stam, tel. 06 13344138 / email: t.stam@apeldoorn.nl

Fractieassistente
Eveline de Jager, tel. 055-5801115, email pvda@apeldoorn.nl

Afgevaardigden
Gewest
Ilse de Graaf, tel. 06-14897686 / email: i.degraaf@apeldoorn.nl
Martin de Jong, tel.055-8441990 / email: m.jong42@chello.nl
Marga Jonkman, tel. 055-3563759 / email: m.jonkman@apeldoorn.nl
Dirk Westerhof, tel. 055-8442008 / email: d.westerhof@upcmail.nl

Regio Veluwe
Martin de Jong, tel.055-8441990 / email: m.jong42@chello.nl
Ilse de Graaf, tel. 06-14897686 / email: i.degraaf@apeldoorn.nl

Landelijk Congres
Jurgen Klunder, tel. 06-31683166 / email: jurgenklunder@hotmail.com
Martin de Jong (plaatsvervanger), tel.055-8441990 / email: m.jong42@chello.nl

PvdA Apeldoorn Koerier nieuwsbrief januari 2013

Blijf op de hoogte
Website PvdA Apeldoorn
De PvdA Apeldoorn heeft haar eigen website met daar op de meest actuele
informatie. De website is onlangs in een nieuw jasje gestoken. Op onze website
kunt u nieuwsberichten en aankondigingen vinden van het bestuur en de
fractie. U kunt de website bezoeken door naar www.pvda-apeldoorn.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 email of per
post.
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Colofon
PvdA Koerier januari 2013
PvdA Koerier is een periodieke uitgave van de Partij van de Arbeid 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 een email sturen. Voor
(algemene) vragen kunt u mailen naar de fractieassistente Eveline de Jager
( pvda@apeldoorn.nl ). Voor vragen aan het bestuur kunt u mailen met de
voorzitter Chris Schouten ( chris.schouten@kpnmail.nl ). Vragen over de
koerier of de website kunt u mailen naar Tom Brands (tom@tombrands.nl).
PvdA Apeldoorn
Bezoekadres:
Raadhuisplein 8
Kamernummer: RH 110

Postadres:
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn
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