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Van de voorzitter

Volop in de campagne
De titel van mijn vorige bijdrage aan de koerier was ‘drukke tijden’. Maar neemt u maar van mij aan,
dit zijn nog veel drukkere tijden! We zitten volop in de campagne en gaan de laatste week in. Op
woensdag 18 maart stemmen we natuurlijk allemaal op onze Apeldoornse kandidaten voor de
Provinciale Staten en het Waterschap. In deze koerier daarom een bijdrage van Fokko Spoelstra en
Eppo Gutteling, onze hooggeplaatste Apeldoornse kandidaten op de kandidatenlijsten. Ik wens hen
veel succes en hoop dat ze na 18 maart beiden aan de slag mogen.
Behalve de verkiezingen gebeurt er veel en veel tegelijk. Deze week nog was onze wethouder te zien
in het programma Nieuwsuur met een aflevering over de Participatiewet. In deze koerier vertelt
Johan Kruithof over onderwijs en het regionaal werkbedrijf. Onze fractievoorzitter Marga Jonkman
gaat in op een aantal onderwerpen die de gemoederen in Apeldoorn bezig hebben gehouden de
afgelopen weken. Serious Request dat op veel enthousiasme kon rekenen bij de bevolking maar niet
door ging, de Giro d’ Italia die zeer waarschijnlijk in Apeldoorn start, de besluitvorming omtrent de
mogelijke vestiging van een supermarkt op de locatie waar nu kantoorkolos Westpoint staat, het
defilé wel of niet tot het Oranjepark en de vestiging van crematoria in Zuidbroek en Wenum Wiesel.
Onze vaste columnist Marten Ferwerda gaat in op de bestuurslaag provincies en waterschappen.
Wat de uitslag ook moge zijn op 18 maart en welke gevolgen dat heeft voor de Eerste Kamer en het
kabinet, lokaal blijven onze fractie en wethouder onverminderd werken aan de concrete realisatie
van onze idealen. Als u op de hoogte wilt blijven van alle activiteiten en ontwikkelingen van onze
afdeling en fractie, adviseer ik u om regelmatig even een kijkje te nemen op onze website
apeldoorn.pvda.nl
Vergeet niet om de algemene ledenvergadering van maandagavond 23 maart in uw agenda te
zetten. Behalve het vaststellen van de jaarrekening van vorig jaar, zal wethouder Johan Kruithof het
een en ander toelichten over de Participatiewet. U bent van harte welkom en ik hoop u daar te zien
en spreken.

Tom Brands
Voorzitter PvdA Apeldoorn
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Van de fractievoorzitter

Serious request en andere belangrijke zaken
Het ging wel ergens over in de afgelopen weken in de gemeenteraad.
Ties schrijft al over de discussie rondom Westpoint, waarbij we uiteindelijk tegemoet zijn gekomen
aan de omwonenden en het College. Hier zal het laatste woord nog niet over geschreven zijn.
Maar ook de mogelijke komst van een crematorium in Wenum Wiesel en Zuidbroek stond ter
discussie. Bewoners hebben petities tegen de komst van een crematorium in hun dorp/wijk
ingediend en met behulp van een power point presentatie hun bezwaren toegelicht. Echt goed
gedaan, complimenten daarvoor. De raadsleden hebben daar goed naar geluisterd en gingen met de
bewoners mee in hun bezwaren. De democratie werkte prima, de bezwaren waren zwaarwegend
genoeg.
Dan de komst van de Giro d'Italia. Waar de insprekers van het crematorium zeer negatief waren over
de plannen, zo positief waren de insprekers over de komst van de Giro. Het was een en al rozengeur
en maneschijn. Ook wel eens leuk om te horen. Een prachtig plan en al zitten er financieel wat haken
en ogen aan, er is een gedegen dekking vanuit het topsportbudget. Als we er van uit gaan dat het
bedrijfsleven, de horeca, de hotels en recreatieparken hiervan optimaal kunnen profiteren, dan zal
dit een enorme boost geven aan de plaatselijke economie. En dan nog de PR voor Apeldoorn, de
prachtige beelden vanuit de helicopters en de andere televisiebeelden zullen in de jaren daarna
zorgen voor veel toestroom vanuit het land, zo vertelde ons een inspreker die al eerder in de
organisatie van de Giro had gezeten, maar dan in Groningen. Om de maatschappelijke
nevenactiviteiten goed in beeld te brengen en ook de jeugd te betrekken bij de Giro zal de PvdA,
samen met de PvdA Arnhem en Nijmegen (waar de Giro ook komt) daarover een motie indienen.
Zeer triest vond ik de constatering van het College dat er te weinig tijd was om geld bij elkaar te
krijgen voor serious request. Een evenement met een enorme aantrekkingskracht op met name de
jeugd in Apeldoorn. Op dit moment is de mededeling van de burgemeester nog te vers om te
bedenken wat we hiermee kunnen doen. De discussie is niet in de Raad geweest. Voorlopig hoop ik
op een aanvraag in 2017. Dan hebben we tijd genoeg.
Tot slot de discussie over de Canadese veteranen en de ingekorte tocht door de stad. Ook daar
waren we als Raad niet bij betrokken. En moesten we in de krant lezen wat er aan de hand was en
kregen we de bevolking over ons heen. Jammer dat er zo een groot misverstand ontstond en dat niet
de juiste mensen vanaf het begin met elkaar aan tafel zaten. Zo kunnen er in de communicatie
dingen heel anders lopen dan je eigenlijk wilt. Gelukkig is het opgelost en kan de tocht met de
gewenste lengte er komen. En kan Apeldoorn nogmaals genieten van al het moois wat er met een
historische optocht voorbij komt.

Marga Jonkman
Fractievoorzitter PvdA Apeldoorn
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Van de wethouder

Over het onderwijs in Apeldoorn
Ik wil deze bijdrage voor de Koerier vooral inzoomen op ontwikkelingen in het lokale onderwijs.
Allereerst wil ik stilstaan bij het Passend Onderwijs. Vanaf dit schooljaar is het de bedoeling dat alle
kinderen, ook zij die tot dat schooljaar gebruik maakten van speciaal onderwijs, op een
“gewone”school zitten. Dat geldt voor kinderen met een fysieke beperking en met een zogenaamd
rugzakje. Maar ook voor kinderen die wat moeilijker leren of die soms extra druk zijn, zich slecht
kunnen concentreren of het moeilijk hebben op school.
De praktijk tot nu toe wijst uit dat het in bijna alle gevallen is gelukt om voor deze groep kinderen
een plek in het reguliere onderwijs in Apeldoorn te vinden. Er wordt door het onderwijs uitstekend
samen gewerkt juist ook om te voorkomen dat kinderen tussen wal en schip raken.

Er zijn meer zaken in het onderwijs die van belang zijn momenteel. Apeldoorn ziet het aantal
kinderen krimpen. Logisch gevolg is dat er minder scholen nodig zijn. Dat gaat langzaam natuurlijk,
maar wel gestaag. Er zijn momenteel nog ruim 70 basisscholen. Maar sommigen daar van zijn
angstwekkend gedaald met hun leerlingaantallen. Met name de openbare scholen in Hoenderloo en
Ugchelen staan onder grote druk. Zelfstandig in stand houden van die scholen zal niet meer lukken
heeft Leerplein 055 ons laten weten. De Gemeenteraad gaat daar binnenkort een besluit over
nemen.
Maar daarmee zijn we er nog lang niet. De komende 2 – 5 jaar zullen er meerdere scholen met dat
soort teruglopende leerlingenaantallen worden geconfronteerd. Er staan momenteel, bij alle
basisscholen opgeteld, ruim 60 lokalen leeg! En iedereen kan zich voorstellen dat wat nu in het
basisonderwijs gebeurd vanzelf doorsijpelt naar het voortgezet onderwijs. Ook daar op termijn
minder leerlingen.

Daar moeten we oplossingen voor vinden. Verdergaande samenwerking tussen scholen is daarbij
noodzakelijk. Sluiten van schoolgebouwen en slim gebruik maken van de ruimte die er bij de
verschillende scholen is hoort daar ook bij. Al met al een belangrijke opgave waar de gemeente en de
schoolbesturen intensief mee bezig zijn.
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Het overlegorgaan dat daar over praat en waar de voorstellen voorbereid worden heet de Lokale
Educatieve Agenda (het LEA).

Tot slot nog dit. Als wethouder Onderwijs maak ik me zorgen over de radicalisering op scholen. Ik
weet niet of en in hoeverre dit ook in Apeldoorn speelt. Ik heb alle schoolbesturen gevraagd mij daar
over te informeren.
Regionaal Werkbedrijf
Als uitvloeisel van de Participatiewet zal in elke arbeidsmarktregio een zogenaamd werkbedrijf
starten. Dat regionale werkbedrijf heeft primair als taak er voor te zorgen dat voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt extra banen worden gerealiseerd. Dat is het gevolg van afspraken tussen
werknemers en werkgevers (het Sociaal Akkoord).
In onze arbeidsmarktregio zal dit werkbedrijf, onder voorzitterschap van ondergetekende, op 27
maart in bedrijf gaan. Onder andere Ton Heerts (FNV) en Jetta Klijnsma (staatssecretaris) zullen daar
bij zijn!

Johan Kruithof
Wethouder van de gemeente Apeldoorn namens de PvdA
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“ Provinciale Staten”

door Marten Ferwerda

Ze hangen er maar wat bij. Net zoals de Waterschappen. Op een dag stemmen voor twee
achterhaalde instituten, wel wat veel. Oh, zijn de waterschappen ons oudste democratische
instituut? Nou en? Het is 2015. Oh, vormen de provincies met hun Verenigde Nederlanden het begin
van onze onafhankelijkheid en de basis van onze staat? Ja en het is nu 2015. Trouwens, die Eerste
Kamer die wij nu trapsgewijs kiezen kun je toch ook gevoeglijk schrappen. Wat moet je met een
dubbele volksvertegenwoordiging in een tijd waarin alles draait om snelheid en transparantie?
Ooit probeerden de Fransen rond 1800 onze provincies te ontdoen van hun historische wortels:
nieuwe grenzen en nieuwe namen. Lang duurde dat niet. Sindsdien worden er voortdurend pogingen
gedaan om onze elf ( oh nee, we hebben er tegenwoordig twaalf, een weeffout, )provincies de nek
om te draaien. De laatste was Plassterk maar ook hij sneuvelde. En terecht.
Kijk, die provincies doen goed werk, zoals ook de Waterschappen en de Eerste Kamer. Dat doen ze al
eeuwen. Ze zitten niemand in de weg behalve om onverstandige besluiten van andere
bestuursorganen te corrigeren.Niets mis mee dus. Als Apeldoorn wat onhandig omspringt met zijn
centen houden ze in Arnhem even een oogje in het zeil. Als ze in Arnhem wat geld over hebben voor
grote steden profiteert Apeldoorn mee.
In een democratie spreiden we de macht, want macht bederft en absolute macht bederft absoluut.
Dat is ook wel eens lastig want het houdt de boel op. Elk voordeel heb se nadeel. Maar
zorgvuldigheid gaat boven snelheid. En bovendien: je zal Friesland laten verdwijnen. Alsjeblieft zeg.

Marten Ferwerda
Columnist koerier PvdA Apeldoorn
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De PvdA leeft, ook in Gelderland. Campagnekoorts loopt op!
Kon ik u de vorige Koerier nog niet melden op welke plaats ik op de kandidatenlijst voor de PvdA bij
de provinciale statenverkiezingen sta, inmiddels is helder dat het plek 5 is geworden. Een positie
waar ik zeer blij mee ben: vlak achter “oude” rotten als Peter Kerris, Anna Lena Hedin-Penninx, Piet
Wanrooy en jong talent Karin Jeurink.
Nadat de lijst werd vastgesteld is er een geoliede machine van start gegaan die campagneteam
Gelderland heet, met als centrale spillen: Rita Weeda en Nina Arends. De dames die alle activiteiten
plannen, overzicht hebben en de kandidaten pushen op zoveel mogelijk plekken zichtbaar en actief
te zijn voor de PvdA. Top!
Eerste actie voor de statencampagne was een werkdag op zaterdag 24 januari in Tiel: niet flyeren
maar echt de handen uit de mouwen bij de Klesteo, de kleding- en speelgoedbank en in het Toon
Hermans huis (een ontmoetingsplek voor iedereen die te maken krijgt met kanker en gebuikt gaat
onder onzekerheden, emoties en onbegrip). Niet alleen leuk en zinvol om te doen, maar je leert ook
de andere kandidaten op een prettige manier beter kennen. Er ontstaat iets als een rood
teamgevoel.
De echte aftrap van de campagne vond plaats op 31 januari onder aanvoering van Peter Kerris onze
lijsttrekker en Jeroen Dijsselbloem (koud terug uit Athene: petje af voor de inzet!). Gestart werd in
Apeldoorn in het Islamitisch Centrum (dank je Esref voor de gastvrijheid!), flyeren in Hart van Zuid.
Voor mij voelt het daar toch als een thuiswedstrijd: veel leuke
en positieve reacties op onze rozen en folders. Daarna in
Arnhem in Malburgen Oost gecanvast: en eerlijk is eerlijk dat is
niet altijd een plezier: soms wordt je weggestuurd, maar daar
staan dan wel weer heel leuke gesprekken tegenover. De dag
werd afgesloten met een broodje kroket en soep met de buurt
in wijkcentrum THert in Nijmegen. Daar werd door Peter
Kerris, met ondersteuning van Esther Mirjam Sint (1e Kamerlid
PvdA) ook officieel het Plan voor een Nieuwe Gelderse
Economie.
Na de aftrap-dag begint het campagne voeren echt: van Apeldoorn tot Tiel, en van een debat met
kandidaten voor Radio Putten tot en met een grote steden debat in Arnhem. Vaak op zaterdag en in
de avonduren de provincie in. Leuk om te doen, en goed om te merken dat velen de PvdA een warm
hard toe dragen. Niet altijd gaat de discussie over hoe de PvdA in Gelderland het verschil kan maken,
maar vooral hoe we als PvdA sterk in de Eerste Kamer komen want eerlijk is eerlijk: ook daar lijken de
gaan de verkiezingen op 18 maart in belangrijke mate over te gaan.
Wat ook de reden is, laat uw stem niet verloren gaan, en stem op 18 maart!
Fokko Spoelstra
Nr 5 PvdA kanidatenlijst Provinciale staten Gelderland
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18 maart verkiezingen………Ook voor het Waterschap!
Beste Partijgenoten,
Elk jaar betaalt u belastingen aan het Waterschap Vallei en Veluwe.
Water?
Waterschap?
Een paar honderd jaar terug stond een groot deel van Nederland onder water. Andere stukken
werden bij zeestormen of door rivieren met veel smeltwater of regenwater overstroomd.
Ons land ligt voor het grootste deel onder zeeniveau en “onderaan het putje” van grote rivieren.
Tegelijkertijd was er een groot probleem met afvalwater vol poep en pies. Open riolen liepen langs
akkers en door straten van dorpen en steden. Tijden, dat cholera en de pest nog voorkwam. Met
miljoenen doden als gevolg.
Narigheid die we nog zien op TV uit landen in Azië, Afrika of de achterbuurten in Zuid-Amerika.
In ons land hebben mensen die problemen aangepakt. Ze bouwden dijken, riolering, plantten duinen
aan, groeven weteringen (brede sloten). Met molens en gemalen pompten ze vervolgens het teveel
aan water weg. Nederland is een Waterland met aangelegde droge plekken!
Nederland is een land waar je schoon water uit de kraan mag drinken. Vies water wordt door
waterschappen schoongemaakt. Je hebt maar een kleine kans ziek te worden wanneer je zwemt in
zee, meren, plassen of riviertjes. Vanzelfsprekende veiligheid, die er niet zomaar is!
Dat werk dat gedaan werd, kreeg de naam “ Waterschappen”. De oudste overheden in Nederland.
Vergelijkbaar met gemeenten.
Bij de komende verkiezingen op 18 maart ben ik PvdA-kandidaat voor het Waterschapsbestuur Vallei
en Veluwe. Dat was ik al 5 jaar en ik wil mijn karwei graag afmaken.
Ik ben Eppo Gutteling (58) woon in Zevenhuizen aan de Schopenhauerstraat met mijn vrouw en nog
een zoon thuis. Ik ben initiatiefnemer van de StadsAkkers in Zuidbroek (www.stadsakkers.nl). Een
tuinbouwbedrijf dat vooral voedsel levert aan Voedselbanken en daarnaast verkoopt aan bewoners
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en de horeca. Er werken vrijwilligers, mensen met een uitkering en zij die terugkeren uit een
psychiatrische instelling. Om een nuttige bijdrage te leveren aan de samenleving.
Ooit was ik 12 jaar gemeenteraadslid en daarna 8 jaar wethouder in Apeldoorn. Daardoor ontdekte ik
de liefde voor water en natuur.
Volksvertegenwoordiger zijn in het Waterschap is voor mij een nevenfunctie. Iets dat je doet omdat
je de Veluwe en Apeldoorn belangrijk vindt. Je verdient er hooguit € 400 netto per maand mee. Een
deeltijdbaan.
Ik doe het met veel inzet en enthousiasme.
Mijn hart ligt bij de buurten in onze stad.
Apeldoorn lijkt “hoog en droog”. Toch verandert er veel. In Nederland, net als in de rest van de
wereld verstoken we fossiele brandstoffen in hoog tempo (gas en olie). De verbrandingsgassen
hebben grote invloed op onze omgeving. Dat heet Klimaatverandering of opwarming van de aarde.
Daarom is het belangrijk dat de wereld overstapt op zonne- en windenergie, energie uit eb en vloed,
waterkracht, (warmte)energie diep uit de aarde en zelfs energie die de waterzuiveringen kunnen
maken.
De komende 30 jaar zullen we alleen nog rekening moet houden met Klimaatverandering. Daardoor
zal het heftiger regenen. Apeldoorn ligt immers vlak achter de bult die Veluwe heet. Daarnaast zullen
er meer momenten zijn met droogte. Daarmee zullen we het moeten doen en er oplossingen voor
moeten vinden. Net als ooit!
Regenwater is mooi schoon. Het is jammer dat het via riolen vermengd wordt met afvalwater uit
onze huizen. Daarom heb ik mij als wethouder van Apeldoorn er, met mijn medewerkers, voor
ingezet dat beken door de stad weer gingen stromen, opgegraven of opnieuw -in de binnenstadwerden aangelegd. Ik heb bereikt dat het Waterschap daar tweederde aan is gaan meebetalen. Als je
zoiets organiseert bereik je twee doelen:
 Schoon water houd je langer vast in de stad en daarmee maak je ruimte voor natuur,
waterdieren, en voorkom je overstromingen in laag Apeldoorn (Ugchelen en Hoenderloo
liggen immers hoog en De Parken, Kerschoten, Zevenhuizen, Zuidbroek en de Beemte liggen
laag). En dan hebben we het niet eens over Kampen, onderaan de IJssel, waar al ons water
heen stroomt.
 Als we ons best doen hoeft alleen het vuile water van onze huizen en bedrijven, zonder dat
schone water, -via het riool- naar de Zuivering te stromen van het Waterschap aan de
Stadhoudersmolen in Apeldoorn. Het wordt gezuiverd, maar we kunnen er zelfs energie uit
terugwinnen. Het gebeurt al. Zuidbroek wordt, via slimme techniek, verwarmd met energie
van die zuivering (“Apeldoorn piest en poept voor Zuidbroek” ).
We zijn er nog niet. Dus blijf ik mij inzetten. Het hoeft geen geld te kosten; het levert geld op;
We kunnen kunstmest terugwinnen uit het afvalwater. Kunstmest is net als olie een eindige
delfstof. En we moeten medicijnresten ook nog uit het afvalwater halen. Dat plassen mensen
ook allemaal uit.
En wat er in de wasbak verdwijnt; niet te vergeten de micro-plastics die nu nog vaak in
tandpasta en schuurmiddelen zitten.
Allemaal narigheid die bij het vee via drinkwater, of bij vis in zee, terecht komt. En dat eten
mensen.
Apeldoorn is zeker niet de eerste stad die overstroomt, mocht er iets mis gaan met onze dijken langs
de zee of rivieren. Toch is er veel te doen en met meer water een mooie stad te maken.
Er is al veel gedaan. Maar we beginnen in Apeldoorn een beetje achter te lopen. Doordat de
woningbouw niet opschiet, stoppen ook de investeringen in aanleg van beken en de ruimte voor
schoon water en natuur en de mogelijkheid om erin te spelen.
Als PvdA-kandidaat voor het Waterschap Vallei en Veluwe wil ik daar mee verder.
Ik heb er zelfs een uitgebreid onderzoek en plan voor klaarliggen, dat haalbaar is. “Het Afkoppelen
van Regenwater thuis”. Kern is, dat bij bestaande woningen de regenpijpen en bestratingen worden
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afgekoppeld van het riool en dat schoon regenwater weer een plek krijgt in tuinen of in het groen
vlakbij flats. Goed voor de natuur en het waterleven, spelen en ontmoeten. Zoals het vaak gaat; bij
nieuwe woningen worden dit soort dingen goed geregeld. Maar net als woningisolatie of zonneenergie moet altijd het meest gedaan worden aan woningen die er al een tijdje staan. Het kan
bovendien honderden banen opleveren voor mensen die nu werkloos aan de kant staan!
Ik heb mij laten inspireren door Rob Verlinden van SBS6-programma Rob's Grote Tuinverbouwing
(http://www.riool.info/tuinen-rob-verlinden)
Mensen uit de stad en de dorpen betalen ten opzichte van de mensen op het platteland de meeste
waterschapsbelastingen. Het Waterschap moet daarom meer investeren in de waterinfrastructuur in
steden en dorpen! Daar worden de grootste risico’s gelopen. Boter bij de vis!
Doordat waterschappen gestart zijn vanuit boeren en de industriëlen die zich wapenden tegen het
water, is hun invloed nog altijd heel groot.
Naast de 22 politieke zetels die er in het waterschap tussen politieke partijen bij de komende
verkiezingen worden verdeeld, zijn er nog altijd drie zetels voor de landbouw en drie voor de
industrie benoemd door de landbouworganisaties en de Kamer van Koophandel. Daarmee hebben
zij, met VVD, CDA en SGP het bijna dubbel voor het zeggen. Hoe zou dat worden gevonden als dat in
de Tweede Kamer zo was. Ik kan er niets aan doen, maar het is wel een democratisch gebrek. Links
krijgt het in het Waterschapsbestuur dus niets op een presenteerblaadje aangeboden. Knokken voor
veiligheid en schoon water en natuur in de stad kan alleen door steun van progressieve mensen.
Daarom; stem op 18 maart bij de Waterschapsverkiezingen -die er dan ook zijn- PvdA!
Ik sta op plek 2; Eppo Gutteling. Apeldoorn.
Ons complete verkiezingsprogramma is te vinden op:
http://fractiepvdagelderland.nl/wp-content/uploads/2015/01/PvdA-Verkiezingsprogramma-Valleien-Veluwe.pdf
Eppo Gutteling
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CAMPAGNENIEUWS
OM gaat niet in beroep.
Rechtbank Gelderland: Campagnevoeren op Station mag gewoon!!!•
PvdA-Waterschapsbestuurder Eppo Gutteling won onlangs, ruim 2 jaar na dato, voor het
Apeldoornse Kantongerecht een zaak tegen OM en de NS-spoorwegpolitie. Daarmee ligt de weg vrij
voor politieke partijen en andere maatschappelijke organisaties om weer gewoon hun mening uit te
dragen op Nederlandse stations. Zonder weggestuurd te worden en zonder torenhoge kosten.
Een week lang voor de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012 voerde Gutteling met
partijgenoten tussen 07.00 en 09.00 campagne voor en op het Apeldoornse station. Een ideaal
moment. Veel forenzen vertrekken dan naar elders. De PvdA-ers deelden -met een vriendelijk
woord- de beroemde glossy’s uit met op de voorpagina Diederik
Samsom en Jakhals Frank Evenblij. Ideaal materiaal omdat mensen
wat te lezen hebben na de dunne (toen nog) Spits en Metro. De
glossy’s werden ook niet weggegooid, zo bleek elke dag weer. Op 10
september werd hij daar bekeurd door opsporingsambtenaren van
NS, omdat hij art. 52.1.e van het (AMVB) Besluit personenvervoer
2000 zou hebben overtreden. Gutteling maakte zich boos over de
bon die hij aan de broek kreeg en diende een verzetschrift in.
Gutteling ontdekte ook andere dingen. Zo was het aan NS gelieerde
-en door hen gelicenceerd - Zeister directmarketingbedrijfje
Veldmark BV. Bereid campagne te voeren voor de lokale PvdA, maar
dan wel tegen de lieve som van ten minste €593,- voor elke 2 uur op
een dag. Vergunningkosten
daarbinnen elke dag voor NS €363,-! Sinds afgelopen kerst weet bijna elke Nederlander het; Een
AMVB, daar komt geen kamerlid of kabinetslid aan te pas. Dat regelt een minister met een
paar ambtenaren. En zo regelde de NS in 2000 dat ongetwijfeld met de AMVB die hoort bij art. 72
van de Wet Personenvervoer. De reikwijdte daarvan geldt niet alleen onze stations maar blijkbaar
evenzeer de ruime omgeving van elke bushalte.
In art. 52 van de AMVB die regelt wat onder verstoring van orde, rust, veiligheid of een goede
bedrijfsgang als bedoeld in art. 72 van de wet worden verstaan, staan ook 2 artikelen die objectief
gezien niets daarmee uitstaande hebben. nl. onder f. het uitoefenen van een beroep
of het aanbieden van diensten, en onder g. het tentoonstellen, maken van propaganda, verspreiden
van drukwerk, of houden van een inzameling.
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En bij dat laatste heeft Apeldoorns kantonrechter Mr. Prisse op 10 november j.l. nu een punt gezet
en samen met Gutteling nu jurisprudentie geschreven. Prisse overweegt met zijn vaststelling tot
vrijspraak dat Gutteling het ten laste gelegde feit niet heeft begaan. Er is niet waargenomen dat
Gutteling ergens gevaarlijke situaties en/of opstoppingen heeft veroorzaakt. Daarmee overruled hij
het onder g. strafbaar gestelde naakte feit en voegt eraan toe dat er daar ook een verstoring van
orde mee gepaard moet zijn gegaan! Als u zich netjes op het station gedraagt met campaignen bent
u dus niet strafbaar! De Officier van Justitie was zo onder de indruk van deze uitspraak dat hij geen
hoger beroep wenste in te stellen.
Waarvan akte.
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Agenda
Bijeenkomst Van leegstand naar welstand
Datum: Vrijdag 13 maart 2015
Locatie: Oude Ambachtsschool, Molenstraat-centrum 1, Apeldoorn
Tijd: 19.30 – 21.00 (19.00 inloop)

Campagne informatiemarkt Raadhuisplein
Datum: Zaterdag 14 maart 2015
Locatie: Raadhuisplein
Tijd: 09.00 – 16.00

Verkiezingen Provinciale Staten
Datum: Woensdag 18 maart 2015
Locatie: n.v.t.
Tijd: gehele dag

Ledenvergadering PvdA afdeling Apeldoorn
Datum: Maandag 23 maart 2015
Locatie: ACEC Cafe, Roggestraat / Museumpassage
Tijd: 19.30 – 21.00

1 mei viering
Datum: maandag 1 mei 2015
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
Eveline de Jager, 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
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

PvdA Apeldoorn Koerier nieuwsbrief maart 2015

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 maart 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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