
       

 

PvdA Apeldoorn Koerier nieuwsbrief september 2013 

 



       

 

PvdA Apeldoorn Koerier nieuwsbrief september 2013 

Inhoudsopgave 

Van de voorzitter 

Van de fractievoorzitter 

Van de wethouder 

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 

Yasemin Cegerek naar Tweede Kamer 

Interview Ties Stam 

Discussie met Marith Rebel 

Column Marten Ferwerda 

Tafel van Tien Jeugdzorg 

Interview Jasper van Alten 

IM Ben Ludemann 

Agenda 

De fractie 

Het bestuur 

Contactgegevens en afgevaardigden 

Blijf op de hoogte 

Colofon 

           Drakenbootfestival 

 

            



       

 

PvdA Apeldoorn Koerier nieuwsbrief september 2013 

Van de voorzitter 

 

Beste partijgenoten, 

 

Het zijn economisch moeilijke tijden. Het kabinet probeert met (oude en  

nieuwe) bezuinigingsmaatregelen het huishoudboekje van de Staat kloppend  

te krijgen. Niet iedereen is het eens met deze maatregelen, omdat het ‘de  

economie kapot zou bezuinigen’,  ook binnen onze eigen partij horen wij deze  

geluiden. De gevolgen van de maatregelen zijn en zullen in bijna elke  

huiskamer voelbaar worden. De gevoelens van de burger hierover wordt ook  

zichtbaar in de peilingen. De PvdA staat in september 2013 op een historisch  

dieptepunt. Leden gaan twijfelen, sommigen overwegen hun lidmaatschap op te zeggen. 

In de column van Marten Ferwerda kunt u lezen dat dit van alle tijden is. Maar ook dat uiteindelijk 

het hogere doel, onze  ‘humanitaire opdracht’ om op te komen voor de ‘zwakkeren’ in onze 

samenleving en ‘voor de gelijkwaardigheid van alle mensen waar ook ter wereld’ het beste kan 

worden gerealiseerd bij ‘een zo sterk mogelijke sociaal-democratische partij’. In interviews met de 

fractievertegenwoordigers Ties Stam en Jasper van Alten kunnen wij lezen hoe de PvdA-fractie  in 

Apeldoorn door de keuzen die zij maakt, bijdraagt aan de invulling van onze humanitaire opdracht. 

Onze wethouder Johan Kruithof informeert  ons waarin hij de afgelopen tijd zijn energie heeft 

gestoken in 1) het ontwikkelen van maatregelen om de instroom van uitkeringsgerechtigden te 

beperken en 2) de uitstroom van hen die toch een beroep op de bijstand moeten doen te 

bevorderen. Ook gaat zijn aandacht uit naar het onderwijs, hij gaat specifiek in op de inrichting van 

de Lokaal Educatieve Agenda.  

Voor de wijk Zuid staat hij stil bij de toekomstagenda (ondergronds brengen hoogspanningskabels, 

sloop en nieuwbouw Vogelbuurt). Ook maakt hij zich – overigens samen met de andere leden van 

B&W -  zorgen over de binnenstadsontwikkeling. Marga Jonkman, onze fractievoorzitter, staat dit 

keer stil bij de veranderingen die het kabinet  in de zorg voorstaat en waarbij de gemeenten een 

belangrijke taak in de uitvoering krijgen. In augustus overleed een betrokken PvdA-lid, een trouwe 

bezoeker van onze bijeenkomsten: Ben Ludemann. In deze koerier treft u een In Memoriam aan. 

Het zijn economisch moeilijke tijden, zo begon ik deze inleiding. Maatregelen die het kabinet 

afkondigt, zijn niet altijd even gemakkelijk uit te leggen. Toch zullen de lokale PvdA-politici - in de 

aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 – dit moeten doen. Het is het eerlijke 

maar niet gemakkelijke verhaal . Daarnaast zullen wij moeten uitleggen dat het ertoe doet dat de 

PvdA sterk in de gemeenteraden vertegenwoordigd is/blijft. Zeker met het oog op de veranderingen 

op het terrein van Werk en Inkomen en de Zorg die gaande zijn en de rol die gemeentebesturen 

daarin hebben te spelen. En in dat licht hebben wij PvdA’ers  – zoals Marten Ferwerda dat zo 

duidelijk verwoordt – een humanitaire opdracht uit te voeren. 
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Het kabinet in Den Haag: onze zorg! 

Nu het kabinet ruim een jaar aan de slag is, worden er steeds meer plannen  

concreet. Soms zijn het uitwerkingen van eerdere kabinetsplannen en soms  

komen ze rechtstreeks uit het regeerakkoord. Als landelijke PvdA politici een  

stukje op facebook schrijven of op twitter dan is er sprake van veel kritiek en  

wantrouwen uit het land. Dat is de stemming waarin wij als PvdA Apeldoorn  

de verkiezingen in gaan.   

Het is aan ons om een deel van de kabinetsplannen uit te voeren; drie  

belangrijke taken die naar de gemeente gaan worden onze zorg. Het is aan  

Apeldoornse politici  om daar iets goeds van te maken. Het is moeilijk want  

er is niet alleen sprake van het overnemen van deze taken, maar het moet ook anders dan het tot nu 

toe geregeld is; de verzorgingstaat zoals Nederland gewend is gaat over in een participatiestaat. Mét 

een fikse korting omdat men er in Den Haag van overtuigd is dat gemeenten goedkoper kunnen 

werken. Omdat ze meer zicht hebben op de mensen waar het over gaat: mensen met een 

arbeidsbeperking (Wahjong, WSW-ers), kinderen en hun ouders in de Jeugdzorg, mensen die 

dagbesteding en zorg nodig hebben zoals ouderen, licht verstandelijk beperkten en een deel van de 

mensen met een psychiatrische beperking. En dat is een grote uitdaging. 

In dat licht maken we op het gemeentehuis en in gesprek met de burgers onze plannen. In dat licht 

schrijven we ons verkiezingsprogramma. En in dat licht doen we onze stinkende best om alles voor 

de hierboven genoemde doelgroepen zo soepel en goed mogelijk te laten verlopen. Zodat zij ook na 

2014 goede vooruitzichten te hebben.  De PvdA Apeldoorn is, zoals u al eerder kon lezen nauw 

betrokken bij de welzijnsnota, dat in feite de basis is voor de 3 decentralisaties. Alles rondom 

(Jeugd)zorg wordt nauwlettend in de gaten gehouden, er wordt goed geluisterd naar alle inbreng en 

zo mogelijk worden creatieve oplossingen ingebracht. Johan Kruithof, onze wethouder werkt keihard 

om de regelingen van arbeidsbeperkten soepel en goed te laten verlopen. 

Wilt u meepraten of meedenken dan kan dat natuurlijk. Bijvoorbeeld bij de bijeenkomst van de tafel 

van tien over de Jeugdzorg op 30 oktober. Alle goede ideeën of ernstige waarschuwingen zijn van 

harte welkom ook per mail of in gesprek met onze fractie. 

 

Marga Jonkman 

Fractievoorzitter PvdA Apeldoorn 

             

 

           



       

 

PvdA Apeldoorn Koerier nieuwsbrief september 2013 

De aandacht goed verdelen 

 

 

De verkiezingen naderen. 19 maart 2014 is het zover. Als College van B&W en  

als wethouder is het van belang je aandacht goed te verdelen. Ten slotte is de  

eerste taak de stad goed te besturen. Aan de andere kant is het ook belangrijk  

er voor te zorgen dat er een goed beeld bestaat bij de Apeldoorners van wat de  

PvdA deed en doet in Apeldoorn. 

De afgelopen periode heb ik me met een aantal onderwerpen bezig gehouden.  

Vanzelfsprekend, en in de eerste plaats, is er veel energie gaan zitten in het  

ontwikkelen van maatregelen om de instroom van uitkeringsgerechtigden te beperken en de 

uitstroom van mensen die toch een beroep op de bijstand moeten doen in het verlengde daar van 

(de werkloosheid stijgt helaas en als gevolg daar van ook het aantal mensen dat een beroep doet op 

de bijstand). In Apeldoorn. zijn er nu meer dan 3300 uitkeringsgerechtigden. Dat is enorm veel, een 

aantal om van te schrikken. Ik zie het zelf als een 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 Activerium zet daar dan ook volop op in. Iedereen die een beroep op de bijstand doet 

wordt aangesproken op zijn kwaliteiten en op zijn motivatie. Vrijblijvend is dat niet.  

 

Met de zogenaamde “Direct Actief” aanpak zetten we de mensen vanaf dag 1 aan het werk met het 

oog op arbeidsfitheid en arbeidsritme. In dat programma is aller op uitstroom en weer regulier aan 

het werk gaan gericht. Training, werken met behoud van uitkering, leer werk settings, het maakt er 

allemaal onderdeel van uit. Het programma wordt door de deelnemers gewaardeerd en leidt 

bovengemiddeld vaak tot het vinden van werk. 

Ook op het terrein van het onderwijs zijn we stappen aan het zetten. De gemeenteraad is in de volle 

breedte akkoord gegaan met de inrichting van een Lokaal Educatieve Agenda (LEA). Dat houdt in dat 

we met de schoolbesturen aan de slag gaan om gezamenlijk te werken aan een aantal belangrijke 

onderwerpen in het onderwijs.  

 

De PvdA heeft onderwijs hoog in het vaandel staan. Organisatie en kwaliteit van ons lokale onderwijs 

is verschrikkelijk belangrijk. We mogen met zijn allen tevreden zijn met het onderwijsaanbod, en de 

kwaliteit daar van, in Apeldoorn. Maar er komen nieuwe ontwikkelingen op ons af. De jeugdzorg 

wordt een taak van de gemeente. Passend Onderwijs wordt een opdracht voor onze gemeente 

(minder nadruk op speciaal onderwijs buiten het reguliere onderwijs om). In de LEA gaan we daar 

gezamenlijk aan werken. 
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In Zuid wordt ondertussen hard gewerkt aan de Toekomstagenda. Voor de zomer is het project 

“Dromen vangen”afgerond. Er zijn een groot aantal dromen in Zuid gevangen! De komende periode 

zetten we dat, in samenspraak met betrokkenen (zoals de wijkraad) om in een toekomstagenda. In 

Zuid wordt ook gestaag verder gewerkt aan het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels. 

Planning is nog steeds maart volgend jaar. Snel daarna kan begonnen worden met de sloop en de 

nieuwbouw in de Vogelbuurt. Een belangrijke stap. We zoeken daarnaast nog steeds naar middelen 

om ook de laatste kilometer hoogspanningskabel (tot en met de Rivierenbuurt) ondergronds te 

brengen. Binnenkort hoop ik daar meer over te kunnen zeggen. 

Zorgen maken we ons in het College over de Binnenstadsontwikkeling. Ondernemers hebben het 

moeilijk, de leegstand is (te) groot. Samen met ondernemers wordt hard gewerkt aan 

verbeterplannen en een uitvoeringsprogramma. Maar we moeten wel reëel zijn. Veel geld is er 

momenteel niet. Vandaar ook de zorg! 

Wethouder zijn is een prachtige baan en het is een eer om die functie te mogen vervullen en te 

ervaren dat je iets kunt betekenen voor de mensen in je stad. Maar ik zie 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.  

 

Johan Kruithof 

Wethouder  
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Gemeenteraadsverkiezingen 2014 

 

Tot maandag 3 september 2013 konden leden zich bij de kandidaatstellingcommissie melden 

als kandidaat-fractielid. Inmiddels is de commissie druk met het voeren van gesprekken om 

tijdens de ledenvergadering van 4 december de ontwerp-lijst met kandidaten voor de 

gemeenteraads- verkiezingen te presenteren. Zoals bekend bestaat de 

kandidaatstellingcommissie uit Piet Bijl, Ali Wolves, Harry Vos, Yasemin Cegerek en Martin 

de Jong. 

 

Voor vervulling van de positie van de lijsttrekker kunnen leden zich nog tot 1 oktober 2013 

melden. Als slechts 1 kandidaat-lijsttrekker zich heeft aangemeld, maakt het 

afdelingsbestuur dit op 2 oktober 2013 bekend. 

 

Het afdelingsbestuur doet in zijn vergadering van 20 november 2013 een marginale toetsing 

van de door de kandidaatstellingcommissie opgestelde ontwerp-kandidatenlijst. De (beoogd) 

lijsttrekker is voor deze bestuursvergadering uitgenodigd om advies te geven. Het 

afdelingsbestuur zendt de ontwerp-kandidatenlijst uiterlijk 22 november 2013 naar de 

leden. Inmiddels wordt er ook gewerkt aan het verkiezingsprogramma. De 

programmacommissie bestaat uit Chris Schouten, Tom Brands, Jolanda Reitsma, Marga 

Jonkman, Rens Smit, Jasper van Alten en Marten Ferwerda.  

Het afdelingsbestuur organiseert op woensdag 4 december 2013 een ledenvergadering 

waarin het de definitieve ontwerp-kandidatenlijst alsmede het ontwerp-

verkiezingsprogramma ter vaststelling aan de leden voorlegt. De ledenvergadering besluit 

tevens of en met welke partijen een eventuele lijstverbinding zal worden aangegaan. 

 

 

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 
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Yasemin Cegerek naar Tweede Kamer 

 

Onze Apeldoornse Yasemin Cegerek is op 18 juni 2013 alsnog beëdigd in de Tweede Kamer. Tijdens 

de verkiezingen voor de Tweede Kamer in september 2012 stond zij op plek 44 van de PvdA-lijst. 

Yasemin volgde Désirée Bonis op als lid van de Tweede Kamer fractie van de PvdA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin was sinds 2007 lid van de Provinciale Staten van Gelderland met arbeidsmarkt, economie en 

verkeer en vervoer in portefeuille. Het openbaar vervoer was één van haar speerpunten. Eerder zat 

Yasemin al 4 jaar in de gemeenteraad van Enschede voor de PvdA en is dus van gemeente, naar 

provincie naar het Haagse gegaan.  

 

Yasemin maakt op dit moment deel uit van de kandidaatstellingscommissie van de PvdA Apeldoorn 

voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014, samen met Piet Bijl, Ali Wolves, Martin de 

Jong en Harry Vos. Op dit moment is Yasemin met zwangerschapsverlof en wordt zij in de Tweede 

Kamer vervangen door Henk Leenders.  

We willen Yasemin bij deze ontzettend veel succes wensen in Den Haag!   
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Interview Ties Stam 

Ties Stam (60), is fractievertegenwoordiger namens de PvdA Apeldoorn.  

Ties is werkzaam als HR-Manager en vestigingsmanager bij Bergler ICT in  

Apeldoorn. Ties is getrouwd met Willy Bregman, heeft 3 kinderen en woont 

 in de wijk Woudhuis. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 stond Ties op plek 7 op de lijst 

van de PvdA Apeldoorn. Gedurende de periode 2006-2010 was Ties al raadslid namens de PvdA in 

Apeldoorn. Ties is in 2012 weer actief geworden, eerst als raadslid ter vervanging van Ilse tijdens 

haar zwangerschapsverlof en aansluitend als fractievertegenwoordiger. 

Je bent iets later ingestapt deze raadsperiode. Merk je veel verschil met de raadsperiode 2006-

2010 en zo ja, wat zijn deze verschillen? 

Uiteraard is er een verschil. Allereerst hadden we toen 11 zetels in de raad, dus dat is wel een heel 

andere positie. Ook voor de taakverdeling in de fractie en de mogelijkheden die je dan hebt, maakt 

dat heel wat uit. In de tweede plaats zaten we (nog) niet midden in een crisis en zware 

bezuinigingen. We hebben toen veel kunnen doen voor o.a. de minima. Diverse regelingen werden 

uitgebreid, ook specifiek voor kinderen. Daarna kwam het ‘gronddebacle’ en werden er, ook voor de 

minima, gesneden in voorzieningen. In het kort zou je kunnen stellen, dat we toen keuzes maakten 

waar geld aan uitgegeven werd en nu maken we keuzes waar minder of geen geld aan uitgegeven 

wordt. 

Welke thema's en dossiers heb je in je portefeuille? 

Het minimabeleid en onderwijs en daarnaast draai ik mee met werk & inkomen en zorg. Verder af en 

toe wat RO en omdat ik mijzelf toch wel als een generalist zie, doe ik ook andere onderwerpen als 

dat in de verdeling van onderwerpen zo uitkomt. 

Wat voor onderwerpen hou je je nog mee bezig tot aan de verkiezingen? 

De transities die op ons afkomen. De participatiewet (werk & inkomen), nauw verweven met het 

minimabeleid, de (jeugd)zorg. Deze zaken zijn voor langere termijn zeer bepalend. 

Als je de nieuwe fractie van de PvdA Apeldoorn die na de verkiezingen aan de slag moet iets kunt 

meegeven, wat zou dit dan zijn? 

De nieuwe fractie komt middenin de transities terecht. Ik denk dat het dan van belang is om niet 

alleen naar regeltjes en efficiency te kijken, maar de menselijke maat niet uit het oog te verliezen. 

Het gaat niet alleen om cijfertjes, want achter elk cijfer staan mensen. De keuzes die we dan moeten 

maken, zijn voor veel mensen zeer ingrijpend en kunnen voor lange termijn invloed hebben. Iets 

afbreken is snel gebeurd, opbouwen duurt heel wat langer.  
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Discussie met Marith Rebel

 

Ze zat er pas een week, maar met overtuiging wist Tweede Kamerlid Marith Rebel 

september, tijdens een themabijeenkomst van de PvdA Apeldoorn, 

kabinet te verdedigen. Dit hoewel zij soms als persoon een andere opinie is t

waarop het kabinet nu opereert. Zoals we van hem gewend zijn, zaagde ons lid Piet Bijl de politica 

door op haar sociaal-democratische overtuiging en uitgangspunten. 

De discussie ontvouwde zich met name omtrent de bezuinigingen in de 

en inkomen en de decentralisaties, waarbij taken (jeugdzorg, wmo, participatiewet) op gemeenten af 

komen met een fikse korting aan financiële middelen. Het organiseren van taken dichterbij de burger 

en dus door de gemeente is een ieder het over eens, maar het Haagse huishoudboekje in orde 

maken ten koste van de gemeenten verdient niet de schoonheidsprijs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze wethouder, Johan Kruithof, bood de Tweede Kamer fractie aan om gezamenlijk met enkele 

andere wethouders bij de fractie op bezoek te komen om te komen praten over wat zij als 

bestuurders ervaren op dit moment bij de voorbereidingen van de decentralisaties. Johan gaf aan dat 

de boodschap die hij moet verkondigen een Haagse is en niet zijn eigen boodschap en daar 

stevig van. Marith nam het aanbod van Johan graag aan. 

Hoewel ietwat rumoerig, omdat er in de Finnegans’ Irish Pub waar wij zaten tegelijkertijd een 

Pubquiz aan de gang was (waarvoor excuus, dit was niet voorzien), ontstond er toch een levendige

en goede discussie. Waarvoor dank aan Marith en alle overige aanwezigen.
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Discussie met Marith Rebel 
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bestuurders ervaren op dit moment bij de voorbereidingen van de decentralisaties. Johan gaf aan dat 

de boodschap die hij moet verkondigen een Haagse is en niet zijn eigen boodschap en daar 

stevig van. Marith nam het aanbod van Johan graag aan.  

Hoewel ietwat rumoerig, omdat er in de Finnegans’ Irish Pub waar wij zaten tegelijkertijd een 

Pubquiz aan de gang was (waarvoor excuus, dit was niet voorzien), ontstond er toch een levendige
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Verhuizen        door Marten Ferwerda 

 

Ik ben verhuisd. Na 44 jaar. Tot mijn dertigste heb ik op 15 adressen gewoond. Daarna nog maar op 

een. Nu twee. Een metafoor voor mijn leven. 

Ik werd geboren in een stevig gereformeerd nest. Op mijn zevende namen mijn ouders me mee naar 

de vrijgemaakte kerk, een nog steviger variant. Twee of drie jaar later terug naar de gereformeerden. 

Op mijn zeventiende verloor de Almachtige God zijn kracht: geen schepping maar evolutie. Van 

antirevolutionair (leve de Apartheid, schreef ik in ons schoolblad ) naar pacifist en dienstweigeraar. 

Ook een jaar Telegraaflezer en dus fel antisocialist. Steeds verder vervreemd van het ouderlijk nest. 

Eerst blij met de pacifistisch-socialistische partij maar al snel afgeschrikt door het gelijkhebberig 

toontje. Dat kende ik al uit mijn jeugd.  

Wat bleef er over voor het kind uit een landarbeidersgezin, opgegroeid met de wijsheid dat er twee 

soorten bazen zijn: slechte en hele slechte. Die meemaakte hoe twee oude mensen die naar het 

bejaardenhuis gingen uit elkaar werden gehaald na een huwelijk van vijftig jaar: mannen hier, 

vrouwen daar. En daar was, dwars door frisse geluiden van D66,  PPR en later GroenLinksheen, de 

stem van Joop den Uyl, die in zijn retoriek zo sprekend leek op de dominees van mijn jeugd.  

Ik werd lid van de Partij van de Arbeid even voor mijn dertigste. En bleef. Al die jaren, net zo als in 

mijn voorlaatste huis. Daarin ook vijftien jaar actief in besturen en redacties. We verbouwden ons 

huis enkele malen. Anderen verbouwden de partij: de ideologische veren werden afgeschud. Niet 

meer die echt rode partij. Waarom dan toch die trouw? 

Toen de PvdA de Europese verkiezingen van 2005 terecht verloor vanwege haar halfzachte houding 

jegens mijn grote ideaal Europa ( ja dat zeg ik zonder enige schroom ) heb ik overwogen mijn 

lidmaatschap op te zeggen. Mekkeren over spil- en bedilzucht van Brusselse ambtenaren in plaats 

van een hartstochtelijk pleidooi voor vrede, welvaart en mensenrechten op ons continent, ik had het 

even gehad. Maar niet lang. De humanitaire opdracht klaar te staan voor het zwakke, het ontrechte, 

voor de gelijkwaardigheid van alle mensen waar ook ter wereld is alleen veilig bij een zo sterk 

mogelijke sociaal-democratische partij. Een partij door Joop den Uyl zo prachtig omschreven als het 

zondige ras der reformisten. 

Ook in mijn nieuwe huis. 

 

 

Marten Ferwerda 

Columnist koerier PvdA Apeldoorn  
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Tafel van Tien Jeugdzorg 

 

Bij deze nodigen wij u van harte uit voor het bijwonen van De Tafel van 10. De PvdA Apeldoorn 

organiseert op woensdag 30 oktober 2013 de Tafel van 10 over de decentralisatie van 

zorgvoorzieningen voor de jeugd naar gemeenten. De bijeenkomst wordt gehouden bij indoor-

skatepark Real-X in Apeldoorn en staat gepland van 19.30 - 22.00 uur. Het karakter van deze 

bijeenkomst is dat een aantal deskundigen met elkaar in gesprek gaan over dit thema onder leiding 

van een gesprekleider. 

Het jeugdstelsel wordt tussen 2012 en 2015 verbouwd. Omdat het huidige stelsel van voorzieningen 

voor de jeugd te versnipperd is, worden deze voorzieningen in hun geheel overgeheveld naar 

gemeenten. Het nieuwe beleid is erop gericht de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid 

voor een groot aantal voorzieningen, inclusief de gespecialiseerde jeugdzorg, bij de gemeente neer 

te leggen. Dat is ingrijpend en veelomvattend. Deze transitie moet ook gepaard gaan met een 

inhoudelijke vernieuwing. De PvdA Apeldoorn organiseert daarom de Tafel van Tien. 

 

Voor deze Tafel van 10 zullen in ieder geval aanwezig zijn Paul Blokhuis (wethouder gemeente 

Apeldoorn), Paula Wieggers (Lid Gelderse Provinciale Staten PvdA), Loes Ypma (lid Tweede Kamer 

PvdA), Joost van Niekerk (huisarts), Saskia Blom (Centrum voor Jeugd en Gezin), Theo Dhuyvetter 

(Bureau Jeugdzorg) en Taco van Lent (GGZ). Gespreksleider Cor Klein Heerenbrink zal het debat 

leiden. 

 

Wij stellen het op prijs als u van tevoren laat weten of u aanwezig bent. U kunt dit doen door een e-

mail te sturen naar aanmelden@tombrands.nl. Wij zien uit naar een zinvolle en vooral inhoudsvolle 

bijeenkomst waarbij de deelnemers vanuit verschillende invalshoeken het thema kunnen benaderen. 

 

Graag verwelkomen wij u 30 oktober a.s. bij Real-X,  Sleutelbloemstraat 71A in Apeldoorn. De zaal is 

open vanaf 19.00 uur . 

 

       Tafel van 10 Werk en Inkomen in Gigant 13 februari 2013 
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In memoriam Ben Ludemann 

 

Op vrijdag 30 augustus j.l. vond in het Openluchttheater bij de Paasheuvel in Vierhouten de 

herdenkingsbijeenkomst plaats ter gelegenheid van het overlijden van Ben Ludemann. Daar waar in 

vroeger jaren de arbeidersjeugd (AJC) danste en zong, werd nu afscheid genomen van een 

buitengewoon sociaal betrokken Apeldoornse partijgenoot. Ben heeft daar ook zijn vrouw Truus 

leren kennen, samen waren zij actief in de AJC en brachten zij veel van hun vrije tijd door in het 

organiseren en accommoderen van jeugdkampen. Een passender plek om afscheid van Ben te nemen 

was er dan ook niet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben, geboren in Geldrop/Eindoven in een AJC-familie. Zijn vader, actief in het verzet, heeft de oorlog 

niet overleefd. Werd werkzaam als medewerker op de posttrein en door de Duitsers in de buurt van 

Utrecht uit de trein gegooid.  Zijn naam staat, evenals vele anderen in de oorlog omgekomen  

AJC'ers, gebeiteld in de herinneringszuil naast de Paasheuvel. Steeds weer op de 4e mei legden Ben 

en Truus samen met velen bloemen bij de zuil. Opdat wij nooit vergeten...  
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Ben heeft in zijn Apeldoornse jaren tot aan zijn VUT,  als bedrijfsleider,  gewerkt bij Versa, een bedrijf 

in hydroliek en pneumatiek, gevestigd aan de Halstraat. Ben werd in 1967 lid  van het Partijbestuur in 

Apeldoorn, een functie die hij tot aan 1973 heeft vervuld. Van 1970 tot 1973 heeft hij daarbij het 

penningmeesterschap uitgevoerd. 

Ben, de sociaal betrokken en actieve Apeldoorner. Het overlijdensbericht begon treffend: 'Na 

jarenlang samen met de Mijnheer Parkinson te zijn opgetrokken.....' 25 jaren lang heeft deze ziekte 

hem parten gespeeld. Ja, zo kennen velen, van de jongere generatie, in onze afdeling Ben. De man 

die altijd samen met Truus onze partijbijeenkomsten bezocht. Altijd geïnteresseerd en betrokken bij 

de Apeldoornse samenleving. De laatste jaren,  kromgetrokken door de ziekte, maar onverwoestbaar 

waar het zijn geestelijke vermogens betreft. Met een scherp oog voor de jongeren in de samenleving. 

Jarenlang was Ben actief bij de Apeldoornse Geheel Onthouders Voetbal Vereniging , AGOVV ( Ook al 

begon hij bij DDH). Niet vreemd dat hij juist lid werd van deze vereniging, wetende dat hij niet 

rookte, geen alcohol en geen koffie dronk. Dat was allemaal verslavend.   

Hij werd daar de 'pupillenman' met de jeugd(opleiding) als inspiratie. Vele voetballers hebben hun 

eerste balcontacten bij de club  gehad onder het toeziend oog van " levenscoach" Ben Ludemann. 

Niet alleen de voetbaltechnische elementen, maar juist ook het samen doen. 'Samen 

verantwoordelijk zijn voor elkaar en de club', was de boodschap die hij de jeugd meegaf. De 

pupillenkampen, ja hoe kan het anders, op de Paasheuvel, zijn voor velen, nu oud-spelers, nog een 

dierbare herinnering  

AGOVV verleende hem het erelidmaatschap. De club ging hem aan het hart. Ben was een doener. 

Ophalen van oud papier om de clubkas te spekken was een der klussen. Hij heeft het zwaar gehad 

met de AGOVV-ontwikkelingen van de laatste jaren. Maar bleef trouw en zocht links en rechts steun 

om de ontwikkelingen te keren.  

Ook bleef Ben actief bij de Paasheuvelgroep. Elk jaar weer een werkweekje weg naar Wijlre. Snoeien, 

onderhoud aan de camping de Gronselerput. Maar ook vooral samen met vrienden gezellig samen de 

(vrijwilligers) klus klaren. Hij was een natuurmens, wist veel van flora en fauna. Altijd in het bezit van 

een gereedschapstas. Je kon immers niet weten... en in Woudsend een seizoensplaats.  

 Voor de PvdA Apeldoorn is een betrokken lid weggevallen. We wensen Truus en kinderen kracht toe 

dit verdriet te dragen. 

 

Bestuur en Fractie  
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Interview Jasper van Alten  
 

 

Jasper van Alten (44 jaar), is fractievertegenwoordiger namens de PvdA  

fractie  Apeldoorn. Jasper is werkzaam als beleidsadviseur bij het Koninklijk 

 Instituut Van Ingenieurs in Den Haag en woont met zijn vriendin samen in  

Apeldoorn West. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 stond  

Jasper op plek 8 op de lijst van de PvdA Apeldoorn. 

Hoe vind je het om fractievertegenwoordiger te zijn en wat is het verschil met een raadslid? 

Het is mooi werk om je partij te mogen vertegenwoordigen in de gemeentelijke politiek. Als 

fractievertegenwoordiger verricht  je in Apeldoorn tijdens de Politieke Markt praktisch hetzelfde 

werk als een raadslid. Beiden nemen deel aan vergaderingen van de gemeenteraad over specifieke 

onderwerpen en bepalen of de onderwerpen ‘besluitrijp’ zijn. Als vertegenwoordiger mag je alleen 

niet deelnemen en stemmen tijdens de plenaire Raadsvergadering, want je bent niet gekozen. 

Eigenlijk ben je heel inhoudelijk bezig en dat is een goede manier om vertrouwd te raken met de 

gemeentepolitiek. Verder ben ik als fractievertegenwoordiger ook present tijdens de 

wijkraadsvergaderingen en bij bijeenkomsten van de PvdA etc… 

Welke thema's en dossiers heb je in je portefeuille? 

Dat zijn o.a.  ruimtelijke ordening, mobiliteit, water en duurzaamheid. Ook heb ik mij bezig gehouden 

met algemene onderwerpen zoals de kloof tussen de gemeente en haar inwoners en ben ik lid 

geweest van de Raadscommissie Controle. Deze commissie heeft zich verdiept in  controlefunctie van 

de Apeldoornse Raad. Over dat laatste was de nodige discussie ontstaan vanwege de verliezen van 

het grondbedrijf van de gemeente. Het is goed om te zien dat de adviezen van de commissie 

raadsbreed zijn overgenomen. 

Welke zaken van de afgelopen 3 jaar hebben je het meest bezig gehouden? 

Betrokkenheid van burgers en de controlefunctie van de raad bij een veelheid van zaken als het LOG, 

wegen en bestemmingsplannen. Maar ook bijvoorbeeld het initiatief met onze partijgenoten van de 

fracties in Heerde en van het Waterschap om meer regenpijpen af te koppelen van het riool. We 

werken daarbij aan twee doelen: beter omgaan met water en het inzetten van mensen zonder baan. 

Het is een complexe uitdaging om op een sociale wijze en duurzaam met water om te gaan, maar 

langzaamaan komt het realiseren van het ideaal steeds dichterbij. Buiten de politiek om ben ik 

betrokken geweest bij de voorbereidingen van het duurzame energiebedrijf in Apeldoorn (deA). 

Wat voor onderwerpen houd je je nog mee bezig tot aan de verkiezingen?  

Bovengenoemde onderwerpen, onderhoud van de wegen is actueel, verkeer (in het bijzonder ook 

fietsen en het OV) en natuurlijk  de extra taken die de gemeente binnenkort moet gaan uitvoeren op 

het gebied van zorg, jeugd, werk en inkomen. Met alle bezuinigingen die daar bij komen kan geen 

enkele socialist in de gemeentepolitiek daar niet mee bezig zijn.                               
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Agenda 

 

Tafel van 10 Jeugdzorg 

Datum: Woensdag 30 oktober 2013 

Locatie: Real-X, Sleutelbloemstraat 71A 

Tijd: 19.00 – 22.00 

 

Ledenvergadering 

Datum: Woensdag 4 december 2013 

Locatie: ACEC Café, Museumpassage 

Tijd: 19.30 – 22.00 

 

Gemeenteraadsverkiezingen 

Datum: Woensdag 19 maart 2014 

Locatie: Apeldoorn 

Tijd: 07.00 – 21.00       
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De fractie 

 

 

  



       

 

PvdA Apeldoorn Koerier nieuwsbrief september 2013 

Bestuur 
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Contactgegevens en afgevaardigden 

 

Wethouder 

Johan Kruithof, tel. 14 055 / email: j.kruithof@apeldoorn.nl 

 

 

Fractie 

Raadsleden 

Marga Jonkman (fractievoorzitter), tel. 055-3563759 / email: m.jonkman@apeldoorn.nl  

Ton Kunneman, tel. 06-22205461 / 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 

Ilse de Graaf, tel. 06-14897686 / email: i.degraaf@apeldoorn.nl 

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

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

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 september 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:    Postadres:  

Raadhuisplein 8   Postbus 9033  

Kamernummer: RH 110  7300 ES Apeldoorn 

  


