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Van de voorzitter
Beste partijgenoten,

Voor u ligt weer een lezenswaardige Koerier, de vierde al weer dit jaar.
Zo aan het eind van het jaar is het weer tijd voor bezinning. Echter, voor
memorerend achterover liggen op de bank is het nog te vroeg. Immers, er
komen nog een aantal activiteiten aan die tijd vragen.
Op 4 december a.s. vindt misschien wel de belangrijkste en mogelijk ook wel
meest interessante algemene ledenvergadering (ALV) plaats die het bestuur eens in de vier jaar
uitschrijft, namelijk de ALV waar de leden het verkiezingsprogramma, de lijstverbinding en uiteraard
de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vaststellen. Er is hard aan gewerkt. Daarvoor
aan allen die het aangaat mijn hartelijke dank. Maar dit is nog maar het begin. De
verkiezingscampagne moet nog beginnen. Binnenkort gaan wij weer canvassen, meer hierover kunt u
in deze Koerier lezen. Hierbij roep ik een ieder op mee te doen en de straten en pleinen van
Apeldoorn rood te kleuren.
Verder treft u in deze Koerier weer bijdragen aan van onze fractievoorzitter Marga Jonkman en van
onze wethouder Johan Kruithof. Marga kijkt terug op de afgelopen maanden en het‘harde werken’
van fractieleden, bestuur en andere actieve leden. Johan besteedt onder de titel ‘De binnenstad:
huiskamer van ons allen’ al vast aandacht aan de derde Tafel van 10 die fractie en bestuur
organiseren over actuele politiek onderwerpen. Inmiddels beginnen de bijeenkomsten die wij onder
deze titel organiseren een begrip te worden in Apeldoorn.
Ook kijken wij met u terug op de geslaagde vrijwilligersborrel en de eveneens geslaagde Tafel van
Tien over de Jeugdzorg. Het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels in Apeldoorn-Zuid
passeert nog even de revue. En onze vaste columnist Marten Ferwerda laat ons weten dat ‘wie kan
werken, moet werken’.
U begrijpt het, zoals ik hierboven al opmerkte, het is weer een lezenswaardige Koerier geworden, tot
stand gekomen onder prima aansturing en redactie van Tom Brands. Dat mag ook wel eens gezegd
worden …
En hoewel het nog ver weg lijkt, en ik menigeen nog dit jaar zal spreken, bij deze al gezellige
feestdagen en een goede jaarwisseling gewenst.
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En dan word je lijsttrekker
In de afgelopen maanden werd duidelijk dat mijn wens om lijsttrekker te worden
voor de PvdA Apeldoorn in 2014 uit zou komen. Na een sollicitatiebrief, - gespreken
het uiteindelijk positieve telefoontje zullen de leden er op 4 december ook een uitspraak
over doen. Ondertussen gaat het werk voor de PvdA gewoon door. En druk is het. Ik ben trots op het
harde werken van de fractieleden, het bestuur en enkele leden van de PvdA in Apeldoorn;
-

Voor en na de zomervakantie is er een verkiezingsprogrammacommissie bezig geweest met
het schrijven van het verkiezingsprogramma. Ook dit concept ligt op 4 december voor aan de
leden. Goede ideeën zijn uiteraard van harte welkom en zullen in de vorm van een
amendement aangeboden moeten worden.

-

Eppo Gutteling heeft het scoutingteam geleid dat ervoor moest zorgen dat er veel nieuwe
aanwas kwam voor de kandidatenlijst. Er zijn gesprekken gevoerd en nieuwe namen in beeld
gekomen. Het is onbekend wie er uiteindelijk heeft gereageerd op de oproep om zich ook
daadwerkelijk kandidaat te stellen, maar dat zal 4 december duidelijk worden.

-

Het Ombudsteam met Ernst Zegers heeft vele activiteiten ontplooid.

-

De kandidaatstellingscommissie onder leiding van Piet Bijl heeft hard gewerkt om een
kandidatenlijst te maken, waar we de verkiezingen van 2014 mee in gaan. Een moeilijke klus,
die niet altijd door alle kandidaten gewaardeerd zal worden. Uiteindelijk zijn er toch maar
een beperkt aantal PvdA’ers die in de gemeenteraad zullen komen, al ga ik er van uit dat dat
er in maart minstens 8 worden. De kandidaten zullen zich op 4 december presteren.

-

Inmiddels is er een verkiezingscampagnecommissie onder leiding van Dirk Westerhof van
start gegaan, die zich bezig houdt met de verkiezingen van volgend jaar.

-

Daarnaast was er op weer de jaarlijkse begrotingsronde. Een begroting die zoals ik in mijn
algemene beschouwingen al vertelde klopt en Apeldoorn er weer boven op krijgt, maar
schaatsen is op dun ijs. Als er onverhoopt grote tegenvallers zijn, dan hebben we weinig
reserves om deze op te vangen.

-

In februari heeft Co van de Berg de eerste tafel van tien georganiseerd over de
participatiewet. Hij kreeg daarbij Jetta Klijnsma, Ton Heerts en Bernard Wientjes als
publiekstrekkers samen op het podium. Ik denk nog altijd dat het sociaal akkoord daar ter
plekke is geboren.

-

De tweede tafel van tien over de decentralisatie van de Jeugdzorg werd door Ilse de Graaf en
Ties Stam georganiseerd. Het was een levendige discussie in REAL-X.
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-

En ondertussen zijn Jasper van Alten en Fokko Spoelstra bezig om de derde tafel van tien te
organiseren over de Binnenstad. Deze zal het karakter hebben van een intergenerationele
discussie want de binnenstad is van iedereen, zo is de gedachte.

-

Deze tafels worden communicatief en anderszinds ondersteund door Chris Schouten, Tom
Brands (communicatie) en Marga Jonkman.

-

En dan nog alle (politieke) activiteiten van het bestuur, de fractie en de leden die te veel zijn
om apart te benoemen maar waarvan u regelmatig door middel van de website of de Koerier
op de hoogte wordt gesteld. Tom Brands is als bestuurslid zeer actief om door middel van
o.a. de social media hier aan bekendheid te geven.

En zo kan ik nog wel even doorgaan met het geven van complimenten aan al onze PvdA’ers in
Apeldoorn die keihard werken aan onze idealen, de wethouder Johan Kruithof zeker niet op de
laatste plaats. Het is fijn om in zo’n afdeling lijsttrekker te worden met een bruisend, jong bestuur,
met actieve en meelevende leden en mijn hardwerkende en gezellige fractiegenoten.

Marga Jonkman
Fractievoorzitter PvdA Apeldoorn
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De binnenstad: huiskamer van ons allen
De binnenstad is de huiskamer van Apeldoorn. En die kamer verdient een
opknapbeurt. Dat is des te meer nodig omdat de winkeliers in de binnenstad
het moeilijk hebben. De economische crisis hakt er ook bij hen flink in.
Het is om die reden van extra groot belang tijd, energie en zeker ook geld in de
ontwikkeling van onze binnenstad te steken. Als wethouder binnenstad ben ik
daar vanuit het College van B&W als eerste voor verantwoordelijk.
Het uitgangspunt voor de ontwikkeling van de binnenstad is het in 2010 door
de gemeenteraad vastgestelde ‘Regieplan Binnenstad, Structuurvisie voor de binnenstad van
Apeldoorn’. De ambities en keuzes uit dit regieplan staan nog steeds en hebben breed draagvlak bij
onze partners (en dan moet u denken aan winkeliers, eigenaren, ontwikkelaars, horeca en bewoners
van de binnenstad):
•
•
•

De compacte en complete binnenstad;
De bereikbare binnenstad;
De eigen(zinnige), verankerde en groen - blauwe binnenstad.

Op basis van dit Regieplan Binnenstad kunnen we zien wat is gerealiseerd de afgelopen jaren en ook
waar nog witte vlekken zitten en wat ons nog te doen staat. De conclusies op hoofdlijnen zijn:
•
•
•
•
•

•

De vernieuwing van de openbare ruimte in het noordelijke deel van de binnenstad is bijna
afgerond, het is mooi geworden!
We zien een grote vernieuwing van het uitgaans - en cultuurkwartier vanaf 2010.
De uitbreiding van het kernwinkelgebied stagneert, er is wel vernieuwing door individuele
winkeliers.
We zien ook dat er witte vlekken zijn. Letterlijk en figuurlijk. De binnenstad kent een aantal
lege plekken en braakliggende terreinen. De binnenstad is nog steeds veel te weinig groen.
Velen die de binnenstad kennen geven aan dat er meer beleving nodig is. De huiskamer van
de stad moet meer zijn dan een gebied waar je shopt, je moet je er ook thuis voelen, graag
willen zijn en van alles tegen komen dat je zinnen prikkelt.
Het is soms ook een rommeltje met het parkeren voor fietsers. Sowieso kan de
bereikbaarheid op onderdelen verder worden verbeterd.

Er is, kortom, nog ongelooflijk veel te doen. Daarbij geldt dat we de binnenstad niet alleen kunnen
verbeteren. We hebben hier als gemeente onze partners hard bij nodig. Vanuit het stadscontract (een
set van projecten waarvoor de provincie Gelderland geld ter beschikking stelt) hebben we een
hoeveelheid geld als gemeente Apeldoorn voor de verbetering van een aantal knelpunten in de
binnenstad.
Daarvoor is een uitvoeringsprogramma gemaakt. Bij het uitvoeringsprogramma hebben we onze
partners actief betrokken bij de inhoud en een actieve rol te geven bij de uitvoering.
Gezamenlijk zijn plannen besproken en ontwikkeld. In het uitvoeringsprogramma staat benoemd
waar de gelden van het provinciale stadscontract aan besteed gaan worden. Daarbij moet u denken
aan vergroenen van de binnenstad. Aan het stimuleren van eigenaren van panden in het
winkelgebied om hun (vaak fraaie, maar even vaak verborgen) gevels op te knappen en zichtbaar te
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maken. Aan verdere verbetering van de openbare ruimte, bijvoorbeeld door mobiele zit – en
speelplekken. Aan verbetering van de verlichting en het aanbrengen van sfeerverlichting. Aan
verbeteringen voor het fietsparkeren en aan verdere verbetering van de bereikbaarheid.
De binnenstad van Apeldoorn is van ons allemaal. Daar willen we ons thuis voelen. Bij wijze van
spreken letterlijk even kunnen uitrusten en met tevredenheid om je heen kijken. Omdat het mooi is,
groen is, lekker gek is soms, spannend misschien. Waar we lekker kunnen eten, verrast worden soms.
Een middag winkel in winkel uit kunnen gaan. Een huiskamer gevuld met een mooi pakket. Fijne
winkels, een gastvrije omgeving. We hebben al een fijne binnenstad. Maar de komende twee jaar
gaan we een verdere verbeterslag maken. Apeldoorn verdient de beste binnenstad.

Johan Kruithof
Wethouder

Hoogspanningskabels Apeldoorn-Zuid ondergronds
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Gemeenteraadsverkiezingen 2014
Het afdelingsbestuur van de PvdA Apeldoorn organiseert op woensdag 4 december 2013 een
ledenvergadering waarin het de definitieve ontwerp-kandidatenlijst alsmede het ontwerpverkiezingsprogramma ter vaststelling aan de leden voorlegt. De ledenvergadering besluit tevens of
en met welke partijen een eventuele lijstverbinding zal worden aangegaan. Alle Apeldoornse PvdAleden hebben inmiddels per e-mail of per post een uitnodiging met de bijbehorende stukken
ontvangen. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het ontwerp-verkiezingsprogramma en de
ontwerp-kandidatenlijst, maar ook aan de voorbereidingen voor de campagne. Hierbij een overzicht
van de verschillende commissies.
Kandidaatstellingcommissie
Piet Bijl (voorzitter)
Ali Wolves
Yasemin Cegerek
Harry Vos
Martin de Jong
(met ondersteuning van onze secretaris, Martine Berends)
Verkiezingsprogrammacommissie
Tom Brands (trekker)
Marga Jonkman
Chris Schouten
Jasper van Alten
Jolanda Reitsma
Rens Smit
Marten Ferwerda
Verkiezingscampagnecommissie
Dirk Westerhof (trekker)
Jurgen Klunder
Tom Brands
Ajla Mandic
Ilse de Graaf
Chris Schouten
Marga Jonkman
Gemeenteraadsverkiezingen 2014
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Terugblik vrijwilligersborrel
Voor alle vrijwilligers en nieuwe leden hield de PvdA Apeldoorn op dinsdagavond 22 oktober een
speciale borrel. Hiermee wilde het bestuur van de PvdA Apeldoorn alle vrijwilligers bedanken voor
hun inzet en nieuwe leden een warm welkom bieden. Want zoals voorzitter Chris Schouten in zijn
welkomstwoord aangaf, zijn zij van cruciaal belang voor een actieve afdeling. Alle nieuwe leden
werden speciaal welkom geheten door Chris. Onze voorzitter nodigde hen uit vooral in gesprek te
gaan met de vrijwilligers.
Deze oproep was niet tegen dovenmans oren gericht. Want er stonden veel gesprekken tussen de
nieuwe leden en vrijwilligers. Deze gesprekken werden onderbroken voor een toespraak van Tweede
Kamerlid John Kerstens. Hij vertelde over zijn werk als Tweede Kamerlid waarin de actualiteit niet
ontbrak. Ook vertelde hij graag samen met de PvdA Apeldoorn campagne wil gaan voeren voor de
gemeenteraadsverkiezingen van volgende jaar maart. Na zijn toespraak gingen de gesprekken verder
en vertelde veel nieuwe leden dat zij actief willen worden. Dus wie weet zij zij bij de volgende borrel
weer aanwezig, maar dan als vrijwilliger. Uiteraard waren bijna de gehele fractie en het bestuur
aanwezig evenals onze fractievoorzitter Marga Jonkman en onze wethouder Johan Kruithof.
Daarnaast was ook fractievoorzitter van de PvdA Gelderland Muus Groot van de partij.

Canvassen
De gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan, dus het is extra noodzakelijk om te gaan
canvassen. Als wij als PvdA er in slagen om onze gehele achterban te mobiliseren om te gaan
stemmen, slaan we al een enorme slag. En een vrijwilliger met een prachtige bos rode rozen die
iemand aan de deur of op straat aanspreekt, daar kan geen folder tegenop. Er zijn al verschillende
data bekend en uw hulp als lid is meer dan welkom! Mocht u het leuk vinden om te helpen met
canvassen, neemt u dan contact op met onze secretaris Martine Berends.
Datum
30 november 2013
7 december 2013
22 februari 2014
1 maart 2014
8 maart 2014
15 maart 2014
19 maart 2014

Tijd
14.00
10.00
n.n.b.
n.n.b.
10.00
10.00
07.00

Locatie
Winkelcentrum De Eglantier
Winkelcentrum Hart van Zuid
n.n.b.
n.n.b.
Raadhuisplein
Raadhuisplein
NS-station laatste dag actie
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Woord van het jaar

door Marten Ferwerda

Het ontrechte proletariaat ondernam ooit zijn historische missie naar bevrijding uit de ketenen van
het kapitalisme. Na de al dan niet gewelddadige eindrevolutie zou de nieuwe mens geboren worden,
vrij van hebzucht en heerszucht. Immers alle productiemiddelen waren dan gemeenschappelijk.
Aldus Marx, een beetje vereenvoudigd.
Er is veel bereikt. In ons deel van de wereld zijn de ketenen niet echt meer knellend. Dit in
tegenstelling tot de positie van vrouwen in de Bengaalse textielindustrie. Ooit zongen we: de staat
verdrukt, de wet is logen. Nu weten we dat wetten bevrijdend kunnen zijn, bevrijdend van het
geweld van gewetenloze ondernemers, van dictaturen en anarchie. De ware vrijheid luistert naar de
wetten, schreef de jonge dichter Perk al ruim een eeuw geleden. De wet bevrijdt ons van de angst
voor honger, zorgt voor onderdak, voor toekomst via onderwijs.
De wet bevrijdt, de wet verplicht. Ik zag op t.v. die mevrouw die zei: ik hoef niet te werken, ik heb
recht op een uitkering. Nee dus mevrouw. Zo was het begrip verzorgingsstaat niet bedoeld. Het was
bedoeld voor mensen die buiten hun schuld geen werk hadden en dus geen inkomen. Maar het kan
ons ook iets leren, namelijk dat het woord verzorgingsstaat verkeerd begrepen kan worden: er wordt
wel voor je gezorgd.
Wie kan werken, moet werken. De teneur van Johan Kruithofs leer- en werktrajecten. De teneur ook
van ons verkiezingsprogramma. En van het woord van het jaar: participatiesamenleving. Niet wat de
SP ervan maakt: je redt jezelf maar. Wel wat we in ons programma schrijven: handen uit de mouwen.

Marten Ferwerda
Columnist koerier PvdA Apeldoorn
Caterplein
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Geslaagde Tafel van Tien Jeugdzorg
Op woensdagavond 30 oktober vond er in Real-X aan de Sleutelbloemstraat in Apeldoorn voor de
tweede maal de tafel van tien plaats. Dit maal zijn tien deelnemers (politici en experts) waaronder
wethouder Paul Blokhuis, provinciaal statenlid Paula Wieggers en tweede kamerlid Loes Ypma met
elkaar in gesprek gegaan over de transitie en transformatie van de jeugdzorg. De opkomst was
aanzienlijk, er waren ruim 80 mensen aanwezig. De avond werd geopend door onze
bestuursvoorzitter Chris Schouten die meteen de juiste toon zette door te zeggen dat ieder kind een
goede start verdient.
Naast de 3 politici waren ook Theo Dhuyvetter (regiomanager van bureau jeugdzorg), Saskia Blom
(inhoudelijk manager van het CJG), Jos van der Staaij (vrijgevestigd psycholoog), Esther Hageman van
(Ambiq, expertise in hulpverlening aan kinderen/jongeren met een licht verstandelijke beperking),
Marja Versteeg (huisarts en bestuurslid van de huisartsenvereniging in Apeldoorn e.o.) en Quirine
Lensvelt van de WMO adviesraad aanwezig. De avond werd geleid door Cor Klein Heerenbrink. Aan
het begin van de discussie werd het meteen duidelijk dat de nieuwe jeugdwet zeer veel kansen biedt.
Op dit moment is de jeugdzorg, met alle verschillende financieringsstromen, erg versnipperd. De
transitie jeugdzorg is een gigantische operatie, die kansen biedt om zo snel en zo goed mogelijk in te
spelen op de hulpvraag van kinderen, jongeren en gezinnen. De hulp kan dan in veel meer gevallen
opgelost worden binnen het preventieve, vrijwillige kader. En kinderen en jongeren hoeven veel
minder snel uit huis geplaatst te worden. De PvdA is een groot voorstander van meer in
huisplaatsingen.
Een boeiende avond met een goede opkomst en de goede inhoudelijke discussies. En daarmee
wederom een geslaagde bijeenkomst. De PvdA Apeldoorn heeft zich ten doel gesteld om twee maal
per jaar een Tafel van 10 te organiseren over een actueel politiek thema.

Tafel van 10 Jeugdzorg bij Real-X
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Hoogspanningskabels Apeldoorn-Zuid
Al eerder berichtte ik u over de geschiedenis van de PvdA met betrekking tot het ondergronds
brengen van de hoogspanningskabels in Zuid. Wat in de vorige raadsperiode begon als een initiatief
van de PvdA raadsleden Co van de Berg en Piet Bijl, werd opgepakt door de opeenvolgende
wethouders Jolanda Reitsma, Rob Metz en tot slot Johan Kruithof. Het is de laatste die dit dossier tot
een goed einde wist te brengen. Wat is er gebeurd; de hobbels op een rijtje.
Na de aanvankelijke blijheid dat de hoogspanningskabels ondergronds zouden worden gebracht
bleek in 2011 dat het traject te veel geld ging kosten. Groot was de teleurstelling dat Tennet (die de
klus moest gaan doen) in dat jaar met een behoorlijke verhoging van de kosten kwam. Er moest nog
2,7 mln. extra op tafel komen. Omdat er een grote herstructurering voor de Vogelbuurt in gevaar zou
komen (en daarmee ook de bijdrage van woningcorporatie De Goede woning), werd besloten een
verkort tracé ondergronds te brengen. Iedereen mopperde op dit compromis, maar uiteindelijk zou
dit wel doorgaan met in het achterhoofd twee zaken:
1. Beter een half ei dan een lege dop en;
2. We maken het in het bestemmingsplan mogelijk dat er alsnog een lang tracé kan worden
aangelegd, mochten er kansen voorbij komen om dat te realiseren.
En gelukkig kwamen die kansen voorbij. Ondertussen bleek namelijk dat in de Tweede kamer
minister Kamp een plan aan het uitwerken was om in heel Nederland op een flink aantal locaties de
hoogspanningskabels ondergronds te laten brengen in dichtbewoonde gebieden. Apeldoorn is toen
zeer actief in overleg gegaan met het ministerie om ze te wijzen op onze deels gestagneerde
plannen. En dat is gelukt; als alles doorgaat dan kunnen wij in 2017 geld krijgen om de
hoogspanningskabels van het hele tracé ondergronds te gaan brengen.
Wij hebben geluk omdat een van de eisen die Kamp stelt cofinanciering is. En dat geld hebben we
gereserveerd, evenals de provincie en de woningbouwcorporatie. Omdat we niet tot 2017 wilden
wachten, gaan we de benodigde 2,7 mln. voorfinancieren. De gehele Raad is hiermee akkoord
gegaan. En zodoende kon op 15 november het contract met Tennet worden ondertekend. We zijn
blij voor alle bewoners in het gebied dat na deze jarenlange worsteling, het hoogspanningstracé
eindelijk ondergronds gaat. In 2015 beginnen de werkzaamheden en we hopen dat het project in
2016 klaar is.
Marga Jonkman
Fractievoorzitter PvdA Apeldoorn
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Agenda
Ledenvergadering
Datum: Woensdag 4 december 2013
Locatie: ACEC Café, Museumpassage
Tijd: 19.30 – 22.00

Nieuwjaarsbijeenkomst
Datum: Maandag 13 januari 2014
Locatie: De Wilde Pieters
Tijd: 19.00 – 22.00

Tafel van 10 binnenstad
Datum: Woensdag 26 februari 2014
Locatie: Apeldoorn Business Campus
Tijd: 19.00 – 22.00

Gemeenteraadsverkiezingen
Datum: Woensdag 19 maart 2014
Locatie: Apeldoorn
Tijd: 07.00 – 21.00
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De fractie
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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

Waterschap
Eppo Gutteling
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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 email of per
post.
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Colofon
PvdA Koerier november 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

apeldoorn.pvda.nl
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