
In deze tijden zijn belangrijke zaken dichtbij. Het gaat dan over de mensen om je 

heen; je gezin, je vrienden, je buren en collega’s, maar zeker ook je werk. In tijden 

als deze is de zorg voor elkaar zo belangrijk omdat we de gedachte hebben dat we 

het met elkaar moeten doen. De overheid is niet meer de partij die zekerheid biedt en 

waar u als het misloopt terecht kunt. Althans: we weten het niet zeker; er is 

onzekerheid op alle fronten.  

U kent mij niet als een pessimist, maar het zijn de geluiden die ik/wij horen als we 

gaan canvassen in de wijken. Diederik Samsom is een fervent fan van het canvassen 

en dat kan ik me goed voorstellen. Je hoort veel in gesprek met mensen aan de deur 

en op straat.  

In de afgelopen maanden waren we bijv. in het gemeentehuis bezig met de 

detailhandelsvisie, waarin we nieuwe initiatieven de kans willen geven; 

ondernemerschap belonen met als achterliggend idee het stimuleren van onze 

plaatselijke economie en dat betekent voor veel mensen werkgelegenheid. Maar de 

zorg van de zittende ondernemers over het consumentenvertrouwen is reëel, de 

omzet loopt terug. En voor hen is elke nieuwe kans voor anderen een bedreiging en 

een mogelijke terugloop in de omzet. Van hen wordt het uiterste gevraagd. Dat zijn 

moeilijke overwegingen en de woede van de zittende ondernemers snap ik. 

Wat we vaak hoorden was zorg om de zorg. 

- Mensen die ouder worden en onzeker zijn of ze wel hulp kunnen krijgen als 

dat nodig is.  

- Een echtpaar waarvan er 1 dement aan het worden is; hoe moet dat in de 

toekomst 

- Een moeder met een meervoudig gehandicapt kind. Ze zorgt er zelf voor maar 

weet niet hoe lang ze het financieel nog kan volhouden.  

Als men mij vraagt wat ons grootste speerpunt (en dat wordt momenteel minstens 1x 

per week gevraagd) is in de komende jaren dan is dat de zorg. Krijgen mensen de 

hulp die nodig is, zijn er genoeg mensen om hen heen die ervoor kunnen zorgen dat 

ze langer op zichzelf kunnen wonen. 

In ieder geval zal de gemeente, wij, ervoor moeten zorgen dat de Zorg, jeugdzorg en 

de participatiewet goed geregeld gaan worden. Het verlangt veel van de raadsleden  

die in maart gekozen worden. Het werk is intensief maar zo belangrijk. Het vraagt 

bevlogenheid en veel tijd. Gelukkig hebben we een team wat daar klaar voor is. U 

kunt ervan op aan dat we hard werken om zoveel mogelijk zetels binnen te halen. Ik 

heb in een van de Koeriers al vermeld hoeveel mensen daar eigenlijk mee bezig zijn; 

de selectiecommissie met Piet Bijl, de scoutingcommissie met Eppo Gutteling, het 

campagneteam met Dirk en Tom, het bestuur met Chris Schouten en ook een 

belangrijke rol speelt het ombudsteam waar Ernst Zegers Gerard vervangen heeft. 

Allemaal enthousiaste mensen die zich helemaal belangeloos inzetten voor de PvdA 

Apeldoorn. Mensen bedankt en ik hoop dat we elkaar nog veel zien.  

In onze eigen kring hebben we een paar mensen verloren: Ben Ludeman is daar een 

voorbeeld van. Adele van Ton en vanochtend kreeg ik de kaart van Martha Smit. Zij 

heeft een persoonlijke boodschap voor ons in haar rouwkaart gezet. Bijzonder is dat. 


