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Van de voorzitter 

 

 

 

 

 

Beste partijgenoten, 

Begin december 2013 stelden de leden het verkiezingsprogramma ‘Aanpakken en Doorzetten’ en de 

kandidatenlijst vast. Hierna konden wij – in samenwerking met het landelijk partijbureau – aan de 

slag met het fabriceren  van een verkiezingsmagazine, een flyer en posters. Voor het geval u een 

poster of een verkiezingsmagazine wenst, laat het ons weten (via onze secretaris Martine Berends, 

bereikbaar via e-mail mcberends@tele2.nl en telefoon 06-14772911). Ondertussen hebben wij onze 

kandidatenlijst bij de gemeente ingeleverd en het formele bewijs  ontvangen dat wij aan de 

verkiezingen mee mogen doen. Niets staat ons dus meer in de weg. 

Wij startten eind december met de campagne door te canvassen in de wijk Zuid. Zij die via de sociale 

media (Twitter, Facebook) of onze website onze activiteiten volgen, zullen hebben gemerkt dat de 

PvdA bijna elke zaterdag in een wijk van Apeldoorn is te vinden.  Daar reiken wij rozen uit en gaan wij 

in gesprek met bewoners over hun buurt. Dit blijven wij de komende zaterdagen doen. Voor wie ons 

wil helpen bij de campagne, laat het ons weten. Hoe meer rood op straat hoe beter! 

In deze Koerier treft u weer bijdragen aan van onze fractievoorzitter/lijsttrekker Marga Jonkman en 

wethouder Johan Kruithof. Marga gaat in op haar bevindingen tot nu toe in de verkiezingscampagne. 

Johan geeft een beeld van al die zaken waar hij als wethouder mee bezig is, zoals het beperken van 

de instroom van uitkeringsgerechtigden,  de toekomstagenda voor de wijk Zuid en het dorp Ugchelen 

en de binnenstadontwikkeling. 

Ook onze vaste columnist Marten Ferwerda heeft weer een bijdrage geleverd. Hij gaat onder de titel 

‘Onze kracht’ in op de kracht van klassieke politieke partijen en de irrationele keus op lokale partijen. 

Ik  wens u veel leesplezier toe en ons een goede uitslag bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 

maart aanstaande! 

 

 

 

P.S. En wie het gemist heeft, wij kunnen terugzien op een goedbezochte en gezellige Nieuwjaarsre-

ceptie bij de Wilde Pieters. Een ieder die aanwezig was: bedankt! Gezelligheid maak je immers met 

elkaar. 

mailto:mcberends@tele2.nl
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Van de fractievoorzitter 

 

 

 

 

 

Op naar de verkiezingen van 19 maart! 

Al enige tijd staat mijn vrije tijd in het teken van de verkiezingen. Er zijn vorig jaar bijeenkomsten 

over de tafels van 10 geweest, de campagne en het verkiezingsprogramma. Nu komen de 

activiteiten rondom de verkiezingen echt in een stroomversnelling op gang. 

We hebben 2 PvdA groepsapps die over van alles en nog wat gaan, maar vooral over het canvassen 

en het campagnemateriaal. Elke zaterdag zijn we in een andere dorps of wijkkern om daar met 

mensen te praten over hun wijk. U ziet de stukjes elk weekend op de website verschijnen vergezeld 

van foto’s. Een zeer nuttige en leuke activiteit trouwens. En fijn dat het niet zo’n koude winter is. 

De agenda begint al aardig vol te lopen met allerlei organisaties die het fijn zouden vinden als je een 

pitch houdt, een debat voert of gewoon kennis komt maken. En in de komende weken zullen er nog 

aardig wat volgen. Leuk dat de Apeldoorners zo geïnteresseerd zijn in de gemeentepolitiek. En leuk 

ook om te doen. Gelukkig hoef ik mezelf niet in tienen te splitsen en doen er meerdere mensen uit 

de toekomstige fractie mee. En ook Johan als huidig en hopelijk ook toekomstig wethouder heeft zijn 

agenda op dit vlak flink vol zitten. 

Wat me wel opvalt is dat ik, veel meer dan normaal, geacht wordt over allerlei onderwerpen een 

(korte) mening te hebben. Ik heb inmiddels al een map op de laptop vol met stukjes die ik heb 

geschreven voor uiteenlopende organisaties. Ook op RTV Apeldoorn waar ik TV en radio opnames 

had, werd mij over van alles en nog wat het hemd van het lijf gevraagd. Wil ik bijvoorbeeld maar 

even ja of nee antwoorden op een aantal stellingen. Het ging o.a. om de volgende stelling; “meer 

grond in de gemeente beschikbaar stellen voor de Stadsakkers”. Hierop heb ik nee geantwoord, in de 

veronderstelling dat men momenteel al ruim in de grond zit. Maar het kan natuurlijk ook anders zijn.   

Soms is het wel fijn om even geen mening te hebben. Of echt inhoudelijk dieper in te gaan op een 

bepaald onderwerp. Maar ik vrees dat dat nog even zal duren tot na de verkiezingen. Het voordeel 

ervan is wel dat ik straks zeker niet met mijn mond vol tanden kom te staan als de grote debatten 

beginnen. Al maak je me ’s nachts wakker en je vraagt wat het speerpunten voor de PvdA in de 

komende verkiezingen zijn, dan heb ik mijn antwoord paraat. 

 

Marga Jonkman 

Fractievoorzitter PvdA Apeldoorn 
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Van de wethouder 

 

 

 

 

 

 

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

wethouder is het van belang je aandacht goed te verdelen. Tenslotte 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. 

Ook deze periode 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 nog steeds). Het is 

verheugend te zien dat de instroom van nieuwe bijstandsgerechtigden stabiliseert. In Apeldoorn zijn 

er momenteel om en nabij 3.300 uitkeringsgerechtigden. Een belangrijk instrument dat we daarbij 

gebruiken is het programma Direct Actief. Met deze 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. 

In Zuid en Ugchelen is de Toekomstagenda omgezet in een stadsdeelplan. Als het ware het antwoord 

van de gemeente Apeldoorn op wat bewoners hebben aangegeven belangrijk te vinden. De komende 

periode betekent dit dat we gaan werken aan de ontwikkeling van het sociaal wijkteam Zuid, aan de 

verbetering van de bereikbaarheid van Zuid, aan de aanpak van de overlast van hondenpoep, maar 

ook bijvoorbeeld aan de realisatie van een plek voor jongeren in Ugchelen. Samen met de wijkraad 

Zuid en de dorpsraad Ugchelen is het stadsdeelplan Zuidwest besproken en de gemeenteraad heeft 

onlangs het stadsdeelplan vastgesteld 

Sommige dromen van de bewoners in Zuid zijn al uitgekomen. De afgelopen periode is het gelukt 

geld bij elkaar te sprokkelen voor het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels. Het hele 

deel in Zuid gaat onder de grond. De eerste activiteiten zijn al gestart. Eind van dit jaar liggen de 

kabels onder de grond zodat in 2015 begonnen kan worden met de nieuwbouw in de Vogelbuurt. 

Voor de binnenstadontwikkeling is voor de komende twee jaar veel geld vrijgemaakt. Dat is mede 

dankzij een investeringssubsidie van de Provincie Gelderland gelukt. In totaal is voor de komende 

jaren bijna 6 miljoen beschikbaar! De eerste 8 ton is een uitvoeringsprogramma gemaakt samen met 

alle betrokkenen (bewoners, winkeliers, ontwikkelaars, grondeigenaren e.d.). Er gaan middelen naar 

vergroening van de binnenstad, naar nieuwe verlichting en herinrichting van de openbare ruimte. 
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Maar ook wordt hard nagedacht hoe met nieuwe middelen en mogelijkheden leegstand bestreden 

kan worden. De binnenstad is tenslotte de huiskamer van onze mooie gemeente. 

En dat Apeldoorn een mooie gemeente is waar het prettig wonen, werken en verblijven is dat weten 

we allemaal. Maar, ik begon er mee, de verkiezingen staan voor de deur. Er staan grote opgaven op 

ons te wachten. Taken die van de Provincie en het Rijk naar de gemeenten gaan. U weet dat 

allemaal. Zorg, Jeugd en Participatie. Belangrijke taken waarbij juist ook de PvdA in de uitvoering 

nodig is. Opdat Apeldoorn naast een mooie gemeente, ook een sociale gemeente blijft.  

 
 

Johan Kruithof 

Wethouder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Het Caterplein
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Campagne 

gemeenteraadsverkiezingen 2014 

Woensdag 19 maart nadert snel. Het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst zijn eind 2013 
vastgesteld en ondertussen is de campagne in volle gang. Bijna elke zaterdag gaat het 
campagneteam op pad en iedere week zijn er debatten waar onze kandidaten aan deelnemen.  
 
Het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst kunt u eenvoudig terug vinden op onze website 
onder het kopje ‘verkiezingen’. Behalve deze twee documenten treft u daar ook ons 
verkiezingsmagazine aan, de flyer, de poster en binnenkort het speciale verkiezingsfilmpje. Wilt u 
graag een poster hebben, neemt u dan contact op met onze secretaris Martine Berends.  
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Het magazine en de poster 

 

 

 

 

 

 

 
De flyer
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Campagne
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Onze kracht       door Marten Ferwerda 

 

De lokalen gaan winnen, schrijft de krant. Vreemd. Lokale partijen staan erom bekend dat ze na 

verkiezingen altijd ruzie maken onder elkaar. Logisch ook, want behalve hun lokaliteit hebben ze 

geen gemeenschappelijk uitgangspunt en doelstelling. En die lokaliteit is als ijs bij invallende dooi. 

Het belang van Apeldoorn is grotendeels fictie. Moet de binnenstad opgeknapt worden of heeft de 

aanleg van fietsassen prioriteit? Orpheus of AGOVV? Grote kavels of sociale woningbouw? 

Verbreding van de Kanaalweg of een rondweg rond Loenen en Eerbeek? Politiek, ook gemeentelijke, 

is het zoeken van aanvaardbare compromissen, een breed draagvlak. 

De klassieke politieke partijen hebben een ideologische basis. De PvdA kiest voor het zwakke, kiest 

voor maatschappelijke verheffing. Daarmee kun je de gemeentepolitiek in. Investeren in onderwijs, 

in sport voor iedereen, in betaalbare woningen, in goed openbaar vervoer. De VVD kiest voor ieder 

voor zich. Dus voor asfalt en grootwinkelbedrijven, voor inkrimping van sociale hulpverlening. De 

kiezers van deze partijen hebben hetzelfde uitgangspunt. Je zou zeggen dat dat andere kiezers 

helderheid verschaft. 

Waarom dan toch die irrationele keus voor de lokalen en dan maar afwachten hoe lang het duurt 

voor ze elkaar de tent uitvechten? Het moet te maken hebben met de vlucht in de veiligheid van het 

kleine. De wereld is steeds meer een beangstigend fenomeen. Globalisering, Europa. Natuurlijk, we 

kopen de producten uit China en Bangladesh. We overschrijden grenzen met groot gemak en betalen 

in Zweden en Spanje met euro’s. Maar we verzetten ons tegen gemeentelijke fusies want we 

koesteren het eigene, het nabije. 

Je kunt je afvragen in hoeverre die vlucht in het eigene, het herkenbare, mag meespelen in je 

benadering van de kiezer. De sociaal-democratie is van meet af aan internationaal georiënteerd: de 

arbeider heeft geen vaderland. Toch lijkt mij dat niet verstandig. Marga Jonkman is niet het 

verlengstuk van Diederik Samsom. Je moet van Apeldoorn houden, zei ze eens tegen mij, om hier een 

goed gemeenteraadslid te zijn. Akkoord. Van Apeldoorn houden betekent de problemen van stad en 

dorpen kennen. Er een oplossing voor willen zoeken. Laten onze mensen dat aan de kiezers vertellen 

en voorleven. 

In de jaren dat ik bestuursvoorzitter van een wijkraad was kwam er eenmaal een raadslid langs dat 

van mij een rondleiding door de wijk en een overzicht van de problemen wilde. Lijkt mij 

aanbevelenswaardig voor ieder gemeenteraadslid. 

 

Marten Ferwerda 

Columnist koerier PvdA Apeldoorn  
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Nieuwjaarsbijeenkomst 

 

Maandagavond 13 januari 2014 vond de nieuwjaarsreceptie van de PvdA Apeldoorn plaats in De 

Wilde Pieters. Een luchtig programma met de traditionele nieuwjaarstoespraken van 

bestuursvoorzitter Chris Schouten en fractievoorzitter Marga Jonkman. Tussendoor werd de muziek 

verzorgd door Tom Haze. Verder was een ieder natuurlijk in de gelegenheid om elkaar een gelukkig 

nieuwjaar te wensen. De nieuwjaarstoespraken van Chris en Marga zijn op de website te vinden. 

 

 

 

Meer lezen? 

Op onze website staan nog veel meer artikelen. U kunt de website bezoeken 

door naar apeldoorn.pvda.nl te gaan. 

 

 

       Nieuwjaarsbijeenkomst PvdA Apeldoorn in de Wilde Pieters
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 Agenda 

 

Bezoek staatssecretaris Sharon Dijksma 

Datum: Maandag 17 maart 2014 

Locatie: Marktplein 

Tijd: 14.00 – 15.00  

 

Lijsttrekkersdebat 

Datum: Maandag 17 maart 2014 

Locatie: Podium Gigant, Nieuwstraat 

Tijd: aanvang 20.00  

 

Ledenvergadering 

Datum: Woensdag 23 april 2014 

Locatie: ACEC Café 

Tijd: inloop 19.30, aanvang 20.00 

 

Vanwege de campagne is de agenda erg vol en staat niet alles in dit overzicht. 

Ga voor een volledig en actueel overzicht naar onze website apeldoorn.pvda.nl  

 

 

 

Campagne Tweede Kamer verkiezingen Raadhuisplein september 2012 
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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 e-mail of per 

post. 
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Colofon 

 

PvdA Koerier februari 2014 

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 

  

 

 

 

 

 

apeldoorn.pvda.nl  


