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Van de voorzitter 

 

Drukke tijden  
 

Beste partijgenoten, 

We hebben een drukke tijd achter de rug, maar ook zeker nog drukke tijden voor de boeg. Het was 

een bewogen najaar. De dynamiek is groot. Ik kijk tevreden terug op de maand november, waarin we 

behalve de ledenvergadering waarbij de begroting voor 2015 werd vastgesteld, ook een geslaagde 

Tafel van 10 over de langdurige zorg organiseerden en een debat in aanloop naar de verkiezing voor 

de lijsttrekker van de PvdA Gelderland. Ik ben erg trots op onze mensen in zowel bestuur als fractie 

en hoe we dit in goede samenwerking en met goede resultaten hebben klaargespeeld. De 

samenwerking en het overleg tussen wethouder-fractie-bestuur verloopt uitstekend. Constructief en 

in een open sfeer. En dat is buitengewoon prettig.  

 

In deze nieuwsbrief treft u behalve de reguliere bijdragen van de fractievoorzitter, wethouder en 

onze vaste columnist ook een stukje van oud-wethouder Fokko Spoelstra, die nu zijn zinnen heeft 

gezet op de provinciale politiek. Spannend!  

Na dit jaar de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen en de Europese verkiezingen staat het 

eerste kwartaal van 2015 in het teken van de decentralisaties en de campagnes voor de 

Waterschappen en de Provinciale Staten. Terwijl ik dit voorwoord schrijf, bereikt mij het nieuws dat 

Eppo Gutteling gekozen is op plek 2. Goed nieuws! En op zaterdag 20 december wordt tijdens de 

gewestelijke ledenvergadering de lijst voor de Provinciale Staten vastgesteld. Fokko Spoelstra staat 

op een verkiesbare plaats en ik hoop dat dit zo blijft, want ik gun Fokko na de verkiezingen van harte 

een plekje in de Staten van Gelderland.  

Weer even terug naar Apeldoorn. Ik wil een groot compliment maken aan onze fractie en wethouder 

die keihard werken om lokaal ons sociale gezicht te laten zien en er ook echt werk van maken. Alle 

inspanningen zijn niet altijd even zichtbaar, maar neemt u maar van mij aan dat wij enorm trots 

mogen zijn op onze mensen. Het gaat om de zaken die er toe doen, zoals werk, zorg en het sociaal 

vangnet. Op onze website treft u een overzicht waarbij een aantal (nog lang niet allemaal!) van deze 

inspanningen opgesomd staan. Weet dat deze inspanningen bovendien niet onverdienstelijk zijn en 

realiseert u zich daarbij dat de nieuwe fractie pas circa driekwart jaar incl. zomerreces aan de slag is. 

Ga zo door zou ik zeggen! Ook niet altijd even zichtbaar is ons lokale PvdA Ombudsteam. Maar dat 

mag u ook van mij aannemen; daar wordt hard gewerkt om mensen die tussen wal en schip vallen of 
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dreigen te vallen verder te helpen. Ook ons Ombudsteam met kartrekkers Gerard Docter en Harry 

Vos verdienen een compliment!  

Een mededeling van praktische aard: Na 2,5 jaar geef ik de redactie van de Koerier door aan ons 

bestuurslid Hans van Kampen. Mocht u dus vragen hebben met betrekking tot onze nieuwsbrief, dan 

kunt u zich vanaf nu tot hem richten. Hij stelt zich in deze koerier kort voor.  

Rest mij u voor dit moment fijne feestdagen te wensen en een prettige jaarwisseling. Ik hoop u allen 

te zien in het nieuwe jaar tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst op 12 januari bij de Wilde Pieters. Het 

zijn drukke tijden. Maar nu eerst even tijd voor de feestdagen, tijd voor elkaar. 

 

Tom Brands 

Voorzitter PvdA Apeldoorn 
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Van de fractievoorzitter 
 

 

 

 

 

 

Wat is van waarde? 

De PvdA Apeldoorn heeft een lange traditie in het volgen van een eigen koers, los van PvdA landelijk. 

Dan bedoel ik niet dat wij geen sociaal democratische principes hebben, want natuurlijk hebben wij 

die wel, al zal de een wat meer socialistisch en een ander wellicht wat meer liberaal zijn.  

Toch hebben we een ding gemeenschappelijk; wij worden gedreven door onze idealen, door onze 

waarden. En dat maakt toch echt het verschil. Met veel plezier denk ik terug aan mensen als Piet Bijl, 

die vaak riep: “leve de revolutie”. Waarmee hij volgens mij bedoelde: vaar je eigen koers en laat je 

niet opjagen door een keurslijf. En ook Ton Kunneman en Co van den Berg waren vooral gedreven 

door waarden, al zou je ook kunnen zeggen door hun eigen stokpaardjes.  

Als we dan kijken naar ons nieuwe team, dan zie ik een fractie en wethouder die deze traditie 

voortzetten. Los van hoe populair de PvdA is, los van de discussies die op landelijk niveau een rol 

spelen. Wij varen onze eigen koers; idealistisch en pragmatisch. Wij willen vooral resultaten voor de 

mensen waarvoor wij het doen.   

Nog steeds staan we achter de maatregelen die landelijk over ons heen komen. De gemeente kan dat 

beter dan het Rijk. Maar dat kan niet met de bezuinigingen die tegelijker tijd ingeboekt worden. Dat 

is de grote fout die is gemaakt. En dat moet maar eens gezegd worden!   

Onder andere dit doen wij in Apeldoorn: 

- Het sociaal vangnet; alle gelden die daarvoor bedoeld zijn willen wij besteed zien aan dit 

doel. Met nadruk aan maatregelen voor kinderen (schoolfonds en extra middelen voor 

Leergeld).  

- Kwijtschelding gemeentelijke lasten, ook voor ZZP-ers in de bijstand.  

- Er zijn veel extra gelden losgekomen voor het verzachten van de maatregelen rondom 

huishoudelijk hulpen. Ton Heerts heeft zich hier persoonlijk mee bemoeid. Altijd fijn zo’n 

prominent strijder te hebben in Apeldoorn. Zo konden wij schriftelijke vragen stellen en 

worden de middelen ingezet. De gesprekken met ABVA-KABO en o.a. Verian lopen.  

- De arbeidsregio wordt door Apeldoorn, ofwel Johan Kruithof aangevoerd. Johan sleept alle 

regelingen naar Apeldoorn die er mogelijk zijn. Het is heel spannend wat er gebeurt met o.a. 

de Felua. We houden dat nauwlettend in de gaten. Wij zijn duaal en ook kritisch naar Johan!! 
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- De bezuinigingen van een paar jaar gelden op preventieve taken in Jeugdwelzijn, willen wij 

zoveel mogelijk terugdraaien. Alleen met een goed preventief veld is er een goede Jeugdzorg 

mogelijk.  

- De discussies in de tafels van 10 zorgen voor een hoop denkkracht en verbinding.  

- De 2 Apeldoornse voorbeelden van ex-politici met waarden: Eppo Gutteling met de 

Stadsakkers en Ton Kunneman en Mechelien Burghout met de buurt coöperatie: ”Zuid doet 

het samen”.  

En zo kan ik nog wel even doorgaan met trots te zijn op onze eigen PvdA-ers in Apeldoorn. Wordt 

vervolgd………. 

 

Marga Jonkman 

Fractievoorzitter PvdA Apeldoorn 
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Van de wethouder 

 

 

 

 

 

 

 

Drukke tijden in Apeldoorn 

Drukke tijden in Apeldoorn. Er gebeurt veel. Veel ten goede, maar soms ook onverwacht dingen die 

je niet wilt. Een gaslek in Zevenhuizen waarvan ook een verzorgingstehuis het slachtoffer wordt. 

Meerdere dagen zitten mensen in de kou. Hartverwarmend is het dan om te zien hoe mensen elkaar 

helpen en bijstaan. Vele vrijwilligers hebben er mede toe bijgedragen dat alles relatief goed is 

afgelopen. Op het moment dat ik dit schrijf heeft iedereen weer gas. Fijn. 

De afgelopen weken heeft de gemeenteraad op het terrein van Werk en Inkomen een paar 

belangrijke beslissingen genomen. Er is een sociaal vangnet vastgesteld. Een vangnet op basis 

waarvan mensen met de laagste inkomens, vaak mensen met een bijstandsuitkering, wat extra 

financiële ondersteuning kunnen krijgen. Het was niet gemakkelijk dat vangnet te maken. Er is vanaf 

1 januari a.s. een hele nieuwe situatie ontstaan. Veel nieuwe regels die ons vanuit den Haag worden 

voorgeschreven. Opheffing van de landelijke regelingen voor tegemoetkoming van ziektekosten voor 

chronisch zieken en gehandicapten. Nieuw armoedegeld vanuit den Haag. Kortom, het hele 

minimabeleid (dat we nu dus sociaal vangnet noemen) moest op de schop. 

Op de gemeentelijke website kan iedereen terecht die meer van het sociaal vangnet zelf wil weten. 

De gemeente Apeldoorn geeft de komende jaren meer dan 7 miljoen euro per jaar uit voor het 

sociaal vangnet. Maar nog steeds is het spannend of se komende maanden de beschikbare middelen 

ook bij de mensen terecht komt die het echt nodig hebben. Als wethouder ben ik trots op wat we 

met elkaar hebben bereikt. Denk aan de motie. Raadsbrief aangenomen, van onze Ties Stam om juist 

voor kinderen nog wat extra's te doen via het onderwijs. Al met al mag de PvdA tevreden terugkijken 

op de totstandkoming van het sociaal vangnet. Extra mooi is het te weten dat ons PvdA ombudsteam 

de komende maanden nauwgezet gaat volgen hoe het gaat met het sociaal vangnet. Zo zijn we als 

afdeling op allerlei fronten actief op dit belangrijke onderwerp! 

Ook de Kadernota participatiewet is bijna rond. 18 december gaat naar verwachting de 

gemeenteraad die Kadernota vaststellen. Daarin worden een aantal zaken geregeld met het oog op 

de komst, per 1 januari a.s., van de Participatiewet. Die wet geeft de gemeente extra taken op het 

terrein van de sociale werkvoorziening (bij ons geregeld via de Felua) en mensen die na 1 januari 

onder de Wajong zouden vallen. Een nieuwe doelgroep en een nieuwe taak voor de gemeente. Ook 

als het om deze Kadernota gaat ben ik trots en tevreden dat we dat in Apeldoorn op deze manier 

kunnen doen. De tijdelijke contracten van SW medewerkers bij de Felua hebben we kunnen 

omzetten in vaste contracten. We hebben afgesproken dat het beschutte werken beschikbaar blijft 
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voor een groep mensen die daarop is aangewezen. Ook dat blijft de Felua doen. En we gaan stevig 

aan de slag om zo veel mogelijk mensen zonder werk een direct actief programma te bieden. 

Behoorlijk ambitieus, maar tegelijkertijd een dure plicht. Zeker voor ons als sociaal democraten! 

 

In mijn onderwijsportefeuille zijn we gestart met een lokaal educatief overleg (een LEA zoals dat 

heet) ter vervanging van een al jaren lopend groot overleg. In een LEA overleggen gemeente, de 

kinderopvang en schoolbesturen met elkaar op een meer verplichtende manier! Belangrijke 

onderwerpen zijn de ontwikkeling van het passend onderwijs en nieuwe verbindingen tussen 

kinderopvang en onderwijs (zogenaamde integrale kindcentra of IKC's). Ook onderwijs is voor ons als 

sociaal democratie een prioriteit. Groei en ontwikkeling van individuen en daarmee van de 

samenleving begint bij onderwijs! 

 
Zoals ik in een vorig artikel schreef, besturen is niet voor bange partijen en niet voor bange mensen. 
We dragen verantwoordelijkheid juist ook in deze tijd. Om, samen met burgers, instellingen, 
ondernemers, Apeldoorn een nog betere en mooiere gemeente te maken en op te komen voor hen 
die, al dan niet tijdelijk, minder mee kunnen komen. 
 

 

Johan Kruithof 

Wethouder van de gemeente Apeldoorn namens de PvdA 
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“ Integratie”  
 

 

 

 

 

door Marten Ferwerda 

Het staat mij nog helder voor ogen.  Met atheneum-5 praat ik over ontwikkelingshulp. Jaren ‘70. Ik 

leg uit dat het westen honderden jaren in de derde wereld heeft gekocht, gepikt, gegraaid, gestolen, 

geroofd. Nu zijn wij rijk en zij arm. En zij zien dat. En ik zeg: ik vrees dat zij, als wij niet een deel 

teruggeven, het komen halen. In de rij naast mij hoor ik een commentaar: “en terecht”. Het is de 

jongeheer Eppo Gutteling. Ik kijk hem aan en zeg hem na: en terecht. 

Een vooruitziende blik. Alleen dat halen kreeg een vorm waaraan wij niet hadden gedacht. Als 

gastarbeider, met gezinshereniging. Als vluchteling, economisch, politiek, religieus. Op de loop voor 

oorlogsgeweld. Onder aan vrachtwagens hangend, bij honderden in gammele bootjes, ’s nachts 

stiekem de grens over. Illegalen. Fort Europa is zo lek als een mandje. Nog een geluk voor die mensen 

dat Europa nog steeds zo’n onsamenhangend geheel is.  

Maar een ding weten we zeker. Ze moeten zich aanpassen. Tot voor kort met behoud van eigen 

cultuur. Dat was natuurlijk jammer voor hun vrouwen en homo’s. Maar nu wordt het ernst: 

integratie. Het land van aankomst moet centraal, zegt Asscher. De nieuwe flinksheid. 

Natuurlijk want dat is goed voor hun kinderen en voor ons. Maar toch zit iets mij helemaal niet 

lekker. Toen wij een poosje bij hen kwamen wonen, leerden wij toen hun taal? Pasten wij ons aan 

aan hun gewoonten, normen en waarden? Nee, want die stonden veel lager dan de onze, vonden 

wij. Vind ik ook. Vrouwenbesnijdenis, weduwenverbranding, ik ril bij de gedachte. En toch….. 

In een andere tijd zei Ed van Thijn het zo mooi: de wetten in dit land gelden voor iedereen. Verder 

mag je denken wat je wilt. Wijsheid van eeuwen her: Gedanken sind frei. Wie hier woont en werkt, 

spreekt de taal en houdt zich aan de wet. Maar mag je misschien met weemoed terugdenken aan de 

Middellandse Zee of de Atlantische Oceaan? Mag je elkaar verhalen vertellen over de saamhorigheid 

in je oude dorp? Soms kijken naar de televisie uit je oude vaderland? Een mens is meer dan een 

staatsburger alleen. Het hart heeft redenen die de rede niet kent. 

Wil Links niet te flinks worden? 

 

Marten Ferwerda 

Columnist koerier PvdA Apeldoorn 



       
 

PvdA Apeldoorn Koerier nieuwsbrief december2014  

Van Apeldoorn naar Arnhem?! Lijsttrekkersverkiezingen 
 

Het zal u als trouwe lezer van de Koerier vast niet ontgaan zijn: ik had me kandidaat gesteld voor het 

lijsttrekkerschap van de PvdA in Gelderland. Als enige partij in de Gelderse Staten heeft de PvdA, zij 

het na enige interne aarzelingen, een lijsttrekkersverkiezing georganiseerd. Spannend: krijgen we wel 

de juiste lijsttrekker, komen er wel voldoende kandidaten, en gaan we als partij elkaar intern niet 

teveel de maat nemen en meer van dat soort vragen passeerden de revue. De praktijk leert dat het 

allemaal reuze is meegevallen! Sterker nog: in mijn optiek is zo’n verkiezing voor herhaling vatbaar. 

Wat mij betreft heeft de ledendemocratie de toekomst. 

Geen ongelukken dus maar een leuk proces waarbij niet 

alleen de kandidaat lijsttrekkers: Peter Kerris, Willie van 

Tuil, Jaap Huurman en ik, maar ook de leden op een 

inspirerende wijze met elkaar in discussie zijn gegaan over 

de toekomst van een sterk en sociaal Gelderland. Eerst in 

Wageningen met de Jonge Socialisten, daarna op locatie in 

Arnhem, Doetinchem, Nijmegen en uiteraard het 

zinderende slotdebat op 1 november in Apeldoorn. Steeds 

met rond de 50 -60 aanwezigen, en dat soms op een 

prachtige zaterdagmiddag of een donkere vrijdagavond. 

Provinciale politiek leeft onder de PvdA leden. En dan merk 

je dat in de Achterhoek (spoorverdubbeling naar 

Winterswijk) weer heel andere thema’s leven dan 

bijvoorbeeld in Apeldoorn (natura 2000 vs. toerisme), maar 

dat maakt de rol van de provincie Gelderland nu ook juist 

zo boeiend: welke uitdaging ga je nu als provincie met 

uiteindelijk ook beperkte middelen wel ondersteunen en welke in mindere mate: kiezen dus! 

Leden konden van 1 tot en met 11 november 24.00 hun stem uitbrengen. En dat is ook gedaan door 

iets meer dan 18% van de leden, zo is de kiesdrempel van 15% ruim overschreden. Uiteindelijk heeft 

via ons getrapte systeem, 51.2% van de leden voor Peter Kerris gekozen en 48.8% voor mij. Uiteraard 

had ik gehoopt uw lijsttrekker te mogen zijn, maar met Peter hebben we ook een zeer goede 

kandidaat: enthousiast, bevlogen en met een groot draagvlak. 

De steun van velen uit Apeldoorn en omstreken heeft me bijzonder goed gedaan: Co, Tom, Ton (2x), 

Yasmine, Marga, Gerrit, Johan en Martine en al die anderen: bedankt!  

Betekent ook met deze uitslag dat ik niet in een zwart gat terecht ben gekomen maar me gesteund 

voel om verder de provincie in te gaan. Ik heb me dus ook gekandideerd vo  or het 

statenlidmaatschap. Op welke plek ik uiteindelijk uitkom zal op 20 december in de gewestelijke 

vergadering worden vastgesteld, en of dat een verkiesbare plek wordt, hangt uiteraard af van de 

uitslag op 18 maart.  

Tot die tijd: aan de slag, en samen met u met campagne voeren voor een sterker en socialer 
Gelderland, ook in Apeldoorn! 
Fokko Spoelstra 
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Redactie koerier 
 

Vanaf heden zal ik de redactie van de koerier op mij nemen, daarom leek het mij gepast om mijzelf 

aan een ieder even kort te introduceren. Mijn naam is Hans van Kampen, 31 jaar, geboren en 

getogen in Apeldoorn en vader van een prachtige dochter. Sinds de afgelopen ledenvergadering van 

november jl. officieel bestuurslid van de PvdA in Apeldoorn. Daarvoor was ik al begonnen als 

“aspirant” bestuurslid. Toen de vraag binnen het bestuur rees wie de 

redactie van de koerier op zich wilde nemen, leek mij dat een geschikte 

klus voor mijzelf. 

Zelf ben ik sinds ongeveer vier jaar werkzaam in het ziekenhuis van 

Apeldoorn als KNF-laborant, waarbij KNF staat voor klinische 

neurofysiologie. Dit is op zichzelf een mooi woord voor “Scrabble”, 

echter zal het de meesten verder niet veel zeggen. Wij doen 

onderzoeken bij mensen met duizeligheids-, hersen-, zenuw-, spier- 

en/of slaapproblemen. Verder ben ik ruim 25 jaar actief geweest in de 

voetballerij van Apeldoorn bij diverse verenigen ben ik spelend lid 

geweest.  

Door fysieke omstandigheden is het voor mij inmiddels niet meer mogelijk om actief deel te nemen 

aan het voetbal, echter heeft dat als bijkomstigheid dat ik mij daardoor goed kan inzetten voor de 

PvdA. Met veel plezier heb ik voor u de koerier samengesteld en het is prettig te merken dat mensen 

zeer enthousiast zijn een bijdrage te leveren aan deze voor u liggende koerier. Rest mij nog u alvast 

een zeer prettige kerstdagen en een fijn uiteinde van 2014 te wensen. Daarnaast ook al vast een 

gelukkig, gezellig en bovenal gezond 2015. 

Tot op de nieuwjaarsreceptie. 

Hans van Kampen
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 Agenda 

Nieuwjaarsbijeenkomst 

Datum: Maandag 12 januari 2015 

Locatie: De Wilde Pieters, Hoofdstraat 175, Apeldoorn  

Tijd: 19.30 – 22.00  
 

Verkiezingen Provinciale Staten  

Datum: Woensdag 18 maart 2015 

Locatie: n.v.t. 

Tijd: gehele dag 

 

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  
 



       
 

PvdA Apeldoorn Koerier nieuwsbrief december2014  

 

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 

Erwin Ellenbroek, tel. 06 46088571 / e-mail: eagellenbroek@kpnmail.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 
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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 december 2014  

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:    Postadres:  

Raadhuisplein 8   Postbus 9033  

Kamernummer: RH 110  7300 ES Apeldoorn 
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