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Van de voorzitter 

 

Trots 

 

Beste partijgenoten, 

 

Sinds de vorige nieuwsbrief is er weer veel gebeurd. De verkiezingen van de Provinciale Staten en de 

Waterschappen liggen alweer even achter ons. En hoewel het aantal zetels voor de PvdA is gedaald, 

is Fokko Spoelstra inmiddels statenlid en neemt de PvdA deel aan het college. En daarmee staan er 

ook voor de PvdA belangrijke punten in het bestuursakkoord. Ook is het totale aantal Apeldoornse 

statenleden aanzienlijk toegenomen en dat kan een rechtvaardige verdeling van provinciale subsidies 

waarbij ook Apeldoorn budgetten ten deel vallen alleen maar ten goede komen. Ook bij het 

Waterschap mooie resultaten. Een zetel erbij en Eppo Gutteling blijft in het zadel. Als Apeldoornse 

PvdA’ers hebben we dus Yasemin Cegerek in Den Haag, Fokko Spoelstra in Arnhem en Eppo Gutteling 

in het Waterschap. En laten we Ton Heerts niet vergeten. Relaties die er toe doen. Terugblikkend op 

de campagne ben ik ondanks het verlies aan zetels vanuit het Apeldoornse perspectief en met de 

huidige Haagse context, content met en trots op het resultaat onderaan de streep.  

 

Trots ben ik ook op onze afdeling. Onlangs organiseerden we een ledenvergadering over 

vluchtelingen en ook de eerste editie van de PvdA Social Club. Een bijeenkomst waar we niet PvdA-

leden op een informele en laagdrempelige manier kennis hebben laten maken met de politiek en de 

partij. Voorzitter Hans Spekman was onze gast en ik merkte dat zijn verhaal de aanwezigen 

inspireerde. Een geslaagde eerste bijeenkomst, absoluut voor herhaling vatbaar. En laten we het 

werk van onze wethouder en fractie uiteraard niet vergeten. Wie de Politieke Markt Apeldoorn volgt, 

ziet dat onze fractie weloverwogen en per dossier afweegt hoe we stukje bij beetje Apeldoorn 

socialer proberen te maken of de zwaar bevochten regelingen voor de minder bedeelden zoveel als 

mogelijk in stand proberen te houden. Een dijk van een uitdaging met de taken op het sociale 

domein die van het Rijk naar de gemeenten zijn gegaan. Mensen die het afgelopen weekend de 

binnenstad van Apeldoorn hebben bezocht kan het niet ontgaan zijn: Apeldoorn bruist. Met het WK 

Beachvolleybal op het Marktplein, het Drakenbootfestival bij het kanaal, volle terrassen en natuurlijk 

prachtig zomers weer kun je alleen maar trots zijn! 

 

 

Tom Brands 

Voorzitter PvdA Apeldoorn 
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Van de fractievoorzitter 
 

 

 

 

 

 

Vrijwilligers 

Er is veel geschreven over vrijwilligers in de afgelopen tijd. Dit in verband met de decentralisaties en 

het toenemende beroep wat men doet op mensen die hun medemens een extra handje helpen. 

Vrijwilligers zijn heel divers en daarom wil ik twee voorbeelden noemen die me de afgelopen tijd zijn 

opgevallen. Zonder daarbij de illusie te hebben compleet te zijn. 

70 jaar bevrijding: 

Iedereen heeft de festiviteiten meegemaakt die er waren rondom de herdenking van 70 jaar 

bevrijding door o.a. de Canadezen. Ik heb een aantal van deze festiviteiten meegemaakt; 4 mei, de 

taptoe op donderdag en de grote show in het Omnisportcentrum. Ik was eerlijk gezegd ontroerd 

door de warmte en liefde waarmee die oude veteranen omringd werden. Het was onvoorstelbaar. 

Niet alleen de Apeldoorners die al jarenlang als gastgezin bereid zijn om de mensen uit Canada op te 

vangen en overal heen te begeleiden, maar ook de scouting die meehielp, alle muziekkorpsen en 

militaire voertuigbezitters. En een deel van de gemeentelijke organisatie die dit echt niet binnen 

werktijd voor elkaar heeft gekregen. Het was echt fantastisch en ik heb er veel waardering en 

bewondering voor.     

Buurtcoöperatie Zuid 

In de meivakantie heb ik een voorlichting over dementie (netwerk Dementie) meegemaakt die men 

in het Honk organiseerde. Wat een professionaliteit straalde dit uit en hoe goed voor de buurt, de 

buurtassistenten en de vrijwilligers. De mensen van netwerk Dementie zijn vrijwilligers; vaak oud- 

medewerkers, die dit overal doen. Dit is maar een voorbeeld van wat de buurtcoöperatie 

organiseert. Zo worden er veel activiteiten georganiseerd vanuit de buurt, netwerken opgebouwd en 

mensen geactiveerd. 

Bekende voorbeelden 

Daarnaast zijn er natuurlijk bekende voorbeelden als de KAP, de Stadsakkers, de stadstuinen, 

Stimenz, sportverenigingen, muziekverenigingen, scholen, scouting, zorginstellingen, 

buurtpreventieprojecten, evenementen, huurdersbelangenverenigingen etc etc. 

Het zijn vrijwilligers die in de meeste gevallen aangestuurd worden door betaalde krachten of 

besturen. Zij zijn degenen die o.a. coördineren, werven, zorgen voor opleidingen, documenteren, van 
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alles regelen en praten met de gemeente. Zonder deze “regelaars” zou er een stuk minder 

continuïteit zijn. 

De PvdA heeft veel waardering en respect voor deze mensen!!  

En daarom delen we af en toe zomaar een taart uit. Als kleine blijk van waardering.  

 

Marga Jonkman 

Fractievoorzitter PvdA Apeldoorn 
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Van de wethouder 

 

 

 

 

 

 

 

Mensen in een uitkering 

Ik wil deze bijdrage voor de Koerier vooral inzoomen op hoe we aankijken tegen mensen met een 

uitkering. Graag neem ik het beeld weg dat grote groepen bijstandsgerechtigden het wel “goed 

zouden vinden in een uitkering te zitten”. Maar al te gemakkelijk worden dat soort oordelen geveld. 

Ik kom het nog steeds tegen. 

Het meest beruchte voorbeeld is natuurlijk de treurigmakende uispraak van de voorman van de 

Nederlandse Ondernemers, Hans de Boer, die het aandurft mensen die een uitkering krijgen 

“labbekakken” te noemen. Volgens hem “gaat het om Nederlanders en immigranten van wie 

driekwart gewoon aan het werk moet, en verder niet zeuren”! 

Ik ben niet het type dat zich gauw opwindt, maar ik vond en vind deze uitspraak echt onverteerbaar. 

Want ik weet maar al te goed hoe vrijwel alle bijstandsgerechtigden zich uit de naad solliciteren. Er is 

niets dat ze liever zouden willen dan met hun eigen handen hun eigen centen te verdienen. Vrijwel 

elke bijstandsgerechtigde grijpt aan wat hem wordt aangeboden. Ook de soms stevige aanpak van 

het Werkplein Activerium wordt door vrijwel elke bijstandsgerechtigde gezien als een manier om 

weer een plaats op de arbeidsmarkt te veroveren. En dan een werkgeversbaas die dat labbekakken 

noemt! 

Probeer eens rond te komen van een bijstandsuitkering! Pas dan realiseer je hoe moeilijk dat is en 

hoe belangrijk voor iedere bijstandsgerechtigde om een eigen baan en een eigen inkomen te hebben. 

Dan begrijp je heel goed dat het geen labbekakken zijn, maar mensen als u en ik. Mensen die een 

duwtje en steun van de samenleving, van ons, nodig hebben. Met behulp van dat steuntje (de 

uitkering) en soms ook met hulp van de medewerkers van het Activerium vinden velen van hen weer 

werk. Maar een aantal van hen niet of pas na lange tijd. Niet omdat het labbekakken zijn, maar 

gewoon omdat het vinden van werk niet lukt.  

In de loop van september heb ik onder andere overleg met een landelijke 
werkgeversvertegenwoordiging. Ik heb begrepen dat Hans de Boer daar ook bij zal zijn. Jullie kunnen 
er op rekenen dat ik hem hierop stevig zal aanspreken. Want al heeft hij dan zijn excuus aangeboden 
voor het gebruik van het woord labbekakken. Daarmee blijft zijn kijk op uitkeringsgerechtigden 
bestaan. En ik ben niet van plan dat te accepteren! 

Johan Kruithof 

Wethouder van de gemeente Apeldoorn namens de PvdA 

 



   
 

PvdA Apeldoorn Koerier nieuwsbrief JUNI 2015 

 

“ Mantelzorg”  
 

 

 

 

 

door Marten Ferwerda 

 

Sinds kort ben ik mantelzorger en mijn vrouw, na een beroerte, revalidant. Waarom iemand die op 

gevorderde leeftijd nog een wasmachine leert bedienen en een bed opmaken mantelzorger moet 

heten ontgaat mij volledig. Mijn Van Dale helpt ook maar ten dele. Mantelzorg staat er in: niet-

beroepsmatige hulp aan zieke of bejaarde. Maar waarom heet dat mantelzorg? Die zorg lijkt wel 

duidelijk maar wat zegt die mantel? Enfin,ik ben  mantelzorger. Mijn voornaamste taak: de rollator 

in- en uitvouwen, in de auto schuiven en hem er weer uithalen. Zwaar werk. 

Mijn vrouw is revalidant. Dat is een mooi  optimistisch woord. Vergelijk het met patient. Dat is 

iemand die lijdt, voor onbepaalde tijd. Een revalidant is iemand die revalideert, die is op de weg 

terug, die wordt weer beter, die neemt straks haar plaats weer in. Tot zolang subsidieert de 

gemeente de huishoudelijke hulp. Eigenlijk leven we in het paradijs. 

Samen nuttigen we zo’n 20 pillen per dag. Daarnaast heeft zij nog zes therapiesessies en injecteer ik 

mij vijf keer per dag. Ondertussen heeft zij afspraken met de oogdokter en de audicien en ik met de 

internist. De huisarts wil haar maandelijks zien, mij ook het liefst. Dan is er nog de trombosedienst, 

de tandarts en de diabetesverpleegkundige. Vergeet ik niets? 

Ons beroep op de zorg is gigantisch. Ik heb geen idee hoeveel zoiets kost. Als ik dat zou weten zou 

het mij slapeloze nachten bezorgen. Hebben wij het recht zoveel van de solidariteit te vragen? 

Natuurlijk er zijn mensen die hun hele leven afhankelijk zijn van dure zorg; daarbij vergeleken zijn wij 

helemaal niet zo duur. Maar soms, nu zeker, vraag ik mij af hoelang de samenleving die al maar 

ouder wordende medemens wil en kan blijven ondersteunen. Terwijl de specialistische hulp steeds 

duurder wordt. Die discussie komt eraan. En de politiek zal grenzen moeten stellen , zal moeten 

bepalen  wat een mensenleven, van 50, van 60, van 70, van 80 en van 90 nog waard is. Ik hoop het 

nog mee te maken. 

  

Marten Ferwerda 

Columnist koerier PvdA Apeldoorn 
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PvdA Apeldoorn – door Hans Spekman 
 

Onlangs was ik te gast bij de PvdA-afdeling Apeldoorn. De afdeling organiseerde een bijeenkomst 
voor nieuwe leden, onder meer met een pubquiz. De vragen waren niet al te eenvoudig; niemand 
kon ter plekke de enige landenhoofdstad ter wereld die begint met  een ‘i’ noemen.  
 
Een initiatief als een nieuwe ledenbijeenkomst juich ik van harte toe. De PvdA is een vereniging, en 
een kern van actieve leden is voor de partij van groot belang. Leden zijn voor politieke partijen nodig 
om goede volksvertegenwoordigers te werven: zo staan er alleen al zo'n 6.000 leden op lokale, 
provinciale, landelijke en Europese lijsten namens de PvdA. Helaas hebben verenigingen in het 
algemeen steeds meer moeite om actieve leden te werven. Dat geldt voor voetbalclubs, 
muziekverenigingen en ook voor politieke partijen. Maar de PvdA legt zich niet bij die trend neer. 
 
Ik zie dagelijks initiatieven in de samenleving die aansluiten bij het gedachtegoed van de PvdA. Denk 
aan protesten tegen het doorgeslagen rendementsdenken in het onderwijs. Of onlangs de acties van 
Young & United, een gelegenheidsverband van linkse jongeren die bepleiten dat het 
volwassenminimumloon ook voor 18-jarigen moet gelden. Een prachtig initiatief en een voorbeeld 
van samenwerking van linkse partijen en verenigingen. Er was in de hele samenleving brede steun 
voor Albert Heijn-vakkenvuller Soufian Afkir, die op de aandeelhoudersvergadering 
van Ahold de helft van zijn pak uittrok.   
 
Binnen onze partij zijn er talloze initiatieven die ingaan op maatschappelijke bewegingen: er wordt 
meegedaan met de Nacht van de Vluchteling, en er worden boodschappen ingezameld voor de 
voedselbank. En door het hele land – ook in Apeldoorn – zijn PvdA-ombudsteams actief die mensen 
helpen als ze vastlopen in regels of (overheids)organisaties. Dat is de toekomst. De student die vecht 
tegen het rendementsdenken, de vakkenvuller die eerlijk betaald wil worden, of de bewoner van de 
Hoofdstraat die bij het krijgen van een parkeervergunning van het kastje naar de muur wordt 
gestuurd: allen vinden ze partijgenoten aan hun zijde die de helpende hand bieden. 
 
De bijeenkomst in Apeldoorn is dus erg waardevol. Laat nieuwe en bestaande leden op een luchtige 
manier kennis maken met elkaar. In gesprek tijdens de pubquiz, of erna, komen ze erachter dat ze 
opvattingen delen. En maak vervolgens gebruik van die energie: ga samen de buurten in, versterk 
met elkaar de activistische kant van onzevooruitgangspartij. Gezien het enthousiasme dat ik zag in 
Apeldoorn, heb ik alle vertrouwen in deze mooie afdeling. 
 
Hans Spekman, 
Voorzitter PvdA 
 
PS Islamabad, de hoofdstad van Pakistan, bleek het goede 
antwoord! 
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 Agenda 

 

Ga voor een volledig en actueel overzicht van activiteiten van onze afdeling 

naar onze website apeldoorn.pvda.nl/agenda 
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De fractie 
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Het bestuur 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Het Oranjepark



   
 

PvdA Apeldoorn Koerier nieuwsbrief JUNI 2015 

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 

 



   
 

PvdA Apeldoorn Koerier nieuwsbrief JUNI 2015 

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 

 

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 juni 2015 

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 

 

 

 

 

 

 

 

apeldoorn.pvda.nl  


