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Van de voorzitter
Beste partijgenoten,

D

aar is hij weer; de koerier. De nieuwsbrief van de Pvda
Apeldoorn. Alweer de vierde en laatste editie van 2015. We
hebben net de maand november achter ons waarin de
MeerjarenProgrammaBegroting besproken en besloten werd. Toch wel
het belangrijkste politieke moment van het jaar, afgezien van de
verkiezingen. Apeldoorn zet flinke stappen op de ingeslagen weg naar financieel herstel. En dat is
mooi. Zo hoeft er niet alleen meer bezuinigd te worden en op de winkel worden gepast, maar is er
ook ruimte voor het maken van een inhaalslag, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijshuisvesting,
of nieuw beleid, bijvoorbeeld investeringen in de binnenstad.
Tijdens de MPB diende de PvdA een belangrijke motie in over het in dienst nemen van mensen met
een arbeidsbeperking en een amendement om geen tariefsverhoging afvalstoffenheffing door te
voeren. Beide zijn door de gemeenteraad unaniem aangenomen. Zo tussen al het geweld van de
tientallen moties en amendementen valt het misschien niet op, maar ik wil het hier toch even gezegd
hebben: Klasse, fractie!
Behalve de MPB die de novembermaand domineerde, organiseerden wij, fractie en bestuur
gezamenlijk, weer een Tafel van 10. Inmiddels een visitekaartje van onze afdeling waar we trots op
mogen zijn. Het was alweer de vierde editie. Dit maal over onderwijs en de aansluiting van het
onderwijs op de arbeidsmarkt, uiteraard op een onderwijslocatie: Bij Wittenborg University. Onder
andere Tweede Kamerlid John Kerstens en onze wethouder Johan Kruithof maakten deel uit van het
panel. Het was wederom een geslaagde bijeenkomst met een goede opkomst en boeiende
inhoudelijke discussies. We houden ‘m erin!
Belangrijk om te weten: Per 1 januari 2016 gaan we als afdeling volledig over op digitaal. De
nieuwsbrief en uitnodigingen worden allemaal per e-mail verstuurd en ook op de website is alle
informatie structureel te vinden. Zorg dus dat uw e-mailadres bij de landelijke partij-administratie
actueel is! Sowieso de oproep om regelmatig op onze website te kijken voor het laatste nieuws:
apeldoorn.pvda.nl
In deze nieuwsbrief vindt u de gebruikelijke bijdragen van onze fractievoorzitter, wethouder en vaste
columnist Marten Ferwerda, maar dit maal ook bijdragen van Fokko Spoelstra, statenlid voor de
PvdA in Gelderland, en Eppo Gutteling, actief binnen het waterschap. Rest mij u veel leesplezier te
wensen met deze koerier en alvast fijne dagen in het vooruitzicht. Ik hoop u allen te zien op de
nieuwjaarsbijeenkomst van de PvdA Apeldoorn op 11 januari in de Wilde Pieters.

Tom Brands
Voorzitter PvdA Apeldoorn
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Van de fractievoorzitter
Het sociale domein

A

ls het gaat om het sociale domein en de decentralisaties naar de
gemeente, dan lijkt dit redelijk goed te gaan. Zeker als we kijken
naar het aantal klachten dat binnen komt bij de gemeente (bijv. bij
het meldpunt sociaal).
Ik krijg ook andere signalen en dan heb ik wel zorgen, grote zorgen als het gaat om de afbouw van de
huishoudelijke hulp. De huishoudelijke hulpen, die niet louter poetsers, maar eerder de smeerolie
zijn bij mensen/gezinnen die veel zorg nodig hebben, worden in bepaalde gevallen te weinig ingezet.
De PvdA is bezorgd dat er te conservatief (ofwel louter economisch) is ingestoken bij een deel van de
keukentafelgesprekken. Dit los van de kaders die wij zelf als gemeenteraad hebben meegegeven. De
ongerustheid over het eerste jaar na de decentralisaties blijft op dat punt bij ons aanhouden. Met als
gevolg dat er mensen in nood zitten. Ik pleit voor een open gesprek met elkaar hoe we dit effect van
ons beleid kunnen tackelen. Waarbij ik overigens niet de illusie heb dat we alles kunnen oplossen.
De wethouder noemde in de WMO raad een pilot om samen met zorgverzekeringen op te trekken
om meer maatwerk te leveren. En dat er ondanks de afbouw van de huishoudelijke hulp er sowieso
meer maatwerk zal komen. Dat is wat ons betreft een goede zaak.
Als het gaat om de continuïteit van de zorg, dan zijn er bijv. bedreigingen in de vorm van
faillissementen. De PvdA gelooft er niet in om nu extra miljoenen in bedrijven te pompen door
verhoging van tarieven. Geld zou wat betreft de PvdA fractie ten goede moeten komen aan de zorg
die geleverd wordt. Apeldoorn stelt dat alleen bedrijven mogen inschrijven (bij de aanbestedingen)
die hun medewerkers cao-conform betalen.
Andere punten van zorg zijn de administratieve lasten
en de daarbij behorende bureaucratie.
En beschermd wonen. Onze fractie houdt hierbij de
vinger aan de pols.
Waar we erg blij mee zijn, zijn de investeringen in het
onderwijs. Na jaren van bezuinigingen wordt hier op
ingezet. De PvdA is blij verrast met de 20 gymzalen die
worden opgeknapt en verduurzaamd. Dat is goed voor
de kinderen, voor de energierekeningen en voor het
werk dat het oplevert.

Marga Jonkman
Fractievoorzitter PvdA Apeldoorn
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Van de wethouder
Drukke tijden, veel gebeurd!
Het is voor de gemeenteraad en voor het College van B&W een
drukke periode zo voor de Kerst. Dat is het elk jaar want de
begroting wordt vastgesteld. Dat is zo ongeveer het belangrijkste
besluit dat jaarlijks wordt genomen door de gemeenteraad:
hoeveel geld mag het College uitgeven en waaraan moet ze dat besteden.
Ook voor een wethouder een spannende en belangrijke periode. Worden je plannen ondersteund
door de gemeenteraad of niet. In mijn portefeuille zitten een aantal onderwerpen die ons als PvdA
na aan het hart liggen. En op die terreinen zijn de afgelopen maanden belangrijke en goeie besluiten
genomen.
Onderwijshuisvesting
De gemeente, en ik als wethouder onderwijs als eerste, is verantwoordelijk voor goede huisvesting
van het onderwijs. Investeren in onderwijshuisvesting heeft vier jaar stil gestaan! Vanwege de
bezuinigingen hadden we de uitgaven bevroren. Niet goed, maar het moest. Gelukkig kunnen we dat
nu achter ons laten. Het is voor onze kinderen van groot belang dat ze onderwijs krijgen in goede
gebouwen. In wchoolgebouwen met een goede klimaatbeheersing, waar het schoon, veilig en
duurzaam is. De nieuwe kadernota onderwijshuisvesting is onlangs vastgesteld door de Raad. We
gaan het komend jaar een drietal scholen ver- en nieuw bouwen. We gaan 19 gymazlaen die ouder
dan 40 jaar zijn renoveren. Moderniseren, aanpassen aan de eisen van deze tijd. Voor de jaren 2017 2019 ligt er ook geld op de plank. Dat gaan we inzetten in overleg met de schoolbesturen. Dat is
noodzakelijk omdat de scholen worden geconfronteerd, het stond vanmorgen nog in de krant, met
terugloop van leerlingen. Apeldoorn vergrijst. Het is dus heel belangrijk dat we investeren op die
plekken waar goede scholen nodig blijven. Waar en hoe dat er uit gaat zien gaan we komend jaar
bepalen in overleg met de gemeenteraad.
De arbeidsmarkt
Ook op het arbeidsmarktterrein gebeurt er veel. En dat is nodig ook, want al gaat het wat beter met
de economie. De werkgelegenheid verbetert nog niet in deze regio. En ook het aantal
bijstandsgerechtigden neemt nog niet af. Hier en nu wil ik inzoomen op de aansluiting onderwijs en
arbeidsmarkt. Met name in het beroepsonderwijs een lastig probleem. We hebben er als PvdA
onlangs ook bij de tafel van 10 hier in Apeldoorn aandacht aan besteed. Hoe krijgen we het voor
elkaar dat de vraag naar arbeid en het aanbod van opgeleide jongeren in het beroepsonderwijs beter
matcht. Er ligt een taak voor het beroepsonderwijs, het (V)MBO, maar ook voor ondernemers! Alleen
als die partijen intensief samenwerken kunnen we dit voor elkaar krijgen. Mijn rol als wethouder is
vooral die partijen bij elkaar te krijgen, duwtjes geven waar dat nodig is. Maar eerst en vooral
duidelijk maken hoe belangrijk we dit vinden als gemeente. We moeten niet toestaan dat we
jongeren opleiden voor, op termijn, de WW of de bijstand. Ik zet alle energie die ik heb in om dat te
voorkomen.
Vluchtelingenopvang
Het andere belangrijke onderwerp dat ons deze maanden intensief bezig houdt is de
vluchtelingenopvang in Apeldoorn. Vanuit het College van B&W ben ik aangewezen als
projectwethouder vluchtelingenopvang. Dat houdt in dat ik eerstverantwoordelijke ben voor alles
wat te maken heeft met de opvang en integratie van vluchtelingen met een status (een
verblijfsvergunning). De burgemeester is de eerstverantwoordlijke voor alles wat met de

PvdA Apeldoorn Koerier nieuwsbrief DECEMBER 2015

noodopvang te maken heeft (de paviljoens op de Voorwaarts).
Als PvdA'er en als projectwethouder is mijn visie recht toe, recht aan. We hebben een
verantwoordelijkheid te zorgen voor een humane en faire opvang van vluchtelingen. We moeten dat
doen in goed overleg met de buurten en wijken waar deze mensen worden gehuisvest. En we
moeten alles op alles zetten voor een snelle en goede integratie. Taal en werk zijn daarbij de
sleutelbegrippen.
Voor het komend jaar moet Apeldoorn, naast de noodopvang op de Voorwaarts, 360 vluchtelingen
met een status/een verblijfsvergunning huisvesten. Daarvan zijn er een honderdtal zogenaamde
AMV'ers. Dat zijn kinderen jonger dan 18 die alleen in Nederland zijn! Iedereen begrijpt dat daar zo
snel mogelijk huisvesting en begeleiding voor moet worden geregeld, en dat deze kinderen gewoon
naar school moeten. Dat wordt nu in gang gezet. De bedoeling is dat begin volgend jaar dat voor
deze 100 kinderen is geregeld. Voor de resterende statushouders (niemand weet overigens zeker of
dat er 360 blijven) wordt in nauw overleg met de Apeldoornse Woningbouwcorporaties gezocht naar
goede vormen van huisvesting. We willen dat doen zonder verdringing van al die andere groepen
Apeldoorners die een sociale huurwoning zoeken. Een ingewikkelde opgave, maar voor dit jaar lijkt
die opgave te lukken!
Landelijke Taskforce Asiel
De VNG (vereniging Nederlandse Gemeenten) heeft een Taskforce asiel ingericht. Een twintigtal
burgemeesters en wethouders bereiden daar het overleg met het Kabinet voor. Het is namelijk van
groot belang dat het Kabinet het ons als gemeenten mogelijk maakt ons werk goed te doen. Onze
Lodewijk Asscher zit namens het kabinet bij deze gesprekken. Ondergetekende is lid van deze
Taskforce.
Tot slot
Ik wil niet onder stoelen of banken steken dat het drukke tijden zijn. Maar het voelt goed, namens de
PvdA, een bijdrage te mogen leveren aan onze stad. Voor goede onderwijshuisvesting, voor een goed
functionerende arbeidsmarkt, voor humane opvang en goede integratie van vluchtelingen. Als partij
staan we voor solidariteit en eerlijkheid. Ik wil daarop aanspreekbaar zijn en blijven.

Johan Kruithof
Wethouder van de gemeente Apeldoorn namens de PvdA
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“Column”
“Op! Naar het licht”
door Marten Ferwerda

O

ude socialisten uit de boeiende serie “De Strijd”die de Vara
op vrijdagavond uitzendt, zullen de tekst onmiddellijk met
weemoed herkennen: Aaneengerijd! Hoog opgericht! Op! Naar het licht. Als ik het “De Stem
des Volks” hoor zingen krijg ik een brok in mijn keel.
Wat me zo opvalt in die serie is de diepe kloof tussen de bittere werkelijkheid van de armoede en de
vernedering en daartegenover de onverwoestbare hoop op een stralende toekomst: verlossing uit de
slavernij. Nu, vandaag, is er de trots op wat bereikt is en de teleurstelling over de wereld van
vandaag: wereldwijde armoe, kinderarbeid, uitputting van hulpbronnen, klimaatverslechtering,
terreurdreiging. De socialisten voor ons geloofden in de mens: De zachte krachten zullen zeker
winnen. Nou ja, niet allemaal. De in de naoorlogse jaren zo bekende rooie dominee Buskes zei eens:
ik ben socialist om der zonde wil, waarmee hij maar wilde zeggen dat gerechtigheid in wetten moest
worden vastgelegd om de arbeid tegen het kapitaal te beschermen. Zelf geloofde ik in beide.
Volksverheffing is geen loze kreet, opvoeding kan een mens de ogen openen voor het ware, het
goede, het schone. Tegelijk kan satanische influistering een welopgevoede jongeling uit Molenbeek
ertoe brengen zijn kalashnikov leeg te schieten op een Parijs’ terras.
De armen hebt gij altijd bij u, laat de bijbel Jezus zeggen. Hetzelfde geluid komt van paus Franciscus
in het interview met de Straatkrant. “De menselijke inhaligheid is van alle tijden............ Dus ik weet
niet of een wereld zonder armoe er ooit komt. Maar we moeten er altijd voor blijven strijden. Altijd
weer, altijd weer.”
Ik ben heel lang een optimist geweest. Wat meer Marx om de ketenen van de armoede te slaken.
Wat meer Freud om de geest te bevrijden, sprak ik als student. Ik heb de bevrijding van de vrouw
meebeleefd, van de arbeiders, van de gekoloniseerden. Het was niet volmaakt maar het was beter
dan wat er ooit geweest was. De kernwapens zijn de wereld niet uit maar niemand dreigt er meer
mee. Ik zie de mensheid stappen maken naar een hogere beschaving, waarin homo’s, vluchtelingen,
zwarten gewoon mensen zijn. Van welk ras bent u, vroeg een Apartheidsidioot ooit aan een
journalist. Het antwoord wasafdoende: van het menselijk ras.
Het gaat langzaam, mensen; we maken stapjes in plaats van stappen. Maar onze richting is nog altijd
helder. Wij zijn op weg naar een betere wereld: “Op naar het licht.” Dat is nog altijd de humanitaire
opdracht van de sociaal-democratie.
Ik wens jullie allen in deze donkere dagen feestdagen vol van licht.
Marten Ferwerda
Columnist koerier PvdA Apeldoorn
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TwijfelendeGrL/D66 en CDA geven de doorslag.
Belastingvrijstelling arme zelfstandigen sneuvelt.

B

ij de begrotingsbehandeling 2016 van Waterschap Vallei&Veluwe, vorige week, haalde een
amendement om de kwijtscheldingsregeling ook uit te breiden naar ZZP-ers en kleine
zelfstandigen het niet. Met name de PvdA in het algemeen-bestuur, pleit al een jaar voor zo’n
regeling die al geldt voor minima-huishoudens. Zeker van VVD, SGP, Bedrijven en Boeren hoeven deze
ondernemers niets te verwachten. Zelfs de GrL/D’66 (WaterNatuurlijk)-fractie en het CDA stemden
tegen.
Net als gemeenten rioolrecht en OZB heffen voor gedeeltelijke financiering van hun taken, heft het
Waterschap Vallei&Veluwe (ca. 1 miljoen inwoners) verschillende belastingen. Onder meer voor
veilige dijken, waterpeilbeheer, schoon oppervlakte water en natuur, waterzuivering etc.
De Rijks-belastingregels bepalen dat zowel gemeenten als waterschappen mensen rondom het
bijstandsminimum die belastingen elk jaar kunnen kwijtschelden. Juist vanwege hun lage inkomen.
Mensen met een (wat) hoger inkomen betalen daardoor vaak iets meer.
Praktisch alle gemeenten en waterschappen in NL hanteren zo’n minimabeleid.
Rechtsvoorganger van Vallei&Veluwe, het oude Waterschap Veluwe, was overigens een aantal jaar
geleden het laatste Waterschap dat hiertoe overging. Ook toen was de PvdA-fractie de
initiatiefnemer van die verandering. GrL/D66 en CDA schaarden zich toen nog nadrukkelijk aan
“progressieve zijde”. Overigens niet, nadat tal van gemeenteraden zich in de richting van het
Waterschap uitgelaten hadden ook hun verantwoordelijkheid voor minima te nemen. Een
begrijpelijke reactie. Gemeenten zijn het beu alléén het afvoerputje te wezen rondom minimabeleid.
De Nationale ombudsman heeft, al weer even terug, beslist dat het onredelijk is dat ZZP-ers en kleine
zelfstandigen met een heel laag inkomen anders behandeld worden dan particuliere minimahuishoudens. Ook dat is een redelijk standpunt. Het is raar dat bijvoorbeeld kleinere agrariërs,
winkeliers en anderen, die onder of rondom de streep, persoonlijk minder dan de bijstand
overhouden, anders behandeld worden dan particulieren.
Veel gemeenten en waterschappen behandelen hen daarom gelijk en verstrekken kwijtschelding.
Die beweging had de PvdA, na een jaar eraan trekken, ook graag bij Vallei en Veluwe gezien.
Het inmiddels gefuseerde Waterschap Vallei en Veluwe geeft aan kwijtschelding van zo’n 8.500
huishoudens ca. € 2.4 miljoen uit. Na heel veel vragen stellen, kwam de PvdA-fractie erachter dat
voor zo’n 1.000 kleine zelfstandigen, met € 230.000, ook voor hen de kwijtschelding was te regelen
en diende daarvoor een amendement in. Voor alle belastingbetalers zou dat neerkomen op een
belastingverhoging van 60 cent.
Alleen CU, 50+, Natuurorganisaties en Leefbaar-partij Lokaal-Water steunden dat amendement.
Het wordt inmiddels curieus dat uitgerekend deze partijen moeten opkomen voor de armere kleine
zelfstandigen.
M.n. GrL/D66 en het CDA namen genoegen met een “toezegging” van VVD-Heemraad Victor Doorn
om in februari “het gehele minimabeleid nog eens te bespreken”. En daarmee laten zij zich in de
hoek trekken van die partijen en belangenorganisatie die binnen dit waterschap het liefst de hele
kwijtschelding afschaffen. Gemeenten mogen het dan verder oplossen.
Eppo Gutteling
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Bouwhuis, PvdA-waterschapsfractie, wijkraden en ondernemers werken aan gezamenlijk Manifest:

MANIFEST APELDOORN RAINPROOF!
Dringende oproep aan de gemeenteraad van Apeldoorn.

E

en Bouwhuis-bijeenkomst begin november over de klimaat-adaptieve stad leidt op dit moment
tot een gezamenlijk manifest dat nog voor de kerst aan de Apeldoornse gemeenteraad zal
worden aangeboden. Om de Raad aan te sporen geld uit het gemeentelijk Rioolrecht in te
zetten voor het van de riolering loskoppelen van regenwater bij de bestaande bouw van Apeldoorn.
Geld hoeft het probleem niet te zijn. Het Waterschap maakt er elk jaar 2 miljoen voor vrij. Een aantal
gemeenten hebben al toegezegd voor hetzelfde 8 miljoen jaarlijks op zij te zetten. Nu de praktische
aanpak nog.
“Als zelfs het KNMI een “code oranje” uitgeeft, is Klimaatverandering voorlopig een feit.”
Er zal veel moeten veranderen in ons fossiele energieverbruik, de uitstoot van broeikasgas door de
landbouw en het wegvagen van natuur die van oudsher veel CO² kan opslaan.
Grote dingen, maar daar hebben we het nu even niet over.
Door die klimaatverandering zullen er uitgerekend op Apeldoorns grondgebied, pal achter de
Veluwe-bult, nog meer lange periodes van droogte en daarnaast heftige regenbuien plaatsvinden.
Bovendien zal de gemiddelde temperatuur in de stad ’s zomers meer stijgen. Dat heet
“warmtestress”, met alle gezondheidsschade van dien.
We zullen dus anders met het regenwater moeten omgaan in bebouwd gebied. Niet snel afvoeren,
maar afkoppelen en accepteren is het devies.
Als we NIETS DOEN, kan dat grote gevolgen hebben..
Voor de volksgezondheid: Overvloedig water op straat; schoon regenwater, wordt vermengd met
afvalwater uit het riool, waar ziekteverwekkers in zitten. (Met name kinderen lopen gevaar ziek te
worden). En juist hulpdiensten die op die momenten vaker nodig zijn, kunnen bij overvloedige
regenval niet ter plekke komen.
Warmtestress, tenslotte, veroorzaakt een opvallend hoger aantal sterfgevallen onder ouderen en
mensen met een fysiek handicap.
Financieel en economisch: Er ontstaat schade aan huizen en bedrijven, water in woningen, kelders
en winkels. Bedrijfsvoering kan ernstig worden geschaad en belangrijke instellingen kunnen stilvallen.
Milieu:Riooloverstorten veroorzaken stinkende en dode vijvers en dood waterleven. Vruchtbaar
ommeland kan maandenlang onbruikbaar raken. Tenslotte, maakt de vermenging met veel
regenwater het onmogelijk afvalwater goed te zuiveren, daaruit energie op te wekken, óf er
grondstoffen als kunstmest uit terug te winnen.
De gemeente heeft de zorgplicht om het regenwater op een goede en veilige manier af te voeren.
Daarvoor moet zij óók inwoners handvatten bieden!
Het is net als met de veiligheid op straat. Overheid heeft de Brandweer, Politie en Recherche. Maar
van inwoners wordt óók verwacht dat men bij uithuisgaan de deur op slot draait.
Binnenkort gaat de gemeenteraad een nieuw rioleringsplan vaststellen.
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Ondergetekenden doen een dringend beroep op het gemeentebestuur, de volgende aanbevelingen
over te nemen in het nieuwe rioleringsplan:
 Versnel het afkoppelen van regenwater in de openbare ruimte, bij daken en verharding in de
bestaande bouw van woningen en bedrijven! Ook met groene daken overigens. Gemeente,
woningcorporaties en bedrijven horen daarin voorop te lopen. Streef bijvoorbeeld naar het
afkoppelen van 1000 woningen per jaar. Stimuleer een aanpak op buurt- en wijkniveau!,
 Voorlichting: Richt een Regenwaterservicepunt op waar particulieren en bedrijven terecht
kunnen.
 Maak “Afkoppelteams”, die wie daarvan gebruik wil maken, helpen met het afkoppelen van
regenwater. Gebruik daarvoor kennis en werkkracht van werklozen uit de (weg&water-)
bouw, hoveniersbranche, tuinbouw, installatietechniek en mensen die dagbesteding wensen
uit de WSW, Wajong, bijstand en de Langdurige Zorg. Bouw zo aan menskracht voor de
toekomst.
 Maak een eenvoudige subsidieregeling
vanuit het Rioolrecht dat elke Apeldoorner
betaalt. Die subsidie is bedoeld voor
huishoudens die het afkoppelen zelf
uitvoeren en daar waar het door een
Afkoppelteam gebeurt.
 Tenslotte: Bouw binnen twee jaar de
Rioolbelasting om naar een systeem waarbij,
als er wel is afgekoppeld minder belasting
wordt betaald. En als dat (nog) niet is
gedaan, méér. De Duitse aanpak.
Rioolbelasting betalen blijft. Maar doe net
zoals bij de afvalstoffenheffing.”
Eppo Gutteling
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Ruimte voor Gelderland is ruimte in Apeldoorn!

M

ede door de vele voorkeursstemmen uit Apeldoorn mag ik me sinds de verkiezingen voor
Provinciale Staten op 18 maart, PvdA statenlid in Gelderland noemen. Ik ben overigens
niet het enige statenlid uit Apeldoorn: van de 55 zetels worden er nu 8 bezet door
inwoners van Apeldoorn, en dat zijn er wel eens minder geweest! Maar dat wil natuurlijk nog niet
zeggen dat Apeldoorn plotsklaps het middelpunt van provinciale besluitvorming is geworden. Als
staten kijken we toch eerst en vooral naar Gelderland met zijn verschillende streken, maar uiteraard
zal ik mijn woonplaats zeker goed volgen, daarbij geholpen door de PvdA fractie onder leiding van
Marga Jonkman en met wethouder Johan Kruithof. We spreken elkaar niet voor niets met enige
regelmaat.
Het collegeprogramma, waar de PvdA ook dit keer weer aan deelneemt met gedeputeerde Josan
Meijers (wonen, water, ruimtelijke ontwikkeling en cultuur), heeft als titel: Ruimte voor Gelderland.
Het gaat daarbij wat de PvdA betreft voornamelijk om goed wonen, goed werken en
verduurzamen/energietransitie. Als Apeldoorn inspelen op deze thema’s biedt kansen op een mooi
partnerschap met Gelderland. (en bijbehorende financiën om projecten te realiseren).
Ik merk dat Apeldoorn daarvoor hard aan het lobbyen is: niet alleen vanuit het college van B&W
naar gedeputeerde staten, maar ook richting provinciale staten. Er is al een werkbezoek gebracht
door de staten aan De Zwitsal en Paleis het Loo, met daarbij een bustocht waarbij subtiel de nodige
plannen werden gepresenteerd zoals de tunnel in de laan van Osseveld. Prima, want onbekend
maakt onbemind! (en hoewel Apeldoorn een grote plaats is, bedenk dat Gelderland 2.2 miljoen
inwoners telt).
Als Apeldoorn is het goed om de eigen agenda aan te laten sluiten bij de ambities van de provincie.
Zorg dat je invulling kunt geven met goed projecten aan wat nu in provinciaal jargon de zogenaamde
gebiedsopgaves zijn. (het zijn er zes, maar twee zijn voor Apeldoorn van belang):
De Veluwe weer op 1 als toeristische bestemming, vitale vakantieparken, goede natuurontwikkeling
etc: niet alleen in het Apeldoornse deel maar op de hele Veluwe,
De Stedendriehoek: focus je als regio op 1 thema en bouw dat uit: cleantech is daar het voorbeeld
van in Gelderland.
De provincie ziet de binnensteden als motor van de stad, en wil leegstand tegen gaan. Daarvoor
heeft ze geld beschikbaar via het programma “Steengoed benutten”. Pak die kans met pakkende
transformaties van leegstaande kantoren! Zo kan wellicht snel huisvesting, ook voor bijvoorbeeld
statushouders, gerealiseerd worden en worden leegstand en verloedering aangepakt.
Er zijn in de vorige collegeperiode in heel Gelderland 10.000 woningen verduurzaamd. Deze periode
is de ambitie om 100.000 woningen een label-sprong te laten maken. Goed voor de duurzaamheid,
maar ook zeker goed voor lagere woonlasten. Als ik kijk hoe enthousiast onze Apeldoornse
corporaties zijn, verwacht ik dat een aanzienlijk deel van die woningen in Apeldoorn zal staan. Ook
werkt de PvdA in de staten aan een initiatiefvoorstel voor verduurzaming van sportaccommodaties:
ook daar kan vast het nodige mee in Apeldoorn!
Een goed partnerschap tussen Apeldoorn en provincie moet erook voor zorgen dat er voldoende
werk is. Het pact van Beekbergen heeft zijn werk gedaan, maar er staan nog steeds, ook in Apeldoorn
teveel mensen langs de kant. Daaraan moeten we in gezamenlijkheid werken. De provincie komt
begin 2016 met nieuw economisch beleid, voor de PvdA zal daarbij vooral gekeken worden naar
duurzame werkgelegenheid niet alleen in topsectoren als food, health en energy, maar ook bij het
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MKB. Goede voorbeelden uit de stedendriehoek zoals
“Apeldoorn scoort!”, kunnen daarbij natuurlijk gekopieerd
worden naar de rest van Gelderland.
Tot slot: in 2015 is er geen Serious Request in Apeldoorn,
maar was er wel een fantastisch WK Beachvolleybal en het
vooruitzicht van een wereldse start van de Giro op 6 mei
2016! 180 miljoen tv kijkers kunnen zien hoe prachtig
Apeldoorn is, amateurwielrenners zullen geïnspireerd raken,
en de recreatie- en toeristische sector zal zeker een graantje
meepikken.
Ruim baan in Apeldoorn door innige samenwerking tussen
gemeente en provincie!
Fokko Spoelstra
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De één-dags hype; De Slotervaart-fuss. En verder?

I

k wist werkelijk niet wat ik hoorde op NPO1 en BNR om ongeveer 14:00 uur op 11 november; het
Slotervaart-ziekenhuis dat jarenlang zijn balanstotaal versterkt heeft over de rug van een proef
met hét heroïne-experiment met uitgeselecteerde verslaafden.

In de periode 1998-2006 was ik wethouder van Apeldoorn.
Het is gelukt samen met VVD-wethouder Ronald Ober -hij leeft niet meer- om “plattelands”Apeldoorn (160.000 inwoners) mee te laten delen in het experiment van prof. Wim van den Brink om
óók aan een geselecteerde kleine groep verslaafden alhier gereguleerd heroïne te verstrekken. Kan
niet anders:uit de “Slotervaartfabriek” !
Vanaf 2006 schoof het Min. van VWS -en nog steeds!- voor 24 verslaafden 6 ton naar Apeldoorn voor
de verstrekkingsproef. In heel Nederland ging het om ja, ja; 700 verslaafden. De gelukkigen. Dus
rekent u het even rustig uit.
Dat experiment is na vier jaar, in 2010, in de Randstad en in Apeldoorn als succesvol geëvalueerd!
En wat gebeurde vervolgens. Onder invloed van kabinetten waar op dit dossier CDA-ers en VVD-ers
het voor het zeggen hadden, bleef het een “eeuwig experiment”. Het mocht niet effectief zijn. “NLwar-on-drugs”. Met alle ontluisterende gevolgen voor alle andere verslaafden van dien. Terwijl het
leven van hen zoveel beter kan. En goedkoper. Ik weet zeker dat voor kankerpatiënten, voor dat
andere opium-derivaat, “Morfine”, er geen € 25.000,- per jaar wordt uitgegeven
En nu wordt het geframed naar; teveel centjes die Slotervaart verdiend heeft.
Tja, als je de markt klein houdt, worden er centjes verdiend. Je bent unique-seller.
Ik was net raadslid in 1986 toen ik met informatie van de (toen nog) Apeldoornse Zwitsal fabrieken de grootste fabrikant van “brown-sugar” in Nederland- , de Raad voorgehouden heb, dat de jaarlijkse
“levensvoorraad” aan heroïne voor een junk die anders voor NGL 50.000 bij elkaar jatte of
hoereerde, door Zwitsal voor NGL 500 geproduceerd kon worden.
Mensen proppen van alles naar binnen; alcohol, MDMA, nicotine, coke, et cetera.
Om het te “reguleren” houden we in Nederland experimenten vol; -eeuwig-, testen we pillen,
reguleren we geen fatsoenlijke teelt voor coffeeshops, en zijn heroïne- en cristal-meth-junks die
langs onze straten schuimen nog steeds zielige mensen die we geen perspectief bieden door echt te
reguleren (op recept).
Canada, gaat ons voorbij, VS, Mexico, Paraguay. En in Zwitserland hebben ze (Ronald en ik hebben
daar de weldaad aan oplossingen mogen bekijken) het heroïneprobleem al sinds medio negentiger
jaren onder de knie.
Pak door over de waan van deze dag. Ook in Apeldoorn. Regel het!
Alstublieft.
Eppo Gutteling
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Agenda
Nieuwjaarsbijeenkomst PvdA Apeldoorn
Locatie: De Wilde Pieters
Datum: 11 januari 2016, 19.30uur – 22.00uur
PvdA Congres 2016
Locatie: Amersfoort
Datum: 13 februari 2016
Verkiezingen Tweede Kamer
Locatie: N.v.t.
Datum: 15 maart 2017
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
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Het ombudsteam

PvdA Apeldoorn Koerier nieuwsbrief DECEMBER 2015

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
Natascha van den Berg, e-mail pvda@apeldoorn.nl

Bestuur
Tom Brands (voorzitter), tel. 06 42464679, tom@tombrands.nl
Martine Berends (secretaris), tel. 06 14772911, mcberends@tele2.nl
René Verschoor (penningmeester bestuur)

Ombudsteam
Gerard Docter (coördinator Ombudsteam PvdA afdeling Apeldoorn), e-mail: gerard1814@gmail.com

PvdA Apeldoorn Koerier nieuwsbrief DECEMBER 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

PvdA Apeldoorn Koerier nieuwsbrief DECEMBER 2015

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 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 Natascha
van den Berg staat u graag te woord. U kunt ons natuurlijk ook altijd een e-mail
sturen. Voor (algemene) vragen kunt u mailen naar de fractieassistente
Natascha van den Berg ( 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:
Raadhuisplein 8
Kamernummer: RH 110

Postadres:
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn

apeldoorn.pvda.nl
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