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Van de voorzitter

Op de helft
Beste partijgenoten,
We zijn op de helft. Precies 2 jaar geleden vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De PvdA
ging van 5 naar 4 zetels. Verlies. Maar uiteindelijk gaat het naar mijn mening om de resultaten die je
haalt en wat je voor elkaar krijgt. Met een enthousiaste en kundige fractie en een wethouder die
samen week in week uit hard werken voor onze idealen. Lokaal, maar ook met lijntjes naar Arnhem
en Den Haag. En hoewel die resultaten lang niet altijd even zichtbaar zijn, ze zijn er. Neemt u dat
maar van mij aan. En ja, dat zichtbaar maken van die resultaten kan vaak beter. Daar werken we aan.
Ook al is dat soms lastig. Omdat ongenuanceerde oneliners of krantenkoppen makkelijker scoren en
te verkopen zijn dan een zorgvuldig afgewogen keuze en gedegen argumentatie. Maar ik ben nog
steeds blij dat ik bij een partij zit die van het laatste is. En uiteindelijk gaat het niet om de waan van
de dag, maar om resultaten op de lange termijn. En dat heeft 70 jaar sociaaldemocratie wel
bewezen.
Sociaaldemocratie die we niet alleen landelijk nastreven, maar ook internationaal. Op 6 april mogen
we naar de stembus. Ik wil jullie graag voor een stemadvies verwijzen naar het artikel van Jean
Eigeman over het referendum. Je treft het aan in deze koerier en op onze website.
Onlangs vond de algemene ledenvergadering plaats. Verderop in deze koerier vindt u een verslag van
mijn hand. Maar in dit voorwoord wil ik toch even stil staan bij het feit dat we twee nieuwe
bestuursleden mogen verwelkomen. Ook via deze weg, Willy en Michel, nogmaals van harte welkom!
We zijn op de helft. Dat betekent dat we ook nog 2 jaar te gaan hebben voor er weer
gemeenteraadsverkiezingen zijn. De eerste voorbereidingen worden al getroffen. Maar parallel daar
aan blijven onze raadsleden en wethouder de handen uit de mouwen steken. Overigens, volgend jaar
terwijl wij lokaal druk zijn met de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen, zijn er ook
eerst nog verkiezingen voor de Tweede Kamer.
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Hoewel de algehele opinie en de peilingen zich toch vooral laten leiden door de actualiteit en
gebeurtenissen in Den Haag, werken we hoe dan ook lokaal aan een positieve profilering van de
PvdA. Bestuur en fractie organiseren zeer binnenkort weer een Tafel van 10. Dit maal over het thema
wonen, met een pakkende titel. Verderop in deze nieuwsbrief leest u wat meer over de inhoudelijke
kant van deze bijeenkomst. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit weer een interessante en nuttige
bijeenkomst zal worden, waarmee we ons ook op een positieve manier in de kijker spelen. De Tafel
van 10 is inmiddels een serie bijeenkomsten waar we trots op kunnen terug kijken en hopelijk nog
lang mee door zullen gaan als afdeling.
Noteert u 25 mei alvast in uw agenda, u bent van harte welkom. Dat geldt uiteraard ook voor onze
traditionele 1 mei viering. Hier zult u zeer snel een uitnodiging voor ontvangen. En bovendien kunt u
die middag gelijk door naar Utrecht, waar de landelijke viering wordt georganiseerd.
Ik wens u veel wijsheid op 6 april en veel plezier tijdens het lezen van deze koerier.

Tom Brands
Voorzitter PvdA Apeldoorn
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Van de fractievoorzitter

Verian
In de afgelopen maanden zijn we als PvdA geconfronteerd met een discussie over en met de
huishoudelijk medewerkers van Verian.
Wat is er aan de hand?
In de afgelopen jaren zijn de werkzaamheden van de Verian medewerkers steeds veranderd.
Sommigen van hen waren ooit gezinshulpen, sommige huishoudelijk hulpen en anderen hadden
weer net een iets bredere taak. Door de aanscherping van de WMO, dat wat wel en niet meer door
de gemeente vergoed wordt en de bezuinigingen vanuit het Rijk is men in de knel gekomen. De taken
worden steeds smaller en beperken zich tot eenvoudig HH hulp (HH1) of ietsje meer (HH2).
In overleg met de zorgaanbieders (Verian en anderen) zijn de tarieven voor HH hulp 1 en 2
vastgesteld. Apeldoorn betaalt niet het hoogste tarief, maar zeker ook niet het laagste. De
zorgaanbieders hebben hun handtekening onder de raamovereenkomst van de gemeente gezet. Zij
wisten waar ze aan begonnen.
Een belangrijke voorwaarde van de gemeente is dat de HH medewerkers betaald moeten worden
volgens cao-norm. Dat was voor Verian niet meer vol te houden omdat vele medewerkers al lang in
dienst zijn en in hogere schalen zijn ingedeeld. Daarnaast zeggen zij met de tarieven sowieso niet
meer uit te komen op cao-niveau. Vele medewerkers werden in loonschaal teruggezet en gingen
hierover (m.b.v. de FNV) in protest. Zij kregen gelijk van de rechter. Uiteindelijk leidde dit tot een
opzegging van het contract van Verian met de gemeente per 1-6-2016. Zij gooiden de handdoek in de
ring. Andere aanbieders kunnen het wel redden met de tarieven die de gemeente betaalt.
De grootste zorg van de gemeenteraad is uiteraard de zorg voor de mensen die dat nodig hebben; de
cliënten. Hulpeloze mensen die om al dat gedoe niet gevraagd hebben. Maar eerlijk is eerlijk; ook om
de huishoudelijk medewerkers die al zoveel jaar een ongelooflijk trouwe inzet hebben bij de mensen
waarvoor ze werken. Mensen met het hart op de goede plek.
De inzet van de PvdA Apeldoorn
De inzet van de PvdA is geweest om de medewerkers hun verhaal te laten doen, keer op keer bij de
gemeenteraadsleden in klein verband en in een PMA, om duidelijkheid te krijgen wat er nu aan de
hand is, of we redelijke tarieven betalen (actualiteitsvragen PvdA) en of er nog mogelijkheden voor
hen zijn. Voor en achter de schermen.
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Maar ook; hoe krijgen we toekomstbestendige brede functies, de zogenaamde combinatiefuncties;
HH medewerkers 2.0. Hierover ben ik in overleg gegaan met tweede kamerlid Otwin van Dijk en heb
ik een oproep gedaan aan de partijen in de gemeenteraad die ook landelijk vertegenwoordigd zijn
om dat zelfde te doen met hun tweede kamerlid. In principe zou het mogelijk zijn om de
combinatiefuncties te realiseren maar dan zullen ook de zorgverzekeraars over de brug moeten
komen. Het scheelt hen namelijk kosten die ze aan de PV (persoonlijke verzorging) moeten betalen.
Dit proces loopt nog, maar is waarschijnlijk niet voor 2017 gereed. Te laat voor een aantal
medewerkers van Verian die dit graag willen oppakken. Verian is nu in gesprek met Gelder zorg. Ik
hoop dat ze er voor een groot deel uitkomen.
De PvdA Apeldoorn blijft zich inzetten voor toegankelijke en betaalbare zorg voor mensen die dat
nodig hebben en voldoende, conform de cao betaald werk voor de huishoudelijke medewerkers.
Deze onderwerpen; goede, betaalbare zorg en werkgelegenheid, gaan de PvdA aan het hart.

Marga Jonkman
Fractievoorzitter PvdA Apeldoorn

11-2-2016 Raadsvergadering
Actualiteitsvragen over de stand van zaken op dit moment m.b.t. de ontslagen van de HH hulpen van
Verian?

1. Ondanks de brief van het College van deze week blijven er hardnekkige geruchten dat de
tarieven die Apeldoorn betaalt voor haar HH1 en HH2 te laag zijn. Ook in vergelijking met
andere steden. Kunt u uitleggen waarom deze tarieven volgens uw college passend zijn?
2. Zou u een vergelijking kunnen maken met bijv. Arnhem, Nijmegen, Zwolle en Amersfoort?
3. Is Verian de enige aanbieder die het “niet voor elkaar krijgt” binnen de huidige
raamovereenkomst hun HH hulp te leveren?
4. Waarom kunnen De extra “van Rijn gelden” geen oplossing bieden voor de HH hulpen op dit
moment? Wanneer kan dit wel ingaan?
5. Voor cliënten (veelal ouderen waar de HH hulpen van Verian al jarenlang werken) is het
belangrijk dat zij door dezelfde HH hulpen kunnen worden blijven geholpen. Welke garanties
kan het College daarvoor geven?
6. Hoe lang krijgt Verian zelf de tijd om een nieuwe aanbieder te vinden die de werkzaamheden
overneemt?
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Van de wethouder

Een wethoudersweek
Hoe ziet dat er nu uit, een gewone week van een wethouder. Met welke onderwerpen heb ik me
bezig gehouden. Als ik de afgelopen twee weken overzie dan merk ik dat mooie momenten en lastige
momenten elkaar voortdurend afwisselen.
Zo mocht ik vorige week een tweetal werkbezoeken afleggen. Eentje bij de praktijkschool de Boog en
eentje bij de MBO Helicon. Prachtig om te zien hoe jonge mensen hier door bevlogen en
enthousiaste docenten worden begeleid op weg naar volwassenheid. Bij de praktijkschool is er veel
individuele aandacht voor elke leerling. Leerlingen die vooral geholpen worden bij het leren van
allerhande praktijkactiviteiten. Koken, tuinonderhoud, houtbewerking, metaalbewerking, creativiteit
en dergelijke. De directeur gaf aan dat er ook zorgen zijn. Zijn er voor deze jongeren straks genoeg
banen passend bij hun mogelijkheden. Ze deed een beroep op me deze leerlingen na hun
diplomering niet in de steek te laten.
Bij Helicon mocht ik jureren. We beoordeelden de ondernemingsplannen van de vierdejaars. Fraaie
plannen lagen voor, met geweldig veel enthousiasme en originaliteit gebracht. Een aantal van deze
plannen zouden zo maar in werkelijkheid kunnen worden omgezet. zo hadden de leerlingen een
bedrijfje ontwikkeld dat hutsnijwerk en meubelmaken combineert. en er was een groep jongeren dat
een bedrijf wilde opzetten waarbij met behulp van drones de stand van zaken (gezondheid, groei)
van bomen kan worden beoordeeld.
In de dagen voorafgaand aan deze werkbezoeken ben ik veel bezig geweest met het vraagstuk van de
huisvesting van vluchtelingen. Meer precies, de huisvesting van vluchtelingen met een
verblijfsvergunning. De zogenaamde statushouders.
Ongetwijfeld hebben jullie dit, bijvoorbeeld via de verslaggeving in de Stentor, gevolgd. Een
ingewikkeld vraagstuk omdat Apeldoorn de wettelijke verplichting heeft ruim 430 statushouders te
huisvesten dit jaar. maar momenteel hebben we dat aantal woningen niet zo maar beschikbaar. En
we willen niet dat er Apeldoorners op de wachtlijst voor woningzoekenden de dupe worden.
Kortom, we hebben tijd nodig om nieuwe woningen te bouwen.
En toen deed zich de mogelijkheid van tijdelijk gebruik van Huize Vrijland in Wenum Wiesel voor.
Maar iedereen heeft ook kunnen lezen hoe gevoelig dat in het dorp ligt. Ik heb er veel gesprekken
aan gewijd met diverse groepen mensen uit Wenum Wiesel. Natuurlijk hebben we ook met de
dorpsraad gesproken. En ook met bewoners van de Haere ga ik in gesprek. De zorgen blijven bij mijn
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gesprekspartners. Kern van hun zorg is, naast verkeersveiligheid, toch vooral het punt van de
veiligheid en de rust.
Vanzelfsprekend hebben we vanuit het College oog voor deze zorgen. Daar staat een opgave van
huisvesting tegenover. Ook dat vindt het College belangrijk en beschouwen we als een morele
opgave.
En zo zien we dat mooie en lastige onderwerpen elkaar afwisselen. In alle gevallen gebruik ik bij de
keuzes die ik maak de afspraken zoals we die in coalitieverband hebben gemaakt en natuurlijk mijn
eigen morele kompas. En daarbij voel ik me altijd gesteund door een PvdA fractie en door ons sociaal
democratische gedachtegoed.
En laat het duidelijk zijn, zowel bij mooie als lastige onderwerpen realiseer ik telkens weer wat een
eer het is in deze positie een bijdrage aan het welzijn van Apeldoorners en Apeldoorn te mogen
leveren.

Johan Kruithof
Wethouder van de gemeente Apeldoorn namens de PvdA
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“Column”

door Marten Ferwerda

De VVD en de VVV
Jarenlang leerde ik het jonge volkje dat de VVD de partij was van vrijheid, verantwoordelijkheid en
verdraagzaamheid. De mens is zijn vrijheid waard, de vrijheid van denken en spreken. Die vrijheid
wordt alleen beperkt door verantwoordelijkheid. Vrijheid van spreken wordt beperkt door je
verantwoordelijkheid voor de wereld om je heen. Voor de vrijheid van een ander, voor het
instandhouden van je land via politie , dijken en ga zo maar door. Het liberalisme is een prachtig
gedachtengoed, dat ieder mens de ruimte geeft om te ademen. Ao zoals de Amerikaanse grondwet
het zo indrukwekkend formuleert: het recht op leven, vrijheid en het najagen van geluk. Het
liberalisme van Thorbecke.
Voor mevrouw Schulz van Hagen ligt dat ietsje anders. Ze had enkele miljoenen over om overal
borden te plaatsen met daarop 130. Ook op de Veluwe. En daarom schrijf ik in opperste woede dit
stukje. Die 130 stelt natuurlijk niets voor. Als je op de A1 van Voorthuizen tot Apeldoorn 130 rijdt in
plaats van 120 maak je maximaal twee minutein winst. Nou ja, winst. Je maakt wat meer lawaai in
een natuurgebied. Je vervuilt de lucht in bos en hei wat verder. Je handelt in strijd met het nieuwe
verdrag van Parijs. De kans op een ernstig ongeluk wordt wat groter. Wacht even; daar moet ik iets
over kwijt. Als in de komende tijd aangetoond wordt dat een ongeluk geen dodelijke aflop zou
hebben gehad bij 120 kilometer, moet mevrouw Schulz aangeklaagd worden voor dood door schuld.
Dat zal dus nooit gebeuren maar het zou wel moeten.
Mevrouw Schulz staat voor een liberalisme dat zich niet verantwoordelijk toont voor mens en
omgeving. Mevrouw staat voor een egoistisch liberalisme, een liberalisme van de ellebogen: geef mij
mijn ruimte.
In een betere tijd schreven wij van de PvdA een gewestelijk verkiezingsprogram waarin we opriepen
de Veluwe in zijn geheel uit te bouwen tot een Nationaal Park. Daarin zou de auto zijn natuurlijke
plaats krijgen met variabele snelheden van 80 tot 100 kilometer. Persoonlijk had ik liever ingezet op
50 kilometer. Nu staat de teller op 130. Dat krijg je ervan als je niet meer weet van vrijheid en
verantwoordelijkheid. O ja maar onder een volgend kabinet moeten die borden weer weg. Niks
elkaar wat gunnen.

Marten Ferwerda
Columnist koerier PvdA Apeldoorn
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Het verslag van de ledenvergadering

Op woensdagavond 23 maart vond de algemene ledenvergadering van de PvdA afdeling Apeldoorn
plaats in het ACEC Café. Dirk Westerhof trapte de bijeenkomst af met een betoog om op 6 april
VOOR te stemmen tijdens het referendum over het verdrag met Oekraïne. Willy Kreeftenberg en
Michel Buijs zijn benoemd tot bestuurslid. We wensen hen beiden veel plezier met hun werk in het
bestuur! Het jaarverslag 2015 is toegelicht door bestuursvoorzitter Tom Brands en penningmeester
René Verschoor gaf een toelichting op de jaarrekening 2015. Bestuursvoorzitter Tom Brands gaf aan
dat er in 2015 zeer veel is georganiseerd en dat het vanwege de gezondheidsproblemen van diverse
bestuursleden aanpoten is en blijft. Het jaarverslag en de jaarrekening zijn beiden vastgesteld en
goedgekeurd. De kascommissie was zeer tevreden over de jaarrekening en het bestuur is
gedechargeerd.
De ledenvergadering vroeg aan het bestuur aandacht om de komende 2 jaar bijeenkomsten en acties
te organiseren om de zichtbaarheid van de PvdA in Apeldoorn te vergroten.
Ook is het besluit genomen om in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 te gaan werken
met een kandidaatstellingscommissie. In de ALV die in het najaar van 2016 wordt gehouden zal het
bestuur een aantal personen voordragen om te benoemen als lid van deze commissie. Het bestuur
heeft de opdracht om de komende periode op zoek te gaan naar mensen. De ledenvergadering sprak
op voordracht van Eppo Gutteling de wens uit om in de tweede helft van 2016 een discussie te
organiseren over de te volgen strategie voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Het gaat hier
om inhoudelijke thema’s en eventuele samenwerkingen met andere partijen en lijstverbindingen.
Het bestuur neemt die taak op zich.
Afsluitend vertelden
fractievoorzitter Marga
Jonkman en wethouder
Johan Kruithof over de
politieke actualiteit.
Marga ging uitgebreid in
op de situatie rondom de
thuiszorg en Johan
vertelde over de opvang
en huisvesting van
asielzoekers en
statushouders. Henri van
Oene deed de oproep om
ook lokaal campagne te voeren voor het referendum op 6 april. Marga Jonkman zal peilen of andere
lokale partijen bereid zijn om gezamenlijk een actie te organiseren. Afsluitend deed Dirk Westerhof
nog de mededeling dat het Gewest Gelderland bussen inzet naar Utrecht voor mensen die graag naar
de landelijk georganiseerde 1 mei viering van de PvdA willen gaan.
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Save the date! 25 mei Tafel van 10 In
geouwehoer kun je niet wonen
De PvdA Apeldoorn organiseert op woensdagavond 25 mei weer een Tafel van
10, dit maal met als titel ‘in geouwehoer kun je niet wonen’. Deze bijeenkomst
zal gaan over onderwerpen als de wachtlijsten en beschikbaarheid voor sociale
huurwoningen, de stijging van de huurprijzen, de verhuurdersheffing, de
huisvesting van statushouders en andere belangrijke doelgroepen (studenten,
senioren), het verduurzamen van de woningvoorraad, het transformeren van
leegstaande gebouwen naar woningen en de woningbouwaantallen die de
Provincie Gelderland verdeeld over de Gelderse regio’s.
Onder begeleiding van een gespreksleider gaat een 10-tal professionals en
politici met elkaar en de zaal in gesprek over deze onderwerpen. Maar
bijvoorbeeld ook de huurdersvereniging. Meer informatie over de tafelgasten,
locatie en het programma volgt !
Voor nu, reserveer woensdagavond 25 mei alvast in uw agenda!
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Oekraïne 6 april 2016: Help de democratie
Het ideaal van de democratische rechtsstaat heeft het moeilijk. Van de politieke, sociale en
economische verhoudingen in ons tijdsgewricht gaat soms veel negatieve druk. Populisten
van links en rechts proclameren een democratie waarin volkswil zich nimmer door principes
kan laten beperken. De rechtsstaat dreigt de verliezer te worden. Soms door militaire
dreiging, soms door vormen van sociaal geweld, soms door botte dreiging met de volkswil
als dwangmiddel.
Democratie heeft het ook moeilijk omdat onze rechtstatelijke vormen niet altijd meer
sporen met de technologische middelen van dit moment. Sociale media kunnen een bron
van democratische vernieuwing zijn. Informatievoorziening, meningsvorming en uiteindelijk
ook besluitvorming en controle daarop kunnen een nieuwe dimensie krijgen. De PvdA
experimenteerde daar op het congres in 2016 mee. Thuisblijvers kunnen door middel van
een app toch meedoen.
We zijn op zoek naar nieuwe balansen. Die zoektocht moeten we niet willen bewaren voor
ons zelf, ons eigen land. We zijn zeer verstrengeld geraakt met andere landen en moeten
uitzoeken en uitproberen hoe we die nieuwe mogelijkheden uit de mediatechnologie
kunnen gebruiken ook over grenzen.
Het is jammer dat we door Geen Stijl (dat ook uitzoekt en uitprobeert) en de SP nu uit
gedaagd worden met nieuwe technologie om een Europese nabuur met nog veel
democratische mankementen bij ons weg te houden. Erger nog: het gevaar wordt
doelbewust gelopen dat de het democratisch proces in de Oekraïne verder gefrustreerd
wordt met als enig motief: het eigen gelijk over de weg die Europa niet moet gaan.
Het verdrag waarover het referendum zich uitspreekt, is geen opstapje naar volwaardig
lidmaatschap van de EU maar een manier om ordelijk nabuurschap te regelen. In het belang
van goede economische betrekkingen waar beiden baat bij hebben. In het belang ook van
het stimuleren van betere vormen van democratie, van oog houden voor mensenrechten in
een land dat zich traag losmaakt van een treurig verleden van vreemde overheersing, van
machtsuitoefening ten koste van het volk. In de Tweede Wereldoorlog is de Oekraïne
slachtoffer geweest van vormen van genocide waar wij geen weet van hebben. Nog steeds
leiden families, gemeenschappen, dorpen en steden onder dat juk.
Ons JA op 6 april is een statement met een historische betekenis, geen heldendaad maar
een gebaar van solidariteit. Daarom is het goed dat de PvdA zich uitspreekt, zichtbaar maakt
waar ze voor staat. Voor Europees gedeelde waarde van vrijheid en recht. Voor een sociaal
Europa met een Europese Unie die werk maakt van goede relaties met haar buren in handel,
onderwijs, bevordering van mensenrechten en van vernieuwing van democratische vormen.
Laten we ons niet laten verleiden om democratische waarden te verkwanselen voor
binnenlands politiek gebruik. Het is juist een manier om te laten zien dat een democratische
rechtsstaat meer is dan de door populisten gekaapte volkswil. Om met Arnon Grunberg te
spreken (Volkskrant 11 februari): “…. dat je democratie niet hébt, maar dat je die beoefent.”
Breng je stem uit op 6 april 2016, zeg JA tegen het verdrag met de Oekraïne.
Jean Eigeman
Voorzitter PvdA Gelderland
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Agenda
1 mei viering
Datum: Zondag 1 mei 2016
Locatie:
Tijd:

Tafel van 10 “In geouwehoer kun je niet wonen”
Datum: Woensdag 25 mei 2016
Locatie: N.t.b.
Tijd: N.t.b.

Verkiezingen Tweede Kamer
Datum: Woensdag 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
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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
Natascha van den Berg, 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
Hans van Kampen, tel.06-57944625 / e-mail: HvK1983@live.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
Tom Brands (voorzitter), tel. 06 42464679, tom@tombrands.nl
Marga Jonkman (fractievoorzitter), tel. 28125667/ e-mail: m.jonkman@apeldoorn.nl

Waterschap Vallei en Veluwe
Eppo Gutteling, PvdA-politicus in het waterschapbestuur, tel. 055-5221678 / e-mail: e.gutteling@telfort.nl

Provinciale Staten
Fokko Spoelstra, email: spoelstrafokko@gmail.com
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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 maart 2016
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 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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