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Van de bestuursvoorzitter

Op naar een positieve campagne met een mooi resultaat!
Beste mensen,
We staan nu echt aan de vooravond van de campagne. Voor ons als lokale afdeling de belangrijkste
campagne eens in de vier jaar, waar bij het alle hens aan dek is. Echter is de voorbereiding ook al
geruime tijd bezig. Tijdens de algemene ledenvergadering van 1 november hebben we ons
verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst vastgesteld. U kunt beiden vinden op onze volledig
vernieuwde website. Sinds de vaststelling van het programma en de kandidatenlijst is de
campagnecommissie volop bezig met plannen, filmen, flyers, magazines en foto’s maken. We gaan er
weer flink tegenaan met veel positieve energie. De uitslag in Leeuwarden geeft ons goede hoop.
Op 7 februari is de aftrap van de campagne met de Social Club in Klein Berlijn in het bijzijn van onze
partijvoorzitter Nelleke Vedelaar. U bent allemaal van harte welkom en neem vooral iemand mee!
Ook als die persoon nog geen lid is van de PvdA. Wellicht kunnen we hem/haar die avond kennis
laten maken met onze partij, waar we voor staan en enthousiast maken. En vanaf 7 februari gaan we
tot aan de verkiezingen op 21 maart elke zaterdag de wijk in. Op onze website vindt u op de
agendapagina een overzicht van alle activiteiten. Alle hulp is zeer welkom!
En hoewel de landelijke teneur vaak bepalend is voor de peilingen, gaan wij lokaal hoe dan ook onze
uiterste best doen om een stevige, positieve en ook leuke campagne neer te zetten. Aan ons
verkiezingsprogramma en onze kandidatenlijst zal het niet liggen. Want we hebben een verdomd
goed verhaal en een lijst met capabele, ambitieuze en sociale mensen met het hart op de juiste
plaats die er keihard voor willen gaan om samen Apeldoorn sociaal te houden. Met gelijke kansen
voor iedereen en zekerheid van een baan, een dak boven je hoofd, betaalbare zorg, goed onderwijs
en een wereld die we met vertrouwen kunnen over laten aan een volgende generatie.
We gaan er tegenaan! Met uiteraard hopelijk een mooi resultaat. Dat mooie resultaat definieer ik
dan maar even als flink wat zetels, zodat we grote kans maken om deel uit te mogen maken van de
coalitie, kunnen mee besturen en onze idealen en opgaven voor de stad en de mensen die daar
wonen en werken kunnen realiseren.

Tom Brands
Bestuursvoorzitter PvdA Apeldoorn
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Uitnodiging Social Club 7 februari
Op woensdagavond 7 februari 2018 organiseren we weer een PvdA Social Club, de gelegenheid om
met elkaar bij te praten over de naderende verkiezingen en een of meerdere vrienden of kennissen
mee te nemen die onze partij ook een warm hart toedragen. Onder het genot van een drankje wordt
je geïnformeerd over het reilen en zeilen binnen onze partij en kun je al je vragen over de politiek, de
verkiezingen en onze partij stellen. Als speciale gast is de voorzitter van de landelijke PvdA aanwezig,
Nelleke Vedelaar. Verder zullen fractievoorzitter Marga Jonkman en wethouder Johan Kruithof
toelichten over wat zij doen in hun functie en vooruit blikken.
Behalve dat de bijeenkomst informatief en interessant is, zorgen we er ook voor dat het gezellig is.
Zo houden we ook een leerzame quiz. Hopelijk ontmoeten we je op de Social Club!

Datum:
Tijd:
Locatie:

Woensdag 7 februari 2018
Welkom vanaf 19.30 uur, aanvang programma om 20.00 uur.
Café Klein Berlijn, Hoofdstraat 34

Wij hopen op uw aanwezigheid!
Neem gerust (vooral) iemand mee, ook als hij/zij geen lid van de PvdA is!

Raadhuisplein
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Van de fractievoorzitter

Vliegveld Lelystad
Al eerder heb ik berichten geschreven over het standpunt van de PvdA in Apeldoorn
m.b.t. vliegveld Lelystad. Wij zijn altijd duidelijk geweest in onze voorkeur: Lelystad pas
open als het hogere luchtruim opnieuw is ingedeeld. Laagvliegen over de Veluwe is
onwenselijk.
Sommigen dachten eerder dat het meeviel met die overlast op het vaste land. Er zijn ook
mensen die enthousiast naar een oude Boeing 747 gaan luisteren en denken daarmee
enig zicht te krijgen over de te verwachten overlast. Onzin natuurlijk. Maar echt erg was
dat er fouten in de milieu effect rapportage (MER) werden gevonden. Als vlieghoogtes
niet kloppen, kloppen natuurlijk ook de geluidseffecten niet. Het is dankzij de
actiegroepen dat deze fouten aan het licht zijn gekomen. Hoog Overijssel en red de
Veluwe zijn zeer actief hierin.
Hoe is nu het landelijke standpunt ?
Gijs van Dijk vertelde op 26 januari in Zwolle hoe de tweede Kamerfractie van de PvdA
tot het besluit is gekomen om ook te wachten op een herindeling van het hogere
luchtruim tot Lelystad open gaat. Eind november 2017 zei de PvdA Kamerfractie dat ze
het advies van de actiegroepen overnamen. Het gaat om draagvlak bij zo veel mogelijk
omwonenden. En het gaat daarnaast natuurlijk ook om een betrouwbare overheid; de
cijfers moeten kloppen. We hopen uiteraard dat ook andere partijen in de tweede kamer
op dit standpunt gaan staan. Herindeling van de luchtvaart duurt 4 jaar
(luchtverkeersleiders). Anderen hebben het over 2 jaar. LVNL zegt dat het twijfelachtig is
dat de vliegtuigen überhaupt hoog kunnen vliegen. Een ding is duidelijk; er wordt al te
lang gepraat. De luchtverkeersleiding moet aan de slag met de omringende landen. Geen
sinecure, maar snelheid is gewenst. Waarbij de veiligheid natuurlijk een randvoorwaarde
is.
Daarnaast speelt nog een andere discussie en dat is een veel bredere. Hoe gaan we in de
toekomst om met verkeer en met openbaar vervoer. Kunnen bijvoorbeeld goede en
snelle treinverbindingen ervoor zorgen dat er minder vliegverkeer nodig is. Helpt het om
wat aan de prijzen te doen? Ook deze discussie moet gevoerd worden. Daar zien wij naar
uit.

Marga Jonkman
Fractievoorzitter PvdA Apeldoorn
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Van de wethouder

Trots op het VMBO!
Goed onderwijs bieden aan onze kinderen is zo ongeveer het belangrijkste dat we als volwassenen te
doen hebben. Het belang daar van kom ik ontzettend vaak concreet tegen. Je komt dat tegen op het
moment dat het voor kinderen die een extra steuntje nodige hebben moeilijk is een plek te vinden.
Je komt het tegen als jongeren zich melden bij het jongerenloket van het Activerium en je hoort dat
ze hun opleiding niet hebben afgemaakt.
Je komt het ook andersom tegen. Laatst ontmoette ik een tweetal zeer geslaagde leerlingen die
vroeger het VMBO diploma hebben behaald. Een jongen en een meisje. Beiden keken ze met groot
plezier terug op hun schooljaren. Beiden hebben nu een goed lopend bedrijfje. Het gaat ze goed. En
natuurlijk hebben ze dat in de eerste plaats aan zich zelf te danken. Aan hun eigen inzet, hun eigen
doorzettingsvermogen. Maar ze vertelden ook, met trots, hoe hun school hen geholpen had. Hoe een
betrokken docent hen in moeilijke momenten terzijde stond. Hoe ze hebben geleerd met hun
handen en hun hoofd te werken. Wat vriendschap op school met hen gedaan heeft. Ik zei het al,
goed onderwijs bieden, dat is een belangrijke kerntaak. Ook voor de overheid, zeker ook voor een
wethouder onderwijs.
Veel aandacht is de laatste maanden uitgegaan naar verdere versterking van het passend onderwijs.
Ontzettend belangrijk. Maar vandaag zou ik een ander onderdeel van ons onderwijs willen belichten.
Ik zet me namelijk, naast mijn al bestaande taken als onderwijswethouder, vooral ook in om het
VMBO onderwijs onder de aandacht te brengen. Ik ben ambassadeur van het prachtige project “Trots
op de VMBO”. Want zowel aan de goede als aan de minder goede voorbeelden kun je zien hoe
belangrijk juist ook dit onderwijs is. Te vaak wordt het gezien als een onderwijssoort waar kinderen
eigenlijk beter niet naar toe kunnen gaan. Dat beeld moet worden rechtgezet!
Ik heb met eigen ogen gezien hoe geweldig goed de VMBO scholen in Apeldoorn zijn. Wat kunnen we
daar trots op zijn. Het onderwijs dat daar gegeven wordt heeft alles. Aandacht voor hoofd en hart!
Een vak kunnen leren! Je leert er samenwerken en een team te vormen! Er zijn geweldige docenten
die je helpen en met raad en daad terzijde staan. De docenten zijn eerlijk en duidelijk naar de
leerlingen, een ieder weet waar hij of zij aan toe is. Leerlingen zijn vaak ook heel duidelijk naar hun
leraren. Ze nemen geen blad voor de mond. En juist dat waardeer ik zo. Echte betrokkenheid en
leerlingen die zich echt willen ontwikkelen. En als ze het soms moeilijk hebben, want ook dat komt
natuurlijk voor, dan is de school er voor hen. Soms door te helpen, soms ook door streng te zijn.
Maar altijd in het belang van de leerling.
Kortom, ik ben trots op het VMBO en onwijs blij dat ik daar, als wethouder onderwijs voor de PvdA in
Apeldoorn, een steen aan bij mag dragen.

Johan Kruithof
Wethouder van de gemeente Apeldoorn namens de PvdA
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Vacature: Secretaris van het bestuur

Leuk, leerzaam en divers! Per 1 april 2018 zijn wij op zoek naar een
nieuwe secretaris voor het bestuur van de PvdA afdeling Apeldoorn.
Interesse? Neem contact op met onze voorzitter Tom Brands!
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Politieke kriebels
Het kriebelt in mijn buik. Nog een paar weken en dan zijn de
verkiezingen. PvdA Apeldoorn is al maanden druk bezig met de
voorbereidingen voor en achter de schermen. Het is begonnen
met een verkiezingsprogramma waarover heel wat beraadslaagd is. Dan is er een heel
administratief proces om als partij met 29 kandidaten deel te nemen aan de verkiezingen
wat zoveel betekent als het verzamelen van tig handtekeningen onder legio formulieren.
De dames brengen een bezoekje aan de kapper want er worden foto’s gemaakt die de
basis voor posters en flyers zijn en filmpjes voor op social media. Stemwijzers moeten
worden voorbereid en daarmee heel wat stellingen tegen PvdA licht worden gehouden.
Media die belt voor interviews en organisaties die onze lijsttrekker uitnodigen voor een
debat. Agenda’s die overvol zijn, we worden allemaal wat geleefd …. en wat vinden we
dat leuk. Het kriebelt bij ons allemaal. We hebben zin in de komende weken dat we ons
gezicht extra laten zien op in de binnenstad en winkelcentra met flyeren, bij debatten en
op regionale radio en TV.
Als fractiemedewerker komt veel van het werk rondom de verkiezingen langs mij. De
afgelopen 2,5 jaar heb ik echter ook van dichtbij de fractieleden politiek actief gezien en
daardoor is het bij mij ook politiek gaan kriebelen. Vandaar dat ik me kandidaat gesteld
heb voor de gemeenteraadsverkiezingen en ik ben trots op de achtste plek die me is
toebedeeld. Ook ben ik trots op het prettige leefklimaat in Apeldoorn: we scoren hoog op
de lijst van meest sociale gemeenten in Nederland. Apeldoorn moet voor PvdA een plek
zijn en blijven waar iedere inwoner kansen krijgt om het beste uit zijn leven te halen en
er niet alleen voor staat als iemand het moeilijk heeft. Solidariteit is waar het bij ons om
draait.
Voor mij start dit alles met gelijke kansen voor kinderen ongeacht afkomst en goed
onderwijs passend bij de persoonlijkheid en interesses van een kind. Een kind moet zich
thuis, op school en in de buurt veilig voelen om de wereld te verkennen. Als ouders het
niet breed hebben, moet er ondersteuning komen vanuit de overheid opdat je als kind
niet belemmert wordt om je te ontwikkelen tot een empathische volwassene die slimme
keuzes maakt. Dat betekent dat de basis ook goed moet zijn, dus goede en betaalbare
gezondheidszorg om je zo fit mogelijk te voelen je leven lang. Daarnaast is het van groot
belang om goed en betaalbaar te kunnen wonen met je ouders, maar ook als je voor het
eerst op eigen benen gaat staan, later gaat samen wonen of een gezin sticht of zo nodig
in een zorg-intensieve omgeving kunt wonen. Passend werk is nodig om je kennis en
ervaring productief in te zetten en te blijven leren en investeren in jezelf. Als het niet lukt
om je eigen broek hoog te houden met werken, moet er een goed sociaal vangnet zijn en
indien mogelijk vrijwilligerswerk om actief te blijven en ook je steentje bij te dragen. Als
iedereen het maximale uit zichzelf te haalt, dan wordt het nog fijner samenleven met
elkaar in Apeldoorn!
Apeldoorn: Zeker zijn van kansen voor iedereen!

Natascha van den Berg
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Werk aan de winkel !
Verkiezingsprogramma PvdA Apeldoorn 2018 - 2022

Het besturen van een grote stad met een aantal dorpen en een groot
buitengebied is een immense opgave. Dat blijkt wel uit de vele
onderwerpen en portefeuilles die er zijn. Het is daarom belangrijk om te
kiezen en focus aan te brengen.
De PvdA Apeldoorn legt om die reden voor de periode 2018 – 2022 de
focus op de volgende thema’s:
1. Werk voor iedereen en een solide sociaal vangnet voor hen die daar op
zijn aangewezen.
2. Toegankelijke en betaalbare zorg in de wijken en de dorpen.
3. Betaalbaar en fijn wonen, met nadruk op het goedkope en
middensegment.
4. Onderwijs met toekomst en een goede aansluiting op de arbeidsmarkt.
5. Op naar een echt duurzame samenleving en een circulaire economie.
Kortom, van vitaal belang is:
•
•
•
•
•

Zeker zijn van een vaste baan
Zeker zijn van een betaalbare woning
Zeker zijn van betaalbare zorg
Zeker zijn van goed onderwijs
Zeker zijn van een duurzame toekomst

Lees het complete verkiezingsprogramma en onze standpunten per thema op:

apeldoorn.pvda.nl/standpunten
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Kandidatenlijst PvdA Apeldoorn
Tijdens de algemene ledenvergadering van de Partij van de Arbeid afdeling Apeldoorn op
woensdagavond 1 november 2017 is de kandidatenlijst ongewijzigd vastgesteld.

1. Marga Jonkman - lijsttrekker
2. Ties Stam
3. Johan Kruithof
4. Martine Berends
5. Chris Schouten
6. Jasper van Alten
7. Esref Öcal
8. Natascha van den Berg
9. Corine Stokhof
10. Guillermo Iglesias Patiño
11. Eva Peeters Weem
12. Henk van Mullem
13. Jan Bert de Heer
14. Dini van der Meulen
15. Ronald Berkhoff
16. Piet Bijl
17. Fokko Spoelstra
18. Gerrit Buitenhuis
19. Michel Buijs
20. Mechelien Burghout
21. Gerard Docter
22. Martin de Jong
23. Ingeborg Kanij
24. Willy Kreeftenberg
25. Jolanda Reitsma
26. Marjolein van de Velde
27. Ali Wolves
28. Harry Vos
29. Tom Brands
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De geschiedenis van de PvdA in Apeldoorn
Links aan de Grift

Bron: Links aan de Grift 2 p. 27

Links aan de Grift 2
Op 1 juni 2014 is het boekje Links aan de Grift 2 verschenen. Het is een vervolg op het eerste deel
waarin de rijke geschiedenis van jaren PvdA in Apeldoorn in beschreven wordt. In dit laatste deel
worden ook verschillende onderwerpen en personen beschreven die nog vers in het geheugen liggen
of die zelfs nu nog actief zijn voor de PvdA in Apeldoorn.

Digitaal
Beide exemplaren kunt u digitaal vinden op onze website.
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De geschiedenis van de PvdA in Apeldoorn
In onze nieuwsbrief nemen we steeds een stukje uit Links aan de Grift op.
U vindt Links aan de Grift 1 en 2 op onze website in het rechterzijmenu onder het kopje
‘geschiedenis’.
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Agenda
Alle campagneactiviteiten vindt u op de website

Social Club
Datum: 7 februari 2018
Locatie: Klein Berlijn, Hoofdstraat

Gemeenteraadsverkiezingen
Datum: 21 maart 2018

Algemene ledenvergadering
Datum: 26 maart 2018
Locatie: ACEC Café

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
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Het ombudsteam
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Contactgegevens
Wethouder
Johan Kruithof, tel. 14 055 / e-mail: j.kruithof@apeldoorn.nl

Fractie
Raadsleden
Marga Jonkman (fractievoorzitter), tel. 06 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
Martine Berends, tel. 06 14772911 / e-mail: m.berends@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

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 .

PvdA Apeldoorn Koerier nieuwsbrief januari 2018

Colofon
PvdA Koerier januari 2018
PvdA Koerier is de nieuwsbrief van de Partij van de Arbeid afdeling Apeldoorn
en verschijnt drie of 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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