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Van de bestuursvoorzitter 

 

 

De kiezer heeft altijd gelijk, maar in de politiek krijg je niet altijd 

wat je verdient 

Beste mensen, 

 

Een uitspraak van Johan Kruithof heb ik als kop genomen voor dit stukje. Omdat het de lading zo 

goed dekt van hoe de afgelopen maanden zijn verlopen. Het waren drukke tijden. De campagne, de 

verkiezingen, afscheid van 4 kanjers, reflecteren, de fractie in haar nieuwe rol. De kiezer heeft altijd 

gelijk, maar in de politiek krijg je niet altijd wat je verdient. Nou, dat hebben we aan den lijve 

ondervonden. Helaas blijkt wederom dat Apeldoorn toch grotendeels stemt naar de landelijke 

teneur. En niet voor het eerst in de geschiedenis. Lees Links aan de Grift er maar eens op na. De 

nieuwe rol van oppositiepartij in de Apeldoornse gemeenteraad zal even wennen zijn. Niet langer 

deel uitmakend van de coalitie zal het lastiger zijn om onze doelen te behalen. Maar dat betekent 

niet dat we bij de pakken neer gaan zitten. De fractie gaat met hernieuwde energie aan de slag en 

wordt daar bij ondersteund door een kersvers ondersteuningsteam. De fractie is misschien klein, 

maar er staat een compleet team achter. En dat geldt ook voor het bestuur. Ellen en Denise komen 

ons team versterken!  

 

Graag wil ik nog even stil staan bij het afscheid van Johan en Marga, maar ook van Jasper en Esref. 

Vier mensen die elk hun bijdrage hebben geleverd de afgelopen jaren aan onze afdeling, Apeldoorn 

en het verwezenlijken van de idealen van de sociaaldemocratie in de praktijk. Daar moeten we ze 

zeer dankbaar voor zijn en blijven. En Harry, die kon het allemaal niet meer aan zien. Hij verlaat zijn 

Ugchelen voor zijn roots in Friesland. U vindt een interview met hem in deze koerier. 

 

Wij kijken vooruit. Volgend jaar maar liefst een 4-tal verkiezingen. Provinciale Staten, in het 

verlengde daarvan de Eerste Kamer, de Waterschappen en de Europese verkiezingen. En een nieuw 

politiek seizoen komend najaar. Maar eerst genieten van de zomer.   

 

Tom Brands 

Bestuursvoorzitter PvdA Apeldoorn  
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Van de fractievoorzitter 
 

We gaan beginnen! 

 

Na een periode van campagne, verkiezingen, reces,  

coalitieonderhandelingen en algemene beschouwingen gaat  

nu het ‘echte werk’ weer van start! Na een periode van  

beloftes, goede voornemens en mooie woorden wordt het nu weer tijd voor daden. Dat is 

tenslotte waarvoor wij in de gemeenteraad zitten, zaken realiseren waar de Apeldoorners 

wat aan hebben. Zoals ik in mijn beschouwing over het coalitieakkoord al zei, maken wij ons 

zorgen om het sociale domein, dat er karig afkomt, ondanks alle mooie volzinnen die erin 

staan. 

De komende tijd zal moeten blijken of Apeldoorn zijn sociale gezicht zal blijven houden en 

verbeteren, of dat er hard geknokt moet worden om minimaal te behouden wat er al bereikt 

is. De kabinetsplannen dreigen mensen met een arbeidsbeperking, die nu nog het 

minimumloon verdienen, te korten, zodat zij onder het minimumloon moeten werken en 

geen pensioen opbouwen of geheel verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid 

(loondispensatie). 

De gemeente Apeldoorn heeft al samen met 39 andere gemeenten (G40, de 40 grootste 

gemeenten), evenals de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Cedris (Vereniging van 

participatie- en re-integratie organisaties) en vele andere organisaties en partijen via brieven 

het kabinet laten weten dat dit een heilloze weg is. Wij zullen moeten afwachten wat de 

plannen uiteindelijk worden, maar de PvdA Apeldoorn zal bij de behandeling van de MPB 

(Meerjarenbegroting) voorstellen indienen om dit lokaal zoveel mogelijk te ‘repareren’, 

waarbij de extra gelden die eventueel nodig zijn, niet ten koste gaan van andere minima- en 

armoederegelingen die we hebben, zoals de kidskaart en het sociale vangnet. 

Daar bovenop komt dan nog het ballonnetje dat de fractieleider van de VVD in de tweede 

kamer, onlangs heeft opgelaten: bijstandsgerechtigden worden gekort op hun uitkering en 

kunnen stapje voor stapje weer op het sociale minimum komen door aan te tonen hoe 

‘nuttig’ ze zijn. Waarschijnlijk wil de VVD de partij zijn die dan bepaald wat nuttig is. De 

tweedeling tussen arm en rijk wordt steeds duidelijker! 

De komende 4 jaar zal ons team het beleid op het gebied van wonen (betaalbare en 

kwalitatief goede woningen voor iedereen) en het sociale domein, met specifieke aandacht 

voor minima- en armoedebeleid, (jeugd)zorg en uiteraard werk en inkomen niet alleen 

nauwlettend volgen en waar nodig proberen bij te sturen, maar ook zelf met 

initiatiefvoorstellen komen. We hebben een ijzersterk team, met raadsleden die tot op het  
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bot zijn gemotiveerd, maar ook met fractievertegenwoordigers van hoge kwaliteit, die nu al 

door andere partijen geroemd worden. 

Met daarnaast nog een gemotiveerd en actief Ondersteuningsteam, gaan we een 

opbouwperiode in, die over 4 jaar zijn vruchten zal afwerpen! 

 

Ties Stam 

Fractievoorzitter PvdA Apeldoorn 

 

 

 

 

 

 

 
 

Campagne gemeenteraadsverkiezingen 2018 winkelcentrum de Eglantier  
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Aan de slag voor de PvdA Apeldoorn! 

 

Hallo! 

Laat ik mij even aan u voorstellen want u kent mij nog niet. Ik ben Denise Wammes-Martins (28 jaar) 

en zit sinds kort in het bestuur van PvdA- Apeldoorn als algemeen bestuurslid. Hoe is dat zo gekomen 

hoor ik u denken. Ik was al een tijdje opzoek naar de voor mij juiste politieke partij in mijn gemeente. 

De PvdA komt grotendeels goed overeen met mijn standpunten en ik wilde al eens eerder gaan 

kijken of deze partij wat voor mij was en of ik wat voor de partij kon betekenen in mijn geliefde 

Apeldoorn. De toevalligheid diende zich aan dat ik een grote club PvdA’ers tegen kwam in het 

winkelcentrum de Eglantier toen zij in de kou stonden te flyeren voor de 

gemeenteraadsverkiezingen(stelletje bikkels!). Van het een kwam het ander en zo zat ik opeens bij 

mijn eerste bestuursvergadering! 

De ontvangst binnen de partij kan ik het beste omschrijven als een warm bad, een familie waar ik me 

gelijk bij thuis voelde. Ook heb ik al mijn steentje kunnen bijdragen en heb ik meegeholpen met het 

organiseren van de 1-mei viering, dat was tof omdat ik gelijk al iets concreets kon doen. 

Inclusiviteit vind ik erg belangrijk in onze samenleving en is ook een van de punten waarvoor ik mij 

wil gaan inzetten, inclusie is wat ik voel in deze partij, dus dat is al een goede start! 

Ik heb al jaren een politiek hart en hoop dat ik hem kan laten kloppen in het hart van de roos die de 

Partij van de Arbeid heet! 

Denise Martins 
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Interview Harry Vos                                                                                Tekst: Martine Berends 

 

Harry Vos is lid geworden van de partij in 1968 en is dit jaar dus 50 jaar lid van de PvdA. Hij was 

begin jaren 80 afdelingsvoorzitter van de PvdA Apeldoorn. Harry is jarenlang werkzaam geweest 

voor de gemeente Apeldoorn als Stedenbouwkundige. Daarnaast was hij zeer actief voor de PvdA 

Apeldoorn. Na zijn pensioen zette hij zich in voor dorpsraad Ugchelen. Nu heeft hij besloten 

Apeldoorn te verlaten en terug te keren naar zijn geboorteprovincie Friesland. Een mooie 

gelegenheid voor een laatste interview met deze zeer betrokken PvdA-er. 

 

Waarom ben je lid geworden van de Partij van de Arbeid? 

In de roerige jaren ‘60 woonde ik in Amsterdam en toen kwam Aad Kosto, voorzitter van de afdeling 

Amsterdam destijds, bij me aan de deur en toen ben ik lid geworden. Van huis uit had ik 

meegekregen dat je lid werd van de bond en lid werd van de partij. Het advies wat betreft de PvdA 

heb ik dus opgevolgd. 

 

Hoe ben je vanuit Friesland in Apeldoorn terecht gekomen? 

Vanuit Leeuwarden ben ik naar Amsterdam gegaan en daar werkte ik bij stadsontwikkeling. In 

Amsterdam ben ik eigenlijk te kort gebleven maar mijn toenmalige vriendin, later mijn vrouw, Fokje 

was onderwijzeres en kon daar geen werk vinden. We kregen toen de kans om in Leeuwarden een 

nieuwbouwappartement te betrekken en bij de gemeente Leeuwarden was wel werk. Dus toen zijn 

Fokje en ik terug gegaan naar Leeuwarden, maar daar zijn we nog korter gebleven dan in 

Amsterdam. Ik was toen al actief op wat partijbijeenkomsten en ik maakte mij druk over bepaalde 

binnenstadsontwikkelingen. Wethouder Tiekstra (PvdA) was daar toen verantwoordelijk voor en ik 

uitte daar openbaar kritiek op. Toen werd ik bij de directeur Publieke Werken op het matje geroepen 

en voor de keuze gesteld: Of u onthoudt zich van politieke activiteiten of u kunt hier niet blijven 

werken. Nou toen was de keuze snel gemaakt. Het werk in de slaperige provinciestad beviel al niet zo 

goed en om me nou monddood te laten maken… 

 

Dus toen ging ik weer op zoek naar wat anders en Lelystad was toen net in opbouw, begin jaren ‘70. 

Daar ben ik toen aan de slag gegaan en ik kon helpen een hele gemeenschap op te bouwen. Daar 

hebben we echt een geweldige tijd gehad. Veel mensen die daar voor een deel uit idealisme waren. 

Mijn 2 kinderen zijn daar geboren. 

 

Na 7 jaar Lelystad zijn mijn vrouw en ik vertrokken in 1977 naar Apeldoorn. Dus in antwoord op je 

vraag, we zijn via een boel omwegen in Apeldoorn terecht gekomen. En het was de bedoeling om na 

een jaar of 10 weer te vertrekken, maar dat is niet gebeurd. En dat heeft alles te maken met 

Apeldoorn. Ik had het op mijn werk goed naar mijn zin, een leuke club en we woonden hier geweldig. 

 

Als je kijkt naar je werk als stedenbouwkundige in Apeldoorn, waar ben je dan het meest trots op? 

In 1977 zaten er heel veel lege plekken in Apeldoorn omdat Apeldoorn een van de schrijftafels zou 

worden, maar helaas ging dat niet door. Ik was stedenbouwkundige voor de binnenstad dus belast 

met de opgave om de gaten te vullen en een van de gaten was het Kalverstraat gebied. Nou daar heb 

ik wel slapeloze nachten van gehad. Er moest geld verdiend worden, het oude Apeldoornse huisje 
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volstond niet meer. Maar als je 4-lagen hoog wilde bouwen sprak de gemeenteraad al schande: ‘Dat 

is hoogbouw en we wonen niet boven in de boom!’ Maar het is geworden wat het is geworden en ik 

ben daar best tevreden mee. Het voldeed aan een grote behoefte aan sociale woningbouw en voor 

sociale woningbouw ziet het er uitermate acceptabel uit. Leegstand heb ik daar nooit te mee 

gemaakt. 

 

Het was wel wennen voor Apeldoorn en het was alleen maar mogelijk vanwege een actief 

gemeentebestuur. Een krachtig bestuur is voor Ruimtelijke Ordening van wezenlijk belang. Wij 

hadden Hans Porringa als wethouder. En Gerrit de Graaf die zat op cultuur. Niet omdat het 

partijgenoten waren maar dat waren dragende krachten binnen het college. Dat hebben ze ook wel 

een beetje uitgebuit hoor. 

 

De laatste jaren heb ik openbare ruimte gedaan. Loolaan, Deventerstraat, Stationsstraat, 

Stationsplein, dat zijn toch projecten waar ik een belangrijke rol in heb kunnen spelen en die bepalen 

toch voor een groot deel het beeld van de stad. Daar hebben we toen een grens kunnen neerleggen 

voor de kwaliteit van de openbare ruimte en daar profiteren we nu nog steeds van. 

 

Wat vind je in het kader van Ruimtelijke Ordening van ons huidige gemeentebestuur? 

Uitermate zwak. De laatste jaren al zwak. Er is helemaal geen sturing meer op het ambtelijk 

apparaat. We doen maar wat. Dat is een reactie op het feit dat de markt vond dat de 

gemeentebestuur teveel stuurde en te machtig was. Toen heeft het college gezegd we gaan alleen 

maar faciliteren maar in feite hebben ze de hele boel uit handen gegeven. Ik heb ze nog niet kunnen 

betrappen op een stedenbouwkundige visie de laatste jaren. 

Je bent jarenlang als vrijwilliger werkzaam geweest voor de PvdA. Wat heeft jouw hiertoe 

gemotiveerd en waarom heb je nooit gekozen voor een politieke carrière? 

Van huis uit heb ik maatschappelijke betrokkenheid meegekregen. Ouders stemden altijd PvdA en wij 

gingen naar de openbare school. Je werd lid van de bond, daar heb ik wel voor bedankt. Je werd lid 

van een politieke partij en je werd geacht je in te zetten voor de maatschappij, vrijwilligerswerk e.d. 

Dus ik heb het echt van huis uit mee. 

In Lelystad heeft mijn vrouw Fokje me op een gegeven moment voor de keuze gesteld. Of de politiek 

of je gezin. Ik was toen echt geen avond meer thuis. Toen heb ik gekozen voor mijn gezin. Als ik Fokje 

niet had gehad dan was het denk ik heel anders gelopen. Dan was ik misschien wel burgemeester 

geworden ergens. Ik kon destijds in Lelystad wethouder worden en de voor de meesten daar was dat 

toen een opstapje voor het burgemeesterschap. En tweede kamerlid was wel het grootste ideaal. Dat 

was toen nog wat. 

Begin jaren ‘80 was jij voorzitter van de afdeling. Kan je iets vertellen over die tijd? 

Ik weet eigenlijk niet meer hoe ik bij het bestuur kwam. Ik denk dat ik gevraagd ben. Nou toen heb ik 

me dus kandidaat gesteld als voorzitter. Dat zit in het karakter, als ik ergens in een bestuur zit, laat 

me dan maar voorzitter zijn. Dan kan ik aan de touwtjes trekken. Ik heb het 3 jaar gedaan en echt 

een leuke tijd gehad. Leuk bestuur, veel energie. Discussies gehad over kernwapens, we hadden toen 

300 a 400 man in de zaal. En als wij toen een debat organiseerden, nodigden we altijd een voor en 

een tegenstander uit. Dat maakte zo’n avond boeiend, anders was het toch een beetje preken voor 
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eigen parochie. Het was een hele actieve vereniging met een actief verenigingsbestuur waar ook 

onze wethouders een belangrijke rol in speelden. Die stonden elke week wel in de krant. 

Ik weet eigenlijk niet meer zo goed waarom ik ermee ben gestopt al na 3 jaar. Wellicht toch 

combinatie van werk voor de gemeente en gezin want het vreet veel tijd. En wat wellicht ook wel 

heeft meegespeeld is dat mijn zoons wilden gaan sporten en ze gingen op atletiek. Ze kwamen 

terecht bij AV ’34. Ik ben toen voorzitter geworden van het bestuur daar. 

Als je de tijd waarin jij actief werd voor de PvdA vergelijkt met vandaag de dag, wat kunnen wij 

daar dan van leren? Wat moet anders? 

De grondhouding van de mensen die PvdA stemmen altijd hetzelfde is geweest. Maar de 

maatschappelijke betrokkenheid en inzet van mensen is minder geworden. De maatschappelijke 

tegenstellingen waren destijds groter en vooral zichtbaarder en werden benoemd. Onrecht werd met 

verve bestreden. Er zijn nu nog steeds wel tegenstellingen maar minder zichtbaar. 

We zouden wat helderder uit moeten komen voor wat wij willen en wat minder richten op specifieke 

groepen en die ook nog wat pamperen. Dat zouden ze moeten afschaffen. En we zouden toch veel 

meer moeten uitdragen dat we de partij zijn voor de arbeider en de advocaat. 

Maar ja, maak dat maar eens waar. Partij voor de advocaat lukt nog wel maar voor de arbeider, zeker 

als die wat onderaan de maatschappelijke ladder staat, maak dat maar eens waar. Maar geef ze op 

zijn minst het gevoel dat ze onze aandacht hebben. 

Ik ben een echte Joop den Uyl fan en dat was toch ook een intellectueel. Maar hij werd door de 

arbeiders op handen gedragen want hij sprak hun taal en kenden hun noden en de mensen hadden 

ook het gevoel dat hij voor hen op kwam. 

Dat is nu natuurlijk een stuk minder. Niet dat de huidige leiders het niet doen, maar het is niet wat ze 

uitstralen. De mensen hebben dat gevoel niet. Dat is natuurlijk ook de makke geweest van Diederik 

Samsom. Je kunt een voorhoede partij willen zijn maar als je de achterhoede niet mee krijgt omdat 

die jou niet kan volgen, dan ben je weg. Dat heb ik de laatste jaren wel gemist hoor, een stukje 

bevlogenheid. 

 

 

 

Harry, bedankt voor een kijkje in jouw leven en bedankt voor alles wat je voor de PvdA Apeldoorn 

en de stad Apeldoorn hebt gedaan. Het ga je goed in Friesland!  
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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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De geschiedenis van de PvdA in Apeldoorn 
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De fractie 
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Het bestuur 
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Het ombudsteam 

 

 
De PvdA Apeldoorn heeft een ombudsteam. Het ombudsteam signaleert individuele 

problemen en helpt mensen deze problemen op te lossen door te luisteren, door te 

verwijzen en de voortgang te bewaken in de afhandeling. Wanneer het probleem mogelijk 

om een politieke oplossing vraagt, schakelt het ombudsteam haar netwerk in. Het 

ombudsteam maakt zoveel mogelijk gebruik van bestaande voorzieningen, zoals de sociale 

raadsleden, de rechtswinkel of de vakbond. Het ombudsteam is voortdurend op zoek naar 

mensen die het team willen versterken. 

 

Wilt u graag contact met het ombudsteam dan kunt u een e-mail sturen naar ombudsteam-

pvda-apeldoorn@hotmail.nl of bellen met telefoonnummer 06 41732333. 

 

Op de ondersteuning van het ombudsteam zijn bepaalde regels van toepassing. Wij vragen u 

de regels van het ombudsteam eerst goed door te lezen alvorens u contact opneemt. 
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Contactgegevens  

 

Fractie 

 

Ties Stam (fractievoorzitter), tel. 06 13344138 / e-mail: t.stam@apeldoorn.nl 

Martine Berends, tel. 06 14772911 / e-mail: m.berends@apeldoorn.nl 

Fractieassistent 

Natascha van den Berg, tel. 055-5801115, e-mail pvda@apeldoorn.nl 

 

Bestuur 

Tom Brands (voorzitter), tel. 06 42464679, tom@tombrands.nl 

Ellen Geist (secretaris), tel. 06 37436545, e.geist@gmail.com 
 

 

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 .
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Colofon 

 

PvdA Koerier juni 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:    Postadres:  

Raadhuisplein 8   Postbus 9033  

Kamernummer: RH 110  7300 ES Apeldoorn 

  

 

 

 

 

 

 

apeldoorn.pvda.nl  


