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Van de bestuursvoorzitter 
 

Winst en verlies 

 

Beste mensen, 

 

Ik begin wat treurig. Omdat er dit jaar best wat treurige dingen zijn voorgevallen. Veel verlies. In de 

eerste plaats verlies van mensen. Bijvoorbeeld Aalt van de Glind en Marten Ferwerda die het leven 

lieten. Kameraden die ons zijn ontvallen en die veel hebben betekend voor de afdeling en de stad. 

We staan in deze nieuwsbrief stil bij het recente verlies van Marten en wat hij de afgelopen jaren 

voor onze afdeling heeft gedaan. Het overlijden van Wim Kok, ook niet niks. Ook verlies van talent dit 

politieke jaar. Eva die een baan in Utrecht vond. Gelukkig hebben we een kanjer die haar plaats in 

heeft ingenomen. En dan natuurlijk het politiek verlies van dit voorjaar waarbij we van 4 naar 2 zetels 

gingen. En in het kielzog daarvan het vertrek van Marga, Johan, Esref en Jasper. We hebben flinke 

klappen te verwerken gekregen dit jaar.  

 

Ook bij de behandeling van de Meerjarenprogrammabegroting was het knokken. Als oppositiepartij 

is het misschien wel dubbel zo hard werken om zaken voor elkaar te krijgen. Ties gaf een uitgebreide 

toelichting tijdens de algemene ledenvergadering. Op de website heeft u wellicht de bijdrage van 

Ties tijdens de algemene beschouwingen al gelezen. In deze koerier zijn ervaringen tijdens de 

vaststelling van de begroting een week later. Het valt niet mee. Op een aantal vlakken gaat het wat 

onze fractie betreft niet de goede kant op. Real-X, sociale woningbouw, de jeugdzorg en de reserve 

social domein om maar een paar voorbeelden te noemen. Genoeg dossiers die de aandacht vragen 

van de PvdA fractie. En met een kleiner team is dat een hele kluif. Toch zijn er uiteraard ook 

lichtpuntjes en is het niet alleen maar kommer en kwel. Goed nieuws met betrekking tot het 

ondergronds brengen van de hoogspanningskabels. Chris neemt ons in deze nieuwsbrief mee in dit 

dossier dat al jaren loopt en waar betrokken partijgenoten zoals Co, Piet, Jolanda en Johan jaren druk 

mee zijn geweest. De kiezer zal het wel weer vergeten, maar hier heeft de PvdA toch zeer, zeer aan 

bijgedragen. En de winst? Die gaan we natuurlijk in 2019 boeken. Op 20 maart zijn de verkiezingen 

voor Provinciale Staten en de Waterschappen. Laten we hopen dat het tij keert voor de PvdA en dat 

we de kiezer weer weten te doordringen van de noodzaak van de sociaaldemocratie. Misschien 

moeten we maar campagne gaan voeren in gele hesjes. Maar dan zonder het geweld zoals in 

Frankrijk vanzelfsprekend.  

 

Maar voordat de campagne begint nog een tweetal belangrijke zaken. Aanstaande zaterdag is de 

ledenvergadering van de PvdA Gelderland in Velp. Elk PvdA lid uit Gelderland is vanzelfsprekend 

welkom. Verderop in deze koerier meer informatie. Daarnaast hoop ik u heel graag te zien op onze 

nieuwjaarsbijeenkomst 7 januari. We krijgen misschien een speciale gast, dus zet het in je agenda. 

We zijn alweer halverwege december. Ik wens u alvast prettige feestdagen en een goede 

jaarwisseling. Tot in het nieuwe jaar! 

 

Tom Brands 

Bestuursvoorzitter PvdA Apeldoorn  
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Van de fractievoorzitter 
 

PvdA Apeldoorn stemt niet in met begroting  

2019-2022: “veel onderzoeksgeld en kletsgeld” 

 

Nadat op 8 november de Algemene Beschouwingen aan bod waren, was het op 15 

november de beurt aan de besluitvorming. Voordat er een besluit over de Meerjaren 

Programma Begroting (MPB) kon worden genomen, moesten er eerst besluiten genomen 

worden over 20 amendementen en 35 moties. Het werd een lange zitting van 14:00 tot 

00:30 uur. Zoals op 8 november al gezegd, staat de begroting vol mooie woorden over de 

‘sociale stad’, maar werden die niet ondersteund door daden. Om dit wat recht te trekken 

hadden wij 4 amendementen en een paar moties. 

 

Eén van de zaken die het sociaal domein betreffen, is een bezuiniging op de kwaliteits- en 

activeringscoaches. Voor 2019 en 2020 wordt het huidige niveau afgebouwd en kunnen er 

maar 375 in plaats van 500 mensen geholpen worden. De jaarlijkse kosten hiervoor 

bedragen € 71.000 en € 115.000. In ons amendement wilden wij het huidige niveau 

handhaven en de kosten dekken door de ingestelde bestemmingsreserve van 2 miljoen voor 

‘Hoger Onderwijs’ te verlagen. 

 

Een andere zaak is een bezuiniging (‘inverdienmogelijkheden als gevolg van investeringen 

die al gedaan zijn’) op het Sociaal Domein van € 250.000 in 2019 en oplopend tot 1 miljoen 

per jaar. Ons amendement stelde voor om de bezuiniging in 2019 niet door te laten gaan en 

in de MPB 2020 – 2023 met voorstellen voor het sociaal domein te komen voor de jaren 

vanaf 2020. Verder een amendement om nu geen reserve Hoger onderwijs in te stellen en 

hier 2 miljoen in te stoppen, terwijl we nog maar enkele weken geleden een presentatie 

kregen, waarin werd verteld dat de onderwijsinstellingen UT en Saxion NIET over onderwijs 

in Apeldoorn wilde praten, maar vooralsnog een ‘verkenning’ om onderzoeksfaciliteiten te 

regelen. Hiervoor zouden maar enkele mensen (die al 1 of meerdere masters hebben 

behaald) in Apeldoorn onderzoeken verrichten. Die 2 miljoen zou in de komende 5 tot 10 

jaar uit moeten groeien naar 10 miljoen. Voor ons te vroeg en te veel. 

 

En dan nog een amendement om Real-X te ondersteunen en niet om te laten vallen (zie 

artikel Real-X). Ons voorstel wasde bezuinigingen vanaf 2015 voor het jaar 2019 terug te 

draaien en het nieuwe bestuur met een bedrijfsplan te laten komen om vanaf 2020 te 

bezuinigen. Helaas heeft geen van deze amendementen het gehaald, de gehele coalitie was 

tegen. 

Onze motie Energietransitie, waarin het college wordt verzocht te onderzoeken hoe 

inwoners met een lager inkomen ook kunnen participeren en profiteren van de 



       

 

PvdA Apeldoorn Koerier nieuwsbrief december 2018  

energietransitie werd ruim ondersteund. Er moet gekeken worden om, naast 

voorfinanciering’ naar andere mogelijkheden om financieel te ondersteunen. Een andere 

motie was om vanaf volgend jaar door het maken van een infographic, de inwoners op 

duidelijke wijze op één A4-tje te tonen hoe de begroting in elkaar zit. Deze werd unaniem 

aangenomen. 

Tenslotte hadden we nog een motie om initiatieven te ontplooien om de CO2 uitstoot door 

scooters en brommers in de binnenstad te reduceren. Door een ‘nieuwe’ manier van het 

behandelen van moties bij de MPB, kwam dit niet goed voor het voetlicht en werd niet 

aangenomen. Om alsnog duidelijk te maken wat het inhoudelijk betekent, zal deze motie 

opnieuw tijdens de volgende raadsvergadering worden ingediend. Omdat het bezuinigen 

aan de ene kant in het sociaal domein en het verminderen van de coaches, niet in 

verhouding staat tot de 8,5 miljoen nieuwe ambities en 2 miljoen in een potje Hoger 

onderwijs, hebben wij niet ingestemd met deze begroting. 

Dit leidde tot de volgende stemverklaring van de PvdA: Wij kunnen niet instemmen met 

deze begroting om de volgende redenen: Het staat vol met mooie woorden en intenties, 

maar het zijn slechts woorden, die niet gevolgd worden door daden die dit onderschrijven. 

De MPB staat vol met ‘aandacht geven aan’, ‘onderzoek doen naar’, ‘opstellen van een visie’, 

‘plannen van aanpak’ en ‘verkenningen’ die gedaan worden. Hiervoor worden tonnen, zo 

niet miljoenen voor gebudgetteerd. Een uitschieter vormt hierbij de 2 miljoen voor hoger 

onderwijs, waar ook andere dingen mee gedaan kunnen worden, maar nu in een vage 

verkenning worden gestopt. Samengevat: veel onderzoekgeld en kletsgeld. 

Er spreekt niet veel daadkracht uit, veel mooie woorden en weinig daden. Er wordt wel wat 

daadkracht getoond bij het sociale domein. Bezuinigingen vanaf 250.000 oplopend tot een 

miljoen, halvering van de activiteits- en kwaliteitscoaches voor 2019 en 2020. 

Amendementen om dit bij te stellen, zijn gestrand op weerstand van de gehele coalitie. 

Wel roepen dat het zo sociaal is, maar geen daden die dit ondersteunen. Alleen roepen dat 

‘we zo sociaal zijn’ is niet voldoende. Voor de Partij van de Arbeid redenen genoeg om er 

niet mee in te stemmen. 

 

Ties Stam 

Fractievoorzitter PvdA Apeldoorn 

 

 

 

  



       

 

PvdA Apeldoorn Koerier nieuwsbrief december 2018  

In memoriam: Marten Ferwerda 

 

24 november jl bereikte ons het bericht dat Marten Ferweda,  

oud-voorzitter is overleden. Nadat we dit bericht onder onze leden hadden  

gedeeld, volgden vele warme en ook grappige herinneringen aan deze bijzondere  

man die we graag met u willen delen. 

 

Marten zijn roots liggen in Friesland, zoon van een hardwerkende boerenknecht en zijn vrouw. Zijn 

vader gaf hem het voorbeeld te vechten tegen kapitalisme en dat deed hij op zijn eigen wijze door op 

momenten tegen de stroom in te gaan. Als geschiedenisleraar op het Christelijk Lyceum en de 

Heemgaard leerde hij zijn leerlingen goed te kijken naar de samenleving, kritische vragen te stellen 

en zelf na te denken en niet zomaar de massa te volgen. Deze wijsheid gaf hij ons ook mee en hij 

leerde ons dat we de politiek nu beter kunnen begrijpen door goed naar de geschiedenis te kijken en 

hoe zaken zich in het verleden hebben gevormd. Marten vond het heerlijk om verhalen te vertellen 

en wij luisterden graag naar hem. Als Marten mee deed met de geschiedenisquiz en je zat bij hem in 

het team dan was de buit al nagenoeg binnen.  

Marten was niet altijd politiek correct: hij had een kort lontje en kon impulsief reageren vanuit zijn 

passie en bevlogenheid. Hij schreef columns voor onze nieuwsbrief De Koerier die graag gelezen 

werden. Een keer is Marten terug gefloten door de fractie. Hij had een stuk over de islam geschreven 

en zijn mening verkondigde niet het standpunt van de fractie en het bestuur.  

 

Wat je Marten kon toevertrouwen was mensen met elkaar te verbinden. Als bestuurslid van het 

gewest reed hij de gehele provincie door en riep de lokale afdelingen op om zich in te zetten voor 

bijvoorbeeld Veluwe 2000, de voorloper van Natura 2000.  

 

Sinds begin van het jaar was het duidelijk dat het einde naderde. Desondanks haalde hij het 

maximale uit iedere dag. Eén van Marten's laatste uitspraken was dat hij er van baalde Trump niet te 

overleven. Deze humor was tekenend voor hem.  

Marten's uitvaart was op 30 november jl. Zijn 70ste geboortedag. Op de volgende pagina volgt zijn 

laatste column dat hij schreef voor de koerier in oktober 2016. De afdeling verliest een betrokken en 

bevlogen mens. Marten, we gaan je missen! 
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Herpublicatie: Column Marten Ferwerda Ruim 20 jaar 

 

Twintig jaar heb ik stukjes geschreven. Voor de ouderwetse Koerier. Voor het gewestelijk PvdA-

Journaal. En de laatste jaren columns voor onze digitale Koerier. Met plezier meestal, met tegenzin 

soms, als ik de juiste woorden niet kon vinden. Dit wordt mijn laatste bijdrage. 

Met een korte onderbreking ben ik nu zo’n vijftig jaar lid van de Partij van de Arbeid. Met hartstocht 

en overgave soms. In de jaren van het kabinet-Den Uyl. In het tijdperk Wouter Bos. Met tegenzin als 

er werd geregeerd met de VVD. Als een kinderpardon moest worden gekocht en dan nog een 

gemankeerd kinderpardon ook. Als mensen die hier ingeburgerd waren na vele jaren weg moesten, 

desnoods zonder hun kinderen. Of als de PvdA een slappe campagne voerde voor de Europese 

Grondwet. Ik heb in die twintig actieve jaren veel geleerd over hoe politiek werkt. Ik heb veel 

vriendschap ondervonden en doe dat nog. Ik heb me soms hevig opgewonden over wat ik zag als niet 

passen binnen mijn partij. Dan had ik soms een kort lontje, sorry. 

Wat drijft je naar zo’n partij? De grote woorden. Gelijkheid, solidariteit, gelijkwaardigheid, bevrijding, 

zelfbeschikking, een eerlijker verdeling van macht, kennis en inkomen. Maar waarom juist deze grote 

woorden? In mijn geval twee redenen. In de eerste plaats mijn afkomst. Ik ben de zoon van een 

boerenarbeider in een achtergebleven stukje platteland. Ik hoorde thuis de verhalen over 

vernedering en geldtekort. En dat overkwam dan de man, mijn vader, die voor mij de held van het 

universum was. In mijn jeugd sprak je het woord vakbond met gepaste eerbied uit. De tweede reden 

is mijn gereformeerde afkomst. Dat moet ik uitleggen. In socialistische kringen gold de kerk als een 

reactionair instituut. Terecht. Maar wij lazen thuis de bijbel. Mijn vader citeerde dat boek graag: De 

arbeider is zijn loon waardig. De Samaritaan helpt de uitgeklede sloeber. In alle verhalen van Jezus 

neemt hij het op voor de zwakke, de vernederde. Toen ik er na een jarenlange zoektocht 

achterkwam dat het socialisme van de Partij van de Arbeid de moderne variant was van dit 

gedachtengoed, was mijn keus gemaakt. En die ben ik trouw gebleven. 

De PvdA heeft haar aanvankelijke doelstelling grotendeels waargemaakt: de verheffing van de 

arbeidende klasse. Die klasse bestaat nauwelijks meer. Zij, de PvdA,was antikoloniaal; wij hebben 

geen koloniën meer. Zij was antimilitaristisch; de dienstplicht bestaat niet meer. Zij was tegen de 

kerk; de kerken hebben hun macht verloren. Zij was ook tegen de kroeg; Tja je kunt niet alles 

hebben. Nu staat onze partij er beroerder voor dan ooit. Hebben wij geen bestaansrecht meer? 

Hebben anderen betere ideeën? De Kieswijzer verwijst mij immer weer naar GroenLinks. 

Wereldwijd heerst er honger. Wereldwijk staren bebloede kinderhoofdjes ons aan. Zijn miljoenen op 

de vlucht. Zitten duizenden onschuldig in gevangenissen, vanwege hun geaardheid, hun geloof of 

juist hun ongeloof, vanwege hun afkomst of sekse. Er is nog zo’n lange weg te gaan. Ieder kind heeft 

recht op een gezin waarin het beschermd en in liefde kan opgroeien. Wereldwijd. Dat is en blijft wat 

ik eerder in een column heb genoemd onze humanitaire opdracht. Ik wens jullie veel strijdlust. En ik 

blijf natuurlijk lid. 

Marten Ferwerda 
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Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2019 

 
 

Op 20 maart 2019 vinden de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten van Gelderland en de 

Waterschappen, in ons geval Waterschap Vallei en Veluwe. Op 24 november zijn de kandidatenlijst 

en het verkiezingsprogramma voor het Waterschap vastgesteld en (aanstaande zaterdag) 15 

december wordt de kandidatenlijst voor Provinciale Staten vastgesteld.  

 

Zowel op de kandidatenlijst voor het Waterschap als voor Provinciale Staten staan een aantal 

Apeldoornse kandidaten. De hoogst geplaatste Apeldoornse kandidaat op de definitieve 

kandidatenlijst voor het Waterschap is Tom Brands op plaats 4. De hoogst geplaatste Apeldoornse 

kandidaat op de concept-kandidatenlijst voor Provinciale Staten is Fokko Spoelstra, eveneens op 

plaats 4. Deze lijst wordt aanstaande zaterdag dus vastgesteld door de aanwezige leden op de 

gewestelijke vergadering. 

 

Op de website van de PvdA Gelderland (gelderland.pvda.nl) staan twee grote buttons waar je op 

kunt klikken voor meer informatie over beiden.  

 

De bijeenkomst van aanstaande zaterdag vindt plaats in Velp om 10.00 uur.  

 

Vastgestelde kandidatenlijst Waterschap  Concept kandidatenlijst Provinciale Staten 

 
1. Mathilde Maijer (Wageningen) 
2. Kees de Kruijf  (Leusden) 
3. Liesbeth van Dijk (Ede) 
4. Tom Brands (Apeldoorn) 
5. Siebren Buist (Heerde) 
6. Toon van Kessel (Twello) 
7. Lineke van Bruggen (Amersfoort) 
8. Bert Veenstra (Hoogland) 
9. Harry de Jong (Apeldoorn) 
10. Karel de Krijger (Ede) 
11. Johan Kruithof (Apeldoorn) 
12. Marcus van den Brink (Eemnes) 
13. Mark Eijbaard (Baarn) 
14. Wils van der Steen 
(Woudenberg) 
15. Wilco Bos (Harderwijk) 

 
1. Peter Kerris (Nijmegen) 
2.  Marilyn A-Kum (Arnhem) 
3. Mehmet Sahan (Dieren) 
4. Fokko Spoelstra (Apeldoorn) 
5. Karin Jeurink (Zutphen) 
6. Jan Daenen (Wageningen) 
7. Peter Baks (Lichtenvoorde) 
8. Paul Hoogland (Harderwijk) 
9. Judith Tenbusch (Arnhem) 
10. Dave Verbeek (Tiel) 
11. Ricardo Brouwer (Beuningen)  
12. Laurens de Kleine (Harderwijk) 
13. Peter Spitteler (Wageningen) 
14. Tom Brands (Apeldoorn) 
15.  Barbara Veltrop (Arnhem) 
16. Giovanni Meijer (Nijmegen) 
17. Stel Bijl (Giesbeek) 
18. Ellen Geist (Apeldoorn) 
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In spanning over hoogspanning 

 

Voormalig PvdA-raadsleden Co van de Berg en Piet Bijl begonnen in de raadsperiode 2006 -2010 te 

ijveren voor het ondergronds brengen van hoogspanningskabels in de Vogelbuurt. Zij nodigden onder 

andere de PvdA-fractie in de Provinciale Staten uit poolshoogte te nemen van de situatie in de deze 

buurt. Deze was vooral onder de indruk van het feit dat de hoogspanningskabels boven speeltuin ‘de 

Zoemer’ hingen. 

Aanvankelijk leek deze opgave ook te lukken, maar toen in 2011 bleek dat Tennet  die de uitvoering 

ter hand moest nemen met een hogere opgave van de kosten kwam (€2,7 mln extra) leken onze 

inspanningen tevergeefs geweest. De teleurstelling was groot, niet alleen bij ons, maar bij vele  

inwoners in de Vogelbuurt die al jaren zaten te wachten wanneer het nu eindelijk eens zou 

gebeuren. 

Omdat een grote herstructurering van Vogelbuurt door de hogere kosten mogelijk niet zou 

doorgaan, werd gekozen voor een verkort tracé. Wel werd in het bestemmingsplan mogelijk gemaakt 

dat, mocht zich de mogelijkheid voordoen, er alsnog een lang tracé kon worden aangelegd. En die 

mogelijkheid diende zich aan, omdat het rijk bezig was met de uitwerking van een plan om in heel 

Nederland op een flink aantal locaties, met name dicht bewoonde gebieden, de hoogspanningskabels 

ondergronds te laten brengen. In besprekingen met het rijk heeft Apeldoorn in de persoon van PvdA-

wethouder Kruithof toen het ministerie kunnen overtuigen dat een langer tracé ondergronds moest 

worden gebracht. Wij zouden in 2017 geld krijgen om de hoogspanningskabels van het hele tracé 

ondergronds te brengen. 

Maar zolang wilde Apeldoorn niet wachten. Het Rijk stelde de eis dat sprake moest zijn van 

cofinanciering. Apeldoorn, evenals de provincie en de woningbouwcorporatie, hadden geld 

gereserveerd. De gehele Apeldoornse raad ging akkoord met een voorfinanciering van €2,7mln, 

waarna het contract met Tennet op 15 november 2013 kon worden ondertekend. De start van het 

project was in 2014, in 2015 was het klaar. Tegelijkertijd met het ondergronds brengen van de 

hoogspanningskabels werden 128 oude arbeiderswoningen gesloopt en nieuwe woningen gebouwd. 

De Maten 

Met het afkomen van de herinrichting van de Vogelbuurt zijn we er echter niet. Want ook in De 

Maten lopen hoogspanningskabels over de wijk, weliswaar niet over de woningen maar over een 

parkstrook. Daarom stelde de PvdA-fractie in mei 2016 schriftelijke vragen over hoogspanningskabels 

in De Maten met als uiteindelijk doel ook daar de kabels ondergronds te krijgen. De reactie van het 

College was: ‘Er is geen directe noodzaak voor het verkabelen , omdat er geen gezondheidsrisico’s 

zijn en er geen ruimtelijke knelpunten zijn als gevolg van de aanwezige lijnen. Er zal daarom eerst een 

integrale afweging moeten worden gemaakt. In deze afweging kunnen dan de voor- en nadelen van 

verkabelen afgewogen worden in een breder kader en in het licht van andere maatschappelijke 

wensen voor wijk en stad.’ 

Het College was van plan deze integrale afweging te maken als de wettelijke regeling die het rijk aan 

het voorbereiden was van kracht zou worden. Deze regeling betrof de gewijzigde Energie- en Gaswet 

waarvan het besluit voor verplaatsen en verkabelen van hoogspanningsverbindingen een onderdeel 

is. Dan zou ook duidelijk worden welk deel van de kosten voor de gemeente zou komen. 
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Bij de beraadslagingen over de Meerjarenprogrammabegroting 2017-2020 diende de PvdA  op 10 

november 2016 een motie in waarin wij het College verzochten om de bij de planning  van de 

revitaliseringsprojecten in de wijk De Maten te anticiperen op de nieuwe wettelijke regeling van het 

rijk. Deze motie werd met algemene stemmen aangenomen. 

We zijn nu twee jaar later en eindelijk is het dan zover. In het voorjaar van 2018 is de gewijzigde 

Energie- en Gaswet aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. De wet met als onderdeel het 

besluit verplaatsen en verkabelen hoogspanningsverbindingen  is  vervolgens naar de Raad van State 

gegaan voor advies. Dit besluit met een looptijd van twee jaar gaat naar alle waarschijnlijkheid per 1 

januari 2019 in. De Maten is één van de ruim vijftig projecten die in aanmerking komen voor 

rijkssubsidie. Besprekingen met TenneT over de kabels boven de Hoeven- en Veldenbuurt zijn 

inmiddels in volle gang, zo hebben wij uit de Stentor begrepen. De spanning stijgt in De Maten, gaat 

het eindelijk ook  hier gebeuren? 

 

Chris Schouten 

Fractievertegenwoordiger PvdA Apeldoorn 
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Algemene ledenvergadering 31 oktober 2018 
 

Woensdagavond 31 oktober 2018 vond de algemene ledenvergadering plaats van de PvdA afdeling 

Apeldoorn in het ons vertrouwde ACEC gebouw. 

 

Esther-Mirjam Sent, kandidaat lijsttrekker Eerste Kamer 

In ons midden hadden wij deze avond kandidaat lijsttrekker voor de Eerste Kamer, Esther-Mirjam 

Sent. Zij gaf een toelichting op waarom zij gaat voor het lijsttrekkerschap van de PvdA in de Eerste 

Kamer, gevolgd door een levendig gesprek met de leden. Met name door de heer Bijl werd zij stevig 

aan de tand gevoeld. Inmiddels is bekend dat zij 2e is geworden op de kandidatenlijst  van de PvdA 

voor de Eerste Kamer. 

 

 
 

Fractievoorzitter Ties Stam aan het woord 

Daarna was het de beurt aan onze fractievoorzitter, Ties Stam, om ons mee te nemen in de dagelijkse 

praktijk van de fractie en de afgelopen periode. Ties gaf aan dat er een wisseling in de fractie zal 

plaatsvinden. Eva heeft werk gevonden in Utrecht en zal daar ook naar toe verhuizen. Om die reden 

zal zij stoppen als fractievertegenwoordiger. Eva, bedankt voor je inzet en heel veel succes met je 

nieuwe job in Utrecht. Weet dat als je ooit terug komt in het Apeldoornse, we je weer met open 

armen ontvangen. Leuk nieuws is dat Natascha van den Berg, al enige tijd actief als fractieassistent, 

Eva zal opvolgen als fractievertegenwoordiger. Natascha gefeliciteerd en heel veel succes! 
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We staan letterlijk aan de vooravond van de algemene beschouwingen van de 

MeerjarenProgrammaBegroting en volgende week de besluitvorming met alle moties en 

amendementen. Ties vertelde het e.e.a. over de MPB en de inspanningen van de fractie de afgelopen 

maanden en nu concreet voor de MPB. Veel tijd is gestoken in het initiatiefvoorstel wonen. Over dit 

thema volgde een leuke en goede discussie. 

 

Jaarplan en begroting 2019 vastgesteld, aftreden René Verschoor en benoeming Jan de Heer als 

penningmeester 

Na een korte pauze is het jaarplan en de begroting voor 2019 vastgesteld. Penningmeester René 

Verschoor gaf een korte toelichting en ging daar bij ook al even in op de financiële situatie van dit 

jaar, waarin gemeenteraadsverkiezingen plaatsvonden. Nadat het jaarplan en de begroting werden 

vastgesteld, mocht René zijn penningmeesterschap neerleggen � Hij wordt opgevolgd door Jan de 

Heer die al langer bestuurslid is. Indien nodig bijgestaan door Dirk Westerhof die de rol van 

penningmeester binnen ons bestuur al eerder heeft vervuld en dat nu nog steeds doet voor het 

gewestelijk bestuur in Arnhem. 

 

 
 

Het lid van het jaar 2018 

Na Piet zijn verhaal werd hij bekroond met de benoeming tot lid van het jaar. De titel ‘lid van het 

jaar’ wordt toegekend aan leden die zich met exceptionele toewijding hebben ingezet voor onze 

afdeling. Ooit geïntroduceerd in 2007 door mijn voorganger, de heer Schouten. Sinds dat moment is 

een aantal leden deze bijzondere titel ten deel gevallen. Het lid van het jaar ontvangt van de 

voorzitter en de secretaris een officiële  oorkonde, uiteraard eeuwige roem en last but not least een 

plekje bij de speciale eregalerij op de website. Tot op de dag vandaag kenmerkt Piet zich als een 

sociaal democraat in hart en nieren. Radicaal en toch leuk. Betrokkene is een meester in de ware zin 

des Woords. Leert zijn omgeving dat historie en toekomst in elkaars verlengde liggen.  Als onze Rode 

Baron zich tijdens vergaderingen verheft zwijgt het volk. Hij kan rekenen op een groot vertrouwen in 

onze afdeling. Als voorzitter van de kandidaatstellingcommissie wist hij een mooie lijst samen te 

stellen en te zorgen voor een stevige fractie t.b.v. de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Ook nu 

nog zet hij zich in door te onderzoeken op welke wijze Real-X structureel ondersteund kan worden. 

Behalve als raadslid in de Apeldoornse gemeenteraad voor de PvdA is deze heer ook nog wethouder 

geweest in Zutphen, fractievoorzitter van de Provinciale Staten fractie en lid van het landelijk 

partijbestuur. Op 4 mei 2011 ontving hij bovendien de versierselen behorende bij zijn benoeming tot 

Ridder in de Oranje Nassau. En aan dat rijtje kan nu ‘lid van het jaar’ worden toegevoegd. 

Tom Brands  
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Maak kennis met Ellen Geist 

 

Sinds dit voorjaar is Ellen ons team komen versterken als secretaris  

van het bestuur. In dit stukje stelt zij zich nader aan u voor. 

 

Ik ben geboren en getogen in Almelo en ik werk en woon -met een paar korte onderbrekingen- sinds 

1987 in Gelderland. Vooral in Arnhem en in de Achterhoek. Vanaf begin 2018 woon ik in Apeldoorn.   

Ik ben van moederszijde van boeren komaf en mijn grootouders van moederszijde waren "Rood".   

Mijn grootouders ('s familie) en mijn grootmoeder van vaderszijde waren in de oorlog betrokken bij 

het verzet. De vader van mijn vader is onbekend. Mijn vader werd "dat hoerenjong" genoemd.  Ook 

al had mijn vader een helder verstand; hij zag zich genoodzaakt om op zijn 15e naar zee te gaan om 

als lichtmatroos zijn eigen inkomen te verdienen. Hij betaalde zijn eigen opleiding tot machinist en 

was als zeeman in mijn jonge jaren veel weg.  Mijn moeder, mijn zusje en ik gingen overigens ook 

vaak mee aan boord. Mijn ouders hebben vervolgens een café gerund in een arbeiderswijk in 

textielstand  Enschede en een tennispark-kantine In Almelo geëxploiteerd. Als kind heb ik dus in 

totaal verschillende omgevingen mogen verkeren. Dit alles en meer heeft mijn 

identiteitsontwikkeling, politieke bevlogenheid en gevoel voor rechtvaardigheid en gelijke kansen 

gevormd. Ik heb 2 inmiddels volwassen zoons, Daan en Jesse, die ik grotendeels als alleenstaande 

moeder heb opgevoed. Ik woon samen met Frans, die al meer dan 40 jaar politieman is. Ik hou van 

mensen, van filosoferen, lezen, circustheater, festivals, de zee en motorrijden.                                                                                  

Zolang ik me kan herinneren, ben ik maatschappelijk betrokken. Opkomen voor anderen, vooral voor 

hen die dat zelf onvoldoende of niet kunnen  en me hard maken voor 'het grote geheel en de lange 

termijn', zat er al vroeg in.  Ik wilde de wereld voor iedereen altijd beter en mooier maken. Al op de                                             

basisschool was ik klassevertegenwoordiger: Als er iets bedacht, opgelost of georganiseerd  moest 

worden, nam ik daartoe vaak het initiatief. In die tijd was het nog zo dat de hele klas moest nablijven 

als degene 'die het had gedaan' zich niet had gemeld bij de meester of juf. Dat vond ik niet fair, dus 

dan zei ik dat ik het gedaan had. En ondanks dat de leerkracht wist dat ik het niet was geweest, kon 

zij/hij niet anders dan de klas laten gaan. Straf bleef me wel bespaard en na het aanvegen van het 

klsalokaal, een zucht van en een praatje met de meester, mocht ik ook weer gaan.                                                                                                                                       

 

Ik kan me ook herinneren -ik zat in de tweede klas, nu groep 4- dat ik een keer op een klein clubje 

zesde-klassers (groep 8) ben afgestoven om ze ervan langs te geven, omdat die knapen een paar 

kleuters aan het treiteren waren. Dat kon ik niet verdragen: "Kunnen jullie wel tegen die kleintjes?". 

Omdat vechten niet mocht, liet de leerkracht me -met een zucht-nablijven. Ook in de brugklas en 

daarna was ik vaak (gekozen) klassenvertegenwoordiger en zat ik regelmatig bij de (con)rector omdat 

ik iets wilde aankaarten, een actie wilde starten of omdat er enig onrecht gaande was. Ik zat in in 

diverse schoolcommissies, o.a. de feestcommissie, de S.O.S Kinderdorpen-commissie en in de (toen 

al!) leerlingenraad.   Praten en discussiëren kon (en kan) ik als de beste; mijn eerste strafwerk kreeg 

ik wegens te veel kletsen in week 1 op de middelbare school tijdens de Franse les.                                                                                             

Ik genoot van de lessen waarin discussie plaatsvond en had geweldige leraren maatschappijleer, 

geschiedenis en economie!  Mijn ouders, vooral mijn moeder hebben vaak verzucht dat ze mij nooit 

op zo'n 'linkse school' hadden moeten doen. Tot op de dag van vandaag ben ik er blij mee. Het past 

bij mij. 

Tegen alle verwachting en hoop in, ging ik na de middelbare school niet naar de universiteit, maar 

koos ik voor hbo/sociale academie.  Met mijn verstand zat het wel goed, maar praktisch en 

emotioneel had ik nog wel wat te ontwikkelen, vond ik. Ik wilde niet zo'n droogkloterige yup worden, 
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zei ik. Nooit heb ik de ambitie gehad "hoger op" te komen; ik wilde altijd verdiepen en verbreden. 

Lang (heel lang) geleden heb ik me voorgenomen dat ik een "leven lang leren" wilde.  Dat is tnt 

aardig gelukt. Na hbo-inrichtingswerk en -maatschappelijk werk deed ik onder andere een post-hbo 

opleiding counseling, een beroepsopleiding massage-therapie, cursussen marketing en  management 

en nog meer. Ik heb ruim gewerkt in diverse functies in de jeugdzorg en ik was zo'n 10 jaar ook 

ondernemingsraadslid. In mijn vak kwamen 'opkomen voor anderen' en mijn maatschappijkritische 

houding samen. Naast mijn betaalde werk heb ik ook altijd veel onbezoldigd (praktisch en 

bestuurs)werk gedaan, o.a. in het jeugdcircustheater, bij sportverenigingen en in de politiek. 

In september 2016 stopte mijn baan in de jeugdhulpverlening, omdat ik meer en meer het gevoel 

had dat ik in mijn werk niet meer kon doen, waar ik als jeugdzorgwerker voor bedoeld was.  Letterlijk 

zei ik op mijn afscheid tegen mijn collega's en vele (oud-) jongeren en ouders: "Mijn baan stopt, maar 

mijn werk gaat door."  Ik maak me druk voor en zet me in voor de publieke sector. Vooral voor mijn 

eigen vakgebied, omdat ik daar het meeste van weet. Ik zie de parallelle processen in (alle soorten) 

zorg, politie, onderwijs en defensie: Dienstbare mensen die zich inzetten voor anderen met veel te 

grote werkdruk, afnemende secundaire arbeidsvoorwaarden veel te veel papier, te weinig 

waardering, te zeer een angstcultuur en te lage salarissen.                                                                                           

Politiek actief werd ik in de jaren '80. Ik voerde met vele anderen actie tegen kernenergie en 

colporteerde voor het ANC, werd lid van de SP en was medewerker bij de "Hulpdienst". Mijn kritische 

houding en die van andere Twentse SP'ers, maakte dat wij met 3 van de 4  Twentse afdelingen 

geroyeerd werden. Jarenlang was ik 'politiek dakloos'. Ten tijde van de omzetting van het 

ziekenfonds naar de ziektekostenverzekering met marktwerking, werd ik opnieuw politiek actief. 

Weer voor de SP. in Arnhem, waar men dringend bestuursleden zocht.  Ik had me amper gemeld, of 

ik was al organisatiesecretaris van de afdeling en gemeenteraadscommissielid in Arnhem. Rond de 

verkiezingen in 2006 bleek de SP (in Arnhem) opnieuw dogmatisch en ondemocratisch.  Ik heb toen 

zelf mijn  lidmaatschap opgezegd.                                                                                                                  

In 2008 werd ik overtuigd lid van de Partij van de Arbeid om haar idealen, waarden en haar kleur. 

Wat ik mooi vind in de PvdA is dat er ruimte is voor dialoog, discussie en verschillende meningen.                                                                   

Lastig vind ik onze club ook, maar zoals Diederik Samsom verwoordde: "Ze mag dan een moeilijke 

partij zijn;  àls ze je hart verovert.... dan ben je verkocht!".  (Eindhoven, 24-9-'16)                                                                                                                

Binnen de partij heb ik verschillende leergangen gevolgd en was ik onder andere secretaris van de 

(landelijke) Rooie Vrouwen, organiseerde ik een succesvol Vrouwen in de PvdA festival, voerde ik 

campagne, zat ik het landelijk ombudsteam zorg, enz. Maar mensen zouden mij vooral kunnen 

kennen, omdat ik bij veel verschillende afdelingen in het hele land kom.  Ik probeer altijd mensen te 

verbinden en me overal in te zetten voor de "goede" zaak. Het 'gekste' wat ik gedaan heb, is 

misschien wel: Om 5.55 uur mijn huisje in Den Haag uitsptappen om met tram en trein naar (de 

afdeling) Den Bosch te gaan om daar met een bus vol Brabanders naar Leeuwarden te reizen om 

camapgne te voeren vanwege de herindelingsverkiezingen. 

Ik pleit voor meer transparantie en openheid, meer echte invloed en inspraak van onder op en voor 

beter laten zien wat onze overwegingen en afwegingen zijn zodat onze besluiten beter begrepen 

kunnen worden. Daarnaast vind ik dat onze partij verfrissing nodig heeft:  Dit is iets anders dan 

verjonging! Nieuwe gedachten en nieuwe mensen toelaten, de ramen open zetten en dan niet alleen 

om buiten binnen te laten maar ook om zelf van binnen naar buiten te gaan. Ik heb ten aanzien 
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hiervan wel wat ideeën om onszelf te "verfrissen".  Wat ik van groot belang vind is, dat we de stem, 

ideeën en meningen van "onze toekomst", onze kinderen en jongeren, meer en beter moeten horen 

en waarderen. Ik praat veel liever mèt dan óver.  

Gevraagd ten alle tijde en ongevraagd als ik vind dat het nodig is, geef ik alijd eerlijk mijn mening en 

deel ik mijn ideeën . Zoals mijn vader me geleerd heeft, zal ik  "geen kromme dingen recht lullen en 

geen rechte dingen krom lullen." Om korter te kunnen zeggen 'waar ik van ben', heb ik een paar 

zinnen bedacht: "Duurzaam leven toegankelijk voor iedereen", "Verbinden is een werkwoord",   

"Emanciperen doe je samen" en "Eerlijk delen van wijsheid, macht en middelen". 

 

Ellen Geist                                        
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Column: Bijna 2 miljard 

 
"Wat ik ervan vind? Dat de afschaffing van de dividendbelasting niet doorgaat, vind ik mooi. 

Dat de "mensen" hier niet meteen en rechtstreeks van profiteren, vind ik moeilijk. En zuur.  

Omdat het coalitieakkoord zo zit dichtgetimmerd, dat die bijna 2 miljard niet naar de door Mark 

geroemde "gewone Nederlanders" kan gaan. 

 

Extra zuur vind ik het omdat ik bij de voedselbank waar ik werk, wekelijks zie hoe mensen, gezinnen, 

kinderen in armoede leven. Mensen, gewone mensen, die soms goede banen hadden, maar ziek 

werden of pech hadden, mensen die chronisch ziek zijn of geruïneerd door scheiding, die soms 

nieuwe Nederlanders zijn. Alleenstaanden, vaders, moeders, alleenstaande ouders, jonge en 

oude(re) mensen. "Gewone Nederlanders".  

 

De stralende lach van een meisje van een jaar of 9, dat een pakje bosvruchtenthee aantreft in het 

voedselpakket. Haar broertje blij met een paar appel: "Mag ik die mee naar school, papa?". 

Wat merken die kleine meid en haar broertje er van dat die 1,9 miljard nu "overblijft"? 

 

Waar ik me druk over maak? 

Zuur en onrechtvaardig vind ik dat geld, die miljarden die voor belastingmaatregelen zijn bedoeld, 

niet bij de gewone mensen terecht komt, dat straks de "gewone Nederlander" meer btw betaalt op 

gewone voedingsmiddelen, waardoor kinderen nog veel vaker thee, verse groente of een appel om 

mee te nemen naar school zullen moeten missen. 

 

Waar ik me ook druk over maak? 

Dat ook al die mensen die werken in de publieke sector, ook "gewone Nederlanders", Mark, Sybrand, 

Gert-Jan en Rob, niet profiteren. Zij doen al dat werk, waar iederéén belang bij heeft, voor onze 

veiligheid, onze zorg, ons onderwijs. 

 

Zoveel geld dat wéér niet gaat naar mensen. 

Hoezo economische groei? Hoezo vestigingsklimaat voor bedrijven?  

Zullen we ons eerst even bekommeren om het vestigingsklimaat van de "gewone Nederlanders", 

Mark Rutte? 

Zullen we eens echt "omzien naar" de "gewone Nederlanders", waartoe ook de mensen in armoede 

en verborgen armoede behoren Gert-Jan Segers?  

 

Wat ik wil?  

Een land dat sterk en sociaal is.  

Een land waar iedereen (naar vermogen) meedoet en altijd meetelt. 

Een land waar er vangnetten zijn voor iedereen die dat nodig heeft, waar er wordt omgezien naar 

elkaar, waar je veilig bent en waar er voor je gezorgd wordt als je ziek bent. 

Een land waar alle kinderen mèt ontbijt naar school gaan en boterhammen èn een appel mee kunnen 

nemen. 

Dat is wat ik wil. 

Dat is waar ik voor wil en voor zal knokken." 

 

 

Ellen Geist  
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Save the date!  

 

UITNODIGING 

 

Op maandagavond 7 januari 2019 van 20.00 – 21.30 uur is de 

Nieuwjaarsbijeenkomst van de PvdA Apeldoorn bij Café de Graaf 

van Vlaanderen op het Caterplein. Zet de datum alvast in uw 

agenda. U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur!  

 

Waarschijnlijk hebben we een speciale gast. We verklappen nog 

niet wie, maar het rijmt op ‘hij is voor grote multinationals die geen 

belasting afdragen niet bang…’ 

 

We hopen u graag te zien om samen te proosten op het nieuwe 

jaar. 

 

Bestuur & fractie PvdA Apeldoorn  
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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 geschiedenis van de PvdA in Apeldoorn 
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Agenda 

 

 

Ledenvergadering PvdA Gelderland 

Datum: 15 december 2018 

Locatie: Velp 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst PvdA Apeldoorn 

Datum: 7 januari 2019 

Locatie: Café de Graaf van Vlaanderen, Caterplein 

 

Algemene ledenvergadering PvdA Apeldoorn 

Datum: medio maart 2019 

Locatie: N.t.b. 

 

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 

 

 
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 

Fractiemedewerker 

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 december 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 
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