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Van de bestuursvoorzitter 
 

Tijd om het stokje over te dragen 

 

Beste mensen, 

 

Ik val maar gelijk met de deur in huis: Ik leg mijn voorzitterschap neer.  

De reden daar voor is dat ik onlangs ben begonnen met een nieuwe baan en dit vraagt veel tijd. Het 

wordt lastig om dat te blijven combineren met het voorzitterschap. De afdeling verdient een 

bestuursvoorzitter die er voor gaat en de tijd heeft om die rol goed in te vullen. Na 7 jaar in het 

bestuur, waarvan de laatste 5 jaar als voorzitter, is het ook sowieso niet verkeerd om het stokje over 

te dragen.  

 

Als bestuur willen wij graag Willy Kreeftenberg aan de leden voordragen als nieuwe voorzitter van de 

afdeling. Willy draait al enkele jaren mee in het bestuur als vice-voorzitter en is bereid om de rol op 

zich te nemen. Een mix van vernieuwing en continuïteit dus, waarmee goed bestuur van onze 

afdeling geborgd is. Tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering zullen wij u dit voorstel 

doen. Naast mijn voorzitterschap stop ik ook met deze nieuwsbrief, de koerier, en het onderhouden 

van de website. Ik kan mij zo voorstellen dat het bestuur zeker hulp kan gebruiken. Vele handen 

maken immers licht werk. Dus mocht u het bestuur willen komen versterken, neem dan gerust 

contact op.  

 

Wanneer ik terugblik op de afgelopen jaren, begon dat met maar liefst 38 zetels in september 2012 

en deelname aan een kabinet met de VVD. Tja, daarna is het helaas bergafwaarts gegaan. In 2017 

waren er van die 38 zetels nog maar 9 over. Een historisch verlies. En niet alleen in Den Haag ging het 

beroerd, ook hier in Apeldoorn hebben we 3 keer op rij moeten slikken. Van die 11 zetels in 2006 

bleven er in 2010 nog maar 5 over. In 2014 werden het er 4 en in 2018 slechts 2. En daarmee kwam 

ook een einde aan jarenlange deelname aan het college. Moeten we daar van balen? Ja. Moeten we 

dat onszelf verwijten? Absoluut niet. Je kunt je dag in dag uit inzetten voor Apeldoorn, maar de 

kiezer stemt toch vooral conform het landelijk beeld en de landelijke peilingen. Zeker Apeldoorn is in 

dat opzicht de meest gemiddelde stad van Nederland en de verkiezingsuitslag is vaak nagenoeg gelijk 

aan de landelijke uitslag. Maakt het dat minder zuur? Nee, zeker niet. Maar volgens mij moet je je 

vooral druk maken om hetgeen dat binnen je eigen invloedssfeer ligt.  

 

En het aantal zetels is belangrijk, maar de resultaten zijn nog veel belangrijker. Ook in de periode dat 

de PvdA 4 of 5 zetels had, is er veel bereikt. Voor de doelgroep waar we het voor doen; de mensen 

die wonen en leven in Apeldoorn en de dorpen. Als je in de coalitie zit met een goede bestuurder, 

kun je veel invloed uitoefenen, bijsturen en zaken voor elkaar krijgen. Een stuk lastiger is het als je in 

de oppositie zit. Gelijk hebben, maar het niet krijgen. Dat kan heel frustrerend zijn.  

Alles overziend kijk ik eigenlijk met een heel fijn en prettig gevoel terug op de afgelopen jaren. En dat 

komt met name door de mensen binnen onze afdeling. Gedreven op de inhoud en prettig in de 

omgang. Ook onze afdelingsbijeenkomsten zijn altijd gemoedelijk en in goede sfeer verlopen. 

Natuurlijk waren er stevige discussies. En eens in de vier jaar is het vaststellen van de lijst altijd toch 
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een beetje vreemd, wanneer gelijkgestemden elkaars concurrent zijn voor een plekje op de lijst. 

Maar verder waren het toch altijd prettige bijeenkomsten en kon een ieder zeggen of inbrengen wat 

hij dacht. We hebben ook vele leuke themabijeenkomsten georganiseerd zoals een heel aantal maal 

de Tafel van 10 en de Social Club. En een heel aantal campagnes. Tijdens de laatste 

nieuwsjaarsbijeenkomst draaide een diapresentatie met allerlei foto’s van de afgelopen jaren. Daar 

heb ik goede herinneringen aan. Ondanks het aantal zetels staat de afdeling er verder goed voor. We 

hebben een bestuur dat goed functioneert, de relatie tussen het bestuur en de fractie is prima, de 

financiën zijn op orde en de website en communicatie is op orde. Ik durf het met een gerust hart 

achter te laten.  

 

Afijn, tijdens de eerstvolgende ALV op 27 maart aanstaande zal ik, met uw goedkeuring, het stokje 

overdragen. Betekent dit dat ik helemaal uit beeld ben? Nee, want mijn nieuwe baan bij de 

Gemeente Apeldoorn is die van stadsdeelmanager voor het centrum. En in onze binnenstad gebeurt 

een heleboel. Er lopen heel veel ruimtelijke projecten voor zowel de openbare ruimte als de 

gebouwde omgeving. Daar ga ik mijn handen vol aan hebben en ik blijf dus werken in een politiek-

bestuurlijke omgeving.  

 

Ondertussen zitten we natuurlijk ook volop in een verkiezingsjaar. Provinciale Staten en 

Waterschappen op 20 maart, gevolgd door de Europese verkiezingen van 23 t/m 26 mei met in het 

verlengde daarvan de Eerst Kamer. Op de lijst voor Provinciale Staten staat Fokko Spoelstra, 

welbekend als oud-wethouder en zittend Statenlid uit Apeldoorn, op plek 4. Fokko wil het werk wat 

hij doet voor Gelderland en Apeldoorn graag voortzetten. En voor het Waterschap Vallei en Veluwe 

staat ondergetekende op de lijst, eveneens op plek 4. Mijn motivatie is het volgende. In mijn vrije tijd 

mag ik graag met de hengel langs de waterkant vertoeven. Maar ook wil ik mij graag inzetten voor 

zowel de waterkwaliteit als voor de PvdA. Specifiek zou ik als hobbyvisser graag een bijdrage willen 

leveren aan de veiligheid, waterkwaliteit, mogelijkheden van vismigratie en toegankelijke oevers. 

Maar ook meer dan dat, gezien de klimaatverandering. Periodes van langdurige droogte zoals 

afgelopen zomer of flinke plensbuien zorgen er voor dat we aanpassingen moeten doorvoeren om 

enerzijds water vast te houden en anderzijds voldoende water moeten kunnen afvoeren bij 

piekbelasting. Onze openbare ruimte zullen we daar op moeten inrichten. Met een mooi woord 

noemen we dat klimaatadaptatie. Maar of Fokko en ik aan de slag mogen, wordt zoals altijd bepaald 

door de kiezer. En dat gaan we zien op 20 maart.  

 

Maar voordat het 20 maart is, hebben we nog een aantal dagen om de kiezer te overtuigen van het 

belang van een stem op de PvdA. Op zaterdag 16 maart staan we bijvoorbeeld weer met een 

informatiekraam op het Raadhuisplein. Als u wilt helpen horen we dat graag, maar natuurlijk is het 

sowieso leuk als u langs komt. Daarnaast hoop ik u graag weer te zien tijdens de Algemene 

ledenvergadering op woensdag 27 maart. Graag tot dan!  

 

Tom Brands 

Bestuursvoorzitter PvdA Apeldoorn  
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Van de fractievoorzitter 
 

Omslag in woningbouw Apeldoorn noodzakelijk 

Ook op locatie sportfondsenbad alleen dure woningen?  

 
Zoals onlangs in De Stentor te lezen stond, zijn er plannen om op de locatie van het sportfondsenbad 

woningen te bouwen. Het plan is om op deze locatie ook alleen weer (18) dure woningen te bouwen. 

Als we de woningbouwprojecten van de laatste tijd bekijken, volgt dit de trend die al langer aan de 

gang is, namelijk alleen de bouw van dure woningen, terwijl de grootste nood is bij de sociale huur- 

en koopwoningen en het middensegment, voor de huishoudens met een modaal inkomen. Het lijkt 

er echter op dat winstmaximalisatie voor projectontwikkelaars en zoveel mogelijk financieel voordeel 

voor de gemeente belangrijker is dan voldoen aan de plicht voor zorg voor betaalbare huisvesting 

voor de inwoners. 

 

Als we kijken naar de afgelopen twee jaar:  

 

Vlijtsepark (Remeha- en Kwekerijlocatie), onderdeel ontwikkelingsplan Zwitsal; de meerderheid van 

de raad kiest voor (alleen) 92 dure woningen. Hiervoor worden zelfs sociale- en middensegment 

woningen uit andere locaties van het Zwitsal-ontwikkelingsplan ‘overgeheveld’ naar het Vlijtsepark, 

maar dan alleen in het dure segment. Hiermee wordt het aantal sociale en goedkope woningen 

‘leeggeplunderd’ t.b.v. dure woningen. 

 

Zonnehoeve; Er was een (unaniem aangenomen) voorgenomen kaderwijziging om het mogelijk te 

maken om in dit project ook rijtjeshuizen te bouwen (overigens van 270.000, dus niet echt goedkope 

starterswoningen), maar uiteindelijk kiest een meerderheid van de raad ervoor om dit niet door te 

laten gaan, en uitsluitend dure villa’s toe te staan. 

 

Julianalocatie; Hier zijn 90 woningen gepland, waarvan 30 sociale huurwoningen. Klinkt in eerste 

instantie goed, maar als je kijkt naar de rest van het project buiten die 30 woningen, zijn dit 

koopwoningen vanaf meer dan 450.000 tot boven de 600.000.  

Waar is het middensegment? Voor de huishoudens met een normaal modaal inkomen? Of dit nu 

goedkope koop- of betaalbare huurwoningen zijn, ze komen niet voor in de plannen. De 

verpleegkundige,  agent of leraar kan het vergeten. Komt niet in aanmerking voor sociale huur door 

de inkomensgrens, maar er is niets beschikbaar in betaalbare huur- of koopwoningen. 

Als je door de stad loopt en je ziet bijvoorbeeld de locatie aan het eind van de Bouwelandlaan / 

Baron Sloetkade en je ziet dat dit twee woontorens worden met appartementen vanaf meer dan 

600.000 tot 1 miljoen, dan zakt de moed je in de schoenen. 

 

Maar even wat cijfertjes: Als we kijken naar de zogenaamde ‘harde plancapaciteit’, dus waar al over 

beslist is en waar ook de raad niets meer aan kan veranderen, dan zien we de volgende aantallen 

woningen; Goedkoop 505, Midden 487, Duur 893. 
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Niet echt een verhouding om vrolijk van te worden. Bij wat er al opgeleverd is en wat in aanbouw is, 

staat de verdeling voor zo’n 3.000 woningen al vast. Over circa 1.000 woningen die wel gepland 

staan, maar waar de raad nog over moet beslissen en over de nog vrij in te delen 1.500 woningen, 

moet naar onze mening een afspraak worden gemaakt over de verdeling goedkoop, midden en duur, 

die recht doet aan de behoefte van onze inwoners. 

 

Binnenkort wordt er in de raad gesproken en beslist over de Woonagenda. Hierin zijn wel intenties 

opgenomen, maar zijn er geen kaders (aantallen) genoemd. Wij zullen dan ook met amendementen 

komen om bij de woonagenda dwingende kaders af te spreken met betrekking tot de verdeling 

sociaal, midden en duur. 

 

Ties Stam 

Fractievoorzitter PvdA Apeldoorn 
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Respijtzorg 

 
Inmiddels ben ik alweer bijna een jaar raadslid in onze mooie gemeente.  

Een van de onderwerpen die zeer regelmatig ter sprake komt is respijtzorg.  

Respijtzorg is zorg aan een hulpbehoevende, met als doel om diens  

mantelzorger(s) te ontlasten en vrijaf te geven. Het is een verzamelbegrip  

voor voorzieningen, die tijdelijk, beroepsmatig of vrijwillig de mantelzorg  

overnemen en dus respijt verlenen. 

De essentie is dat de gezondheidszorg als geheel, niet (meer) kan functioneren zonder mantelzorg. 

Mantelzorg voorkomt dat meer formele professionele zorg moet worden ingezet. Professionele zorg 

die overigens niet altijd voor handen is vanwege een tekort aan zorgprofessionals. 

  

Met de introductie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet Langdurige Zorg en het 

daarmee gepaard gaande afschaffen van de AWBZ en het opheffen van verzorgingshuizen etc. is de 

druk op de mantelzorg vergroot. Die druk wordt alleen maar groter omdat de kosten van de formele 

zorg nog steeds stijgen vanwege allerlei oorzaken als vergrijzing, toename van soorten medicijnen, 

technologische ontwikkelingen etc. 

  

Hoe groter de druk op de mantelzorgers, hoe belangrijker de aanwezigheid van goede respijtzorg. De 

mogelijkheid voor een mantelzorger om even op adem te komen. Helaas bereiken ons regelmatig 

berichten dat er niet voldoende respijtzorg beschikbaar is.  Omdat wij ons hier ernstig zorgen over 

maken hebben wij, samen met onze collega’s van de ChristenUnie en de SGP, een gesprek 

aangevraagd met de portefeuillehouder, Nathan Stukker.  

 

Het was een zeer informatief en constructief gesprek. Vanuit de ambtelijke dienst hebben we mogen 

vernemen dat er veel aandacht is voor dit onderwerp en dat onze zorg wordt gedeeld. Sinds januari 

is men begonnen met een nieuwe opzet waarbinnen nieuwe vormen van respijtzorg worden 

aangeboden, waaronder respijtzorg thuis. Ook is er nadrukkelijk aandacht voor de planbare 

respijtzorg. Alles wordt opgezet en uitgevoerd in nauwe samenwerking met zorgaanbieders, 

verzekeraars en mantelzorgers.  

 

Het is nog niet duidelijk hoe deze nieuwe opzet zal uitpakken, daarvoor is het nog te vroeg. Vanuit de 

fractie zijn we al wel blij dat het probleem wordt onderkend en dat er actie wordt ondernomen. Na 

de zomer zal een Politieke Markt plaats vinden waarin wij als gemeenteraad zullen worden 

bijgepraat over de stand van zaken en wij tevens de gelegenheid hebben om kritische vragen te 

stellen. 

 

Vanuit de PvdA Apeldoorn organiseren wij in mei een Tafel van 10 over mantelzorg en respijtzorg. 

Wij kijken uit naar een levendige bijeenkomst en wij hopen tijdens deze avond meer input op te 

kunnen halen voor onze bespreking in de gemeenteraad. 

 

 

Martine Berends 

Raadslid PvdA Apeldoorn 

  



       

 

PvdA Apeldoorn Koerier nieuwsbrief maart 2019  

 

 

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. 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 kandidatenlijst voor 

Provinciale Staten is Fokko Spoelstra, eveneens op plaats 4.  

 

 

Kandidatenlijst Waterschap  Kandidatenlijst Provinciale Staten 

 
1. Mathilde Maijer (Wageningen) 
2. Kees de Kruijf  (Leusden) 
3. Liesbeth van Dijk (Ede) 
4. Tom Brands (Ugchelen) 
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) 
 

 
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) 
 

 

 

Op zaterdag 16 maart is er een informatiemarkt op het 

Raadhuisplein in het centrum van Apeldoorn. Ook de PvdA zal daar 

uiteraard staan met een kraam. Kom gerust langs!  
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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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Agenda 

 

 

Informatiemarkt Raadhuisplein campagne PS & WS 

Datum: Zaterdag 16 maart 2019 

Locatie: Raadhuisplein, Apeldoorn 

 

Algemene ledenvergadering PvdA Apeldoorn 

Datum: Woensdag 27 maart 2019 

Locatie: ACEC, Museumpassage 

 

1 mei  

Datum: 1 mei 2019 

Locatie: N.t.b. 

 

Tafel van 10 over respijt- en mantelzorg  

Datum: 15 mei 2019 

Locatie: Gelre Ziekenhuis  

 

 

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 maart 2019  

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  


