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                                   Van de voorzitter:  Klein maar                           
                                          fijn bestuur!   
                                                      
Het bestuur van de PvdA Apeldoorn heeft dit voorjaar een behoorlijke metamorfose 
ondergaan. Maar liefst twee kanjers hebben ons verlaten: dit zijn Tom Brands (oud-
voorzitter en webmaster) en Ellen Geist (oud-secretaris). Tom heeft de afgelopen zeven 
jaren heel veel werk verricht voor PvdA Apeldoorn. Hij heeft zich onder meer ingezet voor 
meerdere verkiezingen en campagnes (gemeenteraad, landelijk en provinciaal), heel veel 
ledenvergaderingen voorbereid en geleid en jarenlang de website voorzien van nieuws, 
actualiteiten en ‘onderhouden’. En heel veel nieuwsbrieven ‘De koerier’ gemaakt en 
verzonden. Tom: dank voor al het werk dat je voor ons hebt gedaan! Wij wensen je veel 
succes toe met je nieuwe baan als stadsdeelmanger bij de gemeente Apeldoorn. 
Ook Ellen Geist heeft de afgelopen twee jaar diverse activiteiten georganiseerd. Mooi 
voorbeeld hiervan is de “1-mei viering”, die zij omvormde tot een gezellige activiteit, waarin 
een gezamenlijke warme maaltijd een mooie nieuwe activiteit vormde. Dank Ellen voor deze 
noviteit en al je andere werkzaamheden. Ondanks haar verhuizing en werk in Den Haag, wil 
Ellen graag betrokken blijven bij PvdA Apeldoorn. 
En of het nog niet genoeg is, heeft ook Corine Stokhof (algemeen bestuurslid) aangegeven 
dit jaar geen actief lid meer te willen zijn van het bestuur. Als haar werkzaamheden (eigen 
reisbureau) het toe laten, komt Corine mogelijk volgend jaar terug in het bestuur). 
Ons huidige bestuur kenmerkt zich als “Klein maar fijn” en bestaat uit 5 personen. Dit zijn:  
Robin Martins (onze nieuwe webmaster),  
Dirk Westerhof (algemeen bestuurslid/campagne coördinator),  
Guillermo Iglesias Patiño (onze nieuwe secretaris),  
Jan de Heer (penningmeester),  
Willy Kreeftenberg (voorzitter/campagne coördinator). 
Mocht u een bijdrage willen leveren aan de activiteiten van het bestuur of kennismaken met 
een van ons, neem dan aub contact met ons op. Wij kunnen nog wel wat extra hulp 
gebruiken. 
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Afgelopen voorjaar hebben wij meerdere activiteiten georganiseerd:  
De 1 mei-viering, de Dag van de Arbeid was dit jaar in Loods 18 van Foenix. Zo’n 20 leden 
hebben geluisterd naar een inspirerend verhaal van de kringloopwereld (Arjin Jans - 
directeur Foenix) en aansluitend Mark Lauriks, toen nog kandidaat europarlementariër. Hij 
verzocht de aanwezigen te stemmen op de enige Gelderse kandidaat tijdens de europese 
verkiezingen.  
 
Ook waren er dit voorjaar twee korte campagnes voor de verkiezingen (folders uitdelen voor 
de verkiezingen van provinciale Staten en Europees Parlement). Het goede nieuws was 
natuurlijk dat onze kandidaat voor Europa, Frans Timmermans de PvdA in Nederland weer 
de grootste heeft gemaakt. Zo zie je maar weer het belang van een goede kandidaat en waar 
dit toe kan leiden.  
Daarnaast hebben wij ook weer een ‘Tafel van Tien’ georganiseerd, samen met  Stichting de 
KAP (stichting voor informele zorg). De bijeenkomst stond in het teken van mantelzorg en 
respijt. Zo’n 90 gasten hebben de bijeenkomst in het Gelreziekenhuis bijgewoond. De basis 
van de Tafel van Tien vormde de theatervoorstelling “De Mantelzorgmonologen”. In deze 
theatervoorstelling maakten de aanwezigen op indringende wijze kennis met drie 
verschillende mantelzorgers: een jonge, een werkende en een oudere mantelzorger. De 
monologen zijn gebaseerd op verhalen van mantelzorgers. De voorstelling biedt een 
intensieve beleving waarbij u in de huid kruipt van een mantelzorger en ervaart wat het 
betekent om mantelzorger te zijn.  
 
Komend half jaar willen wij nog een aantal bijeenkomsten organiseren, zijnde een Social 
Club (18 september) en een ALV (23 oktober). Hierover kunt u na de zomer meer informatie 
lezen op de site. 
 
 

Willy Kreeftenberg 
 
Voorzitter Bestuur PvdA Apeldoorn 
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    De nieuwe secretaris! 
                                             Beste Partijgenoten, 

Mijn naam is Guillermo Iglesias Patiño (nederlander van spaanse afkomst, vandaar de moeilijke 
naam), 55 jaar jong en ik ben onlangs de nieuwe secretaris van het bestuur geworden, daarnaast ook 
vicevoorzitter. Ik ben woonachtig in de wijk Zuidbroek, ben getrouwd met Ingrid en zijn we samen 
ouders van Peter, Daniël en Christine die inmiddels allemaal het huis uit zijn.  Beroepsmatig ben ik de 
afgelopen 12 jaar zorgmanager geweest maar tegenwoordig sociaal psychiatrische verpleegkundige 
(SPV). 

Helemaal onbekend ben ik niet, een aantal van u heb ik mogen ontmoeten in ledenvergaderingen en 
ik heb op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen gestaan. Afgelopen anderhalf jaar heb ik het 
echter rustiger aan moeten binnen de partij vanwege een omscholingstraject.  Dit is inmiddels achter 
de rug en ik zie ernaar uit om de partij te kunnen dienen, de nieuwe functie is voor mij een uitdaging.  
De uitdaging voor mij ligt in het dienen van de partij, het bestuur, de fractie vanuit mijn bestuursrol 
en niet in de laatste plaats “U”, onze Apeldoornse partijleden. U mag mij altijd benaderen met al u 
vragen en opmerkingen. Het is goed om te beseffen dat wij met zijn allen de PvdA 
vertegenwoordigen in onze plaats en hoewel met verschillende rollen en functies (bestuur, fractie, 
leden) zijn  we met zijn allen de PvdA, locatie Apeldoorn. Ik zie er naar uit om u te ontmoeten, hetzij 
in een ledenvergadering, hetzij in de jaarlijkse Tafel van Tien,  Social Club of gewoon omdat we de 
vrijheid nemen om elkaar benaderen, die ruimte is er wat mij betreft altijd. 

Met een hartelijke en (uiteraard) rode groet, 

Guillermo Iglesias Patiño 
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Van de fractievoorzitter: Ties Stam  

Donderdag 20 juni 2019 waren de Algemene Beschouwingen van de Voorjaarsnota in de 
gemeenteraad van Apeldoorn. Fractievoorzitter Ties Stam van PvdA Apeldoorn sprak de 
volgende woorden. 

 

 

 

”In de inleiding van deze voorjaarsnota (VJN) staat het al treffend beschreven, het is een VJN 
met een dubbele boodschap, een contradictie tussen de financiële problematiek (jeugdzorg, 
WMO) en het overall beeld van de stad. De PvdA ziet het echter niet alleen als een financieel 
probleem, maar ook als een probleem van hoe de zorg is vormgegeven en uitgevoerd en dit 
heeft verdere financiële consequenties. Verder bezien we het overall beeld niet alleen van 
de stad, maar van de gehele gemeente, dus ook van de dorpen. 

Voor de PvdA zijn er altijd een 3-tal speerpunten waar we bij elke begroting en VJN naar 
kijken: Wonen, Werken en Zorg. Deze VJN wordt logischerwijze gedomineerd door de 
tekorten bij Jeugdzorg en WMO en dit zal dan ook de hoofdmoot worden van de discussies 
en de te nemen keuzes. Hier kom ik later nog op terug. Laten we eerst kijken naar het overall 
beeld van deze VJN. 
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Tot en met pagina 7 wordt een heel scala van positieve punten genoemd en rijtje goede 
voornemens. Dit is overigens merendeels terecht, want het gaat best goed met 
Apeldoorn. Als ik dan kijk naar Wonen en Werk zijn er toch enkele zaken die dan opvallen. 

Als 1 van de zaken die zo goed gaan worden de activeringscoaches genoemd, die mensen 
aan het werk helpen. Als dit zo’n goed concept is, waarom is er dan in laatste MPB hierop 
bezuinigd voor 2019 en 2020 en worden er 125 mensen per jaar minder geholpen? 

Kijk ik naar het Trendoverzicht dat is bijgevoegd, dan zie ik dat er flinke stappen worden 
gemaakt; werkloosheid daalt, economisch gaat het goed (in heel Nederland), maar de 
economische dynamiek in Apeldoorn blijft achter. Wij zijn dan ook benieuwd hoe het 
zogenaamde ‘Economisch Profiel’ vormgegeven zal worden. 

Andere negatieve punten uit het Trendoverzicht hebben ook geen plaats gekregen in de VJN. 
Laten we even kijken naar Wonen. In de inleiding “We bouwen woningen, ondernemingen 
floreren en werkloosheid neemt af” … en dat is het. In het Trendoverzicht zien we echter dat 
de slagingskans voor sociale huurwoningen verder is gedaald naar 19%. Nadat het 
percentage gezakt was van 25% naar 22% was de enige ambitie (in de vorige MPB) om dit 
weer op 25% te krijgen. Sommige fracties, die in het verleden 25% nog veel te laag vonden, 
gingen hier mee akkoord. Nu blijkt dat de daling nog veel verder is doorgezet en nu dus op 
19% (2018) staat. In de VJN zie ik geen enkele actie om dit aan te pakken. Wel een reactie 
van het college op schriftelijke vragen “dat zich in Apeldoorn geen schaarste voordoet m.b.t. 
woningen”. O nee? Een daling van de slagingskans naar 19% noem ik schaarste! 

 
 
Wilt u het hele artikel lezen? Klik dan hier: 
https://apeldoorn.pvda.nl/nieuws/voorjaarsnota-2019-wij-zijn-elkaar/ 
Ties Stam, fractievoorzitter PvdA Apeldoorn 
 
 
 

 

https://apeldoorn.pvda.nl/nieuws/voorjaarsnota-2019-wij-zijn-elkaar/
https://apeldoorn.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/399/2017/11/wonen-fietsende-kinderen-1.jpg
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Samen voor Gelderland: de PvdA in de nieuwe 
coalitie 
 
Op 20 maart 2019 zijn verkiezingen voor Provinciale Staten gehouden. De PvdA heeft daarbij in 
Gelderland  vijf zetels behaald. (ws 6) Een uitslag waar we als, PvdA, nog voor het Timmermans 
effect, best tevreden mee waren. Groen Links (van 3 naar 6) en Forum voor Democratie (8) waren de 
grote winnaars, terwijl  D66 fors inleverde (van 7 maar 4).  
 
Na de verkiezingen is informateur Marc Bouwmans (VVD/burgemeester Doetinchem) aan de slag 
gegaan en na een groot aantal intensieve gesprekken met de verschillende partijen was zijn conclusie 
dat een coalitie van VVD, CDA, GL, PvdA, CU en SGP de beste papieren had. Namens de PvdA hebben 
Peter Kerris en ondergetekende de onderhandelingen met de overige vijf partijen mogen voeren: die 
duurden lang, waren intensief en duurden soms tot diep in de nacht. Maar  VVD, CDA, GL, PvdA en 
CU hebben wel op 29 mei het coalitieakkoord : Samen voor Gelderland gesloten, en hebben deze vijf 
partijen met de SGP een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Zo kan de nieuwe coalitie op steun 
van  33 van de 55 zetels rekenen. 
 
Op 5 juni is het nieuwe college van gedeputeerde aangetreden met zes gedeputeerden: 2 van de 
VVD, en 1 voor iedere andere partij. Namens de PvdA is Peter Kerris als opvolger van Josan Meijers 
benoemd. Peter heeft een portefeuille die naadloos aansluit bij de speerpunten van de PvdA: wonen, 
werken (onderwijs en arbeidsmarkt), en een gezonde leefomgeving (via de omgevingsvisie). 
 
De titel van het coalitieakkoord Samen voor Gelderland is heel bewust  gekozen: we willen samen 
met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeenten aan de slag. Als provincie willen 
schouder aan schouder aan het werk, niet langer een provincie die vooral aan het hoofd van de tafel 
zit maar gewoon midden aan tafel. We gaan de komende vier jaren 650 miljoen extra investeren in 
Gelderland: door het oplossen van  knelpunten in de mobiliteit (ook fiets en OV), door de regeling 
Steengoed Benutten verder uit te bouwen tot Nieuw Noaberschap zodat leegstaand maatschappelijk 
vastgoed of kantoren weer een toekomst kan krijgen, door in te zetten op kringlooplandbouw maar  
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ook door verder te gaan met beleid rondom onderwijs en arbeidsmarkt: graag samen met de 
vakbonden. Voor de PvdA wellicht het meest belangrijke thema voor de komende periode is het 
aanjagen van de woningbouw: niet bouwen voor de vraag van de projectontwikkelaar maar vooral 
bouwen voor de woningzoekende leraar, agent etc. Dus niet alleen dure koop woningen bouwen 
maar vooral ook sociale huur en in net middensegment. We gaan per Gelderse regio woonagenda’s 
met deze blik actualiseren. En deze kijk sluit naadloos aan bij de visie van de fractie van de PvdA in 
Apeldoorn is mijn waarneming. 
 
 
 
Voor maatregelen op gebied van energie en klimaat hebben we 120 miljoen euro beschikbaar, 
daarmee moet Gelderland een hele slag kunnen maken, maar mocht dat onverhoopt te weinig zijn: 
halverwege de bestuursperiode houden we een zogenaamde Midtermreview: dan is het moment om 
op alle beleidsterreinen te kijken: liggen we op koers of moet er tandje bij. 
 
Door het nieuwe college is inmiddels het coalitieakkoord omgezet in een zogenaamde 
perspectievennota: vertaling van de ambitie naar hoe gaan we dat realiseren. Deze is op 3 juli door 
PS aangenomen, met onder andere beschikbaar stellen van 52 mio euro van de 650 mio euro voor 
2019, zodat we nu ook echt Samen aan de slag voor Gelderland kunnen. 
 
Tot slot: bij verschijnen van deze Koerier is wellicht bekend welke stad in Nederland het 
Eurovisiesongfestival gaat organiseren in 2020: PvdA en staten van Gelderland steunen in ieder geval 
van harte de kandidatuur van Arnhem. 
 
Fokko Spoelstra 
Fractievoorzitter PvdA Gelderland. 
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Terugblik Tafel van 10 respijtzorg 

In mijn visie valt of staat de professionele zorg, bijvoorbeeld de ziekenhuiszorg of de 
thuiszorg, bij de gratie van de vele mantelzorgers die soms vele jaren hun naaste verzorgen. 
Dit grote belang zien wij niet terug in de waardering en aandacht die mantelzorgers krijgen. 
Maar deze neemt wel toe mede door de personeelstekorten die zich meer en meer laten 
zien in de professionele zorg. Deze maken een investering in waardering en aandacht voor 
de mantelzorg alleen maar noodzakelijker. 

Voor stichting De Kap en PvdA Apeldoorn aanleiding om gezamenlijk op 15 mei jl. in Gelre 
ziekenhuizen een avond te organiseren waarin ‘mantelzorg en respijtzorg’ centraal stond. 
Het programma was in tweeën opgesplitst. Voor de pauze lieten twee actrices en een acteur 
onder de titel ‘Mantelzorgmonologen’ diverse zeer herkenbare situaties van mantelzorgers 
de revue passeren. Veel van deze geschetste situaties ontroerden de kleine honderd 
bezoekers, waaronder verscheidene politici van verschillend pluimage en de 
verantwoordelijk wethouder in Apeldoorn. Na de pauze discussieerden een gezelschap van 
tien mensen, allen vanwege hun achtergrond affiniteit met het onderwerp, onder de 
bekende noemer van Tafel van Tien, onder leiding van gespreksleider Cor Kleinheerenbrink  
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over dit actuele thema. Duidelijk werd dat er grote behoefte is aan meer en diverse vormen 
van respijtzorg. De invulling hiervan staat nog in de kinderschoenen. 
De conclusie kan worden getrokken dat het een geslaagde avond was die bij velen emoties 
los maakten. Bij de PvdA-fractie staat dit thema duidelijk op politieke agenda, zij zal zorgen 
dat mantelzorg en respijtzorg ook de komende tijd onderwerp van politiek beraad zal zijn. 
Immers, de PvdA-fractie maakt zich grote zorgen, zorgen over mantelzorgers zonder wie de 
zorg in Nederland vastloopt, zorgen over onvoldoende respijtzorg zonder welk – zo is onze 
diepe overtuiging – de mantelzorg in Apeldoorn op den duur vastloopt. Dat is zeker! 

Chris Schouten, fractievertegenwoordiger PvdA Apeldoorn 
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Agenda 

 
 

Social Club 
Datum: 18 september 2019 

Locatie: Stads café Apeldoorn 

 

Algemene ledenvergadering PvdA Apeldoorn 

Datum: 23 oktober 2019 

Locatie: Klein Berlijn 

 

 

 

 

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 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 
Willy Kreeftenberg (voorzitter), tel. 06 15017980  kreeftenbergscholten@upcmail.nl 

Guillermo Iglesias Patiño (secretaris), tel. 06 14172472  iglesias@live.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 

 

 
 

mailto:kreeftenbergscholten@upcmail.nl
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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 juli 2019  

Colofon 

 

PvdA Koerier juni 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. 

 

PvdA Apeldoorn  

Bezoekadres:    Postadres:  

Raadhuisplein 8   Postbus 9033  

Kamernummer: RH 110  7300 ES Apeldoorn 

  

 

 

 

 

 

 

apeldoorn.pvda.nl  


