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jaargang 18, nummer 2, november 2014

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering
van Gemeentebelangen op 19 november 2014
Locatie: Ontmoet & Co, Beekpark
Vosselmanstraat, tegenover de brandweerkazerne

Aanvang: 20.00 uur
Zaal open: 19.30 uur

Op woensdag 19 november a.s. is de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Gemeentebelangen.
Wij nodigen u hiervoor van harte uit. Ook als u geen lid bent, bent u van harte welkom.
Er wordt koffie/thee geschonken. In de pauze is er een gezellig samen zijn met een hapje en een drankje.
Behalve een kort huishoudelijke deel is deze avond hoofdzakelijk gewijd aan het thema.:
• DUURZAAMHEID Tjerk en Rudy zullen samen dit onderwerp, dat natuurlijk onuitputtelijk is
duidelijk, bespreekbaar maken. Waar staan WIJ voor?
De agenda en de notulen van de vorige ledenvergadering zullen aan de leden toegezonden worden.
In deze uitgave leest u o.a. meer over Sukran Aksoy en haar eerste maanden in de raad, over de wethouder
die erkend dat Theo van kerkhof gelijk had en diverse andere zaken.
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Kennis, actie en lef, dat maakt ons sterk!
Van de partijvoorzitter
Krap een half jaar zitten de
huidige fractieleden met
elkaar aan tafel. Het zomer
reces duurde immers 2
maanden. Mooi om te zien
dat de contouren al
beginnen te verschijnen.
Sukran Aksoy bijvoorbeeld
heeft het lef om al diverse
malen de wethouders en de
raad ter verantwoording te
roepen. Schriftelijke vragen schudt ze, schijnbaar,
moeiteloos uit haar mouw en een grapje maken
achter het spreekgestoelte in de raad geeft aan dat
ze zich er thuis voelt. Ben Hendrikse staat als een
coach achter zijn mensen en geeft sturing en
vrijheid tegelijk. De mensen moeten wel de ruimte
krijgen zegt hij altijd, anders is de lol er snel af.
Onze nieuwe fractie assistent Rudy Blom, tevens
fractievertegenwoordiger, heeft een nieuw
systeem ingevoerd om de actiepunten bij iedereen
onder de aandacht te houden en plaatst deze ook
op de website. Hij heeft tevens diverse malen deel
genomen aan de rekenkamer commissie.

Tjerk Kloostra zat aanvankelijk vaak in het
buitenland voor zijn werk, maar lijkt zijn weg nu
te vinden binnen de Apeldoornse politiek. En het
bestuur, vraagt u zich af, wat doen zij? Wij
ondersteunen de fractie voorzitter op de
momenten dat hij dit vraagt en laten hem zijn
werk doen als voorman van deze ploeg. Wij
bereiden de voortgangs gesprekken al weer voor
en hebben aanstellings gesprekken gevoerd met
belangstellenden voor het bestuur zie artikel:
Inhoud Algemene ledenvergadering. Tevens zijn
we bezig om de aanwezige documenten te
actualiseren. Ondanks dat er documenten zijn die
een vrij jonge datum hebben blijkt het geen
overbodige luxe. Daar hebben we de hulp en
goedkeuring van de leden bij nodig. Daarom
leggen wij u ook een paar wijzigingen voor.
Daarnaast een korte beschrijving van de
kandidaten voor het bestuur. Zie artikel: Inhoud
Algemene ledenverdagering. Mogelijk verbaast u
zich over deze vereenvoudigde uitgave van de
nieuwsbrief maar we zijn hard toe aan aanvulling
op de redactie. Meldt u zich even aan als
ondersteuner van de communicatie commissie?
bestuur@gemeentebelangenapeldoorn.nl

Van de fractievoorzitter

De overeenkomst tussen
politici en autohandelaren!

Conclusie: de
politicus liegt niet,
én zegt tevens geen
onaangename
zaken!

Politici worden niet graag betrapt op leugens!
Het pluche kon dan wel eens érg onaangenaam
gaan zitten! Tevens doen ze hun best om aan
kiezers géén vervelende boodschappen te
verkopen. Lastige combinatie…..
Er ontstaan dan “omtrekkende bewegingen” B.v.
de vraag: verwacht u een OZB verhoging?
Antwoord: alléén maar de macro-norm (dus: wél
én
3,5%)
Voorziet
u
nog
verdere
belastingverhogingen? Antwoord: op dit
moment niet ( dus: het voorstel ligt er al)

Geen wonder dat het
vertrouwen
tot
het
dieptepunt is gedaald in
het overzicht van vertrouwen in beroepen! (
Bron: maandblad Binnenlands Bestuur) Er zijn
20 plaatsen. In autohandelaren, 19e plaats, heeft
14% van de mensen vertrouwen. Politici staan
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onbetwist op de áller laagste plaats, nr. 20 met
12% vertrouwen!
Hoe kun je nu als “lokalist” door dit absolute
dieptepunt naar boven klimmen? Voor mijn
fractiegenoten en ik: zeg geen A. en doe B.
Ga niet zitten “zwabberen” Wees hard en
duidelijk! Besef dat je niet iedereen aan je kunt
binden.

Maar blijf wél altijd onderdeel van het
Apeldoornse Lokale Debat!
Een deel Apeldoorners: jullie fractievoorzitter,
een grote boer die er niets van begrijpt en tegen
een nieuwe ontwikkeling is….. Een ander deel:
hoera! Dé redder van de horeca. Eindelijk een
politicus die onze toekomst doorziet en daar op
inzoomt!
Conclusie: beste mensen, leer er maar mee te
leven! Maar gelukkig staat er een sterk
Gemeentebelangen waar je voortdurend van
hoort en dat niet wegzakt in de vergetelheid!
Ben Hendrikse

Eén praktijkvoorbeeld? Mijn verzet tegen de
grootschalige horeca ontwikkeling
( 1500 m.) op de Zwitsal locatie ( die het
Caterplein en binnenstad economisch wurgt)

Inhoud Algemene ledenvergadering 19-11-14
Een aantal technische zaken moeten altijd worden behandeld door het bestuur tijdens een ALV. We
hopen hier snel doorheen te gaan zodat we lekker veel tijd hebben voor ons thema van die avond
Duurzaamheid. Daarom vraagt het bestuur u om met aandacht de bijgevoegde stukken te lezen:
Verslag Algemene leden vergadering 14 mei 2014 Deze ligt voor ter goedkeuring. (hamerstuk?)

502 Beleidslijn: Vrijwilligersbeleid (voorheen gedragbestendig beleid)
Ook deze ligt voor ter goedkeuring. (hamerstuk?)
Hierbij gaat het vooral om een aantal zaken te verduidelijken, zie opmerkingen in het document.
Kunt u zich niet vinden in de wijzigingen die door het bestuur worden voorgesteld dan dient u
vóór 17 -11-14 een mail te sturen naar het bestuur bestuur@gemeentebelangenapeldoorn.nl.

Benoeming bestuursleden en decharge oud bestuurders.
Bé de Vries, Henk van Setten en Tjerk Kloostra hebben zich in de vorige 2 edities uitgebreid
gepresenteerd. We kunnen u nogmaals hun verhaal doen maar deze edities zijn te vinden op onze
website onder de noemer nieuwsbrieven. Daarom houden we het hier kort. Bé stelt zich beschikbaar
voor de vacante functie van vice-voorzitter. Bé is al 25 jaar lang bekend met besturen en is dikwijls
bereid geweest om de voorzittershamer in zijn hand te nemen of om ondersteuning te geven. Een
uitgebreide cv kunt u bij het bestuur opvragen. Tjerk Kloostra is op termijn bereid om de functie van
Penningmeester op zich te nemen. Peter de Ronde is immers, na 10 jaar, aftredend in het voorjaar van
2015. Tjerk is nog niet ingewerkt daarom stelt hij zich nu beschikbaar als algemeen bestuurslid. Henk
van Setten ambieert geen andere rol dan de rol van algemeen bestuurslid en stelt zich hiervoor
beschikbaar. Alle kandidaten hebben een aspirantperiode van meer dan 6 maanden doorlopen en het
bestuur staat achter hun kandidatuur. Helaas blijft de functie van secretaris nog vacant.
Het is het bestuur gebleken dat de leden decharge hadden moeten verlenen aan de vertrekkende
bestuurders in het verleden, wij stellen voor om dit alsnog te doen. Dan is dat ook weer afgehandeld.
Namens het bestuur.

Integriteitsverklaring:
Een mens loopt altijd achter de feiten aan, zo ook de bestuurders van uw vereniging. Nadat we de
integriteitsverklaringen ondertekend in de la hadden liggen, bleek er een omissie. We hebben niet
genoeg doorgedacht over de risico’s van social media. Daarom zal deze verklaring op 1 aspect
worden aangepast aan de huidige TIJD namelijk dat bestuursleden en fractie leden/medewerkers ook
in prive gedrag voorzichtig zijn met gebruik van social media.
Dit omdat deze personen en ook hun privé uitingen al snel worden gekoppeld aan de politieke partij
waartoe ze horen.
Namens het bestuur.
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Thema Duurzaamheid: waarom gebeurt er zo weinig?
Duurzaamheid gaat over de kwaliteit van het leven nu en in de toekomst, over het ideale evenwicht
tussen de natuur, de mens en zijn bestaansmiddelen.
Naast het feit dat we geld willen verdienen en van de
welvaart willen genieten is het ook onze taak om goed
voor de mensen en het milieu te zorgen. Immers, als we
dit verzaken is de toekomst van de mensheid in het
geding. Wij hebben nu een verantwoordelijkheid voor
de toekomstige generaties. Wanneer wij bijvoorbeeld
alle fossiele brandstoffen verbruiken, zal de volgende
generatie met een enorm probleem zitten. Dit geldt ook
voor vraagstukken als opwarming van de aarde,
overbevolking, CO2-uitstoot, voedselproblematiek en
dieren-welzijn.
Duurzaamheid heeft dus niet alleen te maken met
milieu en groene energie!
Wij vinden als fractie en bestuur dat de Gemeente Apeldoorn momenteel onvoldoende rekening houdt
met alle lokale duurzaamheidsaspecten. Er is niet alleen onvoldoende aandacht voor alternatieve
energiebronnen, klimaat en duurzame voedselvoorziening, maar ook sociaal-culturele belangen, te
weten kunst en cultuur, participatie en veiligheid, zijn nog onderbelicht. De gemeente Apeldoorn
neemt positie 116 in op de duurzaamheidsranglijst van 403 gemeenten(stand 2013).
Dit kan en moet beter!

Wij nodigen u uit om mee te denken over de manier waarop Gemeentebelangen het thema
“duurzaamheid” op de politieke en maatschappelijke agenda moet gaan zetten.
Het wordt geen theoretisch verhaal, maar een interactieve uitwisseling van kennis en ideeën!
Rudy Blom en Tjerk Kloostra Fractievertegenwoordigers
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In Memoriam : Brigitte Hunger-Janssen
Brigitte Hunger-Janssen raakte de harten van elke persoon met wie ze sprak. Dit gold voor haar
familie die ze met haar liefde en wijsheid terzijde stond, haar leerlingen die ze met bevlogenheid de
Duitse taal én cultuur bijbracht, en sinds begin 2002 ook voor ons bij Gemeentebelangen. Zij stond
altijd klaar om te strijden tegen het onrecht, maar beurde nog liever anderen op met een aanmoedigend
woord. Brigitte werd in 1932 geboren in Zschopau, een stad in het oosten van Duitsland. De tekst uit
de rouwkaart wijst erop, dat ze in haar tienerjaren is gevlucht uit de toenmalige DDR. In Nederland
bouwde ze een nieuw bestaan op en leerde vloeiend Nederlands spreken. Ze trouwde met haar Antoine
en stichtte een gezin..
Op 24 juli is Brigitte overleden. Twee maanden eerder was zij nog vol enthousiasme aanwezig op de
algemene ledenvergadering.
Haar nabestaanden laten ons weten dat ze onverwacht getroffen werd door een hersenbloeding,
waaraan ze vier weken later op 82-jarige leeftijd overleed. We zijn zeer dankbaar haar gekend te
hebben en hebben daarom geschokt en verdrietig van dit nieuws kennisgenomen. We begrijpen dat het
voor de familie blijvend moeilijk is om dit verlies te verwerken en denken aan hen.
Eddy Groen
Strijdbaar en liefdevol, dat was Brigitte.
Wie haar zo kon accepteren,
had aan haar een geweldige vriendin.
Brigitte omarmde je dan met haar liefde.
Brigitte leefde altijd graag uitbundig.
Ook bij haar laatste verjaardag op 19 juni,
stond haar tafel vol met taart en ander lekkers.
Brigitte deelde dit, in haar gewonnen vrijheid, graag met ons.
Zonder enige waarschuwing ging het mis op 26 juni.
Brigitte kreeg een hersenbloeding.
Hierna was Brigitte zichzelf niet meer,
maar gelukkig heeft ze niet heel erg moeten lijden.
Brigitte moet nu alles en allen achterlaten,
en gaat de vrijheid tegemoet, zoals in 1948.
Ons heeft ze nu helaas verlaten.
We wensen Brigitte een goede vervolgreis toe.

‘Geen bevoordeling van eigen positie’
APELDOORN – Om gemeentelijke panden beter te kunnen verkopen, gaat de gemeente
de bestemmingen van een aantal gebouwen op voorhand aanpassen.
Daarvoor doorloopt ze alle vereiste procedures, stelt wethouder Olaf Prinsen (D66). Rond een
te verkopen gemeentewerf aan de Asselsestraat ontstond vorig jaar ophef, toen de gemeente er
de bestemming van wijzigde. Buurtbewoners hekelden die zet, in de gemeenteraad sprak
Gemeentebelangen zelfs van machtsmisbruik.
De gemeente zou met de wijziging van de bestemming haar eigen doel - verkoop - voorop stellen. En dus het openbaar bestuur gebruiken om er als gemeente zelf van te profiteren.
De Raad van State tikte begin dit jaar Apeldoorn voor de gevolgde procedure op de vingers.
Apeldoorn heeft van die kwestie geleerd, zegt Prinsen. ,,In de zin dat het goed is om voor de buitenwereld helder
en expliciet vast te leggen hoe wij in dit soort situaties handelen. Bij verkoop van vastgoed hebben wij als
gemeente een commerciële rol. Maar we dienen de procedures te volgen die hiervoor zijn. De gemeentelijke
afdeling die zich met vastgoed bezighoudt vraagt een wijziging van de bestemming aan zoals andere partijen dat
ook moeten. En dat verzoek wordt vervolgens net zo behandeld als bij externe partijen het geval zou zijn. In het
geval van Berg en Bos was daar veel ruis omheen, en dat hoort niet.’’
Bron: Stentor 05-11-14
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Mijn naam is Sukran Aksoy.
Dit omdat dit het grootste aandachtsgebied,
budget en verantwoordelijkheid is in de
komende periode die de gemeentes gaan
uitvoeren.
Dit proces probeer ik zo nauwkeurig en
zorgvuldig mogelijk te volgen, zodat er straks
geen ouderen, jeugdigen of zieken buiten de
boot vallen. Tevens geldt dit ook voor mensen
die het minder hebben.

Ik stond als 4e op de kieslijst van
Gemeentebelangen. Als nieuwe raadslid
van Gemeente Apeldoorn namens
Gemeentebelangen wil ik me dan ook
voorstellen aan diegene die mij nog niet
kennen.

Gemeentes moeten het uitvoeren met veel
minder middelen en dit geeft dan ook de
nodige spanningen.
Als raadsleden stellen wij de kaders vast en
voert het college dit uit.

Ik ben geboren en opgegroeid en nog steeds
woonachtig in Apeldoorn. Ik ben sociaal en
heb een zorgachtergrond. Om die reden hou ik
mij namens Gemeentebelangen dan ook bezig
met alles wat te maken heeft met sociaal.
Hier valt dan ook de zorgtaken die de overheid
voorheen zelf uitvoerde en per 1 januari 2015
onder de verantwoordelijkheid van de
Gemeentes vallen.

Wij geven aan wat we belangrijk vinden en
hoe wij denken dat het er ongeveer uit moet
gaan zien. De uitvoering is dan ook
collegebevoegdheid. Er komt dan een
uitvoeringsnota die ons ter consultatie komt.
En daar mogen wij dan ook nog onze visie
over geven. Soms wordt onze visie nog
meegenomen en soms ook niet.

Er staan de gemeentes grote veranderingen te
wachten in de komende jaren, dus ook de
burgers van Apeldoorn.
De transitie houdt in dat – Jeugdzorg, WMO
(begeleiding/dagbesteding) en Participatie
(werk) naar de gemeentes toe komt en de
uitvoering de verantwoordelijkheid van de
gemeentes wordt .

De raadsleden hebben nu een nog veel
grotere verantwoordelijkheid gekregen
ten opzichte van de burgers.
Inmiddels heb ik een aantal schriftelijke vragen
gesteld namens gemeentebelangen en een
amendement ingediend.
Mijn amendement ging over uitvoeringsnota
PGB de raad had nog geen kans gehad om dit
grondig te bestuderen en er is alleen maar een
consultatie geweest.
Tijdens de consultatie heeft de college de
raadsleden geconsulteerd hoe wij erover
dachten. Echter wij hebben geen kans gehad
om de kaders en richting van de uitwerking
vorm te geven.
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Politiek is ook het maken van keuzes over
budgetten en taken.
Toen ik werd gekozen had ik geen politieke
achtergrond. Dus moest ik me verdiepen hóe
worden er nou keuzes gemaakt. Ik heb veel
geleerd en ben nog lerende om met hart en ziel
zaken zo goed mogelijk voor de burgers van
Apeldoorn voor elkaar te krijgen.
Sukran Aksoy

Om die reden heb ik namens
Gemeentebelangen, samen met de Partij van de
Dieren, een amendement ingediend waarbij we
de raad hebben gevraagt om de
collegebevoegdheid te veranderen in
raadsbevoegdheid. Echter veel raadsleden
durven de regie niet op te pakken of gericht
sturing te geven en laten de hele uitvoering
inclusief de kaders over aan de college.

Onze moties, amendementen en schriftelijke vragen vindt
u op onze uitgebreide website.
http://www.gemeentebelangenapeldoorn.nl/nieuws
http://www.gemeentebelangenapeldoorn.nl/archief/jaarverslagen

Gemeentebelangen heeft diverse schriftelijke vragen, actualiteitsvragen, motie’s , en amandementen
ingediend.
Motie: een gemotiveerde verklaring van een oordeel, wens of verzoek.
Amendement: een concrete wijziging van een ontwerpverordening
of voorgenomen raadsbesluit.
Schriftelijke vragen: het college van burge-meester en wethouders
vragen om inlichtingen of naar hun opvattingen.
Actualiteitsvragen: Tijdens de raadsvergadering , buiten de agenda
om, actuele vragen stellen.
Wilt u meer weten over een motie, amendement, actualiteits-of
schriftelijke vragen die wij hebben ingediend?
Kijk dan op de website of neem contact op met onze fractieassistent, Rudy Blom via het fractiekantoor
nummer 055 - 580 12 45 deze staat doorgeschakeld of via de mail post@rudyblom.com

Vacature
•

Het bestuur van Gemeentebelangen
zoekt, met spoed, een secretaris.

•

Hieronder leest u een een verkorte weergave.
De volledige functieomschrijving kunt u
opvragen bij de partijvoorzitter via
bestuur@gemeentebelangenapeldoorn.nl.
Of kijk even op de website.
Wat zijn de taken van de secretaris:
•

•

Je bent het aanspreekpunt van het
bestuur en ondersteunt de voorzitter.
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Je zorgt voor de afhandeling van de
correspondentie en het bijhouden van de
inkomende post. ( ook via de mail)
Ten aanzien van de
bestuursvergaderingen (circa
tweemaandelijks) en de algemene
ledenvergaderingen (halfjaarlijks) stel je
in samenspraak met de voorzitter de
agenda op en draag je de
eindverantwoordelijkheid voor een
juiste vastlegging.
Je bent vaardig met e-mail, een
tekstverwerker en social media.
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Colofon
Gemeentebelangen is een lokale partij, onafhankelijk van de landelijke
politiek, die al bijna een kwart eeuw opkomt voor de belangen van de
inwoners van Apeldoorn. Als lokale partij stellen we geen belang in
franje, bluf en prestige.
De dagelijkse dingen waar de mensen aan hechten, dáár gaat het om!
Gemeentebelangrijk is een uitgave van Gemeentebelangen Apeldoorn
en verschijnt onder beheer van het bestuur. De nieuwsbrief wordt verzonden aan leden en relaties van
Gemeentebelangen Apeldoorn en wordt gepubliseerd op de website en social media.
Het bestuur bestaat uit: Haya van Blommestein-Mellema (voorzitter), Hanny Pasman (secretaris a.i.),
Peter de Ronde (penningmeester) en het algemeen bestuurslid Denis kater.
Aspiranten: Bé de Vries, Henk van Setten en Tjerk Kloostra.
Heeft u iets te melden schrijf het bestuur! bestuur@gemeentebelangenapeldoorn.nl
Bestuurssecretariaal:
Telefoon:
Email:
Website:

Vosselmanstraat 374 7311JE Apeldoorn
055-578 92 21
bestuur@gemeentebelangenapeldoorn.nl
www.gemeentebelangenapeldoorn.nl

Fractiesecretariaat:
Postadres:
Telefoon:
Email:

Oude Raadhuis, Kamer RH 104, Marktplein, Apeldoorn
Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn
055 - 580 12 45
gemeentebelangen.fractieass@apeldoorn.nl
b.hendrikse@apeldoorn.nl

Girorekening:

2364918 t.n.v. Gemeentebelangen
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI):

giften zijn belastingaftrekbaar

“De publieke mening is voor velen een uitvlucht om er
geen eigen mening op na te houden”.
Thornton Wilder

“Taal gebruiken politici met een
leningheid waarbij elastiek een taaie
substantie is”. Jan Terlouw

“Een debat is een verhit gesprek waarbij twee mensen
tegen elkaar praten en naar zichzelf luisteren!”
Cees Buddingh
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