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Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van Gemeentebelangen op 15 april 2015
Locatie: Pluspunt/Ontmoet & Co, Beekpark
Vosselmanstraat, tegenover de brandweerkazerne

Aanvang:
Zaal open:

20.00 uur
19.30 uur

Op woensdag 15 april 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 tijd voor praatje, een hapje en een drankje.
Naast het huishoudelijke deel is er deze avond aandacht voor:
• Actie i.v.m. 25-jarig jubileum. Gemeentebelangen komt naar u toe!
• Visie/missie waar staan we.
• Fractievoorzitter Ben Hendrikse pakt een actueel thema bij de horens.
De notulen van de vorige ledenvergadering zullen apart aan de leden worden toegezonden
en de agenda + financiële stukken worden ter vergadering uitgedeeld.
Concept agenda:
1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Vaststellen verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 19 nov. 2014 +
Jaarverslag 2014
5. Financiële verantwoording
6. (A) Verslag kascontrole-commissie
(B) Benoemen nieuw lid kascontrole-commissie
7. Aftreden bestuursleden
Peter de Ronde 8 jaar penningmeester, in totaal 10 jaar bestuurslid
Denis Kater 3 jaar algemeen bestuurslid, Be de Vries (incl. aspirant periode) 1 jaar vice-voorzitter
8. Aantreden (aspirant)bestuursleden Zij stellen zich voor in deze gemeentebelangrijk.
Voor de functie van algemeen bestuurslid: Evelien Hogeweg, André ter Weeme
Voor de functie van secretaris: Petra Ferdinand
21.00 uur: Pauze
9. Actie 25-jarig jubileum ‘Gemeentebelangen komt naar U toe’
10. Visie/missie: waar staan we nu
11. Het woord is aan de fractievoorzitter!
12. Wat verder nog ter tafel komt
Sluiting

Kennis, actie en lef: dat maakt ons sterk!
2.Van de partijvoorzitter Haya van Blommestein

Mensen met een enorme reikwijdte.
Hoe kijken we aan tegen
ons eigen bestaan?
Die vraag wordt me als
voorzitter van Gemeentebelangen
vaak gesteld.
‘Jullie hebben je grootste
doel toch bereikt? De
burger
moet
gehoord
worden; er is nu een PMA
met inspraak ingevoerd.’
Natuurlijk zijn we daar blij
mee, maar gehoord worden
en handelen naar wat men
hoort, dat is nog een lange weg. Op dit
moment hebben we een groep leden die zich
buigen over onze visie/missie en kracht. Hier
neem ik de vrijheid om de jaren 50 met de
provo’s erbij te halen. Dat groepje van 25 man
die durfde op te staan tegen de elitaire macht.
De top-down benadering. Ze deden dit vanuit
een gevoel van onbehagen; een gevoel dat er
heden ten dage nog steeds is, alleen is het
onderwerp daarvan verandert. Toen was men
het o.a. beu dat de burgemeester oppermachtig
was en door de raad nooit tegengesproken
mocht worden. Dat recht werd verworven maar
heeft alleen effect als het ook benut wordt.
Vorige maand deed Ben Hendrikse, gesteund
door Wim Willems van Leefbaar, dit wel. En

3.Van de fractie voorzitter Ben Hendrikse
nieuw fenomeen: POLITIEKE RENTE
Meer zetels, meer macht!
Deze conclusie wordt nogal eens snel
getrokken na de verkiezingsuitslag, in de
raden. Nederland Veel-partijen-Land.
Denkt u in “machts-politiek” ?
Dan is dat de juiste conclusie!
Kleiner is echter niet automatisch verbonden
met “minder invloed” Voorbeelden genoeg dat
deze
partijen
in
een
prachtige
“scharnierfunctie” zaten…… Politiek is voor
80%
een
ragfijn
psychologisch
behendigheidsspel.
Boeken
vol
over
geschreven, maar niet uit een boek te leren.
Daarbij zijn er enkele - niet ingewikkelde kernpunten: enthousiasme, inzet, informaties

met succes: de burgemeester gaf toe te
solistisch te hebben gehandeld.
Bij ons in de partij leeft dit provo-gevoel nog
altijd .
Kijk bijvoorbeeld naar de winkeltijden: iedere
zondag open. Was daar de vraag van de burger
of van de winkelier of was het alleen maar het
speeltje van de huidige machthebbers? Er is nu
een zichtbaar effect, negatief helaas: de helft
van de winkels houdt zijn deur dicht en de
burgers staan mopperend voor een dichte deur.
Die komen dus ook niet meer naar de reguliere
koopzondag. Wat gaat de macht nu doen? Er
zal altijd behoefte blijven aan ‘provo’s’ die het
gevoel van onbehagen blijven horen en die dat
blijven vertalen naar daden, mensen die vanuit
een
bottom-up
benadering
naar
de
maatschappij durven te kijken. Echter, dat
dient verder te gaan dan alleen maar roepen,
zoals 1 of 2 welbekende partijen die in
aanhang snel groeien en de oplossingen niet
hebben maar blijven roepen wat er allemaal
niet klopt in Nederland. Ben zegt altijd: “We
hebben niets aan roeptoeters”. Wij blijven
controleren of de rechtszekerheid van de
burger gehandhaafd wordt of er mensen buiten
de boot vallen. Daartoe heeft Sukran Aksoy
ook schriftelijk vragen gesteld m.b.t. de
nieuwe WMO.
(Zie punt 8 Moties, amendementen, schriftelijke- en
actualiteitsvragen)

en relaties! De politieke praktijk: gun
je een collega raadslid iets? De
volgende keer (met óns punt) krijg je
het met politieke rente terug. Gun je
een ander raadslid nooit iets? Heeft
deze het nu écht altijd helemaal bij
het verkeerde eind, nooit anders?
Wat verwacht je dán terug te krijgen?
Er zijn raadsleden die luidkeels
ventileren: ik heb maling aan
iedereen…… Zo deze zelf wat steun vraagt:
besef dat een ieder dan óók maling aan dát
raadslid heeft!
En nu maar hopen dat de politieke rente stijgt,
gelijk aan de échte rente!
Veel leesplezier met deze Gemeentebelangrijk!

3 Van de bestuurstafel, secretaris (ad interim)
door Hanny Pasman
In de afgelopen 5 jaar heb ik het secretariaat met plezier vervuld, een deel van de tijd
als waarnemer, en die functie heb ik in 2010 overgenomen van Ben de Haan. We
hebben met het ‘nieuwe bestuur’ veel op zijn kop gezet en tegen het licht gehouden.
Dat hebben we met elkaar gedaan! Zo zijn er voor allerhande zaken dingen op papier
gezet. We hebben nu een map met stukken die je zo kunt pakken maar deze zal nooit
af zijn, want dat zou stilstand betekenen. Nu is het moment aangebroken dat ik deze
functie echt kan gaan overdragen, een pak van mijn hart. Het is mooi dat er nieuwe
mensen in de vereniging en het bestuur komen zodat we nog 25 jaar door kunnen
gaan.
Dat het erg veel werk is werd ook Bé de Vries al snel duidelijk. Tijdens zijn inwerkperiode als vicevoorzitter bemerkte hij dat hij geen voorzittersrol zou willen vervullen in de nabije toekomst en dat dit
meer werkdruk geeft dan hij nu nog hebben wil.
Bé de Vries is met pensioen en wil daar van genieten. Daarom heeft hij zijn rol binnen het bestuur
beëindigd. Voor ons is dat een gemiste kans, een man met zo’n cv zie je niet graag gaan, maar
begrijpen doen we het, ik zeker. Zelf ben ik ook op een punt beland dat ik het graag rustiger aan doe.
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat mijn bijdrage in de afgelopen anderhalf jaar niet zo veel was als ik
zou hebben gewild. Maar ik sta nog steeds achter mijn principes en wil op een bescheiden manier deel
uit blijven maken van het bestuur van Gemeentebelangen.
Daarom stel ik mezelf herkiesbaar voor 1 jaar, dan is het te overzien. Ik hoop dat de leden me die kans
geven. Nu volgen de nieuwe bestuurskandidaten en achterin treft u het jaarverslag aan.

4.Petra Ferdinand
Interview met:
Aspirant-secretaris Petra Ferdinand, sinds kort lid
van onze partij.
Petra, vertel eens
iets over jezelf
In 2013 ben ik met
mijn gezin in
Apeldoorn komen
wonen. Een prettige
stad waarbij ik mij
zeer betrokken voel.
Ik wil graag aan het
behoud van deze
goede leefomgeving
actief een bijdrage
leveren.
Ik freelance als
projectmanager en communicatieadviseur voor
bedrijfsleven en overheid. Vaak op projecten met
landelijk maatschappelijk belang. Ook de functie
van secretaris bij Gemeentebelangen biedt mij de
mogelijkheid mij in te zetten voor het
maatschappelijk belang. Maar dan lokaal; in mijn
eigen woonplaats Apeldoorn.

Wat spreekt je het meeste aan in de lokale
partij Gemeentebelangen?
Wat mij aanspreekt in de partij is de directheid:
straight-forward en geen overbodige omhaal van
woorden. De belangen staan centraal. Kortom: ik
hoor duidelijk de stem van “het geweten van
Apeldoorn”.
Daarnaast geloof ik in de bottom-up benadering
van Gemeentebelangen; wat de partij wil, begint
met wat de burger wil; liever geen bestuur dat
uitgaat van dogma’s die van bovenaf worden
opgelegd en die zich vaak maar gebrekkig laten
vertalen naar de plaatselijke situatie.
Gemeentebelangen besteedt dan ook veel aandacht
aan burgerparticipatie.
Hoe komt het dat je een functie binnen het
bestuur kiest en hoe kijk je tegen jouw rol in
het bestuur aan?
Voor mij kwam de vacature van secretaris
eigenlijk precies op het juiste moment. Ik had al
besloten dat ik graag lokaal mijn steentje wil
bijdragen. Liefst vanuit de lokale politiek. Ik ging
aan het googelen. Toen ik de bestuursfunctie bij
Gemeentebelangen zag, was de beslissing contact
op te nemen snel genomen.
In de kennismakingsgesprekken zag ik bij zowel

Hanny als Haya grote passie voor hun rol binnen
de vereniging en dat voelde goed. Ik zal natuurlijk
veel moeten samenwerken met Haya en dan is het
fijn dat er een klik is.

lokaal afspeelt en hoe we daarop kunnen
inspringen. Ik verwacht dat ik vanuit mijn
werkervaring als communicatieadviseur en
projectleider ook een nuttige bijdrage kan leveren.

Ik ben in mijn bestuursrol graag sparring-partner;
denk graag met veel initiatief mee over wat zich

5 Evelien Hogeweg
Interview met aspirant algemeen bestuurslid
Evelien Hogeweg, sinds 2013 actief binnen de
vereniging.
Evelien is geboren in Rotterdam op 29 januari
1958 en woont vanaf haar twaalfde in Apeldoorn
Actief als vrijwilligster bij ’s Heeren Loo en
LeonReizen.

Over haar werk
bij ’s Heeren Loo
vertelt ze met veel
passie.
Ze vertelt dat je
daarbij altijd de
mens die je voor
je hebt goed moet
observeren.
Sommige kunnen
niet praten en dan
moet je vanuit
hun lichaamstaal
op kunnen maken wat of ze bedoelen. We
proberen om ook voor deze doelgroep een goede
dagbesteding aan te bieden. Daartoe heb ik samen
met een paar collega’s een hele nieuwe ruimte
mogen inrichten, gericht op de al wat oudere
deelnemers” . Ook de aangepaste reizen die ze
begeleidt geven haar de mogelijkheid om haar
aanpassingsvermogen en creativiteit in de praktijk
te brengen. Aangezien reizen een grote passie van
Evelien is, heeft ze er alle begrip voor dat mensen
met een verstandelijke beperking er ook graag op
uit gaan. Daarom gaat ze een aantal keren per jaar
mee als vrijwilligster bij LeonReizen. “Een reis
met deze doelgroep levert veel plezier en
voldoening op”, zoals Evelien zegt. We kunnen
rustig stellen dat ze niet vaak achter de geraniums
zit.

Hoe ben je bij Gemeentebelangen terecht
gekomen ?
Ik ben voor het eerst gekomen naar een
bijeenkomst toen jullie het partijcongres hielden in
oktober 2013 met de titel “Met elkaar <-> voor
elkaar”. Daar konden we discussiëren in groepjes
over verschillende onderwerpen. Ik heb toen
deelgenomen aan het vraagstuk over de zorg. Daar
ligt mijn ervaring.
Ik heb belangstelling voor de politiek in de brede
zin van het woord maar natuurlijk ook voor de
sociale vraagstukken, maar ik ben me er ook van
bewust dat álles goed geregeld moet zijn, anders
komt er niets van terecht. Het één staat of valt met
het ander.
Waarom een lokale politieke partij ? Dat ligt
dichterbij, hier moet het gebeuren voor de
Apeldoorners. Er moet toch iemand voor ze
opkomen! Daarom ben ik ook op jullie kieslijst
gaan staan, dan laat je zien dat je er bij hoort.
Hoe komt het dat je een functie binnen het
bestuur kiest? Evelien we zijn benieuwd hoe jij
aan kijkt tegen jou rol in het bestuur?
Ik ben gevraagd, anders zou ik daar nooit over
nagedacht hebben. Ik vind dat een hele eer want
dat geeft aan dat de anderen denken dat ik iets kan
betekenen voor de vereniging Gemeentebelangen.
Ik heb wel aangegeven dat ik tijd nodig heb om in
een bestuursfunctie te groeien. Daarom ben ik ook
wel blij dat zo’n eerste half jaar een
aspirantenperiode heet, zodat je gerust mag
aangeven dat een andere rol beter bij je zou
passen.
“Ik heb in mijn leven veel meegemaakt — wie niet,
zou ik eigenlijk willen zeggen — en dat maakt dat
je datgene dat je onderweg leert ook graag wilt
toepassen. Dit is een mooie gelegenheid.”
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Inhoud Algemene ledenvergadering 15-04-14

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 het in de mail/brief bijgevoegde verslag te lezen: Verslag
Algemene leden vergadering 19-11-‘14 en het bestuursjaarverslag 2014. Het financieel verslag krijgt u ter
vergadering uitgereikt. Deze liggen voor ter goedkeuring.
Bestuurswissels. Overeenkomstig de statuten wordt een bestuurslid voor vijf jaar benoemd in een functie en
kan een bestuurslid ten hoogst 1 keer worden herbenoemd. Indien gewenst kan een afwijkende termijn (maar
niet langer dan 5 jaar) worden overeen gekomen.
Bestuurslid
Haya van Blommestein-Mellema
04-09-1966
Petra Ferdinand
25-03-1968
Tjerk Kloostra
23-12-1967
Henk van Setten
12-08-1949
Hanny Pasman
04-09-1939
André ter Weeme
18-02-1966
Evelien Hogeweg
29-01-1958
Peter de Ronde
02-02-1969
Denis Kater
26-05-1950
Be de Vries
03-02-1948

Functie
Voorzitter

Benoeming
2011- 2015

Secretaris

2015-2020
aspirant
2014
2015-2020
2014-2019

Alg. bestuurslid
Penningmeester
Alg. bestuurslid

2015- 2016
Herkiesbaar

Datum aftreden
15-04-15

2015-2016
Herkiesbaar

1ste 15-04-13

Penningmeester

2010
2013-2015
Reserve
aspirant
2015-2020
aspirant
2006-2015

Niet herkiesbaar

15-04-15

Alg. bestuurslid

2012-2017

Niet herkiesbaar

15-04-15

Vicevoorzitter

2014-2019
aspirant

Aftredend
Niet herkiesbaar

15-04-15

Secretaris
Alg. bestuurslid
Alg. bestuurslid
Alg. bestuurslid

Kunt u zich niet vinden in de wijzigingen die door het bestuur worden voorgesteld, dan dient u
vóór 12 april 2015 een mail te sturen naar het bestuur: bestuur@gemeentebelangenapeldoorn.nl.

Aftreden en herbenoemingen bestuursleden.
Peter de Ronde zit al 10 jaar in het bestuur als penningmeester. Hij heeft dit in één woord voortreffelijk
gedaan! Ieder jaar was de kascontrole-commissie weer tevreden en er waren altijd voldoende middelen om de
verkiezingen te kunnen dragen. Want dat was zijn grootste zorg: “redden we dat?” Zo hoort het ook te zijn;
een penningmeester die begaan is met de vereniging en haar doelen! Wij hebben Peter
inmiddels al bedankt, maar dit doen we op de ALV natuurlijk nogmaals gezamenlijk met u.
Denis Kater heeft in de afgelopen 3 jaar het vuur uit zijn sloffen gelopen om te helpen de
zaken op papier te krijgen. Maar nog meer tijd ging zitten in alle gesprekken met de
kandidaten voor de kieslijst. Meerdere gesprekken en niet altijd even eenvoudig. Hij is een
jaar langer in het bestuur gebleven zodat we nieuwe mensen konden inwerken. Heel
sympathiek! Wat zullen we hem missen.
Bé de Vries, half jaar aspirant-bestuurder geweest en nu 3 maanden ingewerkt als vicevoorzitter, treedt helaas af. Op de vraag van de voorzitter of hij bereid zou zijn om haar
functie over te nemen heeft hij ontkennend geantwoord. Haya wil nog maximaal voor 1 jaar
herkozen worden en daarna zal iemand haar moeten opvolgen. Hanny Pasman is ook
aftredend en herbenoembaar voor 1 jaar.
Benoemingen nieuwe bestuurders. Evelien Hogeweg en Petra Ferdinand stellen zich aan u voor in de
interviews in deze editie. André ter Weeme is reserve aspirant.
Namens het bestuur.

8 .JAARVERSLAG FRACTIE 2014 De 4x M
1e MENSEN 2e MEEDOEN 3e MIDDELEN4e MOGELIJKHEDEN
Door:Ben Hendrikse, fractievoorzitter
e
1 MENSEN IN 2014
Na de verkiezingen twee raadsleden en twee fractievertegenwoordigers. Per saldo dus één raadslid minder.
Bovendien: door een nieuwe verordening fractievertegenwoordigers van drie naar twee. Deze klap komt hard
aan, én legt tevens een grotere druk op de huidige vier “politieke mensen” die geacht worden zich breed en
zwaar in te zetten. Dit óók in combinatie met (blijvend) meer politiek werk door de decentralisaties en meer
samenwerkingsverbanden.
Een fractievoorzitter werkt de nieuwe politici in. Deze vindt het een nieuwe taak om te begeleiden zonder dat
het benauwend wordt. Een globale politieke regel is dat het twee jaar vergt voor basiskennis hoe het spel
loopt!
Gebrek aan kennis maakt een partij kwetsbaar. Het is zaak om daar zo snel mogelijk verandering in te
brengen. Eén van de methodieken is o.a. meer roulatie in het voorzitterschap en notuleren.
Er wordt een drukke lobby gevoerd om het aantal fractievertegenwoordigers weer op drie te krijgen.
Er is — na het aftreden van de vorige — weer een fractieassistent benoemd. Voor het eerst in combinatie met
de taak fractievertegenwoordiger. We kijken als fractie (wederzijds) hoe dat uitpakt.
Op zich komen deze combinaties (hoewel omstreden) wel meer voor bij de wat kleinere fracties.
2e MEEDOEN IN ‘14:
De politieke markt kan de fractie voor 90% bezetten. De heersende mening is wel om
fractievertegenwoordigers niet ál te zwaar te belasten. Ze zijn er immers om raadsleden te helpen. De
zichtbaarheid van Gemeentebelangen in de samenleving is na de verkiezingen afgenomen. Dat wordt wel wat
gecompenseerd door Twitter en Facebook. In de Stentor (altijd nog het grootste politieke infokanaal) wordt
Gemeentebelangen éven vaak in de kijker gezet als een grote partij!
In de fractievergadering worden wekelijks de uitnodigingen getoetst (en ingevuld) uit een bont pallet.
Met twee politieke mensen minder is dit lastiger geworden.
De nieuwe werkelijkheid vraagt om vooral samen te werken met collega-partijen om tot resultaat te komen.
Dat slaagt uitstekend! Hard in de boodschap, zacht voor collega’s.
De fractie-voorzitter investeert veel in gesprekken.
3eMIDDELEN IN ’14:
De afdracht van de politici aan Gemeentebelangen nemen nu met een derde af. De fractieassistent
draagt door een nieuwe afspraak niet bij Tevens wel de fractievertegenwoordigers, maar per saldo
minder kasstroom door (verplicht) één persoon minder. Bovendien: minder bijeenkomsten zijn
“tekenbevoegd”, dus dragen niet meer bij d.m.v. afdracht aan de partij.
De “target” om de volgende verkiezingen in te gaan is 50% van het vorige verkiezingsbudget.
Dat lijkt mogelijk omdat: 1e er liggen nogal wat investeringen op voorraad, 2e toenemend
gebruik van social media: is goedkoop (maar vergt wel werk en aandacht….), 3e er lijkt geen verband tussen
budget en resultaat, 4e De fractievoorzitter is bezig met andere hulp om de ouderwetse vertrouwde
verkiezingsborden weer terug te krijgen. Tweede argument is dat er nu geen “verkiezingssfeer” meer is. Voor
de fractieassistent wil de fractie geen werkgeversrisico. In onderling overleg zijn daar de juiste maatregelen
voor genomen.
4e MOGELIJKHEDEN IN ‘14:
De uitslag van de verkiezingen (wat betreft de Lokalen) heeft menigeen verbaasd. Statistisch is 29% van 39
zetels ruim 11 zetels. De uitslag 3+2+1 = werkelijk 6….De conclusie is dat lokaal in Apeldoorn (te) weinig
wortel schiet. Dit in combinatie dat PVV en SP niet meedoen terwijl die samen gem. 20/25 % “pakken”
Daarmee is het Apeldoornse politieke landschap compleet versnipperd, plus de partijen die weer “in de race
gaan”. Dat de slagkracht afneemt wordt gevoeld.
Zodoende zijn er voorzichtige verkenningen met een collega-lokale partij die hetzelfde probleem ervaart.
Kernpunt is of mensen elkaar liggen en begrijpen. Sfeer gaat boven alles.Na de verkiezingen hebben enkele
Gemeentebelangers aangegeven dat er een voortdurende campagne over de hele raadsperiode hoort te zijn.
Gezien de meningen en ideeën heeft de fractievoorzitter te kennen gegeven hier geen deel van uit te willen
maken. Deze ideeën hebben nog geen vorm gekregen. De jongeren willen dit aansturen. Wel zal de
fractievoorzitter opdrachten uitvoeren (zo die worden gevraagd) Het ledental lijkt iets te krimpen. Dat is
echter geen bijzonderheid in de politiek maar een algemeen maatschappelijk gegeven.

9. Rubriek Wat zegt de Apeldoorner?
Gepost op facebook door: Edward Butter

Waarom jij belangrijk bent!
Te vaak hoor ik het om me heen:
- ze doen toch wat ze willen!
- wat kan ik eraan doen?
- het zijn alleen maar zakkenvullers!
- het helpt allemaal toch niets!
Het is niet alleen niet juist maar dergelijke
gedachten werken ook contraproductief.
Sterker nog degenen waar het over gaat zullen
deze gedachten ondersteunen omdat ze in hun
voordeel werken.
Wie ben jij nou eigenlijk?
Vaak iemand met meer invloed dan je zelf voor
mogelijk houdt.
Als jij bijvoorbeeld op Facebook post "in Den
Haag doen ze toch wat ze willen dus ik ga niet
stemmen" dan is het mogelijk dat je een aantal
mensen net over de streep haalt om ook niet te
gaan stemmen.
Die mensen posten dat ook en uiteindelijk verliest
een voor jou belangrijke partij een zetel en ziet het
land er net niet zo uit als jij het had willen hebben.
Jij bent dus heel belangrijk!
Indien je het tegenovergestelde op Facebook had
gepost had hetzelfde de andere kant op gewerkt.
Twee zetels minder dus.
Er zijn zakkenvullers jawel en er zijn mensen die
in Den Haag of in Brussel van alles doen wat niet
goed is voor jou.
De enige manier om daar wat aan te doen is je
stem te laten horen op de social media en in het
stemhokje.
Het vreemde in Nederland is dat mensen die het
meeste baat hebben bij invloed het hardste gillen
dat ze toch niets kunnen doen en ook
daadwerkelijk niets doen.

Indien deze groep zich positief zou inzetten, hun
invloed zouden laten gelden, dan zag Nederland er
binnenkort heel anders uit.
Het licht een uurtje uit!
Het WNF hield verleden week voor de zesde keer
"Earth hour".
Allemaal het licht een uurtje uit om te laten
merken dat we een schonere wereld willen.
Hoe eenvoudig kan het zijn om je invloed een keer
te laten gelden?
En dan hoor ik achteraf nog argumenten waarom
men het niet gedaan heeft.
Ik kan me echter geen argument voorstellen en
ieder argument kost meer moeite dan het licht even
uit doen.
Baat het niet dan schaadt het niet denk ik en doe
gewoon mijn licht uit.
Het zijn niet de minste die het me vragen (WNF en
Greenpeace) dus ze hebben mijn steun.
En jij bent dus ook belangrijk.
Je kunt het verschil maken door mee te doen en
mensen mee te krijgen.
Je kunt ook het verschil maken door het
tegenovergestelde te doen en dan mag je dat later
voor jezelf verantwoorden als je kinderen in een
kapotte wereld leven.
Jij bent dus belangrijk.
Jij bent belangrijk omdat jij heel veel verschil kan
maken.
Niet door te zeggen "wat kan ik eraan doen?" maar
door bijvoorbeeld iets positiefs te zeggen, het licht
uit te doen of iets te schrijven.
Zaken die de neuzen de goede kant op zetten en de
wereld de goede kant op laten gaan.
Dat redden we dus niet zonder jou!
Website kunstenaar

Edward (Eddy) Butter
http://www.eddy‐pages.nl

Bovenstaande was zomaar een bericht op facebook, reden voor de redactie om contact op te nemen met Eddy.
Heeft u ook iets opmerkelijks gelezen of wilt u iets delen? Stuur het dan naar het bestuur (zie colofon)

10. De fractie van Gemeentebelangen heeft beslist niet stil gezeten
Vanaf onze vorige ALV in november zijn onderstaande moties, amandementen, schriftelijke- en
actualiteitsvragen ingediend. Vaak vonden we steun bij andere partijen en zij steunden ons.
Samen sta je sterk!
Motie: een gemotiveerde verklaring van een oordeel, wens of verzoek.
18-12-14 mede indiener. Energiemanagement: energieverbruik vastgoed helder in beeld
13-11-14 Huiselijk geweld: geen globaal politiek punt
13-11-14 Altijd feest
13-11-14 Financiële post onvoorzien is bijna altijd op
13-11-14 mede indiener. Zorgvuldige belastingheffing
13-11-14 mede indiener. Een goed gezin is het halve werk (Apeldoorn gezinsstad)
13-11-14 mede indiener. Problemen niet langer parkeren
13-11-14 mede indiener. Luchtkwaliteit: wettelijk juist, feitelijk ongezond
13-11-14 mede indiener. De kunst van het goed monitoren
13-11-14 mede indiener. De financiële fuik van Orpheus
13-11-14 mede indiener. En de ouderen dan?
13-11-14 mede indiener. Gelijke monniken gelijke kappen
Amendement: een concrete wijziging van een ontwerpverordening of voorgenomen raadsbesluit.
27-11-14 mede indiener. Meest kwetsbare groep eerst
27-11-14 mede indiener. Ook tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
13-11-14 Rem de financiële snelheid van het college
13-11-14 Hinkend op twee benen (opvangbuffer)
13-11-14 mede indiener. Doen door doen (3D's)
13-11-14 mede indiener. Laat maar varen
13-11-14 mede indiener. De afvalscheider beloond: reprise
13-11-14 mede indiener. De groene kracht van Apeldoorn
13-11-14 mede indiener. OZB verhoging: leegstand opvangen?
13-11-14 mede indiener. Het allergrootste risico: demografie!
13-11-14 mede indiener. Laat de ring maar stromen
Schriftelijke vragen:
03-02-2015 “Recht op WMO voorzieningen een black box in Apeldoorn” Over openbaarheid toewijzing en
afwijsgronden WMO voorzieningen beantwoording 27-03-15
10-02-15 Mede indiener op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde betreffende de ouderbijdrage
Jeugd-GGZ
26-11-14 Mede indiener Processtappen Beekvallei
20-10-14 Gewijzigde transitieplannen
17-10-14 Gevolgen aanbesteding zorgtaken op de plaatselijke arbeidsmarkt
Actualiteitsvragen: Tijdens de raadsvergadering , buiten de agenda om, actuele vragen stellen.
17‐09‐14 Inzake censuur Netto opbrengst in 2013 per verkochte gemeentewoning € 17.500,=
Wilt u meer weten over een motie, amendement, actualiteits-of schriftelijke vragen die wij hebben ingediend?
Kijk dan op de website http://www.gemeentebelangenapeldoorn.nl/ 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
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Vacature

Het bestuur van Gemeentebelangen zoekt m.i.v. de
ALV in het voorjaar van 2016 een voozitter.
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We zijn hard toe aan aanvulling op de redactie.
Meld u aan als ondersteuner van de communicatie
commissie!
Informatie is t.z.t te vinden op
www.gemeentebelangenapeldoorn.nl.

Colofon

Gemeentebelangen is een lokale partij, onafhankelijk van de landelijke politiek,
die al 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. Deze nieuwsbrief is tot stand gekomen door ondersteuning van Eddy Groen aan de
communicatiecommissie.
De nieuwsbrief wordt digitaal verzonden aan leden en relaties van Gemeentebelangen Apeldoorn en wordt
gepubliseerdt op de website en social media. Leden zonder mailadres kunnen een aanvraag doen om de
zwartwit versie per post te onvangen.
Het bestuur bestaat uit: Haya van Blommestein-Mellema (voorzitter), Hanny Pasman (secretaris a.i.), Peter de
Ronde (penningmeester) en de algemene bestuursleden Denis Kater, Henk van Setten en Tjerk Kloostra.
Heeft u iets te melden schrijf het bestuur! bestuur@gemeentebelangenapeldoorn.nl
Bestuurssecretariaal: p/a Vosselmanstraat 374, 7311 VV Apeldoorn
Telefoon:
055 - 578 92 21
Email:
bestuur@gemeentebelangenapeldoorn.nl
Website:
www.gemeentebelangenapeldoorn.nl
Fractiesecretariaat:
Postadres:
Telefoon:
Email:

Rudy Blom
Oude Raadhuis, Kamer RH 104, Marktplein 8, Apeldoorn
Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn
055 - 580 12 45
gemeentebelangen.fractieass@apeldoorn.nl

Fractievoorzitter:

Ben Hendrikse, b.hendrikse@apeldoorn.nl

Girorekening:
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giften zijn belastingaftrekbaar
Penningmeester:

Met ingang van 15-04-2015: Tjerk Kloostra

