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Onze voorzitter Wouter Molendijk maakte, terwijl 
deze Nieuwsbrief in productie ging, samen met zijn 
vrouw Ella, een fantastische reis door het schitte-
rende Zuid-Amerika. Er was dus geen tijd voor zijn 
‘Van de voorzitter’. In overleg met Wouter hebben 
wij besloten zijn nieuwjaarstoespraak te plaatsen. 

Bericht van de voorzitter 

Toespraak Wouter op nieuwjaarsborrel SHA op 10 
januari 2016 

Beste mensen, 

Mijn naam is Wouter Molendijk, ik ben voorzitter 
van Harderwijk Anders. Namens het bestuur heet 
ik jullie van harte welkom op deze Nieuwjaarsre-
ceptie, en wens ik jullie het allerbeste voor 2016. 
In het bijzonder wensen wij de fractie en onze 
wethouder toe dat zij ook dit jaar mooie dingen 
voor ons zullen realiseren. Het bestuur is bijzon-
der blij dat wij alle leden nu per e-mail kunnen 
bereiken. Onze penningmeester Tanja Groenen-
daal heeft zich daar zeer voor ingespannen, en 
daarbij hulp gekregen van Henk van Wezel. Tanja 
plukt er ook de vruchten van want ze hoeft nu 
geen brieven meer te adresseren en postzegels te 
plakken. Maar het bestuur is met meer dingen 
bezig geweest, die me de moeite van het vertellen 
waard lijken. 

Ten eerste: de Nieuwsbrief die jullie nu vijf keer 
hebben ontvangen via de mail. De Nieuwsbrieven 
zien er prachtig uit, vinden wij, en geven veel in-
formatie die de lokale pers niet kan bieden. Het 
zou heel mooi zijn als er ook discussie zou ont-
staan op basis van reacties op de inhoud van de 

Nieuwsbrieven, dat er wat interactie komt. Dus: 
reacties op de inhoud van de Nieuwsbrief zijn van 
harte welkom! In de Nieuwsbrief staan e-
mailadressen, soms bij een los stuk, maar ook al-
gemeen. Dus per e-mail kun je reageren. Mocht je 
dat lastig vinden, er staan ook telefoonnummers. 
Wij zijn blij met reacties en met feedback. De 
Nieuwsbrieven zijn met name het initiatief ge-
weest van bestuurslid Hans Ebbens, en die zorgt 
er ook steeds voor dat de brieven zo mooi gevuld 
worden. Hans staat daar, en ik stel voor dat we 
hem met een applausje bedanken voor zijn inzet 
bij het maken van de Nieuwsbrieven. 
Ten tweede: er was behoefte aan een goede af-
bakening van de werkzaamheden van fractie en 
bestuur. Het bestuur heeft daar een stuk over 
geschreven en dat is met een delegatie van de 
fractie besproken. We zullen het stuk in de eerst-
volgende Nieuwsbrief opnemen. Als de wens 
daartoe bestaat zullen we het ook op de agenda 
plaatsen van de eerstvolgende ledenvergadering. 

Ten derde: de naam van onze partij Stadspartij 
Harderwijk Anders wordt door de mensen die 
ermee moeten werken, en dat zijn vooral de men-
sen die het raadswerk voorbereiden en doen, als 
een te lange naam ervaren. Gaandeweg is de 
naam in het spraakgebruik verkort tot Harderwijk 
Anders. Wij zullen op de eerstvolgende ledenver-
gadering met het voorstel komen om in het ver-
volg in het spraakgebruik voor onze partij de naam 
Harderwijk Anders te gebruiken. De formele naam 
laten we ongewijzigd. 

Ten vierde: we zijn al aan het nadenken over de 
verkiezingen van maart 2018. Wij leven in bijzon-
der snel veranderende tijden. De twintigers en 
dertigers van nu hebben een heel andere kijk op 
actief zijn, langdurig lidmaatschap, vergaderen, 
enzovoort. Daar moeten ook wij iets mee, maar 
wat dan? Het bestuur heeft een commissie inge-
steld die bekijkt hoe een effectieve campagne er 
voor de komende verkiezingen uit zou kunnen 
zien. Deze commissie heeft zojuist haar eerste 
verslag uitgebracht. Jullie zullen daar zeker later 
meer van horen. 

Ten vijfde: zoals ik in het vorige punt al opmerkte, 
is het lid zijn van een politieke partij niet meer zo 
in de mode bij jongere generaties. Maar we mer-
ken wel dat in die generaties er ook veel mensen 
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zijn die actief willen zijn om het leven in onze ge-
meente aantrekkelijk te maken en te houden. Het 
bestuur is dan ook aan het nadenken wat wij ac-
tieve mensen kunnen bieden en hoe wij hen aan 
ons kunnen binden. Bijvoorbeeld: is lid zijn van 
een partij niet een wat achterhaald concept. En 
als we dat vinden, hoe organiseren we dan onze 
doelstellingen? Ook over deze discussie zullen we 
jullie binnenkort informeren via de Nieuwsbrief of 
op de ledenvergadering. 

Ten zesde: als we onze partij in leven willen hou-
den, dan moet er ook verjonging en vernieuwing 
plaats vinden. En dat kan op dit moment nog het 
handigst via nieuwe leden. Wij zijn dringend op 
zoek naar nieuwe leden, en ook naar actieve le-
den. We hadden bij de vorige verkiezingen moeite 
om de eerste tien plaatsen te vullen met leden die 
bereid waren om ook echt lid van de gemeente-
raad te worden. Kortom: lieve leden, ga alsjeblieft 
in je omgeving wat reclame maken voor onze par-
tij! En dat brengt me bij het laatste punt. 

Als je reclame wilt maken voor onze partij, dan zul 
je toch willen vertellen wie wij zijn en waar we 
voor staan. Een stuk waar dat goed in beschreven 
staat, dat was er niet bij ons aantreden. Een van 
de eerste taken die het nieuwe bestuur op zich 
nam, was het produceren van zo'n stuk: wie zijn 
wie en waar staan wij voor? Ik kan wel zeggen: het 
was een behoorlijke inspanning om dat echt goed 
te formuleren, in eenvoudig taalgebruik, en toch 
op een manier waarop je als het ware uit iedere 
zin een politiek statement zou kunnen halen. 
Maar het is ons gelukt en we zijn er trots op! De 
kern van het stuk is: onze partij is geworteld in de 
Harderwijker samenleving. Je ziet het stuk daar op 
tafel liggen. Ons verzoek is: neem er drie mee en 
bespreek ze met of geef ze aan buren, kennissen, 
vrienden, familieleden. We hebben een partij om 
trots op te zijn. We realiseren een flink deel van 
onze doelstellingen. Dat mag gezegd en gehoord 
worden! Het woord is nu weer aan jullie, onze 
leden. Het bestuur wenst jullie een mooi jaar! 

Wouter Molendijk 

Tegenpartij als medepartij: Harderwijk Anders 

De redactie van uw magazine is heel nieuwsgierig 
hoe het onze vier wethouders en onze burgervader 
tot nu toe in het college is vergaan. Na Jeroen de 
Jong van het CDA, Christianne van der Wal van de 
VVD en Pieter Teeninga van de Christen Unie ge-
ven wij met veel plezier het woord aan onze:   

Gert Jan van Noort 

Bovenstaande uitdrukking kreeg ik aangereikt om 
een stukje over te schrijven voor onze Nieuws-
brief. Vanuit onze rol als oppositiepartij zijn we nu 
al twee jaar coalitiepartij. Een omslag wat wennen 
was, maar inmiddels goed voelt door de heldere 
afspraken die we gemaakt hebben. We zijn altijd 
een partij geweest die constructief oppositie heeft 
gevoerd denkend vanuit de oplossingen en kan-
sen. Fel, anders, open en creatief. In het bestuur-
lijk proces vanuit de raad hebben we veel input 
geleverd en ook samengewerkt met de vorige 
coalitiepartijen en colleges. Met als resultaat dat 
we nu belangrijke dossiers op de agenda hebben 
staan waar we hard aan werken. Bijvoorbeeld: 
vitale vakantieparken om eindelijk duidelijkheid te 
scheppen over de invulling van de parken, cul-
tuuromslag om meer van buiten naar binnen za-
ken aan te pakken, stad als podium om onze stad 
nog aantrekkelijker te maken, de zorg voor kwets-
bare mensen goed te organiseren, de opvang van 
vluchtelingen in een AZC, etc.  
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Om deze onderwerpen aan te pakken moet je 
elkaar vertrouwen, lef hebben en elkaar respecte-
ren. Binnen dit college is dit de basis en daarom 
pakken we door en laten elkaar niet los. Dan ga je 
met plezier naar je werk en aan de slag om niet 
alleen voor onze achterban, maar voor de hele 
stad onze mooie stad op koers te houden voor de 
komende decennia. Sleutelwoorden die ik vaak 
gebruik zijn verbinden en samenwerken. Mooie 
politieke woorden hoor ik u denken en daarom 
een voorbeeld waarvan ik enorm blij word. Ta-
lenthouse is een burgerinitiatief van Dick Herm-
sen. Hij heeft met Careander geregeld dat hij een 
pand van deze zorgaanbieder mag gebruiken voor 
inloop van kwetsbare jongeren. Met vrijwilligers is 
hij de buurten ingegaan om ze binnen te krijgen. 
Al snel kwamen tientallen jongeren naar het pand 
en daarvandaan ging hij aan de slag om ze mee te 
laten (blijven) doen. Voorlichting geven over drank 
en drugs, huiswerk maken, sporten, muziek ma-
ken, projecten doen, inloop, inzet bij activiteiten, 
etc. Inmiddels zijn vanuit dit  initiatief Dick, 
ZorgDat, de wijkagent, cjg, de wijkbeheerder, 
Careander, de buurtsportcoaches, Tacitus en de 
gemeente samen aan de slag om jongeren te on-
dersteunen en kansen te bieden als er problemen 
zijn. Vanuit de samenleving worden er verbindin-
gen gelegd en wij willen dit graag faciliteren. Heel 
mooi dat ook de gemeenteraad dit heeft opgepakt 
en om dit mooie initiatief duurzaam te maken 
financiële middelen beschikbaar heeft gesteld. De 
jonge ondernemers in de stad zijn ook enthousiast 
en hebben een dag geklust vanuit hun maat-
schappelijke betrokkenheid. Ga maar eens kijken 
op talenthouseharderwijk.nl.  

Zo zou ik nog wel een aantal bladzijden kunnen 
volschrijven over het oppakken van initiatieven 
vanuit de stad. De stad is in beweging en je merkt 
dat deze koersverandering tot mooie verbindin-
gen leidt. Als partij hebben we altijd anders willen 
denken en nu kunnen we als collegepartij het ook 
samen met de andere coalitiepartners daadwer-
kelijk inhoud geven. Wij zijn geen tegenpartij en 
geen medepartij, maar een partij die anders denkt 
vanuit de mensen en creatief op zoek gaat naar 
mogelijkheden voor de toekomst van onze stad. 
Uiteraard gaat dit proces met vallen en opstaan, 
maar reken er maar op dat ik de komende jaren 
nog mijn uiterste best doe om te blijven initiëren, 
stimuleren en faciliteren.  

Gert Jan van Noort 

Nieuws van het Front 

De Harder 

Over de stand van zaken rondom de parken is op 
dit moment geen nieuws. De toekomstvisies die 
de verschillende parken presenteerden, wordt 
getoetst op juridische en financiële haalbaarheid. 
Broedende kippen moet je niet storen, is mij altijd 
geleerd dus vandaar dat ik deze gelegenheid aan-
grijp om een tweetal andere zaken met u te delen. 

De kranten staan weer bol van de laatste ontwik-
kelingen rondom De Harder. U weet hoe we vroe-
ger een lastige strijd gestreden hebben om de 
overlast van de feestzaal die een discotheek was, 
maar geen discotheek genoemd mocht worden in 
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te perken. Verdere ontwikkeling van het gebied 
kan alleen als er een scheidingswand tussen per-
ceel en de zeebuurt geplaatst werd. 

Onder verdere ontwikkeling werd verstaan een 
bioscoop, een restaurant en grootschalige detail-
handel die zich in het leisuresegment ophoudt. 
Daarmee wordt o.a. bedoeld kampeerwinkels à la 
Hendrix en zo. Het blijkt moeilijk partners te vin-
den en dus werd niet zo lang geleden de focus 
verlegd op een supermarkt.  En toen werd het 
stilletjes.  

Nog geen lid van SHA? Meld je aan bij Tanja! 
Tel. 0341 420540 

E-mail: tanja.groenendaal@hccnet.nl 

Totdat  De Harder van eigenaar veranderde. Deze 
ondernemer zet dingen in een stroomversnelling 
en wil haast maken met het verplaatsen van Dirk 
van de Broek naar het terrein van De Harder. Ook 
een McDonald’s restaurant zal snel uit de grond 
gestampt gaan worden. De gemeenteraad maakt 
zich druk om de veranderende ontwikkelingen. 
Immers hoe zeker is het dat er voor de overige 
ruimte winkels zullen komen die niet concurreren 
met het aanbod in de binnenstad? 

Van de supermarkt zegt Harderwijk Anders in elk 
geval dat dit op het terrein van De Harder moge-
lijk moet zijn. Het is toch handel en werkgelegen-
heid. Maar ik ben erg benieuwd hoe groot de 
volkswoede zal zijn als er een Hema of een Blok-
ker aangeeft daar naartoe te willen verhuizen. Het 
college heeft aangegeven dit spanningsveld aan te 
voelen en daar ook naar te handelen. Maar hoe 
ver kun je als overheid sturen op de vrije markt? 
Winkelpanden in de binnenstad zijn erg hoog ge-
prijsd  qua huur. Zouden de prijzen zakken als er 
zich andere vestigingsmogelijkheden in de stad 
voordeden? Wij zijn er nog niet uit. 

Voorlopig is Harderwijk Anders de enige partij die 
zich afvroeg hoe groot of klein de overlast in de 
nieuwe situatie zal zijn. Het antwoord was dat het 
college in gesprek gaat met het wijkplatform. We 
blijven het volgen. Als u ideeën, opmerkingen of 
iets anders heeft dat ons op het juiste spoor van 
winkels binnenstad versus ergens anders in de 

stad kan zetten, zien wij die uiteraard heel graag 
tegemoet. 

Edwin Enklaar 

Een vriend in het zonnetje 

Onze nieuwe rubriek, uitgebroed gedurende onze 
zeer geslaagde nieuwjaarsreceptie. Als eerste Jan 
van der Kolk met zijn magnum opus over het doen 
en laten van het waterschap (twee delen).  

Ontboezemingen vanuit het bestuur 

Met veel genoegen ben ik sinds 2008 betrokken 
bij het AB -algemeen bestuur- van eerst het wa-
terschap Veluwe en na de fusie van waterschap 
Vallei en Veluwe. De eerst jaren via de partij 'Ve-
luws Water' en vanaf 2015 bij haar opvolger 
'Lokaal Waterbeheer'. 

Als Lokaal Waterbeheer hebben we opnieuw 2 
zetels in het AB en een steunfractielid als vaste 
vertegenwoordiger in de commissies, beurtelings 
in de commissies Water en FBA. Ons fractielid Rob 
Landsbergen uit Bennekom is voorzitter van de 
commissie Water en lid van de commissie FBA, Jan 
van der Kolk is fractievoorzitter en lid van de 
commissie Water. Steunfractielid is Henk-Jan van 
Hartskamp uit Apeldoorn. 

In de maandelijkse vergaderingen komen erg veel 
en zeer diverse onderwerpen op de agenda. Ook 
zijn er regelmatig presentaties door medewerkers. 
Daarnaast zijn er vier klankbordgroepen met uit-
eenlopende onderwerpen waaraan we deelne-
men. De samenwerking met de overige 28 AB-
leden is plezierig en zinvol, er is respect voor el-
kaar in een goede sfeer. De samenwerking met de 
dijkgraaf, de directie en de -zeer deskundige- me-
dewerkers van het waterschap geeft veel voldoe-
ning. We krijgen veel ondersteuning van allen. 
Jaarlijks nemen we regelmatig deel aan excursies 
en werkbezoeken aan projecten.    

Meer info? Bezoek www.vallei-veluwe.nl 
En neem gerust contact op met ondergetekende. 
M 06.20411688. E kolkjan@solcon.nl  

Jan van der Kolk 

mailto:tanja.groenendaal@hccnet.nl
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Wat is en wat doet Waterschap Vallei en Veluwe 

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt dat 1,1 miljoen 
mensen veilig kunnen wonen en werken. Het wa-
terschap zorgt voor veilige dijken, schoon en vol-
doende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater 
in het gebied tussen Randmeren, Utrechtse Heu-
velrug, Nederrijn en IJssel. In dit gebied liggen 37 
gemeenten. Samenwerken en innoveren zijn be-
langrijk voor het waterschap.  

Zonder waterschappen zou half Nederland onder 
water staan en zouden volksgezondheid en milieu 
ernstig gevaar lopen. Waterveiligheid en gezui-
verd afvalwater zijn van levensbelang voor de 
ruim 1,1 miljoen inwoners en de meer dan 37.000 
ondernemingen in het werkgebied van ons water-
schap: het gebied tussen Hattem-Elburg-
Harderwijk-Spakenburg-Eemnes-Soest Veenen-
daal-Wageningen-Brummen-langs de IJssel weer 
naar Hattem.  Daarbinnen ook de grote plaatsen 
Amersfoort, Ede en Apeldoorn. Het waterschap 
heeft te maken met 3 provinciebesturen. 

Het waterschap is een overheid 

Net zoals de gemeente en de provincie, is ook het 
waterschap een overheid. De inwoners betalen 
belasting zodat het waterschap zijn werk goed kan 
doen. In opdracht van het waterschap int belas-
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tingkantoor GBLT een zuiveringsheffing en een 
watersysteemheffing. De tarieven worden jaarlijks 
vastgesteld door het algemeen bestuur. 

Bestuur, dijkgraaf en heemraden 

Het algemeen bestuur telt dertig leden vanuit 4 
categorieën: ingezetenen, bedrijven, natuurter-
reinen en ‘ongebouwd’ (agrariërs). De water-
schapsverkiezingen vinden plaats voor de catego-
rie ingezetenen, dat zijn de kiesgerechtigde inwo-
ners (23 van de 30 zetels). De categorieën onge-
bouwd, natuurterreinen en bedrijven zijn samen 
goed voor 7 ‘geborgde zetels’ en worden via be-
noemingen in het bestuur vertegenwoordigd. 
De voorzitter van het algemeen bestuur is de dijk-
graaf (Tanja Klip) die wordt benoemd door de 
Kroon. Het bestuur kiest een dagelijks bestuur 
waarvan de dijkgraaf voorzitter is. Het dagelijks 
bestuur bestaat uit de dijkgraaf en vier heemra-
den (College van Dijkgraaf & Heemraden). Bij het 
waterschap zijn 400 fte in dienst, de begroting zit 
rond de 130 miljoen.  

Watersysteem: veilig, schoon en passend in omgeving 

Het waterschap is verantwoordelijk voor ons wa-
tersysteem. Dit bestaat uit het oppervlaktewater 
in vijvers, sloten, kanalen, weteringen, plassen en 
meren. Verder uit dijken en kades, waterkeringen 
(235 km) genoemd. En ten slotte uit 1906 stuwen, 
22 gemalen en tientallen sluizen. Het watersys-
teem vraagt voortdurend om beheer en onder-
houd. En vooral om een alerte crisisorganisatie die 
24 uur per dag en 7 dagen per week paraat staat 
met het oog op de veiligheid van inwoners en be-
drijven! 

Het zuiveren van afvalwater 

Het waterschap zorgt dat afvalwater wordt gezui-
verd. Het gaat om water dat mensen thuis door-
spoelen via toilet, gootsteen, douche en 
(vaat)wasmachine en daarnaast ook het (industri-
ele) afvalwater van bedrijven. Het waterschap 
heeft, verspreid over het werkgebied, 16 rioolwa-
terzuiveringsinstallaties waar het water wordt 
schoon gemaakt. Door toepassing van innovatieve 
technieken haalt het waterschap steeds meer 
energie en ook grondstoffen uit het rioolslib, zoals 
struviet voor de productie van kunstmest. Het 

waterschap werkt aan een duurzame, circulaire, 
economie. Dit leidt tot kostenbesparingen: de 
belastingtarieven stijgen hierdoor minder snel.   

Veel taken, maar geen drinkwater 

Een misverstand: het waterschap zorgt niet voor 
uw drinkwater dat is de taak van de drinkwater-
bedrijven. 

Samenwerken 

Samenwerking is er met gemeenten, provincies, 
Rijkswaterstaat, terreinbeheerders, agrarische 
collectieven, bewonersorganisaties, onderwijsin-
stellingen, kennisinstituten, drinkwaterbedrijven 
en andere partners. Elke 6 jaar stelt het water-
schap samen met zijn partners een waterbeheer-
programma op. Dit is een levend document dat 
visie biedt en richting geeft en tegelijk ook ope-
ningen voor nieuwe inzichten, interactie en dia-
loog. Bewoners en samenwerkingspartners vertel-
len over hoe zij met het waterschap samenwerken 
op deze website:  
www.vallei-veluwe.nl/ambitie2021 

Meer info: 

www.vallei-veluwe.nl/loket/publieksfolders 

(Tekst: team communicatie Waterschap Vallei en 
Veluwe) 

Ter verduidelijking een aantal pro-
jecten/werkzaamheden van waterschap Vallei en 
Veluwe 

 Ruimte voor de Rivier: nevengeulen bij
Veessen-Wapenveld, bij Cortenoever-
Voorsterklei   en bij Deventer en Zalk

 aanleg verzinkbare waterkering van 350 m
rond de haven van Spakenburg

 versterking Arkemheense zeedijk bij Nij-
kerk en Oostdijk bij Spakenburg

 versterking Grebbeliniedijk
 jaarlijks schouwen van watergangen
 herstel beken en sprengen, o.a. Hierdense

beek en sprengen Apeldoorn en Vaassen
 herstel van duikers en sluizen
 Apeldoorns kanaal schoon en beter be-

vaarbaar

http://www.vallei-veluwe.nl/ambitie2021
http://www.vallei-veluwe.nl/loket/publieksfolders
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 aanleg vispassages
 start energie- en grondstoffenfabriek

Apeldoorn
 educatie via scholen en opleidingsinstitu-

ten
 afkoppeling regenwater, denk ook aan 'te-

gel eruit, plant erin'
 in samenwerking met aantal gemeenten

Visie Natuurlijk Ontwikkelen
 ontwikkeling Klimaat Actieve Stad
 versterking externe communicatie o.a. via

de media
 meer en vaker betrekken van inwoners bij

projecten
 onderzoek start Bio Energie Centrale Har-

derwijk

Deel twee volgt in de Nieuwsbrief van juni. 

Kent u een lid van SHA met een boeiend verhaal 
of iets leuks/ontroerends/spannends? Wij houden 
ons aanbevolen: 

hans.ebbens@harderwijkanders.nl 

LaLaLand 

‘On-Harderwijks’ goed! 

Eind januari, we hebben met Stichting Under-
ground net de eerste WAUW! editie er op zitten. 
Gelukkig vooral heel veel positieve reacties. 
Ook weer die ene die we met LaLaLand ook wel 
eens gehoord hebben: "Dit was on-Harderwijks 
goed".  

Ik had het daar laatst met de directrice van het 
Stadsmuseum over, zij had hetzelfde compliment 
gehad toen ze na het succes van Rembrandt een 
hele mooie expositie van Marius van Dokkum bin-
nen gehaald had. En eigenlijk waren we het er al 
snel over eens dat die opmerking niet meer kan. 
Het duidt er namelijk op dat dingen die goed zijn 
of goed gaan niet 'des Harderwijks' zouden zijn. 
Een beetje alsof echt leuke en goede dingen al-
leen in een grote stad kunnen. Wat mij betreft is 
dat echt een verkeerde denkwijze, als we de laat-
ste jaren iets hebben aangetoond in Harderwijk, is 
het wel dat we juist heel goed zijn om met elkaar 
mooie evenementen neer te zetten. Er zijn in de 
stad verschillende organisaties die steeds meer in 
staat zijn om elkaar op te zoeken, elkaar te ver-
sterken en zo tot hele mooie dingen te komen. 
Kijk maar wat er in en met het museum gebeurt, 
de samenwerking binnen Harderwijk Winterstad, 
maar ook een productie als Stadsgezichten is een 
mooi voorbeeld van wat je kan bereiken als je 
samenwerkt.  

Met underground proberen we dit ook zoveel 
mogelijk te doen. Vooral omdat we het heel leuk  
vinden, maar ook om te zorgen dat als onze eve-
nementen groeien, we kwaliteit kunnen blijven 
leveren. Als iemand een goed idee heeft, of iets 
goed kan, dan zouden we wel gek zijn als we daar 
geen gebruik van zouden maken. 

Als we dit relateren aan de lokale politiek, dan zie 
ik daar wel een belangrijke rol in op dit vlak. Want 
hoe mooi de samenwerking vaak al is, de struc-
turen zijn nog wel wat dun. Als enkele personen 
zouden stoppen met wat ze doen, valt veel van 
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die samenwerking waarschijnlijk om. In het 'stad 
als podium' concept ligt dan ook een mooie kans 
om de structuren te versterken en verder uit te 
bouwen. Bijvoorbeeld met een coördinatiefunctie 
op het gebied van de programmering kan je zor-
gen voor goede spreiding van verschillende eve-
nementen, en vooral ook veel kennis verzamelen 
en verspreiden om zo een maximaal rendement te 
halen uit de culturele budgetten die beschikbaar 
zijn. 

Des te meer vind ik het jammer dat die hele stad 
als podium discussie zich toespitst op wel of geen 
theater in Harderwijk. Tegenstanders van de stad 
als podium roepen om het hardst dat als we voor 
stad als podium kiezen er geen theater meer is in 
Harderwijk. Mensen die dat roepen hebben het 
wat mij betreft niet goed begrepen. Ja, de kans is 
groot dat met de keuze voor stad als podium het 
huidige theatergebouw aan de Stationslaan zijn 
bestaande functie verliest. Maar juist in de stuk-
ken van stad als podium wordt gesteld dat een 
binnenlocatie nodig is voor het culturele leven in 
Harderwijk. Maar dat zou best een hele andere 
locatie kunnen zijn, en dan zijn er nog steeds thea-
tervoorstellingen in Harderwijk. En daar gaat het 
wat mij betreft om, niet om de stenen, maar om 
de producties. En ja, in een ander gebouw zullen 
sommige van de huidige voorstellingen niet moge-
lijk zijn, daar ontkomen we dan niet aan, maar als 
we hierdoor meer geld kunnen reserveren voor de 
producties, dan winnen we allemaal. Dan wordt 
het juist Harderwijks goed! 

Gerwin Tromp 

Talk of the Town 

Harderwiet… 

Oh, Oh, wat zijn we toch een heerlijk volkje. Wiet 
door de voordeur, maar niet achterlangs. Met 
drinken en roken heeft onze, licht hypocriete, 
overheid geen enkel probleem. Logisch, want daar 
zitten multinationals (en dus het grote geld) ach-
ter. Maar met dat stickie ligt het ietwat gecompli-
ceerder.  

Terwijl mensen die er verstand van hebben al ja-
ren pleiten voor legalisatie van dit ludieke genot-

middel, houdt de politiek de (achter)deur voorlo-
pig nog stijf op slot. Landelijk zijn het vooralsnog 
de bewindslieden van VVD-huize, die samen met 
halfbroertje PVV en de confessionele partijen 
mordicus tegen zijn. Merkwaardig toch omdat 
landen met een repressief beleid grotere proble-
matiek ervaren dan landen met een liberale aan-
pak. 

Je bent al lid voor 12,50 per jaar! 
Tel. 0341 420540 

E-mail: tanja.groenendaal@hccnet.nl 

Wat gebeurt er toch (niet) met mijn verrukkelijk 
vaderland? Na de buitengewoon stoffige jaren 
vijftig heeft de generatie van de zestig- en zeven-
tiger jaren ons landje aan de top van de toenmali-
ge progressieve wereld doen belanden. Vrijheid, 
blijheid was het credo. Soms een tikkeltje over de 
top maar over het algemeen tot ieders tevreden-
heid. Maar de laatste jaren slaat de truttigheid 
weer genadeloos toe. Nederland wordt langzaam 
maar zeker weer de risee van het vrije denken en 
doen.       

Maar het tij lijkt te keren. Uruguay (gelegaliseerd, 
maar niet voor buitenlanders), diverse Amerikaan-
se staten (gedoogstatus) en binnenkort Canada 
halen ons links- en rechtsom in. Maar voor de 
verstokte gebruiker gloort er de laatste tijd hoop 
aan de bekende horizon. Steeds meer Nederland-
se gemeenten willen overgaan tot legalisering. 
Terwijl ik zo zat te mijmeren viel ik al zuchtend in 
een onverwacht diepe slaap. 

Het is 2020. Na een eclatante verkiezingszege van 
de coalitiepartijen in 2018, mocht het college blij-
ven zitten. Harderwijk Anders is inmiddels met 
stip de grootste partij. Mede veroorzaakt door 
hun, als superieur geziene, Nieuwsbrief.  

Harderwijk is sinds kort de eerste Nederlandse 
gemeente die wiet uit het criminele circuit haalt 
en het zelf produceert. Wiet zoals wiet hoort te 
zijn; van superieure kwaliteit. Niet de vis maar het 
door de softdrugs vrijgekomen grote geld werd de 
aanjager van de lokale economie en binnen de 
kortste keren was onze voormalige Hanzestad de 
rijkste gemeente van Nederland. Ook werd Har-
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derwijk uitgeroepen tot de minst criminele en 
meest innovatieve gemeente van Europa!  

Burgervader Harm-Jan van Schaik presenteerde 
vol trots, in zijn tweede ambtstermijn, een ma-
quette van het nieuwe Stadstheater, magnifiek 
gelegen aan het Waterfront. Een theater met een 
prachtig terras, op hardglazen palen, in het rustie-
ke Wolderwijd. Met (zo zijn de plannen) een supe-
rieure keuken waar de hele regio op af zou ko-
men. En de naam van dit wonderschone theater, 
met maar liefst 1200 plaatsen? Harderwiet.  

Een indrukwekkend stadhuis (hoezo verbouwing?) 
is in aanbouw op de grens van Harderwijk en 
Hierden met Remco Koolhaas als architect. Verder 
werd alles wat in de jaren vijftig, zestig en zeventig 
in de binnenstad was verknald in oude luister her-
steld. Het antieke Rome lijkt te herleven. Wat een 
schitterende mix van oude en jonge architectuur. 
Wat een trekker voor het toerisme! 

Op de diverse recreatieparken is het inmiddels 
heerlijk toeven. De functiewijziging of dubbelbe-
stemming is een enorm succes. Er is een mix van 
jong, oud, recreatief en permanent verblijf ont-
staan, aangezien de eigenaren eindelijk zelf kun-
nen beslissen hoe zij hun eigen huisje willen ge-
bruiken. Mede daardoor wordt er veel geïnves-
teerd en zien de parken er gelikt uit. Pensionado’s 

trekken niet meer naar de Zuid-Europese landen 
maar verblijven weer lekker in eigen land en er is 
weer een plek voor onze starters. Vanuit andere 
gemeenten op de Noordwest-Veluwe wordt er 
met argusogen naar de ontwikkelingen in Harder-
wijk en Hierden gekeken.   

En hoe verging het onze wethouders? Zij waren de 
helden van progressief Nederland! Hoe was het 
mogelijk dat vier (redelijk) jonge mensen van di-
verse pluimage dit in relatief korte tijd voor elkaar 
hebben gekregen. Vanuit Den Haag wordt al ge-
lonkt naar Christianne van der Wal maar die zou 
alleen gaan voor minimaal een post als staatsse-
cretaris, Pieter Teeninga is benaderd als CEO voor 
het geheel vernieuwde Lelytown Airport (medege-
financierd door Harderwijk). Over Jeroen de Jong 
wordt gefluisterd dat hij gevraagd is als directeur 
van een groots, splinternieuw en uiterst vitaal 
vakantiepark aan het Veluwemeer. 

En onze Gert Jan? Na de verpletterende overwin-
ning van de PVV in 2017 druk doende met een 
nieuwe partij: Nederland Anders. Hij wordt al ge-
zien als het equivalent van Hans van Mierlo. Hans 
2.0 wordt hij al fluisterend genoemd. Een groot 
succes lijkt verzekerd! Ons aller Wendy ziet het al 
helemaal zitten in het Catshuis. Het kan allemaal 
niet op in Harderwijk! 
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Toen schrok ik wakker van de overspannen haan 
van de buren, keek verdwaasd uit ons raam en 
ging over tot de orde van de dag. Wat had ik ver-
rukkelijk gedroomd! 

Jointje? 

Pietje Bell  

Wist u dat… het drugsverbod pas 100 jaar oud is! 
Bij de discussie over het legaliseren van drugs ver-
geten we vaak dat drugs nog niet zo heel lang ge-
leden helemaal niet verboden waren. Drugs waren 
zelfs in de meeste landen vrij te koop.  

De eerste pogingen om drugs in de westerse we-
reld te verbieden stammen uit 1911. In 1914 werd 
in de Verenigde Staten een wet aangenomen die 
drugs verbood. Andere landen volgden snel. Pro-
ductie, import, export, handel en bezit van drugs 
zijn nu bijna overal verboden. Op overtreding 
staan (zware) straffen. 

Volgende Nieuwsbrief (nr. 2) juni 2016 

Heeft u iets te schrijven of te melden? 

Mail dan naar hans.ebbens@harderwijkanders.nl 

Agenda 

Ledenvergadering 11 april 
In de Roef 
Zaal open 19.30, aanvang 20.00 uur 
U komt toch ook?  

Colofon 

Aan deze nieuwsbrief werkten mee: 
Pietje Bell, Edwin Enklaar, Jan van der Kolk, Wou-
ter Molendijk, Gert Jan van Noort en Gerwin 
Tromp 

Lay-out:  
Joshua Hazelaar (Invantive Software) 

Eindredactie: 
Hans Ebbens (hans.ebbens@harderwijkanders.nl) 

Reacties op deze nieuwsbrief? 

www.facebook.com/StadspartijHarderwijkAnders 

Bezoek ook de website: 

www.harderwijkanders.nl 
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