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Van de voorzitter 

Kan het anders / waar gaan we heen 
Op mijn vorige bijdrage heb ik een aantal positieve 
reacties mogen ontvangen, maar ook de vraag: 
‘Moeten we anders’, doen we het als partij dan 
niet goed? 

Natuurlijk doet het mij goed, als leden je ergens in 
Harderwijk of Hierden aanspreken en aangeven 
dat ze onze Nieuwsbrief geweldig vinden, nieuws-
gierig zijn naar dat ‘anders’, blij zijn dat we als 
bestuur en fractie ons beraden over de toekomst 
van onze partij en dat ze uitkijken naar de ALV van 
4 oktober. 
In deze Nieuwsbrief borduur ik voort op mijn bij-
drage van de Nieuwsbrief van juni. 

Anders 
Laat ik beginnen met antwoord te geven op de 
hierboven gestelde vraag.  Ik vind dat we het als 
partij goed doen. We mogen trots zijn op onze 
enthousiaste wethouder, die als maar meer in zijn 
rol groeit en zeer betrokken is bij wat er in de stad 
gebeurt.  We mogen ook trots zijn op ons fractie-
team, dat ondanks wisselend fractievoorzitter-
schap, ook groeit in de rol als coalitiepartij. Ook 
een heel groot compliment naar mijn mede be-
stuursleden die heel veel tijd stoppen in het ‘An-
ders’ en duidelijk de kar hier voor willen trekken. 

Ik begrijp dat een aantal mensen zullen zeggen 
dat ze daar weinig van zien. Dat vinden wij, de 
wethouder en het fractieteam ook. Onze geza-
menlijke inzet is dan ook het creëren van meer 
zichtbaarheid van onze partij. We zouden onze 
successen zo snel mogelijk dienen te delen met 
onze leden, via de (sociale) media, de Nieuwsbrief 
en de ledenvergaderingen. Voor de Harderwijkers 
en Hierdenaren dienen vooral, via de (sociale) 
media, de wethouder en de raadsleden, als ge-
zicht van onze partij, zichtbaar te zijn.  De fractie 
heeft hiermee tijdens de laatste gemeenteraad- 
en commissievergaderingen geëxperimenteerd. Zij 
hebben via Twitter en Facebook, onze leden en 
kiezers geïnformeerd over wat er tijdens de ver-
gaderingen speelt en dat natuurlijk op basis van 
onze visie. Tijdens de vergadering wordt al een 

artikel voor de website voorbereid en wordt zo 
spoedig mogelijk na de vergadering op de website 
geplaatst.  

We zijn bezig met het oprichten van een commu-
nicatiewerkgroep. Hun doel is de zichtbaarheid en 
naamsbekendheid van de partij, wethouder en 
raadsleden, permanent onder de aandacht van 
onze leden en kiezers te brengen. Als voorbeeld 
hiervan: Gerwin Tromp onderzoekt momenteel 
wat promotie op Facebook, voor onze partij kan 
betekenen.  Hij zal als proef de komende maan-
den de meest relevante of actuele onderwerpen, 
via Facebook,  onder de aandacht brengen van 
specifieke doelgroepen (b.v. op basis van postco-
de of leeftijden) waarop de onderwerpen betrek-
king hebben.  

Hans Alfons 

Ook het idee van Gertien om een Harderwijk An-
ders journaal te lanceren, spreekt ons ontzettend 
aan. Via de Social Media op reguliere basis een 
journaal, waarbij we belangrijke (politieke) on-
derwerpen, in diverse vormen, kunnen presente-
ren. 
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De leden van de communicatiewerkgroep zullen 
de komende maanden een communicatieplan 
opstellen. Voor de communicatiewerkgroep heb-
ben we nu een vijftal mensen (Gerwin Tromp, 
Gertien Koster, Edwin Enklaar, Babette Alfons en 
Marjan van de Harst), dit lijkt al veel, maar we 
kunnen nog een aantal enthousiaste Harderwij-
kers of Hierdenaren gebruiken. Dit betekent dat 
iedereen, die een steentje wil bijdragen,  kan in-
stappen. Onze partij is er voor alle inwoners  en 
ook niet leden zijn welkom in de werkgroep.  

Workshops en gesprekken 
De weg van een politieke partij naar een politieke 
vereniging is ingezet.  Op basis van de uitkomsten 
van een eerdere workshop (zie de vorige Nieuws-
brief) heb ik in de maanden mei en juni, één of 
meerdere 1 op 1 gesprekken gevoerd met de 
wethouder en al de fractieteam- en bestuursle-
den. Tijdens deze gesprekken heeft eenieder aan-
gegeven wat zijn of haar ambitie binnen de partij 
of politiek is en zijn er punten besproken over de 
komende verkiezingen en wat er aan de huidige 
werkwijze van het bestuur, fractie en wethouder, 
‘anders’ zou kunnen om de continuïteit van de 
partij te borgen en de kwaliteit van het bestuur, 
fractie en wethouder in een cyclisch proces te 
verhogen.  

Voor dit laatste zijn al een aantal zaken in gang 
gezet: ons bestuurslid Marjan van der Harst die op 
zoek gaat naar passende opleiding voor onze (as-
pirant) raadsleden en wethouder en zoals reeds 
eerder gemeld de masterclass van Bas Oosten. Als 
bestuur zijn we van mening dat dit een jaarlijks 
terugkerende cursus dient te zijn, waarbij we 
nieuwe fractieteamleden, in een vier- of vijftal 
bijeenkomsten, leren hoe de Harderwijkse politiek 
werkt.   

Als bestuur hebben we de resultaten van de ge-
sprekken besproken en op basis van de gestelde 
vragen zijn werk- en zienswijzen opgesteld. Op 2 
juli hebben we in een gezamenlijke sessie deze 
stuk voor stuk met het fractieteam en wethouder 
bediscussieerd.  Over de meeste zaken zijn we het 
eens en het bestuur zal een paar punten opnieuw 
overwegen. De punten zullen ook tijdens de Al-

gemene Leden Vergadering worden gepresen-
teerd: 
- aantal ledenvergaderingen 
- politieke lijn 
- procedure opstellen kieslijst 
- zittingsduur wethouder en raadslid 
- keuze lijsttrekker 
- samenstellen verkiezingsprogramma 
- in- en externe communicatie 
- hoe duaal moeten we zijn 
- de werkwijze van het fractieteam 
- de komende verkiezingen 

Ja, ik doe mee 
Mocht een van jullie zelf of iemand anders kennen 
die deel wil nemen aan de masterclass van Bas,  
mee wil schrijven aan het verkiezingsprogramma, 
deel wil uitmaken van de communicatie- of kies-
lijstcommissie, mee wil doen aan de campagne, 
raadslid wil worden of iets voor de partij wil doen, 
laat mij dat dan weten 
(hans.alfons@harderwijkanders.nl) of bel me op 
06-42421858. 

Algemene Leden Vergadering  
De ALV is op maandag 4 oktober en van 19.30 – 
max. 22.00 uur de vergadering. Na de vergadering 
volgt het informele deel. 

De uitnodiging zal worden toegezonden. 

Tot op de ALV, 
Hans Alfons (hans.alfons@harderwijkanders.nl) 

Vanuit de fractie 

Over sport en politiek:  
estafette in de fractie en de lange adem… 
Van oudsher ben ik, Jack, een duursporter. Heb 
vele halve marathons gelopen, vier hele en draai 
mijn hand niet om voor een toertocht op de fiets 
van boven de 200 km. Sprinten daarentegen, ligt 
mij niet. Snelle korte acties, vlammen en klaar, dat 
zal nooit, zoals men tegenwoordig spreekwoorde-
lijk zegt, ‘mijn ding’ worden. 

Politiek bedrijven kan je ook zien als sport. Je ver-
diepen in onderwerpen, daarin geloven en goed 

mailto:hans.alfons@harderwijkanders.nl
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voorbereid mee aan de slag gaan in de raad, dat 
lijkt op duursport. Niet populistisch sprintend 
gaan voor een incidenteel succesje en daarna 
weer naar de achtergrond. Gaan voor waar je in 
gelooft, daarin vastbijten en nimmer meer losla-
ten, dat is voor mij hoe politiek bedreven hoort te 
worden. 

Net als bij de Olympische Spelen vergt een goed 
debat de nodige voorbereidingstijd. Je verdiepen 
in je opponenten, kijken wie je als medestanders 
kunt zien in je beoogde strijd, wie je tegenstan-
ders. Daarnaast ook je eigen sterke kanten kennen 
en benutten, maar zeker ook je zwakke kanten 
herkennen en bewaken. 

Jack van Zundert 

Neem nou het debat over ‘Een andere visie op de 
binnenstad’. Uit een extern onderzoek is gebleken 
dat wil je een binnenstad bruisend en levendig 
houden, je een keur aan maatregelen moet tref-
fen om dit te bereiken. Denk aan zaken als kinder-
opvang in het centrum, gratis parkeren, combina-

tie van functies in een onderneming zoals de bar-
bershop binnen kledingwinkel De Garage. Maar 
bovenaan met stip, de koopzondag! 

Vlak voor het zomerreces hebben we in de raad 
hierover gedebatteerd. Vooraf hadden wij al ge-
sprekken gevoerd met voor- en tegenstanders. 
Bijzonder daarbij was om te merken dat alle par-
tijen inzien dat de koopzondag een belangrijke 
positieve impuls is voor het behoud/herstel van 
ons centrum. Alleen verkiezingsbeloftes zitten een 
aantal partijen danig in hun eigen weg. Na 1.5 uur 
debatteren konden we niet anders concluderen 
dan dat geen van de confessionele partijen (Ge-
meentebelang, CDA en CU) een stap voorwaarts 
durfden te zetten, waardoor Harderwijk, toeristi-
sche trekpleister en centrumgemeente van de 
Noord-Veluwe, vooralsnog geen koopzondag 
krijgt. 

Reden om op te geven? Nooit! Nog meer dan 
hiervoor willen we op zoek naar een opening en 
komt deze er niet op tijd, dan zal het nog meer 
dan in de vorige periode item nr. 1 worden bij de 
verkiezingen in maart 2018 in Harderwijk en Hier-
den. 

Over de verkiezingen van 2018 gesproken, we zijn 
nu goed halverwege deze periode. Voor Gertien 
aanleiding om het fractievoorzitterschap, uiter-
aard in goed overleg met fractie en bestuur, aan 
mij over te dragen. Zelf zal ze deze keuze nog wel 
toelichten in de komende Algemene Leden Verga-
dering. Voor mij een volgende fase in mijn politiek 
bestaan, waarbij ik naast de politieke inhoud, mij 
nu ook meer ga richten op de taken die bij een 
fractievoorzitterschap horen. Ook dat is voor mij 
een vorm van sport. Niet alleen willen presteren 
maar zeker ook anderen daarin stimuleren en faci-
literen. Om zo, de sport die politiek heet en met 
name die van het ‘team’ Harderwijk Anders, hoog 
te houden. 

Jack van Zundert 
(jack.van.zundert@harderwijkanders.nl) 

mailto:jack.van.zundert@harderwijkanders.nl
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Raad weten met de raad 

Het bestuur heeft mij gevraagd of ik bereid ben 
om voor mensen die (misschien) belangstelling 
hebben voor de gemeenteraad een korte cursus 
op te zetten. Vrijwel onmiddellijk hapte ik toe. Zelf 
ooit uit het niets plotseling begonnen als raadslid 
weet ik me nog maar al te goed te herinneren hoe 
lastig het is om zonder voortraject en zonder be-
geleiding plotseling de lokale politieke arena te 
betreden. Een prima idee om als SHA een korte 
cursus op te pakken. 

Bas Oosten 

Wat gaan we doen in de cursus 
De opzet is twee avonden theorie en twee avon-
den de praktijk. De eerste avond gaan we na de 
kennismaking een rondje maken door de Ge-
meentewet. Deze wet legt de basis voor alles rond 
het gemeentebestuur. We gaan het onder andere 
hebben over de bestuursorganen: burgemeester, 
college en gemeenteraad, hun taken, bevoegdhe-
den, aanstelling en ontslag. We gaan even langs 
de toegestane gemeentebelastingen, de raads-
commissies en andere commissies.  

De hoofdmoot doen we de tweede avond wan-
neer we ingaan op de raad en het raadslid en wat 
daar bij behoort. Een greep hieruit, denk aan de 
‘spelregels’ bij een raadsvergadering, de instru-
menten (b.v. het recht van interpellatie, recht van 
initiatief, het amendement, de motie) van de raad, 
de rollen en taken van de gemeenteraad (b.v. 
volksvertegenwoordiger, kaderstellend, controle-
rend), de rekenkamer, het presidium en natuurlijk 
het debat. 

De derde avond gaan we na ons goed voorbe-
reid/ingelezen te hebben naar een raadsvergade-
ring om te kijken, te luisteren naar het debat en 
aantekeningen te maken. De vierde avond praten 
we na over de ervaring van de raadsvergadering 
waarbij het debat de hoofdschotel is.  
Daarna sluiten we de cursus af. 

De bedoeling is dat de cursus in het begin van dit 
najaar wordt gegeven. De exacte datum en locatie 
zal nog door het bestuur worden bekend ge-
maakt. 

Bas Oosten (bas.oosten@harderwijkanders.nl) 

Even voorstellen (1) 

Er zijn leden die iedereen kent en er zijn er waar u 
wellicht iets minder van weet, maar zeker net zo 
waardevol zijn voor onze partij! Ook in ons bestuur 
zijn ze te vinden. Als eerste stellen wij met veel 
plezier aan u voor onze benjamin en voorvechtster 
van ons milieu: Marjan van der Harst.  

Noordeling op drift 
Ruim 25 jaar geleden kwam ik uit het hoge Noor-
den naar Harderwijk. Opgegroeid in Friesland en 
opgeleid in Groningen zocht ik een gezellig sfeer-
vol stadje met een dorps karakter. Dat werd dus 
Harderwijk. Niet te groot en niet te klein en vol-
doende ruimte om in verbinding met de natuur te 
blijven. Als kind al was ik me bewust van het ge-
zegde: ‘alles van waarde is weerloos’. Zo redde ik 
jonge poesjes van de verdrinkingsdood, die mijn 
vader voor ogen had.  

mailto:bas.oosten@harderwijkanders.nl
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Ik wist dat de omgeving om mij heen van invloed 
is op mijn welbevinden. Het was dus niet vreemd 
dat ik als boerendochter milieukunde koos als 
studie. In dit vak ontdekte ik dat samenwerken en 
ruimer kijken dan je eigen stukje het succes be-
paalt. Dit wetende ging ik mensen begeleiden om 
te worden wie ze nog meer kunnen zijn.  

Marjan van der Harst 

Momenteel werk ik bij een universiteitsbiblio-
theek, die de omgeving enorm ziet veranderen. 
Met de opdracht: neem mensen mee om door 
deze ‘identiteitscrisis’ heen te komen en houd ook 
de winkel erbij open. In het ondersteunen van dit 
soort processen die lastig zijn heb ik lol. Dat komt 
omdat ik leren leuk vind.  

Vernieuwing van de omgeving vraagt ook om ver-
nieuwing van mezelf, ik vind mezelf zeg maar da-
gelijks opnieuw uit. En dat past prima bij Stadspar-
tij Harderwijk Anders, dus draag ik mijn steentje 
bij in het bestuur om nu samen klaar te staan voor 
een mooie toekomst. 

Marjan van der Harst  
(marjan.van.der.harst@harderwijkanders.nl) 

Even voorstellen (2) 

Als tweede onze briljante ICT-ondernemer en 
Bourgondiër uit het verre zuiden: Guido Leenders 

Harderwijk aan het water, Pokémon Go aan het 
bed 
Oei, dat is even lastig. ‘Wil jij je introduceren in 
een stukje tekst?’ ‘Tuurlijk’, maar dat is gemakke-
lijker gezegd dan gedaan. In een lift met iemand 
anders ben ik op zoek naar woorden, maar als ik 
eenmaal begin te schrijven over wat me bezielt 
dan kan ik blijven plukken aan meningen, feiten en 
levensgebeurtenissen in het hoofd.  

Enfin, nuchter bezien ben ik een import-
Hierdenaar: geboren in Roermond en getogen in 
het dorpje Horn bij Roermond door een hardwer-
kende aannemer en zijn vrouw. Tegenwoordig 
woon ik samen met mijn lieve en inspirerende 
partner in Hierden met twee pubermeiden, waar 
ik telkens weer van leer dingen ook anders te be-
kijken. Alhoewel ik een 3 had voor bedrijfsecono-
mie A spreken cijfers en getallen voor mij de dui-
delijkste taal, maar daarnaast beheers ik het Ne-
derlands en Limburgs. En als IT-ondernemer, ge-
specialiseerd in financiële rapportages, spreek ik 
natuurlijk ook vloeiend een aantal computertalen. 

Alhoewel nog steeds enthousiast fan van een aan-
tal Roermondse VVD-coryfeeën, ben ik de laatste 
jaren meer betrokken geraakt bij Harderwijk An-
ders. Harderwijk Anders was voor mij een logische 
vervolgstap: eigen verantwoordelijkheid nemen 
voor het vormen van een mening staat voor mij 
hoog in het vaandel en past ook bij ‘zonder wrij-
ving geen glans’ als basishouding.  

Vaak maak ik domme fouten en mijn morele kom-
pas is of mijn grootvader in zijn grijze wijsheid de 
resultaten versus de fouten zou hebben goedge-
keurd. Ik raak dan ook helemaal enthousiast als 
volksvertegenwoordigers zich als moreel leider 
opstellen met domme fouten en grote resultaten 
in plaats van als risico-averse bestuurder. Mocht ik 
domme dingen doen, dan vind ik het met wat 
wegslikken ook fijn als jij mij hierop wijst. 

mailto:marjan.van.der.harst@harderwijkanders.nl
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Guido Leenders 

Ik vind Harderwijk een geweldige omgeving voor 
jonge mensen om op te groeien, maar ik wil ook 
graag dat Harderwijk nog steeds een relatief wel-
varende en ontspannen gemeente is over twintig 
jaar. Als bestuurslid probeer ik dit te faciliteren. 

Op de langere termijn is persoonlijk mijn grootste 
zorg dat Harderwijk de overgang naar een meer 
competitieve samenleving niet goed doorstaat en 
verpaupert.  

In de gezondheidszorg kunnen we gemakkelijker 
voortaan ‘kennis’ in plaats van ‘handen’ aan het 
bed brengen met augmented reality (‘Pokémon 
Go’ voor de zorg) zoals bijvoorbeeld bij Argos 
Zorggroep met ‘Glazz’ (zorg op afstand, red.). En 
als we dat Internetdraadje doortrekken naar een 
ander land, dan worden de kosten enorm geredu-
ceerd maar hebben we ook een kostwinner min-
der in Harderwijk.  

Tegenhouden van dergelijke ontwikkelingen is een 
achterhoedegevecht en eigenlijk vind ik het asoci-
aal om hardwerkende mensen uit relatief minder 
welvarende landen hun fair share van onze wel-

vaart te ontzeggen. Ik wil graag dat het lukt om 
Harderwijk te laten meedeinen in de overgang 
naar een meer competitieve samenleving zodat 
de lokale banen zowel in de zorg als in de indu-
strie behouden blijven. En als dat niet helemaal 
lukt, dan hoop ik dat Harderwijk dan een prachtige 
en bosrijke woon- en toeristenstad bij Amersfoort 
mag worden. 

Guido Leenders  
(guido.leenders@harderwijkanders.nl) 

Even voorstellen (3) 

En als voorlopig laatste in deze serie een bevlogen 
antropoloog, onze voortreffelijke secretaris en 
vice-voorzitter: Gerwin te Pas. 

Voor wie mij niet kent 
Eind jaren ’50 werd ik geboren in Warnsveld. Des-
tijds een zelfstandige gemeente, maar inmiddels 
opgeslokt door het naastgelegen Zutphen.  

Ik groeide op in een gezin met drie jongens. Mijn 
vader was aannemer en later ambtenaar bij de 
Rijksgebouwendienst. Hij was een volbloed libe-
raal en korte tijd secretaris van de plaatselijke 
VVD-afdeling. Mijn moeder voelde zich meer thuis 
bij het christen-democratische gedachtegoed. 

Later woonden we in Ede en Lunteren, waarna we 
begin jaren ’70 naar Harderwijk verhuisden. Ook 
daarvoor kwamen we hier al regelmatig, omdat de 
familie van mijn moeders kant echte Harderwij-
kers zijn. Mijn oom had hier een palingrokerij.  

In Ede bezocht ik het ongebonden Marnix College; 
hier in Harderwijk ging ik naar het Christelijk Col-
lege, waar ik in 1977 eindexamen deed. Direct 
daarna vertrok ik naar Amsterdam, om daar Politi-
cologie (korte tijd in combinatie met Economie) te 
gaan studeren aan de Vrije Universiteit. Na mijn 
afstuderen bleef ik nog een aantal jaren als onder 
zoeker aan de vakgroep Communicatieweten-
schappen verbonden. 

Inmiddels had ik mijn toekomstige echtgenote 
leren kennen. We kozen ervoor om (weer) in Har-

mailto:guido.leenders@harderwijkanders.nl
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derwijk te gaan wonen. In datzelfde jaar – 1989 – 
ging ik aan de slag in Hilversum bij de NOS. Uitein-
delijk ben ik daar in diverse beleidsvoorbereiden-
de functies 25 jaar werkzaam geweest, waarbij ik 
mij de laatste jaren specifiek bezig hield met het 
oudste, maar tevens leukste medium: radio. Ik 
ben een typische generalist met een voorliefde 
voor juridische- en financieel-economische vraag-
stukken. Mede door regelmatige contacten met 
‘Den Haag’ werd ik me sterk bewust van het feit 
dat ‘Hilversum’ – los van de STER-inkomsten – met 
publiek geld werkt en dat het volstrekt logisch is 
om daar zuinig mee om te springen en over de 
besteding ervan zo transparant mogelijk verant-
woording af te leggen. 

Aan het dienstverband bij de omroep kwam onder 
druk van bezuinigingen en mede als gevolg van 
een organisatiewijziging in 2013 een eind. Ik kan 
het mij permitteren om het sindsdien qua werk 
rustig aan te doen. En dat maakt het weer moge-
lijk om meer tijd te besteden aan dingen die ik 
leuk vind. 

Even weer een stap terug in de tijd. Wie wil be-

grijpen hoe ik in het leven sta, moet ook weten 
dat mijn partner en de moeder van mijn twee kin-
deren tien jaar geleden aan de gevolgen van long-
kanker overleed. Hoewel ik niemand zo’n trauma-
tische ervaring toewens, heeft het mij wel enorm 
geholpen om een scherper onderscheid te maken 
tussen dingen die ertoe doen en dingen waarbij 
dat voor mijn gevoel minder het geval is. 

Speerpunten 
Hoe zeer Politicologen onderling ook verschillen, 
zij hebben allemaal interesse in politieke proces-
sen. Ik ben daarop geen uitzondering. De plaatse-
lijke politiek hier in Harderwijk volgde ik echter op 
gepaste afstand. Al eerder was ik door Gertien 
Koster gevraagd of ik niet iets bij SHA wilde doen. 
Na mijn vertrek uit Hilversum had ik geen argu-
ment meer om daarop ‘nee’ te zeggen. Ben vanaf 
dat moment de vergaderingen van de steunfractie 
gaan bezoeken en heb meegeschreven aan ons 
verkiezingsprogramma. 

Kort daarna werd ik benaderd met het verzoek of 
ik mij beschikbaar wilde stellen voor een zetel in 
het SHA-bestuur. Heb dat verzoek graag ingewil-

Gerwin te Pas 
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ligd, ook al omdat ik vermoedde dat het bestuur 
uit buitengewoon aardige en tegelijkertijd capabe-
le mensen zou gaan bestaan, hetgeen later volle-
dig bleek te kloppen.  
Belangrijk thema voor de komende tijd is wat mij 
betreft de verdere professionalisering van onze 
partij. We hebben de afgelopen periode al een 
aantal stappen gezet door o.m ons partijprofiel te 
definiëren en de verhouding tussen fractie en be-
stuur nader te beschrijven. Maar er is op dit vlak 
meer te doen. Veel bestaat bovendien alleen nog 
op papier en zal nog in praktijk moeten worden 
gebracht.  

Verder vind ik het belangrijk dat we meer inhoud 
gaan geven aan de term ‘anders’. Anders is voor 
mij middel èn doel. Onze partij ontleent zijn be-
staansrecht aan het anders zijn. Natuurlijk heb je 
als coalitiepartij minder mogelijkheden om anders 
te stemmen, maar je kunt ook ‘anders’ zijn door 
andere invalshoeken te kiezen, andere accenten 
te leggen, een andere toon aan te slaan, andere 
vragen te stellen, andere voorwaarden te stellen, 
andere zaken te agenderen etc. etc. en heel af en 
toe anders te stemmen.  

Een derde thema waar we de komende periode 
werk van moeten maken, is ‘verankering’. Het is 
onze ambitie om geworteld te zijn in de Harder-
wijkse en Hierdense samenleving. Maar om dit 
echt waar te maken, zullen we meer en actievere 
leden, sympathisanten – of hoe we ze ook willen 
noemen – moeten hebben dan nu het geval is. 

Gerwin te Pas  
(gerwin.tepas@harderwijkanders.nl) 

Infrastructuren: aanzet tot discussie 

Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om 

een thema aan de orde te stellen, dat bij verschil-

lende actuele vraagstukken een rol speelt, te we-

ten: de manier waarop we met voor de samenle-

ving cruciale infrastructuren zouden moeten om-

gaan. 

Voor velen die zich met de ‘kabel’ bezighouden, 
geldt Harderwijk (samen met Gouda) als lichtend 

voorbeeld. Anders dan andere gemeenten heeft 
Harderwijk zijn kabelnetwerk niet verkocht aan 
een commerciële partij en daarmee geen mono-
polist in huis gehaald die – om het demagogisch te 
zeggen – slechts winst kan maken over de ruggen 
van de eigen bevolking.  

Waar sprake is van een natuurlijk monopolie heeft 
de overheid van oudsher een rol. Denk aan de 
spoorwegen en onze voormalige PTT. De overheid 
biedt dit soort diensten vaak zelf aan. Waar moge-
lijk wordt tegenwoordig een onderscheid gemaakt 
tussen infrastructuur (die in overheidshanden 
blijft) en diensten (die door commerciële partijen 
in onderlinge concurrentie via die infrastructuur 
aan het publiek worden aangeboden). Een mooi 
voorbeeld hiervan is onze elektriciteitsvoorzie-
ning: het netwerk is in handen van de overheid 
(o.m. Tennet voor het hoogspanningsnet) terwijl 
tientallen partijen de consument tegen verschil-
lende condities al dan niet groene stroom leveren. 

Op grond van hierboven genoemde overwegingen 
is de exploitatie van de begraafplaats meestal een 
gemeentelijke aangelegenheid. Maar als er een 
crematorium moet komen, geeft onze plaatselijke 
overheid niet thuis. En niemand die zegt: dat is 
toch vreemd, ook hier is sprake van een monopo-
lie en dat zou je toch niet aan marktpartijen moe-
ten overlaten. 

In de sfeer van de culturele infrastructuur spreekt 
de Harderwijkse praktijk minder tot de verbeel-
ding. Integendeel. Zalen zijn b.v. in eigendom bij 
private partijen. Daarmee kun je speelbal van deze 
partijen worden en verliest de plaatselijke politiek 
zijn regierol. Er is wat mij betreft dan ook niets 
vreemds aan als Harderwijk deze infrastructuur of 
een deel ervan zelf in eigendom zou verwerven. 
De gemeente verkent de mogelijkheden tot aan-
koop van het VSE-pand. Dat doet zij niet om even-
tueel zelf een eendenslachterij te beginnen, maar 
om richting te geven aan planologische ontwikke-
lingen. Je zou je kunnen voorstellen dat de ge-
meente ook het pand koopt waarin de bibliotheek 
nu is gevestigd. Om er een theaterzaal van te ma-
ken en als dat technisch niet haalbaar mocht zijn, 
om andere ambities, bijvoorbeeld in de sfeer van 
de volkshuisvesting, te realiseren. 

mailto:gerwin.tepas@harderwijkanders.nl
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Graag discussie!! 

Gerwin te Pas  
(gerwin.tepas@harderwijkanders.nl) 

Jeugd van tegenwoordig 

Ondanks dat je in de gemeenteraad sinds de laat-
ste verkiezingen meer jongere raadsleden ziet 
zitten dan in de periodes daarvoor, kan je wel 
zeggen dat jongeren behoorlijk onder vertegen-
woordigd zijn in de Harderwijkse politiek. Ook 
binnen onze fractie en hele partij is dit het geval, 
na Babette ben ik de jongste, terwijl ik toch ook al 
36 ben. En dat terwijl we met zijn allen toch vin-
den dat we meer jongeren binnen de partij moe-
ten halen. De grote vraag is dan natuurlijk, hoe 
doe je dat? 

Ik denk dat we de huidige structuren die we in de 
partij hebben los moeten laten om meer jongeren 
bij de lokale politiek te betrekken. Op dit moment 
werken we met een lidmaatschap binnen de par-

tij, en volgens mij binnen alle partijen. Mijn stel-
ling is dat dit afstotend werkt. Waar of niet, een 
(lokale) politieke partij staat vaak bekend als een 
stroperige discussieclub, waarbij je nu niet direct 
enthousiast wordt bij de gedachte om daar bij te 
horen. Zelf had ik die gedachte ook toen ik bena-
derd werd om me aan te sluiten bij SHA. Gelukkig 
bleek in de praktijk dat ik vooral een club energie-
ke enthousiaste mensen aantrof. Toch heb ik ook 
nu nog wel eens het gevoel dat het allemaal wat 
efficiënter kan, al zal dat vooral liggen aan mijn 
eigen ongeduld.  

Hoe dan wel? 
Ik ben er van overtuigd dat jongeren zeker belang-
stelling hebben voor wat er gebeurt in hun stad, 
en daar ook zeker een mening over hebben. En 
die mening willen ze ook echt wel geven, je hoeft 
social media maar te checken en je vindt er me-
ningen in overvloed. Daarbij is men wel kieskeurig 
over de onderwerpen waar het over gaat. Sommi-
ge zaken interesseert ze niet, andere des te meer. 
Het punt is dan ook dat we ze moeten betrekken 
op de punten waar ze een mening over hebben en 

mailto:gerwin.tepas@harderwijkanders.nl
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daar ons voordeel mee doen. Overigens is dit iets 
dat wat mij betreft voor alle leeftijden geldt.  

In de praktijk zie ik het als volgt: er is een kleine 
kern uit het fractieteam dat de onderwerpen en 
verantwoordelijkheden onderling verdeelt. Ge-
koppeld aan deze kernleden zie ik een schil van 
mensen (jong en oud) die op onderwerp-niveau 
hun mening, visie en kennis kunnen delen. Dit 
hoeven zeker geen partijleden te zijn, zelfs lid-
maatschap van een andere partij zou voor mij 
geen belemmering zijn, het gaat er vooral om de 
beste ideeën binnen te krijgen. 

De kernfractieleden worden zo maximaal gevoed 
vanuit de samenleving (want we zijn geworteld in 
de samenleving, toch?) en baseren de standpun-
ten van de partij op deze input. Tegelijkertijd is dit 
een mooie structuur om bijvoorbeeld je partijpro-
gramma op te zetten en up to date te houden. En 
omdat je mensen vraagt om op hun eigen interes-
segebied input te geven, zijn ze makkelijker te 
motiveren om hun steentje bij te dragen. Bijko-
mend effect zou zomaar kunnen zijn dat mensen 
(jongeren?) enthousiast worden voor de partij en 
dan nog lid worden ook :) 

Uiteraard vergt dit wel een hele actieve benade-
ring vanuit de fractie, het bestuur en de leden om 
deze schil van mensen aan te leggen en te onder-
houden. Maar op de langere termijn geloof ik dat 
dit ons heel veel op kan leveren. 

Zit ik er naast? Of juist niet en wil je je melden om 
op jouw gebied je steentje bij te dragen? Mail me 
vooral: Gerwin Tromp  
(gerwin.tromp@harderwijkanders.nl) 

Stap vooruit 

Na de zomer zal ik een stapje terug doen binnen 
het fractieteam, ik heb besloten niet meer de rol 
van raadsopvolger in te vullen. Toch is de titel van 
dit stukje de juiste titel, aangezien dit voor het 
fractieteam een stapje vooruit gaat zijn. De reden 
dat ik stop als raadsopvolger is dat ik zelf vind dat 
ik de rol onvoldoende goed in kan vullen op dit 
moment, en dat heeft dan weer twee oorzaken.  

De eerste is dat het afgelopen jaar nogal wat ver-
andering heeft gebracht in mijn privéleven, geluk-
kig heel positief. Onze dochter Gioya is in decem-
ber geboren en sinds september heb ik een eigen 
onderneming. Beiden gaan gelukkig heel goed, 
maar kosten de nodige tijd. In combinatie met 
mijn activiteiten bij Stichting Underground Har-
derwijk ben ik er zoveel tijd mee kwijt dat ik merk-
te dat ik me niet volledig meer in kon zetten voor 
Harderwijk Anders als raadsopvolger. Niet zoals ik 
het zelf zou willen in ieder geval. 

Gerwin Tromp 

De tweede reden is dat we met stichting Under-
ground bezig zijn met een aantal hele gave ont-
wikkelingen, nog aangevuld met de mooie sa-
menwerkingen die er nu in het kader van Stad als 
Podium lopen. De komende periode moeten die 
allemaal verder ontwikkeld worden. Aangezien ik 
als raadsopvolger in de commissie samenleving 
zat, begon dit wat te schuren op gebied van be-
langenverstrengeling. Het heeft zeker nooit 
daadwerkelijk tot een probleem geleid, maar 
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vooruit kijkend kan ik niet uitsluiten dat er in de 
raad dossiers langs gaan komen die betrekking 
hebben op mijn activiteiten voor stichting Under-
ground. Het is daarom verstandig om niet in de 
positie te komen waarbij men kan denken aan 
belangenverstrengeling. 

Waarom is dit een stap vooruit? 

Vooral omdat Henk Motshagen mij gaat vervan-

gen als raadsopvolger. Met al zijn ervaring, kennis 

en kunde wordt het daar alleen maar beter schat 

ik zo in. Verder is het niet zo dat ik niks meer zal 

doen voor de partij, ik zal me vooral meer focus-

sen op zaken die beter te combineren zijn met 

mijn andere activiteiten. Uiteraard zal ik op de 

gebieden waar ik wat van vind en weet mijn input 

geven en zo wellicht al in de structuur kan mee-

draaien die ik voorstel in mijn stuk elders in de 

Nieuwsbrief. Daarnaast zal ik me rondom commu-

nicatie, en verkiezingsprogramma in gaan zetten 

voor Harderwijk Anders. 

Jullie zijn nog niet van me af! :) 

Gerwin Tromp 
(gerwin.tromp@harderwijkanders.nl) 

Nieuws van het front 

In het laatste bulletin ging ik in op de ingewikkelde 

opgave waar de vakantieparken voor staan willen 

ze van recreatiebestemming naar woonbestem-

ming transformeren. En dat er ondanks dat via 

veranderende wetgeving en een beroep op de 

creativiteit toch geloof in een goede afloop is blij-

ven bestaan. Sindsdien zijn er eigenlijk geen nieu-

we ontwikkelingen te melden. Broedende kippen 

moet je niet storen, zegt men wel eens. 

23 mei organiseerde de fractie van Harderwijk 

Anders een bijeenkomst waarin we met verte-

genwoordigers van een aantal parken wat uitge-

breider over de transformatie-opgave van gedach-

ten wisselden. De avond werd door ons vooral 

benut om te luisteren wat er nu precies op de 

parken afkomt en hoe we als politiek orgaan daar 

bij kunnen helpen.  

De bijeenkomst liet een positief gevoel bij 

ons achter. Ja, het is ingewikkeld maar over 

het algemeen wordt de samenwerking met 

de gemeente als prettig en constructief erva-

ren. Er werd ingegaan op belangrijke vragen 

zoals woningcontingentering. Samen stelden 

we vast dat dit geen belemmering voor de 

woningbouw in de gemeente Harderwijk 

hoeft te zijn. Getallen kunnen immers wor-

den vrijgemaakt. Dit nemen we mee in ons 

achterhoofd. 

De natuurwetgeving hoeft eveneens geen 

invloed te hebben omdat er feitelijk niets 

veranderd voor de betreffende natuurgebie-

den. Of er nu gerecreëerd of gewoond 

wordt; het maakt voor de bomen en de strui-

ken in en rondom de parken niets uit. 

Ook bespraken we de privaatrechtelijke kant van 

de zaak. De status van de VVE’s is een spannende 

status. Wie vertegenwoordigen zij nu echt en wel-

ke bevoegdheden hebben zij. Zoals eerder gesteld 

dient dit op elk park nader bekeken te worden. 

100% medewerking is een utopie en eenieder kan 

een stem krijgen via zienswijzen. De oplossing 

hiervoor zou kunnen zijn om te differentiëren. De 

dubbelfunctie zoals wij dat ook in ons verkiezings-

programma hebben staan. Op het stadhuis gaan 

de handen hiervoor niet op elkaar. Want eerder is 

vastgesteld dat recreatie en wonen niet samen 

gaat. De woningen worden dan onttrokken aan 

Onze Nieuwsbrief in je digitale brievenbus? 
 Word lid van SHA! Meld je aan bij Tanja! 

Tel. 0341 420540 
E-mail: tanja.groenendaal@hccnet.nl 

mailto:gerwin.tromp@harderwijkanders.nl
mailto:tanja.groenendaal@hccnet.nl


GEWORTELD IN DE SAMENLEVING

P a g i n a  13 

het recreatie-aanbod. En dat druist in tegen eer-

der gemaakte afspraken. Zo luidt de gedachte 

aldaar. Voor ons geldt dat de afweging gemaakt 

moet worden welke problemen we willen bestrij-

den. 

Intussen hebben we bij de kadernota op 7 juli een 

voorstel ingediend om een revolverend fonds in te 

stellen om geluidswerende maatregelen ietwat 

het hoofd te kunnen bieden. Dit voorstel heeft het 

niet gehaald. Mogelijk omdat er concreet nog 

geen problemen gerezen zijn. Dus nog niet alle 

hoop is verloren. U heeft veel harde noten te kra-

ken en wij proberen zo goed mogelijk mee te den-

ken en te helpen. Blijf ons alstublieft bestoken 

met wat u bezighoudt. Het kan het verschil maken. 

Edwin Enklaar  

(edwin.enklaar@harderwijkanders.nl) 

Vanuit het stadhuis 

Thuisblijvers 

Het college is een jong team en dat betekent dat 

in de vakantietijd de gezinnen met jonge kinderen 

erop uittrekken. Ik als jongere oudere dus vakan-

tie buiten het seizoen en de hele zomer op mijn 

post in en rond het stadhuis. Omdat ook vele 

ambtenaren er niet zijn en de politiek op reces is 

zijn er veel gaten in mijn agenda. Om toch zinvol 

al die weken in te vullen ga ik al voor de derde 

keer op zomertoer.  

Vanuit mijn portefeuille ga ik samen met mijn se-

cretaresse kijken wat voor programma interessant 

is en waar ik vanuit de praktijk veel input kan krij-

gen voor de beleidsterreinen die onder mijn por-

tefeuille vallen. Veel bezoeken doe ik samen met 

Jeroen de Jong. We staan dan open voor vragen 

en oplossingen en vanuit beide portefeuilles kijken 

we dan of we zaken in gang zetten. Mooie resulta-

ten zijn al het terras bij de Bank, het groenproject 

voor mensen die inlopen bij de Ontmoeting en 

een plek voor Underground in de officiersmess op 

het terrein Kranenburg.  

De toegang tot de jeugd- en jeugdzorg verloopt 

via het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). Bin-

nen het CJG stemmen de stichting jeugd Noord-

Veluwe, Icare en GGD met elkaar af hoe de hulp 

ingezet gaat worden bij gezinnen. Een mooi mo-

ment om bij het casuïstiek-overleg aan te schui-

ven en te zien hoe de professionals hiermee om-

gaan. Ook ervaar je dan hoe betrokken ze zijn. 

Hetzelfde gebeurt bij de inzet van de WMO en op 

de dinsdag en de donderdag komen onze klant-

managers bijeen om de aanvragen te bespreken. 

Wat mij dan opvalt is dat de vragen steeds com-

plexer worden en met name als het gaat om bege-

leiding en ondersteuning van kwetsbare mensen. 

In de stad zijn er veel initiatieven en nu in de zo-

mer is er mooi de tijd om op verkenning te gaan. 

Daarom op pad om tuinen te schouwen vanuit het 

project ‘samen kleuren we de stad’ en bijvoor-

beeld de voortgang van de ontwikkelingen te vol-

gen in Plantagepark, Frisiapark, Strandeiland, Kra-

nenburg-Noord en Sonnenvanck.  

Vanuit wijk- en buurtgericht werken willen we 

volop inzetten op de leefbaarheid van de stad. De 

wijkagenten en onze BOA's spelen daarbij een 

belangrijke rol. Dus op de fiets met deze mensen 

een aantal dagdelen om te ervaren waar zij tegen 

aanlopen tijdens hun dagelijks werk. Heel veel 

respect voor onze gezagsdienaren die heel goed 
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weten wat er speelt. Ook een ervaring gehad met 

de gevolgen van diefstal van je fiets. Na een fiets-

tocht met de wijkagent door Tweelingstad de fiets 

geparkeerd bij het stadhuis. Aan het eind van de 

middag met fietssleutel in de hand naar buiten en 

tot mijn stomme verbazing de fiets weg. Overal 

gekeken en niets gevonden. Na een telefoontje 

met de fietsenmaker bleek dat die middag er een 

bende actief geweest was en dat er meer gedu-

peerden waren. Was wel een goede dag voor de 

fietsverkoop. 

Gert Jan van Noort 

Natuurlijk vanuit welzijnswerk en maatschappelij-

ke opvang ook genoeg mogelijkheden om veel van 

te leren. Talenthouse is enorm gegroeid het afge-

lopen jaar en met initiatiefnemer Dick Hermsen 

om de tafel hoe een en ander verloopt. Dick is 

zelfs nu in dienst bij Zorgdat om het jongerenwerk 

nog meer inhoud te geven. Vanaf 2015 hebben 

we nieuwe zorgaanbieders bij de maatschappelij-

ke opvang. Met  Kwintes en Leger des Heils kennis 

gemaakt op locatie om te horen wat hun ervarin-

gen zijn.  

Als wethouders zijn we ook locoburgemeester en 

hebben piketdienst in geval van incidenten. Zoals 

u ook ervaren hebt zijn er problemen geweest 

met het water en de elektriciteit. Dat is dan heel 

spannend! Waar zit het lek of de storing, hoe lang 

gaat het duren, moeten we noodoplossingen be-

denken en hoe gaan we communiceren. Alles in 

rep en roer en met name bij het begin staan de 

zieke mensen centraal. Dus eerst alle aandacht 

naar het ziekenhuis en de verpleeghuizen. Geluk-

kig is alles binnen afzienbare tijd weer op gang 

gekomen en zijn er geen grote ongelukken ge-

weest, maar in dit soort situaties zie je hoe kwets-

baar systemen zijn die we zo normaal vinden en 

waar we zo afhankelijk van zijn. 

Als loco heb je bij afwezigheid van de burgemees-

ter ook een rol bij de 60-jarige bruiloften. Deze 

afgelopen vakantieperiode in vol ornaat en met 

keten op bezoek bij de jubilerende bruidsparen. 

Mooi om al die verhalen uit het verleden te horen 

en te ervaren hoe zij lief en leed met elkaar al die 

jaren hebben gedeeld. 

Maar de zomerperiode is al weer voorbij en ieder-

een weer terug op zijn post. Mijn agenda wordt 

eind september wel voor een tijdje geblokt. Tijd 

voor vakantie! 

Gert Jan van Noort  

(gert-jan.van.noort@harderwijkanders.nl) 

Je bent al lid voor 12,50 euro per jaar! 
(bij aut. incasso 11,85 euro) 

Tel. 0341 420540 
E-mail: tanja.groenendaal@hccnet.nl 
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Talk of the Town 

DENK 

Er waren eens twee ‘good looking’ NederTurken: 

Tunahan Kuzu en Selςuk Öztürk die (na uit de frac-

tie van de PvdA te zijn geschopt) een eigen partij, 

DENK, hebben opgezet. Zij waren het niet eens 

met het integratiebeleid van minister en partijge-

noot Lodewijk Asscher. En hebben dus hun twee 

zeteltjes, beide mannen waren door diezelfde 

PvdA op een verkiesbare plaats gezet, heel slim 

ingeruild (lees gejat) voor een eigen politieke be-

weging! Vooropgezet? Je zou bijna denken van 

wel.  

Niet zo verwonderlijk natuurlijk, aangezien Kuzu 

en Öztürk niet bepaald publiekelijk afstand heb-

ben genomen van de sluipende islamisering van 

Turkije en de uiterst discutabele denkbeelden 

(gedeeld door een flinke meerderheid van de Ne-

derTurken) van de heer Erdogan. Maar liefst 67% 

van hen stemden op de APK en dat is een hoger 

percentage dan in Turkije zelf. Mustafa Kemal, 

later benoemd door het Turkse parlement als 

Atatürk ofwel ‘vader der Turken’ de grote voor-

vechter van een seculier Turkije, zal zich ongetwij-

feld meerdere keren in zijn praalgraf hebben om-

gedraaid.  

Toen dachten beide baasjes: ‘Hoe kunnen wij ons 

clubje gezellig uitbreiden om de schijnbare onvre-

de onder allochtonen nog meer gestalte te geven’. 

Al doende werd er snel een Marokkaan bijgehaald 

in de persoon van Tarid Azarkan. Ook al zo’n licht 

ontvlambaar mediterraneetje. En ook al zo’n type-

tje dat vindt dat vele allochtonen worden achter-

gesteld en zich graag spiegelt in hun slachtoffer-

rol. En ja hoor, ook een Surinaamse werd al snel 

gevonden en maakte het kwartet compleet.  

Sylvana Simons, een dametje met een uitgespro-

ken mening over vrouwenemancipatie (oei, hier 

gaat het al wrikken), vrijheid van meningsuiting 

(alleen niet voor columniste Ebru Umar, dat past 

niet in haar nieuwe profiel) en uiteraard onze 

zwarte Piet. Het is maar net hoe je petje staat en 

voor wie je het op wilt zetten. En als het allemaal 

fout gaat dan is er toch altijd nog de veel te riante 

wachtgeldregeling voor landelijke politici!   

Dit gedoe moet een aperte gruwel zijn voor al die 

politiek correcte medelanders die dit doemscena-

rio niet hebben kunnen voorzien. Die nog steeds 

hun troeven hebben gezet op een multiculturele 

samenleving optima forma. 

Het is dan ook niet zo gek dat steeds meer Neder-

landers denken dat Kuzu en Öztürk achteraf wolf-

jes in schaapskleren blijken te zijn. En ook niet zo 

vreemd dat DENK uiteindelijk Wilders geen wind-

eieren zal leggen. Beide heren worden hartelijk 

bedankt! Met slaande trom wordt de verzuiling en 

dus polarisatie weer binnengehaald. Terug naar 

de vorige eeuw, de stellingen kunnen weer wor-

den betrokken!  

Inmiddels heeft u, geachte lezer, uit eerdere 

publicaties kunnen weten dat de familie Bell 

(in zeldzame eensgezindheid) in absolute zin 

voor een strikte scheiding van kerk/moskee 

en staat is. Dus ook geen uiterlijk vertoon van 

welke geloofsovertuiging dan ook in openba-

re functies en –gebouwen (het gedachtegoed 

van Atatürk). Met de aantekening dat ik, als 

‘ongelovige hond’, te allen tijde respect zal 

hebben voor welk geloof dan ook! Leven en 

laten leven, toch?  
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Maar waar komen al die hersenspinsels van uw 

scribent toch vandaan? Ik zal dat proberen uit te 

leggen. Stel je nou eens voor dat er zo’n vijftig jaar 

geleden pak weg 50.000 Nederlandse, voorname-

lijk orthodoxe, christenen naar Turkije (hier had 

ook Marokko kunnen staan) zouden zijn ver-

trokken om daar het werk te doen dat de Turken 

met afschuw vervulde. Tel daar voor het gemak de 

door de Turkse overheid ingestelde gezinshereni-

ging en -vorming bij op. Orthodox staat meestal 

voor een groot vruchtbaarheidsgehalte: dus tel uit 

je winst. De aanwas was enorm, binnen de kortste 

keren woonden er bijna een miljoen Nederlandse 

christenen in Turkije! 

Die mensen wilden natuurlijk kerken neerzetten 

en evangeliseren om hun aantal te vergroten. 

Want des te groter de club des te groter de 

macht, toch? Op papier worden de christelijke 

minderheden in Turkije erkend, maar in de prak-

tijk geeft die erkenning ze nauwelijks rechten en 

vrijheden. Zo mochten de christelijke instituten 

tot voor kort geen grond kopen of ze kregen geen 

bouwvergunning om hun erfgoed te herstellen.  

Bij wijze van geste (denk even aan de EU) heeft de 

huidige regering de christenen toegestaan om hun 

bedehuizen met eigen middelen te renoveren. 

Maar helaas, een nieuwe christelijke kerk bouwen 

stuit op grote problemen en is vrijwel onmogelijk. 

Dit in schril contrast met de ongeveer 500 mos-

keeën die inmiddels in ons eigen land zijn neerge-

zet! Hoezo achterstelling en discriminatie in Ne-

derland?  

En dacht u nou echt dat diezelfde Nederlanders 

een christelijke partij zouden mogen beginnen in 

het, overigens fraaie, land van Recep Tayyip Erdo-

gan?  

DENK ’t effe niet! 

Pietje Bell 

P.S. Dit stukje is geschreven voor de coup in Turkije. 

Agenda 

Najaarsledenvergadering 4 oktober 
De Algemene Ledenvergadering van 4 oktober is 
in De Roef. Inloop 19.30 uur met een kopje koffie 
of thee. Aanvang 20.00 tot uiterlijk 22.00 uur. 
Daarna een gezellige borrel! 

Colofon 

Aan deze nieuwsbrief werkten mee:  
Hans Alfons, Pietje Bell, Edwin Enklaar, Marjan 
van der Harst, Guido Leenders, Gert Jan van 
Noort, Bas Oosten, Gerwin te Pas, Gerwin Tromp, 
Jack van Zundert 

Lay-out:  
Joshua Hazelaar (Invantive Software) 

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

Verder praten over de onderwerpen? 
@StadspartijHarderwijkAnders 

Bezoek ook de website: 
www.harderwijkanders.nl 

Ook uw redactie gaat met zijn/haar tijd mee! 
Vanaf nu zijn de e-mailadressen in uw Nieuws-
brief aanklikbaar. Zo kunt u rechtstreeks met ie-
dereen communiceren! 

U ziet het, Harderwijk Anders denkt met u mee! 

mailto:hans.ebbens@harderwijkanders.nl
https://www.facebook.com/StadspartijHarderwijkAnders
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Oranje bedankt voor de fantastische weken in Rio! 

Enne… onze vrouwen zijn de ware mannen!!!


