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Van de voorzitter 

Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 
2018 hebben wij als bestuur een aantal stappen 
gezet. Deze stappen wil ik graag in deze Nieuws-
brief met jullie delen. De  komende Nieuwsbrie-
ven zal ik jullie blijven informeren over de                                                                                                     
voortgang van de campagne. 

1e. De kieslijstcommissie heeft zijn opdracht aan-
vaard en gaat de komende maanden aan het 
werk. Zij zullen beginnen met het inventariseren 
van het aantal kandidaatsraadsleden en hen uit-
nodigen voor een eerste gesprek. De kandidaats-
raadsleden worden ook door het bestuur uitge-
nodigd om in juni een 2e masterclass over debat-
teren te volgen. Hier worden de kandidaten de 
kunsten van het debat bijgebracht en mogen zij 
zelf met elkaar oefenen. Een ideale gelegenheid 
voor de kieslijstcommissie om de kandidaten aan 
het werk te zien.  

Tijdens de Ledenvergadering eind van het jaar is 
het de bedoeling, dat wij de kandidatenlijst aan 
jullie voorstellen. Mocht iemand in je buurt geïn-
teresseerd zijn in de lokale politiek, schroom dan 
niet om hem of haar met mij in contact te bren-

gen. Vaak wachten zij te lang voordat zij zich aan-
melden en kunnen dan niet meer worden meege-
nomen in het keuzeproces van de kieslijstcommis-
sie. 

2e. De trekker van de programmacommissie, Jack 
van Zundert, heeft ook zijn opdracht aanvaard. De 
identiteit van onze partij geeft aan dat wij diep 
geworteld zijn in de Harderwijker samenleving en 
dat zegt iets over hoe het programma tot stand 
dient te komen. Jack gaat met behulp van zoveel 
mogelijk Harderwijkers, de komende maanden 
zorg dragen voor een uitdagend en ambitieus 
programma. Een programma waarin de Harder-
wijker zich kan herkennen. De planning is dat we 
voor de zomervakantie de eerste blauwdruk heb-
ben, zodat ook wij in het najaar het verkiezings-
programma aan de leden kunnen voorleggen.  

Het wordt een lastige klus, waar veel creativiteit, 
persoonlijke contacten en een luisterend oor voor 
nodig is. Waar we in het verleden veel punten uit 
het vorige verkiezingsprogramma mee konden 
nemen, is dat nu niet het geval. Zowel de wethou-
der als fractie hebben in deze raadsperiode veel 
punten uit ons huidig verkiezingsprogramma bin-
nengehaald. Ik wens Jack en de Harderwijkers veel 
succes met deze lastige, maar uitdagende taak. 
Mocht een van de lezers zelf of iemand kennen, 
die een bijdrage wil leveren aan de totstandko-
ming van ons nieuwe verkiezingsprogramma, laat 
dit Jack of mij weten. 

3e. Wij hebben in de afgelopen Ledenvergadering, 
als partij, onze waardering uitgesproken over onze 
wethouder Gert Jan van Noort. Waardering voor 
zijn werk als wethouder en vooral zijn resultaten 
op het terrein van welzijn en cultuur. Er zijn bij de 
transitie van de WMO 2015 geen problemen ge-
weest. Alles was goed voorbereid en zover bekend 
viel geen Harderwijker in een zwart gat, omdat 
ergens tussen het Rijk en Harderwijk zaken niet 
geregeld waren. Als er zo’n zwart gat dreigde, 
stond de hulp en (financiële) ondersteuning voor 
de desbetreffende Harderwijker, voor Gert Jan 
voorop. Ook het gedurfde besluit om op de locatie 
van de bibliotheek, als onderdeel van de Stad als 
Podium, een nieuw theater te zetten, verdient 
veel lof.  
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Het bestuur heeft dan ook de Ledenvergadering 
gevraagd om in te stemmen met het voorstel om 
Gert Jan, als kandidaat wethouder voor de raads-
periode voor 2018-2022 aan te wijzen. De verga-
dering stemde unaniem in met het voorstel. In het 
dankwoord van Gert Jan in het gestelde vertrou-
wen gaf hij aan waar hij zich de afgelopen periode 
voor heeft ingezet. Voor velen en ook voor mij 
zaten hier toch een aantal punten bij, waarvan wij 
niet op de hoogte waren. Punten die eerder nog 
niet konden worden verteld, maar nu werden ge-
deeld. Ook hulde aan het college dat gezamenlijk 
vertrouwen uitstraalt en met hun, toch wel nieu-
we manier van werken al veel heeft bereikt. 

Nieuwjaarsreceptie 2017 

4e. Dit laatste sluit mooi aan bij het laatste punt. 
Het zal u niet verrassen, als ik zeg dat wij een be-
langrijk punt nog niet hebben binnengehaald, de 
koopzondag. De laatste verkiezing hadden wij een 
lijstverbinding met Gemeentebelang. Met een 
miniem verschil ging de restzetel naar Gemeente-
belang, die wij hen van harte gunde. Dat sloeg 
echter een paar maanden later om. De fractie-
voorzitter van Gemeentebelang gaf tijdens het 
debat over de koopzondag aan dat Gemeentebe-
lang een christelijke partij is en daarom nooit kon 
instemmen met de koopzondag.  

Als wij 37 stemmen meer hadden gehad of geen 
lijstverbinding waren aangegaan met Gemeente-

belang was de koopzondag een feit geweest. Het 
bestuur gaat zich de komende maanden oriënte-
ren of er een partij is die met ons een lijstverbin-
ding wil aangaan om zorg te dragen, dat de restze-
tel terecht komt bij een partij die ook voor de 
koopzondag is. Gelukkig zijn er meerdere partijen 
in de raad, die hiervoor in aanmerking komen. 
Naast de koopzondag hebben we nog een aantal 
andere wensen, waar we een goed gevoel over 
moeten hebben, voordat wij als bestuur besluiten 
om een lijstverbinding aan te gaan. 

Ik wens u, met deze Nieuwsbrief, veel leesplezier! 

Hans Alfons (hans.alfons @harderwijkanders.nl) 

Vanuit de fractie 

Nog één jaar te gaan… 
Het zal jullie ongetwijfeld niet ontgaan zijn, de 
media staan vol met berichten over de landelijke 
verkiezingen. De stemwijzer is weer in de lucht en 
politici wassen elkaar de oren in het landelijk de-
bat. 

Nog nooit eerder dan bij deze verkiezingen hoor ik 
de klanken dat men niet weet waarop te stem-
men. Er zijn niet alleen heel veel partijen (dus ook 
programma’s om je in te verdiepen), ook is de 
geloofwaardigheid in de politiek een menig ge-
hoorde discussie. ‘Ze beloven van alles, maar al ze 
eenmaal aan de macht zijn …’ 

Andere kiezers uiten het gevoel dat ‘het landelij-
ke’ maar ver van het eigen bed staat en dat ze 
nauwelijks invloed hebben op wat er daar in Den 
Haag gebeurt. Waarheid of niet, het wordt door 
menigeen zo beleefd. 

Over een jaar staan we in Harderwijk aan de voor-
avond van de gemeenteraadsverkiezingen. Ook 
hier zullen alle partijen zich extra gaan profileren, 
aangeven dat zij het beste voor hebben met onze 
gemeente en de straat op gaan om campagne te 
voeren.  

Ondanks dat de opkomst bij de lokale verkiezin-
gen vaak lager is dan bij de landelijke, hebben de 
kiezers wel wat meer het gevoel dat ze lokaal nog 
wel invloed uit kunnen oefenen en dat de politiek 

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 

mailto:jack.van.zundert@harderwijkanders.nl
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dichter bij hen staat. Onderwerpen zijn herken-
baar en vaak aan de lokale situatie verbonden. Dit 
roept tegelijkertijd op dat partijprogramma’s tij-
dens de gemeenteraadsverkiezingen vaak meer 
op elkaar lijken, het ‘onderscheidend’ vermogen is 
wat lastiger vindbaar. 

Ook onze partij krijgt steevast de vraag waar wij 
‘anders’ in zijn, wat ons onderscheid en hoe wij 
tot onze standpunten zijn gekomen. Terechte vra-
gen, want je stemt niet zomaar op iets. 

De (steun)fractieleden van onze partij zijn op zeer 
divers terrein actief in onze maatschappij. We 
zitten niet alleen in de raad, maar ook in lokale 
besturen, ouderraden, verenigingen, zijn vanuit 
ons werk verbonden met het sociaal lokaal do-
mein, het cultuurdomein en ga zo door. Toch staat 
dit nimmer garant dat we voldoende weten wat er 
in de samenleving allemaal speelt. Wil je dat we-
ten, dan moet je de samenleving opzoeken en 
hierop bevragen. Moet je dit vertalen naar partij-
standpunten en opnemen in je verkiezingspro-
gramma. 

Harderwijk Anders wil deze periode echter een 
stap verder gaan. Graag willen wij kijken of wij 
inwoners uit onze gemeente directer kunnen be-
trekken bij het opstellen van ons programma.  

Waarom zouden we jullie niet vragen om daad-
werkelijk mee te schrijven? Uiteraard moet daarbij 
worden bewaakt dat we wel met elkaar schrijven 
binnen de identiteit en ideologie van onze partij. 
Anders gezegd, we moeten wel herkenbaar ons-
zelf blijven op de inhoud en op de wijze waarop 
we dat willen bereiken. 

Komende maanden willen we de draad oppakken 
en starten met schrijven van ons conceptverkie-
zingsprogramma. Wil jij hier van dichtbij bij be-
trokken zijn en heb jij verstand van of interesse in 
sport, cultuur, onderwijs, infrastructuur, gezond-
heidszorg, financiën, vergrijzing, stadsontwikkeling 
etc, schuif aan bij onze schrijftafel en help ons te 
vertalen wat er in de samenleving speelt. Enige 
voorwaarde is dat je staat achter de basisbeginse-
len van onze partij: Lokaal, sociaal, duurzaam en 
midden in de maatschappij.  

Geïnteresseerd? Stuur een kort bericht naar 
j.vanzundert@harderwijk.nl en zet daar je con-
tactgegevens in, zodat wij je kunnen bellen en 
uitnodigen om hier samen over te spreken. 

Ik kijk nieuwsgierig uit naar jullie belangstelling. 

Jack van Zundert (jack.van.zundert@harderwijkanders.nl) 
Fractievoorzitter Stadspartij Harderwijk Anders 

LaLaLand komt er aan! 

26 en 27 mei zijn we er weer, in die periode wordt 
de Stille Wei getransformeerd in LaLaLand. Dit jaar 
wel met enige spanning op de voorbereiding. Juist 
in deze periode gaat de hele boulevard op zijn kop 
en was het zelfs even de vraag of het wel door kon 
gaan, omdat de toegang tot het terrein niet zeker 
was voor onze toeleveranciers. Gelukkig is dit in 
goede samenwerking met de betrokken ambtena-
ren inmiddels geregeld en zou niets ons meer in 
de weg moeten staan. Mooi voorbeeld weer dat 
als je goed overleg voert je veel kan bereiken met 
elkaar. 

mailto:j.vanzundert@harderwijk.nl
mailto:jack.van.zundert@harderwijkanders.nl
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Met elkaar, is wel de kern van LaLaLand. Want 
hoewel LaLaLand georganiseerd wordt door Stich-
ting Underground Harderwijk, is het al lang niet 
meer iets alleen van deze stichting. LaLaland staat 
bol van de samenwerkingen, omdat dat heel leuk 
is, maar ook omdat het nodig is om zo'n productie 
tot een succes te maken. Op LaLaLand komen er 
samenwerkingen in vele vormen. Dit gaat van 
programmering, waar we de creativiteit van colle-
ga cultureel ondernemers en andere creatieve 
geesten gebruiken om mooie concepten op te 
zetten. Ook dit jaar zullen we weer samenwerken 
met onder andere de Popschool en Cultuurkust, 
maar gaan we ook weer opzoek naar de ideeën 
van anderen, zodat we zoveel mogelijk bijdragen 
gaan krijgen van anderen, allemaal om de kwali-
teit van de programmering op hoog niveau te 
houden. 

Ook op andere vlakken zijn er samenwerkingen. 
Een ander voorbeeld daarvan is de publiekscate-
ring. Met de bezoekersaantallen die LaLaLand 
inmiddels heeft, is het ondoenlijk om al die men-
sen zelf van eten te voorzien. We geloven dan ook 
in het principe dat je zelf moet doen waar je goed 
in bent, en anderen moet inzetten op de punten 
waar je dat niet bent. Daarom hebben we nu al 
enkele jaren externe cateraars die met mooie 
concepten zorgen voor de inwendige mens. 

Zo zijn er nog wel meer voorbeelden van samen-
werkingen op LaLaLand, die allemaal één ding 
gemeen hebben, beide partijen hebben voordeel 
bij de samenwerking. Samenwerken moet je wil-
len, je wil het niet moeten. 

Je kan hierover ook een mooie parallel maken 
naar de politiek, ook daar kom je alleen verder 
door samen te werken. Er is immers geen partij 
die een meerderheid heeft, waarschijnlijk maar 
goed ook.  
Soms vraag je je daarbij wel af of het willen of 
moeten is bij die samenwerking, vooral als de raad 
zoekt naar samenwerkingen in de samenleving. 
Momenteel zie je dit bij stad als podium, waar het 
bijna lijkt alsof men tegen beter weten in twee 
partijen vraagt om toch op zoek te gaan naar sa-
menwerking. Dat terwijl in de planuitwerking de 
twee partijen juist tegenover elkaar gezet zijn 
doordat beide gevraagd zijn plannen uit te werken 
voor hetzelfde budget. De samenwerking gaat dan 
al snel op moeten lijken, de komende tijd zal blij-
ken of dan de wil om samen te werken ook aan-
wezig is, of dat er simpelweg geen win-win te vin-
den is. 

Een andere overeenkomst is te zien in de nieuwe 
opzet die de fractie heeft gekozen, doe zelf waar 
je goed in bent, maar betrek anderen met meer 
verstand van zaken bij de onderwerpen waar je 
zelf de kennis niet hebt. Door anderen te betrek-
ken vergroot je ook je netwerk en daarmee de 
binding met de stad, iets dat we als onderdeel van 
het DNA van de partij benoemd hebben. 

Gerwin Tromp (gerwin.tromp@harderwijkanders.nl) 

mailto:gerwin.tromp@harderwijkanders.nl
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Nieuws van het Front 

Tiny Houses 

Op woensdag 25 januari organiseerde onze partij 
een informatieavond over het nieuwe woonfeno-
meen: Tiny Houses. Mensen van de Stichting Tiny 
Houses namen ons en de vele geïnteresseerden 
die naar een gezellig Walhalla op het Strandeiland 
waren afgekomen, mee langs de geschiedenis van 
Tiny Houses en alle creatieve mogelijkheden die 
dit concept biedt. 

Tiny Houses, de term zegt het al, zijn kleine huisjes 
die veelal door bewoners zelf zijn ontworpen. Het 
idee erachter is vooral duurzaamheid waarbij zelf-
voorzienend zijn en het niet meer gebruiken dan 
dat je nodig hebt centraal staan. 

Door te wonen in een microwoning kun je bij-
voorbeeld flexibel zijn door bij verhuizing gewoon 
je huis mee te nemen. Ook betekent het dat je 
leven niet hoeft te bestaan uit het werken om je 
woonlasten te kunnen betalen. 

Je leven zo inrichten zoals je dat zelf wilt, is iets 
dat in de vezels van Stadspartij Harderwijk Anders 
zit. Vandaar dat we hier vorig jaar onmiddellijk 
enthousiast van werden en het ondertussen zover 
hebben weten te schoppen dat het beschreven is 
in de startnotitie die zal leiden tot de nieuwe 
woonvisie van Harderwijk. 

Het punt is dat Tiny Houses niet zomaar voor 
permanente bewoning gebouwd mogen worden. 
Net als op de vakantieparken stuit dit concept op 
zaken als bouwbesluiten en omgevingswetten. Er 
zijn echter creatieve oplossingen denkbaar. Zo 
biedt Den Haag gemeenten die zich daarvoor 
aanmelden de mogelijkheid om tijdelijk te expe-

rimenteren met nieuwe concepten door vrijstel-
ling van wetten voor bepaalde gebieden te geven. 
Goede ervaringen kunnen leiden tot permanente 
verankering in de nieuwe omgevingswet.  

U begrijpt dat wij onze gemeente hebben opge-
dragen om ook zo'n experimentele status aan te 
vragen. We werden daarbij, met uitzondering van 
het CDA, gesteund door de gehele gemeenteraad. 
Voorwaarde is dat we met initiatiefnemers een 
gebied met plan hebben aangewezen om mee te 
experimenteren. Dan kan dat in oktober aange-
vraagd worden. 

Het vinden van initiatiefnemers is nog wel even 
iets dat op gang moet komen. Er is veel interesse 
weten wij, maar we merken dat initiatiefnemers 
wachten op de gemeente en vice versa. We blij-
ven er bovenop zitten en hopen dat het enthousi-
asme niet wegebt. 

Edwin Enklaar (edwin.enklaar @harderwijkanders.nl) 

 (Bron: Stichting Tiny Houses) 

Masterclass ‘Sterk in Raadswerk’ 

In november 2016 heeft Bas Oosten op verzoek 
van het bestuur in een viertal avonden de basis-
beginselen van Raadswerk uitgelegd. Bas deed dit 
graag, omdat hij zich nog levendig herinnert hoe 
hij samen met Gert Jan ooit helemaal zelf het wiel 
heeft moeten uitvinden. Van postvakje tot proto-
col was alles voor hen beiden nieuw en niemand 
die hen wegwijs maakte. Ze kwamen ineens uit 
het niets de Raad in en dat was voor iedereen 
wennen. Sinds het dualisme, waarbij een duidelij-
ke scheiding tussen Raads- en Collegeleden ont-
stond, is er een griffie die raadsleden ondersteunt. 
Dat maakt het voor startende raadsleden een stuk 
eenvoudiger om de weg in deze wondere wereld 
te vinden. 

Dat er nog steeds veel te leren valt werd duidelijk 
toen Bas ons meenam door de gemeentewet. En 
hij legde uit hoe het bestuurlijk stelsel in elkaar 
steekt, zodat het spel tussen ambtelijke lijn, colle-
ge en raad steeds helderder werd. Ik heb alle vier 
de avonden als vertegenwoordiger vanuit het be-
stuur bijgewoond. Zeker nu ik recentelijk het the-
ma opleiding en ontwikkeling heb opgepakt, wil ik 
weten waarop ik kan voortborduren. Bij toerbeurt  

mailto:jack.van.zundert@harderwijkanders.nl
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Boven vlnr: Burak, Bas, Geertje met Max en Marjan 

kwamen ook onze fractieleden aanschuiven, die 
uit hun dagelijkse praktijk aanvulden wat hun 
werk inhoudt. De acht deelnemers kregen zo een 
mooi beeld.  

Zelf heb ik een aantal jaren terug in de steunfrac-
tie meegedraaid, dus veel kwam me bekend voor. 
Hoe belangrijk het is om mensen de basisbeginse-
len mee te geven werd snel duidelijk. Er zijn zo-
veel begrippen die nieuw zijn als je net begint. Zo 
hoorde ik een van de deelnemers naast mij zeg-
gen: ‘Presidium, ik weet niet eens hoe je het 
schrijft, laat staan dat ik weet wat dit is’. Wat heel 
vanzelfsprekend is voor iemand als Bas, die in-
middels al jaren meedraait in de raad, is voor 
nieuwelingen abracadabra. Dan is er eerst wat 
tolk- en vertaalwerk nodig. Het is dus niet voor 
niks dat we zo'n basistraining hebben opgezet. 
Het presidium is een overleg tussen fractievoorzit-
ters, waarin zij afstemmen met de raadsvoorzitter 
ondersteund door de raadsgriffier, over de on-
derwerpen die op de raadsagenda komen. 

Beneden vlnr: Ben en Pieter 

De diverse uitgangspunten en doelstellingen van 
het raadswerk zijn langsgekomen. Zo werd het de 
deelnemers duidelijk dat er nogal wat komt kijken 
bij het volksvertegenwoordiger zijn. Het goed 
kennen van de verhoudingen tussen partijen aan 
tafel en politieke onderwerpen is geen sinecure. 
En dan moet je ook nog goed voor ogen houden 
waar je wel en niet over gaat. Daarnaast is het 
kennen van de vormen van overleg belangrijk, 
waarin wisselend dialoog, discussie of debat wor-
den ingezet. De instrumenten die je daarbij als 
raadsleden hebt en hun werking zijn ook handig 
om te kunnen toepassen, zoals amendementen en 
moties.  

Duizelt het u als lezer al? Dan ga ik nog even door. 
Na de eerste twee avonden die vooral een theore-
tisch kader boden, sloeg Bas de brug naar de prak-
tijk. In de derde en vierde avond werden zo theo-
rie en praktijk verweven. Dit door terug te blikken 
op de raadsvergadering in november, waarin de 
begrotingsbehandeling centraal stond. Sommige 
deelnemers hadden die bijgewoond en anderen 
hadden deze via "uitzending gemist" gekeken (dat 
kan via de gemeentelijke website). Deze vergade-
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ring is de ultieme gelegenheid voor de raad om 
het belangrijke begrotingsstuur in handen te ne-
men. Het college dient op hun verzoek verant-
woording af te leggen over de gevaren beleids-
koers en er worden keuzes gemaakt waaraan de 
beschikbare middelen voor de komende jaren aan 
besteed gaan worden. Een heel belangrijk stu-
ringsinstrument dus, waarbij elke fractie de eigen 
kleur kan benadrukken door zich met specifieke 
standpunten te profileren. 

Bas had ook een prachtige praktijkcasus meege-
nomen. Die moesten we ontrafelen om de essen-
tie eruit te halen, aan de hand van de volgende 
vragen: 

- wat willen we bereiken met het voorlig-
gende stuk (doel)? 

- wat moet daarvoor gebeuren (doen)? 
- wat gaat dat kosten (duiten)? 

Daaruit bleek hoe ingewikkeld stukken soms zijn 
geschreven. Helderheid en relevante inhoud vin-
den in ambtelijke stukken schijnt nog weleens een 
uitdaging te zijn. Tegenwoordig zijn er standaards 
waarin zowel ambtenaar als raad als het ware 
geloodst worden door een stuk. Dat helpt, en toch 
is het geen garantie, want zelfs nu verschijnen er 
op de moderne manier nog weleens digitale dra-
ken, die qua opbouw van een voorstel nog wel 
wat aan kracht kunnen winnen, zei Bas. 

En de finale van deze masterclass, de vierde en 
laatste avond, kwam Gert Jan, die ons interactief 
meenam in de ingewikkelde samenhang in het 
sociale domein. Vele spelers en schijven integre-
ren, zodat degene die sociale support nodig heeft 
die ook daadwerkelijk krijgt, is een interessante 
puzzel. Onder zijn bevlogen wethouderschap is 
het samenspel steeds beter en nog groeiende. Dat 
is na de diverse stelselwijzigingen echt nodig en 
Harderwijk doet dat heel goed. Er ligt nog een 
grote uitdaging om dit vast te houden en daar 
heeft Gert Jan zich met ziel en zaligheid aan ver-
bonden.  

Zijn inbreng maakte dat voor ons theorie en prak-
tijk tot leven kwam. Bas sloeg van daaruit de brug 
naar een oefendebat. Hij had daarvoor een fictief 
fusieproces tussen buurgemeenten uitgeschre-
ven, waarop wij ons konden voorbereiden om 
voor het echie op de bühne te staan. Gelukkig 
zonder publiek en pers, die meestal aanwezig zijn 
bij echte raadsvergaderingen, en daarmee de 
doelgroep zijn om te bereiken. Overigens zou dit 
best weleens een realiteit kunnen worden, want 
bestuurlijk Nederland staat onder druk. Wij heb-
ben even kunnen oefenen in een soort proeverij 
door Bas verzorgd. Wilt u ook weten wat het 
raadswerk inhoudt en wat je allemaal in huis moet 
hebben, klik dan het volgende linkje 
(https://youtu.be/zdADtL8oRzs). Daarin wordt in 
vogelvlucht behandeld wat in deze vier avonden 
langskwam.  

Dit was het begin van onze investering in opleiding 
en ontwikkeling. Als vervolg wordt nu gewerkt aan 
een kaderopleiding. Daarin zullen vooral de dage-
lijks benodigde vaardigheden, als overtuigings-
kracht en dialoog-, discussie- en debatvaardighe-
den, naast het opstellen van voorstellen centraal 
staan. Zijn er mensen die hierin mee willen den-
ken (voorbereiden programma) en/of doen (on-
derdeel training verzorgen of als kritische kijker bij 
debat aanwezig zijn) laat dit dan weten aan de 
redactie. Vanuit het bestuur willen we geworteld 
in de samenleving staan, dus waar mogelijk bou-
wen we ook samen aan de kwaliteit van onze hui-
dige en toekomstige volksvertegenwoordigers. 

Marjan van der Harst 

Onze deelnemers over onze Bas en wat hebben ze 
van de cursus meegekregen?  

Marlou Naber 

‘Er is meer tussen overheid en burger.’ 

Kimberley Siccama 

‘Helemaal super hoe Bas alle informatie op een 
interactieve manier heeft weten over te brengen. 
Hij hield ons scherp en wist ons goed te betrekken 
bij de cursus. Al met al heb ik erg veel geleerd en 
ben ik een stuk wijzer geworden, zodat ik met een 
goede basis kan deelnemen aan de Harderwijkse 
politiek.’  

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

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

https://youtu.be/zdADtL8oRzs
mailto:tanja.groenendaal@hccnet.nl
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Geertje van Oort 

'Gemeentepolitiek vond ik soms best lastig te be-
grijpen, veel jargon en termen die bij mij vraagte-
kens opriepen. Dankzij de Masterclass begrijp ik 
meer en is het ook ineens een stuk interessanter ;). 
Hartelijk dank Stadspartij Harderwijk Anders!' 

Vanuit het stadhuis 

Stad als podium 

De discussie over stad als podium leeft in de stad. 
Een onderwerp wat emoties oproept omdat het 
gaat over keuzes die gemaakt moeten worden 
over een dossier wat al 15 jaar op de politieke 
agenda staat. 

Graag wil ik u meenemen in het proces en de af-
wegingen die het college heeft gemaakt voor haar 
denkrichting. Maar de raad is het die uiteindelijk 
beslist! 

De raad heeft de visie op podiumkunsten vastge-
steld en het college de opdracht gegeven om aan 
de hand van deze visie personen en organisaties 
te vragen om concrete plannen in te dienen voor 
de invulling van de podiumkunsten in Harderwijk. 
Als tussenstap heeft de raad ook gevraagd om een 
conceptuitwerking met daarin de uitgangspunten 
voor de plannen. 

Er zijn plannen ingediend en alle waardering en 
dank voor het vele werk wat hierin is gestopt. De 
twee belangrijkste planindieners waren Stichting 
Podia Harderwijk (Theater, Catharinakapel en Es-
trado) en een verbinding van 11 partijen onder de 
naam SAP-connectie (onder andere Cultuurkust, 
Stadsmuseum, Popschool, Underground, etc.). 

Bij het indienen van de plannen is onderscheid 
gemaakt betreffende: 

A. onafhankelijke coördinatie en marketing 
B. podiumkunstprogrammering 
C. investeringen ten behoeve van binnen- en 

buitenpodiumvoorzieningen    

Op grond van de visie is als doel gesteld: een toe-
gankelijk, verrassend en laagdrempelig aanbod, 
waarbij wordt ingespeeld op het verlangen van de 

hedendaagse  cultuurconsument naar onder meer 
sfeer en reuring. 

Aan de hand van deze doelstelling is vastgesteld 
dat Harderwijk in haar aanbod van podiumkun-
sten onderscheidend kan zijn door: 

het creatieve vermogen en kracht vanuit de stad 
en de vele vrijwilligers in combinatie met de sti-
mulering van talentontwikkeling 

- bijzondere beleving te bieden en te erva-
ren in de mooie en historische binnen- en 
buitenlocaties 

- door podiumkunsten als sociaal bindmid-
del en ontmoetingsplek te benutten voor 
iedereen 

- door te werken aan een totaalprogramme-
ring voor de stad binnen stadsbrede the-
ma’s. 

De visie op de podiumkunsten en de conceptont-
wikkeling zijn beide opgesteld in nauwe samen-
spraak met een brede klankbordgroep (inclusief 
de grote culturele subsidieontvangers) en bij de 
evaluatie en aanbieding van het document door 
onafhankelijk voorzitter Hans Esmeijer bleek dat 
er over het resultaat veel enthousiasme was en 
grote consensus over de mogelijkheden. 
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Belangrijkste uitgangspunten in de conceptuit-
werking waren: 

- stad als sociaal bindmiddel voor en met ei-
gen inwoners 

- gebruik vooral de historische binnenstad 
aan het water  

- verrassende totaalprogrammering, jaar-
rond en onafhankelijke coördinatie en re-
gie 

- nauwe samenwerking met Citymarketing  
- bundel de krachten en maak gebruik van 

elkaars expertise 
- wees realistisch omdat de structurele mid-

delen beperkt zijn 
- afstemming met Heerlijk Harderwijk / ver-

haal van de stad en evenementenbeleid en 
visie op een andere binnenstad 

- een goed geoutilleerd binnenpodium en 
een goed geoutilleerd buitenpodium die 
op elkaar aansluiten en elkaar versterken. 

Al deze uitgangspunten zijn terug te vinden in het 
plan van de SAP-connectie en daarom heeft het 
college gekozen voor deze koers. 

Wij zijn als college ons er terdege van bewust dat 
dit dossier, wat minsten 14 jaar al speelt, veel 
commotie oplevert omdat het zeer complex is. 
Het gaat om belangen van cultuurinstellingen en 
vrijwilligers die met weinig middelen opmerkelijke 
prestaties hebben geleverd. Het gaat ook om de 
leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de stad 
en dus ook met name over het positioneren van 
onze binnenstad om de winkeliers, de horeca, de 
consumenten, de bezoekers en de toeristen en 
alle inwoners duurzaam te laten profiteren van 
ons culturele podiumkunstenaanbod. 

Het is nu tijd om duidelijkheid te scheppen zodat 
plannen verder uitgewerkt kunnen worden. Dui-
delijkheid voor zowel de indieners van de plannen, 
voor de stad en ook voor de politieke en bestuur-
lijke koers. 

De complexiteit en de gevoeligheid ligt vooral bij 
de gewenste theaterzaal. Willen we een zaal waar 
met veel passie en deskundigheid heel mooie 
voorstellingen zijn geprogrammeerd, maar waar 
de ruimtelijke beperkingen en de complexe vast-
goedsituatie substantiële belemmeringen vormen. 
Of willen we een plan uitwerken voor een thea-
terzaal midden in de stad die volledig past binnen 

de visie en uitgangspunten van Stad als Podium en 
het plan van de SAP-Connectie? 

Het college kiest voor een Stadstheater in het cen-
trum en stelt voor om de mogelijkheden van het 
pand van de huidige Bieb concreet uit te werken. 

Een uitwerkingsplan van een zaal die: 

- de samenwerking en verbinding versterkt 
met de culturele partners in de stad 

- volledig past in de programmering van de 
SAP-connectie 

- winkeliers en horeca laat profiteren 
- mogelijkheden biedt om evenementen en 

voorstellingen binnen en buiten te combi-
neren  

- aantrekkelijk is voor amateurverenigingen, 
scholen en ondernemers. 

De raad ziet net als het college dat beide plannen 
open einden hebben. Er moeten nog wat zaken 
uitgewerkt worden. De raad heeft via een breed 
aangenomen motie het college de opdracht gege-
ven om de komende maanden duidelijkheid te 
verschaffen over de financiële gegevens die nu 
nog ontbreken.  

Dus de komende periode aan de slag om de raad 
te informeren over de kosten van exploitatie en 
investeringen. 

Hopelijk in de volgende nieuwsbrief de resultaten 
van de uitwerkingsplannen van de huidige thea-
terzaal en een nieuwe zaal in het centrum van de 
stad. 

Gert Jan van Noort (gert-jan.van.noort @harderwijkanders.nl) 

Talk of the Town 

Heerlijk landje 

In januari was de familie Bell op Cuba. Exact 24 
jaar geleden waren wij daar ook. Een prachtig ei-
land met fantastische mensen. Maar de Amerika-
nen komen en wij wilden het ongerepte, onbe-
vangen Cuba van toen nog één keertje met een 
bezoekje fêteren.  

Het Cuba van toen was arm, straatarm. Het ooit 
door de elite van gisteren (Harry Mulisch, Jan Hein 

mailto:jack.van.zundert@harderwijkanders.nl
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Donner en nog meer van deze ‘grootheden’, uit 
de tijd dat links altijd gelijk had) aanbeden beleid 
van de heer Castro, wierp overduidelijk zijn vruch-
ten af. De bevolking had niets, alleen die over-
heerlijke zon en hun onvergetelijk optimisme.  

Ik mocht bij een aantal Cubanen thuis komen, 
heerlijke mensen met een verrukkelijke lach, maar 
een kopje koffie of thee, laat staan een heerlijk 
wijntje of biertje, konden ze niet aanbieden. Win-
kels waren er niet, evenals  horecagelegenheden. 
Een paar redelijke wegen wel maar die waren leeg, 
oorverdovend leeg en duizenden mensen stonden 
overal te liften om thuis te komen. Maar eerlijk is 
eerlijk, het onderwijs en de zorg waren ook toen 
gratis en van hoge kwaliteit. Wat dat betreft: petje 
af voor Fidel!   

Het Cuba van nu is iets minder arm. Er komt lang-
zamerhand enige bedrijvigheid en ietsje meer 
vrijheid. Maar de Orwell(1984)liaanse wijkcomités 
zijn er nog steeds. Daarin zitten leden van de partij 
die anderen (niet-leden) in de gaten houden. Vol-
strekt verwerpelijk natuurlijk! En het gemiddelde 
salaris ligt op zo’n vijftien euro, per maand wel te 
verstaan. Een arts komt niet veel verder dan tus-
sen de dertig en veertig euro. Daar komen dan 

vaak wel de nodige emolumenten bij zoals een 
autootje en een huis, maar kom daar in Nederland 
eens mee. Het meeste wordt dan ook verdiend in 
de toeristenindustrie, waar toeristen worden ge-
acht een leuk fooitje te geven. En dat wordt dan 
ook grif gedaan.    

Maar dan, paradoxaal genoeg, de blijheid van de 
bevolking. Hun ontembaar patriottisme met een 
onstuitbare liefde voor het vaderland. En ja, gere-
gisseerd of niet, Fidel Castro. Wij zijn nog even op 
de schitterende begraafplaats in Santiago de Cuba 
geweest, waar vele van zijn medestrijders van 
toen begraven liggen. Maar zijn urn, bij de inmid-
dels wereldberoemde steen, konden wij niet be-
reiken. Honderden Cubanen waren ons voor en 
namen ruimschoots de tijd om Fidel te bedanken. 
Waarvoor heb ik niet direct kunnen begrijpen. 
Maar ja, een volksheld was hij onmiskenbaar. Niet 
in de laatste plaats gehinderd door zijn enorme 
charisma.   

Als ik tenslotte Castro een rapportcijfer mag ge-
ven dan krijgt hij niet meer dan een mager vijfje. 
Een negen voor het prima gratis onderwijs en de 
voortreffelijke zorg en u begrijpt het al een vette 
één voor zijn wijkcomités. Om over zijn vermoede-

Gesneuvelde maatjes (132) van Castro
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lijke rijkdom nog maar te zwijgen. Ook de rest van 
de socialistische top zit er warmpjes bij. Maar 
geen Cubaan die zich daaromtrent waagt aan een 
uitspraak, laat staan een oordeel.   

Als je dan uiteindelijk weer voet op vaderlandse 
bodem zet, dan vallen een aantal zaken ogenblik-
kelijk op. Dat gekanker bijvoorbeeld en de vaak 
negatieve berichtgeving vanuit de diverse media. 
Maar wat hebben wij toch een heerlijk landje. 
Natuurlijk gaan ook hier zaakjes niet altijd naar 
behoren. Betaalbare huisvesting voor de minima 
bijvoorbeeld. En de privatisering van de zorg. 
Maar grosso modo hebben wij niets te klagen. 
Wellicht zijn wij een tikkeltje te veel verwend en 
gedragen wij ons navenant als kleine kinderen.  

Dus: waarom zijn wij niet apetrots op alles wat 
hier tot stand is gebracht? Hartstikke trots op dit 
kleine landje aan de Noordzee! Want laten wij 
eerlijk zijn: ons vaderlandje behoort tot de welva-
rendste ter wereld en dat hebben wij toch maar 
met z’n allen tot stand gebracht! Hier mag je zeg-
gen wat je wilt (al wordt daar de laatste tijd een 
tikkeltje aan geknaagd) en hebben wij de vrijheid 
om te geloven wat wij willen. Dat laten wij ons 
toch never nooit door iets of iemand afnemen? 
Eigenlijk lijkt ons landje een beetje op LaLaLand! 
Toch? 

Biba Holanda (Los Paises Bajos)!  

Pietje Bell  

Colofon 

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

Lay-out:  
Joshua Hazelaar (Invantive Software) 

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

Reacties op deze nieuwsbrief? 

www.facebook.com/StadspartijHarderwijkAnders 

Bezoek ook de website: 

www.harderwijkanders.nl 

John Lennon, de held van 
Cuba, op een terrasje bij ons 
hotel! 

mailto:hans.ebbens@hetnet.nl
https://www.facebook.com/StadspartijHarderwijkAnders



