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Van de voorzitter 

Voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen 2018 

In deze Nieuwsbrief wil ik wat dieper in gaan op 
de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen 
2018, die afgelopen maand van start is gegaan. 
We zijn nu de derde partij in de Raad en we heb-
ben ons als doel gesteld om de grootste partij te 
worden. Arrogant? Ik weet het niet. Ik hou het op 
enthousiasme en geloof in onze partij.  Dit wordt 
mede ingegeven door de grote groep (niet) leden 
die zich nu al voor de campagne inzetten. 
Als bestuur hebben we de koers uitgezet en in de 
afgelopen twee ledenvergaderingen besproken. 
De volgende drie commissies zijn ingesteld: kandi-
daatstellings-, communicatie- en programma-
commissie. Gertien Koster en Hans Alfons hebben 
ingestemd om de campagne te gaan leiden. 

Jack van Zundert en Gerwin te Pas zijn de trekkers 
van de programmacommissie. Een grote uitda-
ging, want daar waar je vorige perioden het pro-
gramma actualiseerde, zullen zij een bijna com-
pleet nieuw verkiezingsprogramma dienen te 
schrijven. Dit is nieuw voor onze partij, die nu de 
voordelen van een coalitiepartij ziet, namelijk als 

coalitiepartij verwezenlijk je meer punten uit het 
verkiezingsprogramma dan een oppositiepartij.  

Jack heeft met de fractieleden een basis geformu-
leerd, waarvan de thema’s als uitgangspunt die-
nen voor het schrijven van het verkiezingspro-
gramma. Er zijn teams geformeerd die de onder-
werpen verder zullen gaan uitwerken. Om tot een 
goed en breed gedragen programma te komen, 
zullen zij zich door de Harderwijker samenleving 
hierbij breed laten informeren. Zijn er lezers on-
der u die een bijdrage willen leveren aan het ver-
kiezingsprogramma, meld je dan aan bij Jack of 
Gerwin. 

Gertien Koster heeft als trekker van de communi-
catiecommissie een groep, enthousiaste en zeer 
creatieve (niet) leden bij elkaar weten te krijgen. 
Zij heeft afgelopen bestuursvergadering haar aan-
pak gepresenteerd, die zeer goed past bij één van 
onze uitgangspunten, namelijk ‘diep geworteld 
zijn in de samenleving’. Wij als bestuur waren zeer 
content over de wijze waarop de Harderwijkers 
zullen worden betrokken bij ons verkiezingspro-
gramma. 

Bas Oosten, Marjan van der Harst en Wouter Mo-
lendijk vormen de kieslijstcommissie. Alle leden 
van onze partij hebben een mail ontvangen, waar-
in werd aangegeven dat zij zich voor 10 juni kon-
den aanmelden voor een plek in de nieuwe raads-
fractie. 

De selectieprocedure is iets anders dan de voor-
gaande selecties. We starten op 17 juni met een 
debattraining, waarbij aan het eind van de training 
de kieslijstcommissie het plenaire debat volgt. Op 
deze wijze kan de commissie een aantal benodig-
de competenties voor een raadslid bekijken. Het 
kan zijn dat die aanwezig is of dat deze competen-
tie als verbeterpunt wordt meegenomen. De 
commissie zal vervolgens de kandidaat raadsleden 
uitnodigen om een motivatiebrief voor hun kandi-
datuur te schrijven, waarin de kandidaat raadsle-
den aangeven waarom zij de beste keuze zijn voor 
een raadszetel in de komende periode. 

De kieslijstcommissie zal ook de besluiten van de 
afgelopen ledenvergadering in acht nemen, zoals 
die voor raadsleden die al 8 jaar in de raad heb-
ben gezeten. Hiervoor geldt dat zij wel op een 
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verkiesbare plaats kunnen komen te staan, echter 
na de geschikte aspirant raadsleden, die nog niet 
of een kortere periode in de raad hebben gezeten. 
De gedachte hierachter is dat je na iedere vier jaar 
zitten nieuwe raadsleden laat aansluiten. Tevens 
is het bestuur van mening dat raadsleden die al 
twee perioden in de raad hebben gezeten, gebruik 
kunnen maken van hun opgebouwde netwerk om 
met voorkeursstemmen een derde periode te 
kunnen opeisen.  

Raadsleden die al drie perioden in de raad zitten 
komen in principe niet meer voor op de kieslijst. 
Uitzonderingen die gemaakt kunnen worden zijn 
als het betreffende raadslid door de kieslijstcom-
missie op plaats één wordt gezet (een beoogd 
fractievoorzitter of wethouder) of dat er onvol-
doende kandidaten zijn om de eerste zes plaatsen 
op te kunnen vullen.  
De commissie dient een gemotiveerde concept 
kandidatenlijst in bij het bestuur. Het bestuur be-
oordeelt of de commissie de concept kandidaten-
lijst, conform hun opdrachtformulering heeft op-
gesteld. Mocht dit zo zijn wordt de lijst ongewij-
zigd aan de ledenvergadering, ter besluitvorming, 
voorgelegd. Mocht dit echter niet zo zijn kan het 
bestuur de lijst gemotiveerd aanpassen, voordat 
deze naar de ledenvergadering gaat.  

Uiteindelijk dienen de leden akkoord te gaan met 
het programma en de daarbij behorende geselec-
teerde kandidaten. Hiervoor zullen we twee Le-
denvergaderingen organiseren. In de eerste Le-
denvergadering (dinsdag 24 oktober) zal het pro-
gramma worden gepresenteerd waarbij de trek-
kers van een thema motiveren waarom zij deze 
punten in het programma hebben opgenomen en 
hoe zij denken deze te kunnen realiseren in de 
komende raadsperiode(n). De leden kunnen door 

middel van wijzigingsvoorstellen het programma 
aanpassen. 

In de tweede ledenvergadering (dinsdag 12 de-
cember) zal het programma worden vastgesteld 
en zullen de kandidaat raadsleden zich in een 
pitch aan de leden voorstellen. Zij kunnen in deze 
pitch aangeven of zij zich kunnen verenigen met 
de plaats op de kandidatenlijst. Als de kandidaten 
de vergadering hebben verlaten wordt de lijst 
vastgesteld. 

Onze grondbeginselen geven aan dat wij het liefst 
deel uitmaken van de coalitie. Alleen dan kunnen 
we een groot deel van ons verkiezingsprogramma 
realiseren. We onderzoeken momenteel met wie 
we strategisch het beste een lijstverbinding kun-
nen aangaan. Dat betekent dat we in gesprek 
gaan met een partij waarvan wij denken dat zij 
ook deel uit gaan maken van de volgende coalitie 
en waarbij gegarandeerd is dat we samen de 
koopzondag in het tweede kwartaal 2018 kunnen 
gaan realiseren. We willen voorkomen dat zoals 
afgelopen verkiezingen de restzetel naar een par-
tij gaat die (later) tegen de koopzondag bleek te 
zijn. De restzetel kwam toen bij Gemeentebelang. 
Als wij tijdens de verkiezingen van 2014, 15 
stemmen meer hadden gehad, zou de koopzon-
dag nu een feit zijn geweest. 

Hans Alfons (hans.alfons @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 

mailto:jack.van.zundert@harderwijkanders.nl
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://inspraak.eu/wp-content/uploads/2017/01/politicus.png&imgrefurl=http://inspraak.eu/politicus-app/&docid=k8KboeNKAzvpEM&tbnid=yWKYBEievrqmQM:&vet=10ahUKEwi1sbuxjKnUAhWRUlAKHT4OCSg4yAEQMwhQKE0wTQ..i&w=650&h=650&bih=635&biw=1324&q=gemeenteraadsverkiezingen%202018&ved=0ahUKEwi1sbuxjKnUAhWRUlAKHT4OCSg4yAEQMwhQKE0wTQ&iact=mrc&uact=8
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We want you! 

SHA is naarstig op zoek naar een 
Bestuurslid V/M 

Ons aller Gerwin te Pas heeft zich  
gekandideerd als raadslid voor onze partij! 

Dit betekent dat hij zijn bestuursfunctie heeft 
moeten neerleggen. 
Wij zijn dan ook op zoek naar een kandidaat  
die zijn plaats wil innemen. 

Momenteel werken wij als bestuur met twee  
heren en drie dames voortreffelijk samen in een  
prettig team. Een derde man zou je dan gewenst 
kunnen noemen, maar is beslist geen vereiste.  
Want wij staan ons vrouwtje! 

Interesse? 

Pleeg dan even een telefoontje naar:  
Hans Alfons  
06 424  218 58 
Of een mailtje: mailnaar@hansalfons.nl 

Gerwin bedankt! 

Alle hens aan dek… 

Wie met enige regelmaat langs het Zeepad bij 
Stadsweiden fietst, ziet daar vanaf de maand mei 
steeds meer vaartuigen liggen op en in de nabij-
heid van de vele kleine strandjes van de wijk. De 
watersport en het wonen nabij het water laten 
zich dan weer onmiskenbaar verenigen voor me-
nig booteigenaar die op die wijze optimaal gebruik 
kan maken van zijn/haar voorliefde voor het dob-
beren op het Wolderwijd. 

Wanneer de blaadjes vallen, wordt het tijd om de 
boten, surfplanken, catamarans en dergelijke net-
jes te bergen. Of de boten moeten netjes worden 
opgelegd in de haven van Harderwijk, of gaan op 
aanhangers mee om elders te worden opgeslagen. 
Zo kunnen de eigenaren in de winter hun heilige 
zeekoe onderhouden en keert de leemte terug 
aan de oevers van het Veluws water. 

Op het oog niets mis mee, ware het niet dat niet 
elke eigenaar van een varend object zich houdt 
aan deze cyclus van te water laten en bergen. Er is 
ook een aantal kapiteins, die de liefde voor het 
schip uit het oog is verloren, of vindt dat het wa-
ter zomer en winter van hen is. Afgedankte surf-
planken en kleine bootjes liggen weg te rotten in 
de rietkraag en grotere boten worden drijvend te 
vondeling achtergelaten. Zo sierlijk als in de zomer 
het speeltuig de strandjes kenmerkt, zo ontsie-
rend en milieubelastend wordt het in de winter. 

De drijvende wrakken, wegrottende bootjes en 
slingerende planken werden onze partij een doorn 

Vanuit de fractie 

mailto:mailnaar@hansalfons.nl
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.landslakelions.nl/wp-content/uploads/2015/10/1385308018_uncle-sam-we-want-you1-kopie_1-300x221.png&imgrefurl=https://www.landslakelions.nl/blog/2015/10/29/wordt-jij-de-nieuwe-secretaris-bestuurslid-gezocht/&docid=I9LG3cCxT-NrXM&tbnid=9U05_9uYeFpucM:&vet=10ahUKEwieycfH9qTUAhUHJlAKHdcJBU8QMwhHKBYwFg..i&w=300&h=221&bih=635&biw=1324&q=bestuurslid&ved=0ahUKEwieycfH9qTUAhUHJlAKHdcJBU8QMwhHKBYwFg&iact=mrc&uact=8
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in het oog. Hoe kan het toch dat dit kan geschie-
den zonder dat er handhavend wordt opgetre-
den? Is het Wolderwijd dan de aangewezen plaats 
om je afgedankt speelgoed te dumpen? 

Dit voorjaar hebben we bij de gemeente aange-
drongen op handhaving door te vragen eigenaren 
op te sporen, deze te sommeren hun wrakken te 
verwijderen en dit anders zelf te doen en de kos-
ten van verwijderen en afvoeren te verhalen waar 
mogelijk op de vervuiler. 

Dat (b)leek nog niet zo eenvoudig: Tikt een bootje 
het strand aan is het Harderwijk die mag handha-
ven, drijft het op het water dan behoort deze 
dankbare taak Rijkswaterstaat toe. Op haar beurt 
echter, vond Rijkswaterstaat het allemaal niet zo 
spannend, het ruimen kreeg geen prioriteit omdat 
de bootjes geen bedreiging vormden voor het 
milieu, zo vond men. 

In onze ogen waanzin! Hoezo geen prioriteit? 
Wegrottende scheepjes met mogelijk onder water 

staande buitenboordmotoren en wie weet wat al 
niet meer dat in de scheepjes is achtergelaten. In 
Natura 2000 gebied nota bene! 

Na verzoek tot actie aan de afdeling Stadsbeheer, 
na mondelinge vragen in de commissievergade-
ring aan het college hebben we uiteindelijk een 
motie (vreemd aan de orde) ingediend tijdens de 
raadsvergadering van 20 april. Eindelijk effect: 
onze motie werd unaniem gesteund vanuit de 
raad en al begin mei was de eerste actie zichtbaar 
bij de strandjes. De eerste bootwrakken zijn het 
water uitgehaald en aan andere boten hangt in-
middels de schriftelijke waarschuwing dat, indien 
niet tijdig wordt geruimd, er wordt geruimd en 
kosten verhaald worden. Het kan dus wel degelijk 
ANDERS in Harderwijk… 

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

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:jack.van.zundert@harderwijkanders.nl
mailto:tanja.groenendaal@hccnet.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8tcSdkKnUAhWGJlAKHVjNCMgQjRwIBw&url=https://www.medemblikactueel.nl/2016/04/07/medemblik-gaat-wrakken-te-water-verwijderen/&psig=AFQjCNGghXS1IcK9MlAlOP1Y7YmlsxihXQ&ust=1496835233204558
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De verkiezingen lijken nog ver weg, maar… 

Veel lieve mensen zijn lid of sympathisant 
van SHA. 

Een van jullie heeft vast wel ergens een 
bejaarde caravan staan.  

Of wellicht een antieke vrachtwagen die 
wij kunnen gebruiken voor onze campag-
ne. Graag! 

Zo ja, bel of mail even naar Tanja Groe-
nendaal.  

Tel.: 0341 420 540 
E-mail: tanja.groenendaal@hccnet.nl 

Nieuws van het Front 

Opvangen 

Terwijl uw favoriete Nieuwsbrief in elkaar ge-
draaid werd door mijn zeer gewaardeerde colle-
ga’s, bereikte onze fractie het bericht dat het col-
lege op heel korte termijn het stuk zal presente-
ren over de omvorming van vier Harderwijkse 
vakantieparken tot woonwijken. Daags erna werd 
ook een tipje van de sluier opgelicht in De Stentor 
met daarin een korte schets door wethouder De 
Jong. Die betoogde wat wij al jaren wisten: De 
verwachting dat Slenck & Horst, Ceintuurbaan, 
Dennenhoek en Onze Woudstee crème de la crè-
me wordt voor de Harderwijkse toeristische sec-
tor is een utopie. Het is beter voor Harderwijk als 
de bestemmingsplannen worden aangepast tot 
een realistische insteek. Er een mooie plek om te 
wonen van te maken, is de insteek. Uiteraard. 

Na jarenlang touwtrekken, debatteren, vergade-
ren, actievoeren zowel voor als achter de scher-
men, is het onze partij gelukt om van de vakantie-
parkenproblematiek een gezamenlijk agendapunt 
te maken. We overtuigden onze coalitiepartners 
om het taboe op te heffen en flinke stappen te 
gaan zetten. Zij hebben dat uitstekend opgevan-
gen. Dat resulteerde vanaf de start op 8 december 
2014 in een drukbezocht taveerne in een mooi en 
sterk samenspel tussen raad, college, ambtenaren 
en vooral de betrokkenen dat, ondanks de grote 
financiële hobbels die er nog zijn, langzaam leidde 
tot de naderende besluitvormingen.   

Wordt uiteraard vervolgd… 

Afvangen 

Eerder berichtte ik hier over VANG. Van Afval Naar 
Grondstof. Grondstoffen worden schaars en het 
aantal kilo restafval wat wij als Harderwijkers in de 
grijze containers gooien is met zijn 208kg per per-
soon per jaar nogal aan de hoge kant. In Ermelo 
ligt het aantal op 110kg en in Putten zelfs op 80kg 
per persoon per jaar.  Veel van wat in de grijze 
container zit, kan worden hergebruikt. En daarom 
is het de bedoeling dat we nog beter ons afval 
gaan scheiden. 

Het college wilde al heel snel hiermee aan de slag: 
op 1 januari 2018 wilde de wethouder al met 
prijsdifferentiatie gaan werken. Dat wil zeggen: 
wie zijn container vaker aan de weg zet, moet 
meer betalen. Mensen zouden dan vanzelf wel 
gaan nadenken over het scheidingsgedrag.   

Daar hebben wij samen met de VVD de hakken in 
het zand gezet. Hoe kun je nu een besluit over een 
onderwerp als afvalscheiding, een onderwerp dat 
elk Harderwijks huishouden raakt, zo bot en zo 

mailto:tanja.groenendaal@hccnet.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJypbl9aTUAhWLJFAKHSwBDukQjRwIBw&url=http://st-bvoc.nl/&psig=AFQjCNHeYzeSxEHTsnot1ySQ7k0jB1SG6w&ust=1496690695858475
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snel doorvoeren zonder open discussies te hou-
den over hoe je afvalvermindering het best kunt 
bewerkstelligen? Er leefden zoveel vragen over dit 
stuk dat we besloten om een debat erover te ei-
sen.  

Tijdens dat debat werd duidelijk dat SHA en de 
VVD niet alleen stonden in hun bedenkingen. En-
kel de Christen Unie bleef het onvoldragen dossier 
met hand en tand verdedigen. De wethouder trok 
zijn conclusie en besloot het doorvoeren uit te 
stellen en weer opnieuw met de raad in gesprek 
te gaan. Dan zullen wij opnieuw hameren op open 
discussies waarbij we een open geest verwachten 
over de diverse denkbare inzamelmethoden. Denk 
hiervoor bijvoorbeeld aan de vuilniszakken in Put-
ten. Ja, ouderwetse vuilniszakken. Dat klinkt heel 
primitief maar Putten doet het qua afval scheiden 
het beste in de gehele regio. Tot nu toe wil Har-
derwijk niets weten van het ter discussie stellen 
van de kliko’s. Dat heeft eerder te maken met 
lopende contracten dan met serieus het beleid 
tegen het licht houden. In die zin is het dapper dat 
de wethouder het stuk heeft teruggetrokken en 
opnieuw het gesprek aan zal gaan.   

Edwin Enklaar (edwin.enklaar @harderwijkanders.nl) 

Zelfredzaamheid 

Zelfredzaamheid en de andere kant van de medaille 

Ik las onlangs een artikel in “De groene Amster-
dammer” over zelfredzaamheid en de andere kant 
van de medaille hiervan. Die zelfredzaamheid lijkt 
namelijk een zware belasting voor veel burgers. 
De hamvraag lijkt te zijn hoeveel eigen verant-
woordelijkheid je van een individu kunt verlangen 
als overheid. Een samenvatting. 

De Nationale Ombudsman schreef in 2014 het 
rapport, “Geen fraudeur, toch boete”. Hierin be-
schrijft hij de uitwerking van de fraudewet in de 

praktijk. De Ombudsman beschrijft talloze  geval-
len waarbij mensen niet met opzet frauderen 
maar wel in de problemen komen. Afgestudeer-
den die niet meteen hun ov-jaarkaart inleveren en 
daardoor een schuld opbouwen, werkzoekenden 
die boetes krijgen omdat ze het overzicht van hun 
sollicitaties verkeerd invullen en gezinnen die vele 
euro’s kwijt zijn aan een incassobureau vanwege 
een gemiste betaling. Administratief leed. Mensen 
zien berichten van instanties over het hoofd, ge-
ven geld uit dat ze beter opzij hadden kunnen 
zetten en soms begrijpen ze de regels gewoonweg 
niet. Dat roept de vraag op of de eisen die worden 
gesteld aan burgers wellicht te hoog zijn.  

Onlangs verscheen ook “Weten is nog geen doen”, 
een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid (WRR). Hierin wordt gecon-
cludeerd dat er een behoorlijk verschil is tussen 
wat er van burgers verwacht wordt en dat wat zij 
daadwerkelijk aankunnen. Volgens de WRR slaagt 
maar liefst de helft (!) van de bevolking er niet in 
om regie te voeren over gezondheid, ziekte en 
zorg. De zelfredzame burger die alle regels snapt 
en weet wat hem te doen staat is een uitzonde-
ring. De samenleving verandert in rap tempo, dit 
wordt ook wel “sociale versnelling” genoemd. Wie 
die ontwikkeling niet bij kan houden heeft een 
probleem. Daarnaast is er sprake van enorme 
keuzevrijheid en inherent daaraan keuzestress. 
Waar sluit ik mijn hypotheek af, welke zorgverze-
keraar is in mijn geval het meest gunstig en hoe zit 
het met mijn pensioen?  

In de afgelopen jaren is de noodzaak van zelfred-
zaamheid toegenomen door de decentralisaties, 
de taken die overgeheveld zijn naar de gemeente. 
De mensen die daar in ieder geval moeite mee 
hebben zijn de laaggeletterden en de mensen die 
moeilijk met een computer overweg kunnen. Vol-
gens de WRR is het resultaat een zelfredzaamheid 
paradox, doordat de overheid van iedereen even 
veel zelfredzaamheid verwacht verliezen sommige 
groepen juist de regie over het eigen leven. Dat 

mailto:jack.van.zundert@harderwijkanders.nl
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kan toch niet de bedoeling zijn.. 

De meest schokkende voorbeeldcasus is voor mij 
die van een alleenstaande ouder met schoolgaan-
de kinderen, een deeltijdbaan met een aanvullen-
de uitkering en een huurwoning. Hij of zij krijgt 
inkomsten van twaalf verschillende instanties. 
Deze ouder moet achttien formulieren invullen. 
Het gaat vooral om de optelsom, niet om dat ene 
formulier. Gedragswetenschappers ontdekten hoe 
het werkt met beslissingen nemen. Hoe meer 
denkwerk een burger verricht hoe groter de kans 
op vermoeidheid en vergissingen. Logisch ook. 
Wie daarnaast in zijn privésituatie zorgen heeft zal 
bijvoorbeeld minder ruimte hebben om te denken 
aan het checken van zijn berichtenbox op mijn-
overheid.nl Met name financiële problemen vor-
men een bedreiging voor het beslisvermogen. 
Geldgebrek lijdt tot stress en dat verkleint de 
mentale bandbreedte nog verder. Het gevolg 
daarvan is vaak nog meer financiële problemen, 
omdat een verkeerde beslissing of nalatigheid 
geld kan kosten. Een vicieuze cirkel! 

In het Ombudsmanrapport “In het krijt bij de 
overheid”  is te lezen hoe mensen steeds dieper 
wegzakken in de schulden omdat ze achterlopen 
bij het betalen van rekeningen aan het UWV en de 
Belastingdienst. Er is dus iets scheef gegroeid in 
de verzorgingsstaat. Een op de drie huishoudens 
heeft onvoldoende reserves om financiële tegen-
slag op te vangen en 1,5 miljoen gezinnen zitten in 
een problematische schuldensituatie of lopen een 
risico daarin te belanden. Wie hulp en ondersteu-
ning nodig heeft moet een hoge mate van admini-
stratieve begaafdheid als tegenprestatie bieden. 
Een misstap wordt bestraft met maatregelen die 
zijn bedacht uit angst er bewust misbruik gemaakt 
zou kunnen worden van regelingen. 

De WRR roept de overheid op om begripvoller te 
zijn wanneer mensen onder mentale druk staan. 
Minder sancties dus. Dat zijn haalbare veranderin-
gen waarmee de overheid zich barmhartiger kan 
tonen. Maar…uiteindelijk pleit de WRR voor meer 

terughoudend te zijn  met het bieden van keuze-
vrijheden als het gaat om ‘essentiële financiële 
voorzieningen’ zoals ziektekosten en pensioenen. 
Dat is een appél dat recht tegen de tijdgeest in-
gaat. Bij zorg en pensioen wordt juist steeds meer 
van individuen verwacht. Dus is dit het moment 
om te bezien of iedereen ook echt uit de voeten 
kan met nog meer keuzevrijheid.  

Een boeiend onderwerp vind ik. Als sociaal liberaal 
ben ik een fervent voorstander van keuzevrijheid 
maar het lezen van dit artikel zette mij wel aan het 
denken. Wij werken bij Harderwijk Anders steeds 
meer themagericht, ik kan me voorstellen dat on-
ze themagroep “zorg en welzijn” dit onderwerp 
eens onder de loep neemt om te kijken naar de 
lokale situatie. Wil je meedenken? Laat het me 
weten! 

Gertien Koster (gertien.koster@harderwijkanders.nl) 

Duurzaam 

Wat is DUURZAAM? En wat gaan wij daar ANDERS 
in doen? 

Op 17 juni is er een training debatvaardigheden 
voor (toekomstige) raadsleden. Een van de op-
drachten is het voorbereiden op het thema duur-
zaamheid. Daar kun je natuurlijk van alles onder 
verstaan. De vraag is dan ook bij deze aan u lezer 
en kiezer: waar wilt u voor gaan? Daarom even 
mijn eigen droom, het milieubloed en de maat-
schappelijke bewogenheid kruipt soms toch waar 
het niet gaan kan. Of toch wel? Ga even mee in de 
volgende gedachtegang. 

Stel dat Harderwijk, net als de stad Freiburg, 
streeft naar energieneutraal. En daarmee tegelij-
kertijd het nadeel van de A28 omzet in een voor-
deel. Door energieopwekkende geluidswering aan 
te brengen, slaan we heel veel vliegen in één klap. 
Er is namelijk een hele goede stroom die zo op 
gang komt. En die reikt verder dan ons stadje. 

Want stel je eens voor dat… 

Daarmee de doorontwikkeling van duurzame 
technologieën een vlucht neemt. Wij hebben hier 
namelijk water en wind in overvloed, die we niet 
alleen kunnen gebruiken om te recreëren, maar 

mailto:gertien.koster@harderwijkanders.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7oe3mg6nUAhWHLlAKHbiPCqoQjRwIBw&url=http://www.vodw.com/veranderingen-in-de-financiele-wereld/&psig=AFQjCNFNzohwqNWU4H5v5d5M_TzbjL1Hug&ust=1496831829286187


GEWORTELD IN DE SAMENLEVING

P a g i n a  9 

ook om wereldwijd vooruitgang te realiseren. 
Golfslag om energie uit op te wekken, waarop het 
Dolfinarium de tent draait. En windmolens als 
kunstobjecten (Google maar even) die een pu-
bliekstrekker kunnen worden. Geen sterk staaltje 
of zomaar een verhaaltje, het kan als wij ervoor 
kiezen. Dat zou pas een sprong voorwaarts zijn. Er 
komen meer toeristen naar Harderwijk, en omdat 
we geen import van buiten qua stroom nodig 
hebben, kunnen winkels in hun speciaalzaken in-
vesteren.  

En dankzij ons kampt de wereld ook wat minder 
met de kolossale problemen, die zelfs uitstralen 
naar Harderwijk. Want onze stap naar energieneu-
traal zal het hele economische systeem verande-
ren. Er zal werkgelegenheid door ontstaan, want 
naast banen in deze lokale energiebedrijven, zul-
len bedrijvigheid en bewoners door de voorbeeld-
functie aangetrokken worden. Met dit groene 
goud dragen we bij aan een beter Harderwijk en 
een betere wereld. Zo kunnen we er mede voor 
zorgen dat door de oneindige beschikbaarheid van 
zon en wind wereldwijd de prijs van energie 
enorm daalt. In landen waar de problemen vele 
malen groter zijn dan hier in Harderwijk, kan irri-
gatie ineens betaalbaar zijn. Voorheen onvrucht-
bare gronden zijn verleden tijd en hongersnood 
daarmee eveneens. Organisaties die oliegelden 
voor dubieuze praktijken inzetten, zien hun geld-

stroom opdrogen, waardoor vluchtelingenstro-
men tot de verleden tijd behoren. Omdat wij be-
ginnen met voorbeeldfunctie invullen door zelf-
voorzienend te zijn. Zo kunnen we ook daar en 
dan zeggen mede mogelijk door Stadspartij Har-
derwijk Anders.  

Stel dat we dit gewoon gaan doen, omdat het kan. 
In het klein beschouwd lijkt het misschien groot, 
maar wij geloven erin dat het groots kan zijn, ze-
ker in het grotere verband. Wij zijn geworteld in 
de samenleving en doorbreken de denkfout die de 
democratie lang heeft gemaakt. Wij denken inte-
graal, omdat dit de kans is om Harderwijk en 
daarmee heel de wereld een mooie plek te maken 
om te wonen, te werken, te leven enzovoorts.  

Zit u ook regelmatig op feesten en partijen mee te 
klagen over politiek en hoe onze democratische 
waarden te grabbel worden gegooid. Zonde van 
de tijd en energie, want daardoor verandert er 
geen zak. Het is alleen steeds weer een beetje 
meer te laat aan het worden. Tijd op zich doet 
namelijk helemaal niks. Het zijn onze acties die er 
toe doen. Dus steek uw tijd en energie liever in 
het met ons ANDERS denken en doen. 

Wow, ik vind het een pracht van een krachtver-
haal geworden. Echt anders! En samen kunnen we 
de kennis(sen) en kunde bundelen om de wereld 
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elke dag een beetje beter te maken. Er is nog plek 
in de training, dus mocht dit de nieuwsgierigheid 
geprikkeld hebben, trek gewoon de stoute schoe-
nen aan en denk en doe mee. 

Marjan van der Harst 

Vrij naar het kerstessay van Rob Wijnberg. 

Vanuit het stadhuis 

Wat vliegt de tijd. Het is al meer dan drie jaar ge-
leden dat onze partij voor het eerst coalitiegenoot 
werd en ik wethouder van een ambitieus en ge-
dreven college. Een college dat verbinding zocht 
met elkaar in een tijd dat het nog crisis was en 
vanuit een cultuuromslag de zaken is gaan aan-
pakken.  

Grote onderwerpen stonden op de rol waarbij 
daadkracht en keuzes maken het parool was. Niet 
uitgaan van bedreigingen en onmogelijkheden, 
maar denken vanuit oplossingen en kansen. Geen 
nee mits, maar ja tenzij!! Een omslag van buiten 
naar binnen en initiatieven vanuit de stad facilite-
ren en enthousiasmeren. Niet bang zijn om los te 
laten, maar wel ingrijpen als het nodig is en geen 
bestuursstijl van pappen en nathouden. 

Onderwerpen aanpakken die ook veel impact 
hebben op de inwoners van de stad en waarbij we 
een duidelijke koers hebben ingezet. Elkaar daar-
bij steunen vanuit vertrouwen met als leidraad het 
collegeprogramma. De koers is duidelijk en vast: 
volledige inzet op een sociale, leefbare en aan-
trekkelijke stad en gebruik maken van alle mooie 
voorzieningen en mogelijkheden van de stad voor 
onze inwoners, alle bezoekers en toeristen die ons 
steeds meer weten te vinden. Blijven investeren in 
grote projecten die Harderwijk klaar maken voor 
de toekomst en wat mooi dat Waterfront nu vol-
ledig op stoom is, de stationsomgeving met tunnel 
gerealiseerd is en in Drielanden de woningbouw 
weer opgepakt wordt. 

In mijn portefeuille sociaal domein heb ik samen 
met Christianne van der Wal de decentralisaties 
van de WMO, Jeugdwet en Participatiewet tot 
stand gebracht en u weet ongetwijfeld nog wel 
dat eind 2014 velen dachten dat dit tot chaos zou 

leiden. En wat mooi om nu te constateren dat wij 
samen met onze medewerkers deze wetten uit-
voeren vanuit de gedachte dat de inwoner cen-
traal staat. De aanpak van Harderwijk is maatwerk 
en achterhalen wat de vraag is achter de vraag. 
Oplossingen zoeken waarbij onze klanten zoveel 
mogelijk zelf de regie hebben bij hun eigen plan. 
We willen dat onze medewerkers integraal wer-
ken en beslissingen nemen vanuit de casussen 
waarbij alle drie de wetten van toepassing zijn. Dit 
proces van transformeren is nog lang niet voltooid, 
maar we zijn op de goede weg en mijn rol is voor-
namelijk vertrouwen, vrijheid en mandaat geven 
om de juiste beslissingen te nemen. Van fouten 
leren we en als politiek verantwoordelijk bestuur-
der sta ik volledig achter deze werkwijze. 

Heel veel mooie resultaten zijn te benoemen, 
maar waar ik ook echt blij van wordt zijn de vele 
initiatieven vanuit de sectoren cultuur, economie, 
zorg en welzijn. De laatste jaren hebben partijen 
elkaar gevonden en zijn verbindingen aangegaan. 
Evenementen, festivals, projecten, marketing en 
uitvoering worden nu samen opgepakt en men 
weet elkaar steeds beter te vinden. Men ziet de 
meerwaarde daarvan in en wij als gemeente facili-
teren vooral en natuurlijk ook extra steun door 
budgetten en subsidies. Een paar voorbeelden 
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daarvan: Talenthouse waar jongerenwerk inhoud 
krijgt, Blije Bietjes Foodfestival, Endura waar duur-
zaamheid op de agenda staat, Donkere Dagen 
Festival, de Cultuurwijzer, Podiumspektakel, oude-
renzorg vanuit samenwerkingsverband Gezond 
Veluwe, de leerorkesten van Cultuurkust en de 
Popschool, de netwerken rondom de kwetsbare 
mensen en daklozen, professionalisering van Win-
terstad, Heerlijk Harderwijk, de projecten Laagge-
letterdheid van de Bieb en Stichting Welkom 
Vluchtelingen Harderwijk. Ik kan over deze voor-
beelden bladzijden uitweiden en nog heel veel 
andere onderwerpen aanhalen, maar dan is er 
geen ruimte meer voor de andere bijdragen van 
deze Nieuwsbrief. 

Natuurlijk nog iets over ons eigen politieke speer-
punt, van Stadspartij Harderwijk Anders, de va-
kantieparken. Een lange weg om alles zorgvuldig 
uit te zoeken en de belangen samen met de eige-
naren en ondernemers af te wegen, maar wet-
houder Jeroen de Jong is nu zover om voorstellen 
vanuit het college te bespreken met de raad.  

De klus is nog niet af en het komende jaar is nog 
genoeg te doen en wat ben ik u dankbaar dat u 
mij het vertrouwen geeft om ook de komende 
periode vanaf 2018 kandidaat wethouder te zijn 
voor onze mooie vooruitstrevende en ANDERE 
partij. 

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

En een wereldtune! 

Bent jij de vrouw of man met een fantas-
tisch muzikaal gevoel? Dan zoeken wij 
jou! 

Bij een campagne hoort een stukje her-
kenbaarheid en dat is een tune.  

Wie kan ons helpen en maakt een 
wereldhit?  

Jij? 

Bel of mail ons: 
Marjan van der Harst 
Tel. 0341 413 882 
E-mail: marjanvanderharst@gmail.com 

Talk of the Town 

Identiteit 

Waarde lezer, op deze plek had de voortreffelijke 
column van Özcan Akyol moeten komen te staan. 
En verdraaid, hij stond er al. Tot ik het lumineuze 
idee kreeg om toch maar eventjes de hoofdredac-
tie van de Stentor te vragen of ik dit zo maar kon 
c.q. mocht plaatsen. Nou, tot mijn grote schrik 
kreeg ik, na een snelle mailwisseling, onderstaand 
berichtje terug en daar ging ons feestje. En we 
zaten in het allerlaatste stadium van onze Nieuws-
brief! Tijd voor een nieuwe column was er niet. 

mailto:gert-jan.van.noort@harderwijkanders.nl
mailto:marjanvanderharst@gmail.com
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://vignette3.wikia.nocookie.net/sixflags/images/f/f7/Looney_Tunes_logo.jpg/revision/latest?cb%3D20141029105507&imgrefurl=http://sixflags.wikia.com/wiki/Looney_Tunes&docid=oEBOMtmyh-GxIM&tbnid=AZQz9odngZc1kM:&vet=10ahUKEwjXzZaj-KTUAhWCYVAKHc_2AOY4yAEQMwgJKAcwBw..i&w=967&h=800&bih=635&biw=1324&q=tune&ved=0ahUKEwjXzZaj-KTUAhWCYVAKHc_2AOY4yAEQMwgJKAcwBw&iact=mrc&uact=8
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Vandaar dat ik deze ‘tragedie’ met u deel. U ziet 
het, het leven van een redacteurtje gaat niet altijd 
over rozen.  

Beste lezer, ons aller Pietje Bell heeft er toch nog 
iets van proberen te maken. Ondanks alles wens ik 
u toch nog het nodige leesplezier!   

---------- Doorgestuurd bericht ---------- 
Van: Hans Ebbens <hans-ebbens@hetnet.nl> 
Datum: 6 juni 2017 om 15:01 
Onderwerp: Verzoekje 
Aan: hoofdredactie@destentor.nl 

Beste redactie, 

Ben maar een bescheiden redacteurtje die met 
veel plezier de nieuwsbrief probeert te maken 
voor onze partij Stadspartij Harderwijk Anders. In 
de Stentor van afgelopen zaterdag stond de co-
lumn ‘Identiteit’ van Özcan Akyol. Die maakte op 
mij de nodige indruk.  

Mijn verzoek aan u is dan ook: mag ik voor onze 
nieuwsbrief dit artikel integraal overnemen? Ik 
zou u eeuwig dankbaar zijn! Het gaat over een 
bescheiden nieuwsbrief bestemd voor zo’n 120 
lezers, die ik dit fraaie epistel niet wil onthouden. 
Het is tevens een piepklein stukje reclame voor 
uw zeer lezenswaardig dagblad. 

Ik hoop op uw medewerking! 

Met hartelijke groet, 

Hans Ebbens 

Tel 0341 453 178 

Het antwoord kwam de volgende dag: 

Van: d.vmalkenhorst@wegenermail.nl 
[mailto:d.vmalkenhorst@wegenermail.nl]  
Namens Hoofdredactie de Stentor 
Verzonden: dinsdag 6 juni 2017 15:14 
Aan: Copyright Persgroep 
Onderwerp: Fwd: Verzoekje 
Geachte heer Ebbens, 
Wij begrijpen uw verzoek maar kunnen in ver-
band met auteursrechten helaas geen toestem-
ming geven. Wel kunnen wij u toestaan om twee 
citaten van maximaal 50 woorden per citaat uit 
de column te gebruiken. Uiteraard met bronver-
melding van auteur en krant. 
Veel succes met uw nieuwsbrief. 

Met vriendelijke groeten, 

mr. Geurt Bos 

Manager Auteursrecht de Persgroep Nederland 

06-10286983 

geurt.bos@persgroep.nl 

copyright@persgroep.nl 

Dan nu de twee citaten die wij wel mochten plaat-
sen, met dank aan de redactie van de Stentor: 

‘Remonstrantse theologen kwamen deze week 
met een gewaagd idee: ’Laten we tweede pink-
sterdag inruilen voor het Suikerfeest’. Volgens 
predikante en theoloog Christa Anbeek kan een 
dergelijke maatregel leiden tot meer acceptatie 
tussen verschillende religieuze groepen in onze 
samenleving. 

mailto:hans-ebbens@hetnet.nl
mailto:hoofdredactie@destentor.nl
mailto:d.vmalkenhorst@wegenermail.nl
mailto:d.vmalkenhorst@wegenermail.nl
mailto:naam.achternaam@persgroep.nl
mailto:copyright@persgroep.nl
http://www.persgroep.nl/


GEWORTELD IN DE SAMENLEVING

P a g i n a  13 

Özcan Akyol 

Er is in Nederland genoeg ruimte voor extra feest-
dagen: De dag van de Arbeid, Bevrijdingsdag en 
wellicht iets uit een andere cultuur, die hoort bij 
nieuwe bewoners. Maar dat betekent niet dat al 
het oude maar moet verdwijnen. We hebben 
maatstaven en ijkpunten nodig, die bepalen uit-
eindelijk wie we in essentie zijn. Het accepteren 
van anderen betekent niet dat we aan zelfverloo-
chening moeten doen.’ 

Noot van Pietje Bell:   
Nederland is geloof ik, samen met België en 
Noord-Duitsland, een van de weinige landen waar 
de tweede paas- en pinksterdagen in ere worden 
gehouden. Dat komt mede doordat vroeger alleen 
de christelijke feestdagen vrije dagen waren. Men 
plakte er dus zo links en rechts wat aan vast. Zo 
had de gewone burger wat meer vrije tijd. Laten 
we dit dan ook maar gewoon zo houden. Zoveel 
feestdagen hebben wij tenslotte niet.     

Maar waarom geven wij de twee overige grote 
monotheïstische godsdiensten jodendom en islam 
(op volgorde van geboorte), ook niet hun eigen 
feestje. Bijvoorbeeld voor de Joden Jom Kipoer 
(Grote Verzoendag) en de islam krijgt dan eindelijk 
het Suikerfeest (viering van het einde van de ra-
madan). Lekker twee vrije dagen erbij en iedereen 
tevreden, toch? 

Het mooiste zou natuurlijk zijn, samen op één dag. 
Maar dat lijkt mij voorlopig nog een utopie. 

Pietje Bell   

Agenda 

Zet vast in je agenda (uitnodigingen volgen nog!) 
Algemene ledenvergadering: 
Dinsdag 24 oktober en dinsdag 12 december. 
Met veel informatie over de komende verkiezin-
gen. Komen dus! 

Colofon 

Aan deze nieuwsbrief werkten mee:  
Hans Alfons, Pietje Bell, Edwin Enklaar, Marjan 
van der Harst, Gertien Koster, Gert Jan van 
Noort, 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 

En ook dit jaar wensen wij jullie weer een 
verrukkelijke vakantie! 

mailto:hans-ebbens@hetnet.nl
https://www.facebook.com/StadspartijHarderwijkAnders
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://cloud.pubble.nl/d9c7ad83/content/2017/1/7249bdf3-f76f-49f9-9ff2-11530f92186a.jpg&imgrefurl=http://www.deventerpost.nl/nieuws/cultuur/162355/schrijver-ozcan-akyol-op-zoek-naar-zijn-familie-in-turkije&docid=XRSVdV5BaE__bM&tbnid=N-AFBfF2dya1tM:&vet=10ahUKEwiImLj5uqnUAhWPLFAKHaMrCisQMwhpKCwwLA..i&w=638&h=376&bih=635&biw=1324&q=ozcan%20akyol&ved=0ahUKEwiImLj5uqnUAhWPLFAKHaMrCisQMwhpKCwwLA&iact=mrc&uact=8



