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Van de voorzitter 

Er wordt momenteel op diverse fronten hard ge-
werkt aan de campagne voor de komende ge-
meenteraadsverkiezingen. De communicatie-, 
programma- en kiescommissie, hebben ook in de 
zomermaanden doorgewerkt en de resultaten zijn 
er dan ook naar. 

Bij het lezen van de Nieuwsbrief staan we net voor 
of heeft het campagneteam net ‘Pizza en Politics’ 
achter de rug (9 september). Een zeer creatief 
team, dat een uitdagend campagneplan heeft 
opgesteld. Veel leuke en unieke ideeën, zoals het 
op 5 september aanbieden van een volledig inge-
richte duurzaamheidskoffer, aangeboden aan de 
wethouder duurzaamheid. Dit was georganiseerd 
omdat het toen in Nederland de dag van de duur-
zaamheid was. Jammer dat ik het hier niet met 
jullie kan delen, maar gedurende het traject naar 
de verkiezingen zal Harderwijk kennismaken met 
dit plan. In deze Nieuwsbrief komt Gertien Koster 
hier nog op terug.  

Wij zijn in de afgelopen jaren in verschillende wij-
ken van onze stad geweest en hebben daar met 
de wijkbewoners gesproken. Tevens werden er 

door het fractieteam regelmatig werkbezoeken 
afgelegd bij bedrijven, verenigingen en instellin-
gen. Wij hechten heel veel waarde aan deze con-
tactmomenten, want onze partij komt immers op 
voor hun belangen in de Gemeenteraad en we 
gebruiken dit als input voor ons verkiezingspro-
gramma 2018-2022. Het verkiezingsprogramma 
staat in de steigers en zal de komende tijd nog 
worden aangevuld en fijn geslepen. Hiervoor heb-
ben Henk Vermeer en Gerwin te Pas voor “Pizza 
en Politics” een aantal belangrijke onderwerpen 
uit het verkiezingsprogramma gekozen, om deze 
in diverse sessies te gaan bediscussiëren met de 
aanwezige Harderwijkers. 

De kandidaat raadsleden gaan de komende weken 
de wijken in om een aantal standpunten aan de 
wijkbewoners voor te leggen en zo mogelijk pun-
ten voor ons programma op te halen. In de ko-
mende ledenvergadering op dinsdag 24 oktober 
zal het conceptprogramma worden gepresenteerd 
waarbij de trekkers van het programma of van een 
bepaald 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 aanpas-
sen. In de ledenvergadering van dinsdag 12 de-
cember zal het programma definitief worden 
vastgesteld. 

De Kiescommissie is druk bezig met het spreken 
van de kandidaat raadsleden en hopen eind sep-
tember/begin oktober, een conceptlijst aan het 
bestuur aan te kunnen bieden. In de maand no-
vember zullen de kandidaat raadsleden door mij 
in een persoonlijk gesprek op de hoogte worden 
gesteld van hun positie op de kieslijst. Tijdens de 
Ledenvergadering van dinsdag 12 december zul-
len de kandidaat raadsleden zich in een pitch aan 
de leden voorstellen. Zij kunnen in deze pitch ook 
aangeven, wat zij vinden van hun positie op de 
kieslijst. Uiteindelijk is het aan de Algemene Le-
denvergadering om de lijst vast te stellen. 
Politiek heeft onze fractie een moeilijk maar moe-
dig besluit genomen. In ons partijprogramma staat 
dat wij voor een theater op de locatie van de (ou-
de) bibliotheek aan de Academiestraat zijn. Het 
college had hiervoor ook een voorstel bij de Raad 
voorgelegd. Omdat binnen de coalitiepartijen er 
verschillende opties nog openstonden zou er na 
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ruim 15 jaar weer geen besluit worden genomen. 
Moedig vind ik de stap om met de 4 coalitiepartij-
en toch tot een compromis te komen, waarbij al 
de partijen veel water bij de wijn hebben gedaan, 
om een eind te maken aan een soap die al veel te 
lang heeft geduurd.  

De komende Ledenvergadering zullen nog twee 
zaken worden voorgelegd. Als eerste wil het be-
stuur duidelijkheid scheppen over de naamvoering 
van de partij. In het verleden heeft het bestuur 
aangegeven dat de doopnaam van de partij was 
‘Stadspartij Harderwijk Anders’ (staat bovenaan 
op de kieslijst) en de roepnaam ‘Harderwijk An-
ders’ (wordt in de Raad gebruikt). In de lokale pers 
worden de namen door elkaar gebruikt. Hier wil 
het bestuur een eind aan maken en zal de komen-
de Ledenvergadering met een voorstel komen. 
Hiervoor zullen mogelijk de statuten dienen te 
werden veranderd en daar is een besluit van de 
ALV voor nodig. 

Als tweede zal het bestuur met een voorstel ko-
men om de lijsttrekker te kiezen. Dit ligt meer in 
het verlengde met het tijdstip dat het bestuur 
voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen van 
2022 start met de selectie van een kandidaat wet-
houder. Die selectie zal al ongeveer een jaar voor 
de selectie voor de kieslijst plaats vinden en dan is 
het logisch dat de kandidaat wethouder lijsttrek-
ker wordt. 

Hans Alfons (hans.alfons @harderwijkanders.nl) 

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! 

mailto:jack.van.zundert@harderwijkanders.nl
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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Voorstellen: Gert Jan van Noort 

Nog een half jaartje en er zijn weer verkiezingen. 
Gemeenteraadsverkiezingen wel te verstaan. Van-
daar dat wij alle direct betrokkenen nog even kort 
en soms wat langer het woord schenken. Van de 
een krijgt u wat meer, van de ander wat minder te 
horen. Ook komt niet iedereen aan het woord. Dat 
bewaren wij voor uw volgende Nieuwsbrief van 
december. Nu als eerste…  

Gert Jan van Noort - Wethouder 

Zoals u weet mag ik namens onze partij wethou-
der zijn in onze mooie stad. Een enorme uitdaging 
om dagelijks te werken vanuit een visie waar onze 
inwoners centraal staan. Vanuit mijn betrokken-
heid passen met name de onderwerpen zorg, wel-
zijn en cultuur helemaal bij mij en krijg ik vanuit 
het college en de raad de mogelijkheden om 
vooral mensen, organisaties, ondernemers en 
instellingen met elkaar te verbinden en te laten 
samenwerken. Mijn bestuursstijl is enthousiasme-
ren, initiëren en faciliteren en durven los te laten. 
Wil je iets voor elkaar krijgen dan moet je het sa-
men doen en daadkracht tonen. Durven te beslis-
sen en daarvoor mandaat te geven en verant-
woordelijk te zijn. 

Dat is ook de kern en boodschap van onze partij. 
Veranderen en vernieuwen vanuit een cultuur 
waarbij participatie de kracht is en meedoen het 
doel. 

Met mijn collega's en ambtenaren werken we 
hard aan de toekomst van Harderwijk en Hierden 
en zijn we op zoek naar kansen en oplossingen 

voor een ieder en met name voor de kwetsbaren 
in onze stad. 

Het is een voorrecht om te werken en een radar 
te zijn in het publieke domein. Ik blijf mijn uiterste 
best doen mij hiervoor in te zetten. 

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

Voorstellen: Edwin Enklaar 

Edwin Enklaar - Raadslid 

Het bijzondere aan Harderwijk is dat we een dorp 
zijn met stadse allure. Er is een groot ziekenhuis, 
er is veel bedrijvigheid van diverse pluimage en er 
is een keur aan gezellige cafés en restaurants. 
Harderwijk is een perfecte broedplaats van inspi-
ratie en creativiteit op velerlei gebieden.  

Tegelijkertijd zijn we geen stad van honderddui-
zenden inwoners. Nee, we halen nog niet eens de 
vijftigduizend. Dat is wat ik de dorpse kant van de 
stad noem en ik zie dat als een voordeel. Hier 
kennen de meeste mensen elkaar en dat zorgt 
voor een instelling waarbij we elkaar helpen met 
van alles en nog wat. Kijk eens naar het uitgebrei-
de vrijwilligersnetwerk dat hier actief is. Om nog 
maar te zwijgen over de historische binnenstad en 
de prachtige natuur in ons buitengebied. Daar 
mag je best trots op zijn.  

Dat neemt niet weg dat veel mensen problemen 
hebben. Oplossingsgericht denken helpt daarbij. 
Meepraten en meedoen is daarbij mijn motto. De 
kennis ligt op straat en daar moet de gemeente 

mailto:gert-jan.van.noort@harderwijkanders.nl
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gebruik van maken. Ik sta ervoor die kennis van de 
straat op te halen en bij de gemeente naar binnen 
te brengen. Zo kunnen we effectief verder werken 
aan een Harderwijk waar u betaalbaar kunt wonen 
zoals u dat wilt, een Harderwijk waar onderne-
mers de vrijheid hebben te werken wanneer zij 
willen en bovenal een veilig Harderwijk waar u 
volop mee kan doen aan alles wat u aan het hart 
gaat. Om dat zo goed mogelijk gestalte te geven, 
ben ik met veel overtuiging lid geworden van Har-
derwijk Anders. Een nuchtere, informeel opere-
rende partij die de mensen op straat centraal 
stelt. Dat nuchtere en informele past bij mij. Geen 
vastgeroeste, landelijk geïnspireerde idealen maar 
kijken met open blik naar hetgeen we in Harder-
wijk willen en daar naar handelen. Samen denken 
en daarna samen doen. 

De afgelopen vier jaar heb ik mij met veel enthou-
siasme ingezet als raadslid voor Harderwijk An-
ders. Het is een spannende periode geweest 
waarin we voor het eerst deelnamen aan de coali-
tie. Een rol waarin we nog wat moesten groeien 
maar ik denk dat we wel geslaagd zijn. Maar het 
moet zich nog verder ontwikkelen. Voor het eerst 
is er een stadsbestuur dat de blik van binnen naar 
buiten heeft verlegd. Dat is winst maar het is ook 
wennen en dus is er op sommige vlakken nog vol-
op verbetering nodig.  

Daarom stel ik mij opnieuw kandidaat voor het 
raadslidmaatschap. Ik zou graag voor u willen 
werken om uw stem nog vaker en nog beter tot 
zijn recht te laten komen. Zo kennen we in Har-
derwijk nog altijd geen volksraadpleging. In het 
licht van Brexit en Oekraïne heeft het begrip ‘refe-
rendum’ wat deuken opgelopen. Maar op lokaal 
niveau is er een wereld te winnen door op gere-
gelde tijden de inwoners te vragen naar wat zij 
willen als het gaat om koopzondag, afvalscheiding, 
cultuur en wonen. Deze dingen gaan immers ie-
dereen aan. 

De volgende doelen zou ik de komende vier jaar 
willen verwezenlijken. 

• Vrij wonen / een goed einde van het pro-
ject Vitale Vakantieparken

• Koopzondag
• Geen geluidsoverlast meer van de A28
• Volksraadpleging / referendum

• Terugdringen wachtlijsten. Met extra veel
aandacht aan betaalbare eenpersoonswo-
ningen voor jongeren en ouderen.

• Effectieve afvalscheiding waar iedereen
achter kan staan.

• Geen idiote verkeerssituaties meer in Har-
derwijk.

Mijn naam is Edwin Enklaar en ik woon samen met 
een fijn gezin bijna mijn hele leven in Harderwijk. 
Werken doe ik in Amersfoort op de logistieke af-
deling van een groot internationaal opererend 
bedrijf. Kiest u voor mij, dan kiest u voor een ge-
dreven en nuchtere benadering van zaken waarbij 
altijd alle kanten belicht zullen zijn. 

Edwin Enklaar (edwin.enklaar @harderwijkanders.nl) 

Voorstellen: Gertien Koster 

Gertien Koster - Raadslid 

De meeste mensen kennen mij wel doordat ik al 
een tijdje raadslid ben.  
Ik ben 51 jaar, ben geboren en getogen in Har-
derwijk maar heb tijdens mijn studietijd en vlak 
daarna wel elders gewoond. Ik woon nu al weer 
25 jaar in Harderwijk waarvan ruim 20 jaar in de 
binnenstad. Ik heb een volwassen dochter en 
twee kleindochters op wie ik regelmatig met veel 
plezier pas. Ik was bijna 30 jaar samen met Martin, 
helaas overleed hij in maart 2014 aan een hersen-
tumor, hij was maar korte tijd ziek. Doordat hij 
ziek werd en overleed in de verkiezingstijd ben ik 
de afgelopen raadsperiode raar gestart. Inmiddels 

mailto:jack.van.zundert@harderwijkanders.nl
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heb ik mijn enthousiasme en motivatie terug ge-
vonden in de politiek en ook privé gaat het weer 
heel goed met mij. Mijn relativeringsvermogen, 
humor en veerkracht hebben daar zeker aan bij-
gedragen maar ook de steun van heel veel vrien-
den en kennissen. Zo’n verlies meemaken deed 
mij extra beseffen dat het leven kort is waardoor 
ik er zelf graag alles uit wil halen. 

Ik reis graag, vind het fijn om allerlei mensen te 
ontmoeten en ben nogal outgoing. Ik ben vrijwilli-
ger bij LaLaLand in mei en bij de kunstijsbaan in de 
winter. Ik ben graag bezig met van alles dat ver-
bindt en verrast, met kunst en cultuur en ik heb 
ook veel affiniteit met zorg, welzijn, onderwijs, 
sport, economie, toerisme en duurzaamheid. Ik 
houd van absurde humor. En van hard werken, 
maar ook van ontspannen en plezier maken. 

Ik ken veel mensen in Harderwijk. Ouderen ken ik 
veelal via mijn ouders en mijn werk, jonge mensen 
via mijn dochter en haar kinderen maar ook ken ik 
veel mensen doordat ik als maatschappelijk wer-
ker heb gewerkt in het St Jansdal, bij Sonnevanck, 
bij Tactus Verslavingszorg en als bedrijfsmaat-
schappelijk werker bij de ArboUnie in Harderwijk. 
Ik ben lange tijd lid geweest van het Humanistisch 
Verbond en namens die club zat ik in het bestuur 
van De Aanleg. Natuurlijk ken ik inmiddels ook 
veel mensen door de politiek. 

Zoals gezegd ben ik raar gestart deze raadsperio-
de en mede om die reden heb ik mij aangemeld 
bij de kiescommissie. Graag zou ik nog een raads-
periode, of een deel daarvan, meedoen en daarna 
op een positieve manier stoppen en het stokje 
aan iemand overdragen die ik dan hopelijk heb 
mogen helpen inwerken.  

Gertien Koster (gertien.koster@harderwijkanders.nl) 

Voorstellen: Jack van Zundert 

Jack van Zundert – Fractievoorzitter 

Einde vakantie, einde rust… 

Wie kent de uitdrukking niet, ‘de tijd vliegt’? Voor 
onze fractie is dat zeker waar. Waar we twee 
maanden geleden nog dachten aan een heerlijk 
rustig zomerreces, staat vanaf september alles in 
het teken van de gemeenteraadsverkiezingen in 
maart 2018. Het programma wordt geschreven, 
over campagnevoeren wordt nagedacht, een 
nieuwe groslijst wordt opgesteld met kandidaat-
raadsleden en al deze zaken worden ook nog eens 
ter goedkeuring voorgelegd aan onze leden. 

Niet alleen de bovenstaande items zijn onderwerp 
van voorbereiding op de verkiezingen, ook het 
gedrag van de fracties zie je individueler worden. 
Er worden door fracties soms vragen gesteld 
waarvan je aanvoelt dat het niet gaat om de 
noodzaak van een situatie, maar om de behoefte 
om gezien te worden. Ja, zien en gezien worden, 

Pizza & Politics 
Zaterdagmiddag 9 september a.s. 

Zien en gezien worden en van alles over de 
politiek in Harderwijk. 

In ’t Klooster, Kloosterplein Harderwijk. 
U komt toch ook? 

Zie ook: www.harderwijkanders.nl  

mailto:gertien.koster@harderwijkanders.nl
http://www.harderwijkanders.nl/
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dat is waar het vooral om gaat de komende 
maanden, ook bij (Stadspartij) Harderwijk Anders. 

Zien wil vooral zeggen: je ogen openhouden voor 
wat er leeft in de maatschappij. Weten wat er 
speelt in wijken en buurten, op gebied van milieu, 
veiligheid, onderwijs, woningbouw, lokale econo-
mie, vergrijzing, vereenzaming, verkeer, buurt-
ontwikkeling en ga zo maar door. 

Gezien worden wil vooral zeggen dat we ervoor 
moeten zorgen dat we in de gemeente zichtbaar 
zijn. Dat we onze successen benoemen op de so-
ciale media, in kranten, in interviews, maar ook 
actief de ‘buitenwereld’ meenemen in de keuzes 
die wij maken. 

Een mooi moment van zowel zien als gezien wor-
den is onze pizza&politics middag op 9 september 
in ‘t Klooster. Samen met belanghebbenden, pro-
fessionals, geïnteresseerden en raadsleden praten 
we over thema’s als duurzaamheid en milieu, een-
zaamheid en zelfredzaamheid, veiligheid en leef-
baarheid en over wonen. 

Deze middag mag gezien worden als aftrap naar 
weer een intensieve periode van campagnevoe-
ren. Niet alleen om vooruit te denken maar ook 
om iedereen de kans te geven om ons te bevragen 
op onze successen van afgelopen periode: wat 
hebben we bereikt, op welke wijze maar ook waar 
hebben we niet in kunnen slagen. 

Als fractievoorzitter wil ik iedere lezer vragen kri-
tisch met ons mee te denken, mee campagne te 
voeren en jullie omgeving mee te nemen in wie 
wij zijn en waar we voor staan. Na drieënhalf jaar 
coalitiepartij te zijn geweest, staan we sterker dan 
ooit om die rol opnieuw in te nemen, met een 
pracht team aan mogelijke kandidaten voor een 
raadszetel. Ik kijk nu al uit naar de komende 
maanden, de gesprekken, acties en spanningen 
van de gemeenteraadsverkiezingen 2018! Doet u 
met ons mee? 

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

Voorstellen: Marlou Naber 

Marlou Naber - Steunfractie 

Tijdens een nieuwjaarsreceptie van Harderwijk 
Anders enkele jaren geleden werd om extra hulp 
gevraagd voor de partij. Altijd een nieuwsgierig 
Aagje geweest, wilde ik nu wel eens weten, wat er 
zich achter de schermen zoal afspeelt in de poli-
tiek.  

Ik groeide op in een klein dorp en na enkele jaren 
de “Middelbare Meisjesschool” bezocht te heb-
ben moest ik naar kostschool om een opleiding tot 
onderwijzeres te volgen. Vier jaar opgesloten zit-
ten was toch niet helemaal mijn ideaal en daar-
door botste het nogal eens tussen de nonnen en 
mij. Na een paar jaar voor de klas te hebben ge-
staan, trouwde ik met een ondernemer en eigen 
baas zijn beviel me duidelijk beter. Aanvankelijk 
gedroegen we ons als echte vrijbuiters. Als we zes 
maanden keihard hadden gewerkt gingen we zes 
maanden zwerven. We zijn o.a. twee keer over 
land, met een landrover, naar India gegaan. Het 
was in het hippie tijdperk en de wereld was van 
ons. Na de geboorte van een zoon werden we 

mailto:jack.van.zundert@harderwijkanders.nl
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tijdelijk iets rustiger maar reizen zijn we nog lang 
blijven doen. 

Eind vorige eeuw zijn we in Harderwijk komen 
wonen en nu ik me aangesloten heb bij Harder-
wijk Anders is er voor mij meer dan alleen com-
mentaar geven op de samenleving en de overheid. 
Ik kan nu proberen mee te werken om idealen 
gestalte te geven of in elk geval de goede richting 
op te laten gaan. Als eenling kun je nog zo hard 
proberen iets te bereiken maar het is de samen-
werking die de kans op succes maakt. Bij Harder-
wijk Anders krijg je als individu ruimschoots de 
gelegenheid mee te denken en te praten over wat 
er leeft in Harderwijk.  

Marlou Naber 

Voorstellen: Burak Özdemir 

Burak Özdemir - Steunfractie 

Mijn naam is Burak Özdemir, gehuwd met Gülsüm 
en de trotse vader van een dochter. Ik ben vanaf 
geboorte Harderwijker. In het dagelijks leven ben 
ik werkzaam bij het ministerie van Financiën.  

Vanuit mijn financiële achtergrond ben ik met 
name geïnteresseerd in de financiën van de ge-
meente. De gemeente Harderwijk moet een ge-
zonde gemeente zijn en blijven. Hiervoor zal ik 

steeds de begroting goed beoordelen en erop 
letten dat alle risico’s in beeld worden gebracht.  

Mijn motivatie is nagenoeg hetzelfde als in mijn 
baan. Ik wil me inzetten voor de lokale bevolking. 
Door mijn werk heb ik veel kennis op het gebied 
van economische en maatschappelijke ontwikke-
ling opgedaan. Die kennis wil ik gebruiken in mijn 
werk als raadslid. En dat wil ik doen bij een partij 
die Anders is, een partij die het dichtste bij de 
lokale bevolking staat. 

Ik vind Harderwijk een geweldige gemeente. Har-
derwijk is een gemeente waar bewoners met trots 
wonen. Helaas zijn de omstandigheden voor veel 
mensen minder rooskleurig geworden. Veel ge-
zinnen worden geconfronteerd met werkloosheid, 
minder inkomen, en een toenemende behoefte 
aan zorg. Door de crisis en de keuzes van de lan-
delijke politiek staan de gezinnen onder druk. Dat 
betekent dat de lokale politiek daar nu een heel 
belangrijke rol in moet spelen. En daar wil ik mij 
voor inzetten. Voor goede zorg, leefbaarheid in de 
wijken, het creëren van echte banen voor een 
eerlijke beloning.  

Ook wil ik me inzetten voor de jongeren. Die moe-
ten we binnen de gemeente houden. Zij zijn onze 
toekomst. Ik wil me inzetten voor betere bereik-
baarheid van onderwijs, geschikte woningen, 
werk, voorzieningen en vermaak.  

Tevens wil ik voorkomen dat de bewoners van 
Harderwijk alleen op het laatste moment mogen 
zeggen of zij voor of tegen een project zijn. Ik wil 
ervoor zorgen dat inwoners gemakkelijk in staat 
zijn om op het juiste moment en goed geïnfor-
meerd een bijdrage te leveren aan de plannen 
voor Harderwijk.  

Burak Özdemir 

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:tanja.groenendaal@hccnet.nl
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Voorstellen: Henk Vermeer 

Henk Vermeer - Steunfractie 

Mijn naam is Henk Vermeer, geboren op 21 au-
gustus 1966 in Uddel als oudste in een gezin met 
6 kinderen en ouders die naast hun werk als tim-
merman en huisvrouw volop in het verenigingsle-
ven zaten en zitten.  

De middelbare school betekende mijn kennisma-
king met Harderwijk (CCNV) en deze stad is blijven 
trekken. In 1995 ben ik verhuisd naar Harderwijk, 
samen met mijn vrouw Tineke (actief in de thuis-
zorg) en 2 kinderen en 3 bonuskinderen uit het 
eerste huwelijk van mijn vrouw. 

Na het CCNV heb ik een studie afgerond op de 
Hogere Agrarische School in Dronten en sinds mijn 
agrarische en marketing opleiding ben ik nooit 
weg geweest uit de agrarische sector en heb ik 
inmiddels ruim 30 jaar agro- en food communica-
tie-ervaring. Als partner van een communicatiebu-
reau in Deventer voor de agri- en foodsector ken 
ik de sector van binnenuit en ben ik als geen an-
der in staat de juiste communicatiegereedschap-
pen in te zetten om onze klanten succesvol te 
laten zijn.  

Wat ik het liefste doe is verbinden, inspireren, 
adviseren en meewerken in de uitvoering waar 
dat gewenst is. 

In mijn vrije tijd ben ik de trotse voorzitter van 
voetbalvereniging Zwart-Wit'63 en de Stichting 
Aaltjesdagen en kijk ik uit naar een avond dansen 
en zingen en vier ik graag vakantie in Frankrijk of 
Schotland. 

Vanaf mijn 18e ben ik actief in het verenigingsle-
ven en naast mijn huidige vrijwilligerswerk actief 
geweest als bestuurder van een dorpshuis, dam-
club, voetbalclub, dorpsbelangenvereniging, 
kleindiersportvereniging, kerkbestuur en mede-
oprichter van het Netwerk Harderwijk Hierden. 

Vanuit mijn ervaringen met, en interesse in, de 
lokale politiek wil ik me graag inzetten voor de 
Stadspartij Harderwijk Anders. Met oog voor bin-
nen- en buitenstadters in alle lagen van de bevol-
king. En met de ambitie om als partij impact te 
hebben in en voor Harderwijk. 

Henk Vermeer 

Voorstellen: Tanja Groenendaal 

Tanja Groenendaal - Bestuur 

Deze zomer ben ik niet echt op vakantie geweest, 
maar ik ben wel vijf weken vrij. Deze mededeling 
roept gemiddeld twee reacties op: Gaat het wel 
goed met je? en heb je je dan niet verveeld? De 
antwoorden daarop zijn JA, respectievelijk NEE. 
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Ik heb de afgelopen jaren veel mooie reizen ge-
maakt in de zomer. Meestal was dat solo kampe-
ren zonder schema in een mooi deel van de we-
reld (Nova Scotia) en soms een groepsreis (Viet-
nam of IJsland). En met kerst zat ik nog in Spanje 
(Andalusië) en in mei een week in Engeland en 
nog een week met mijn vader naar Schotland. 
Deze zomer had ik ineens behoefte om eens rustig 
thuis te blijven, en omdat ik op vakantie het liefst 
doe waar ik zelf zin in heb is dat precies wat ik heb 
gedaan. 

En dan blijk ik toch weer deel uit te maken van 
een nieuwe trend: de Staycation, maar goed, daar 
deed ik het niet voor. Ik heb me in die vijf weken 
uitstekend vermaakt. Deels met lekker rustig aan 
doen. Wakker worden zonder wekker, ontbijten 
met de krant, doorlopend in krant met koffie, ge-
woon in mijn badjas, en bij goed weer buiten op 
mijn binnenplaatsje. En voor een ander deel door 
eindelijk eens allerlei klussen te doen in huis waar 
ik normaal de tijd niet voor heb. Ik heb een muur 
behangen en kleine reparaties gedaan, en verder 
heel veel opgeruimd, weggegooid en schoonge-
maakt. Zes dozen boeken en vier met huisraad 
naar de kringloopwinkel! En eindelijk de wissellijst 
in de woonkeuken gevuld! Verder ben ik twee 
keer naar De Parade geweest, heb een dag ge-
wandeld, heb een rondleiding met proeverij in de 
La Trappe brouwerij gedaan, met een vriendin een 
dagje naar Groningen, met zus en neefje naar het 
Dolfinarium, dagje sauna gedaan, boeken gelezen 
en zo min mogelijk achter de computer gezeten. 

Dus nee, ik heb me niet verveeld. Sterker nog, ik 
denk dat ik niet eens alles af krijg. Er liggen nog 
een klok en een lamp al vijf jaar te wachten om te 
worden opgehangen, ik ga nog een buitenmuur 
schilderen en ik had toch ook wat computerklus-
sen. Maar goed, ik heb nog een kleine week, en ik 
zie wel hoe ver ik kom. Het is me goed bevallen, 
voor dit jaar. Ik heb eigenlijk maar één ding ge-
mist, en dat is kamperen. Ook dat is goed om te 
weten, dus dat ga ik volgend jaar weer lekker 
doen. 

Tanja Groenendaal 

Voorstellen: Marjan van der Harst 

Marjan van der Harst - Bestuur 

Gemis uit geschiedenis nu drijfveer 

Dat er veranderingen in de samenleving en daar-
mee in sociale relaties spelen betekent dat veel 
mensen zoekende zijn. Want hoe je hiertoe te 
verhouden? 

We zien allemaal mensen die op eigen kracht de 
koers proberen te hervinden. Dat lukt soms wel en 
soms niet. Dit is wat ook overheid en burgers be-
zighoudt. Gertien schreef daarover in de vorige 
Nieuwsbrief, dat we er misschien iets teveel van 
verwachten. Dat zelfredzaamheid niet voor ieder-
een vanzelfsprekend is. 

Recentelijk stoeiden we met elkaar over de nieu-
we speerpunten die we voor de volgende verkie-
zingen willen inbrengen. We willen iets ANDERS 
op een onderscheidende manier en met toege-
voegde waarde. Waar te beginnen en wat is het 
meest zwaarwegend? Zo kwam ook het thema 
eenzaamheid aan bod. 

Recentelijk heb ik in Engeland een opleiding ge-
volgd. Met een licentie voor een methodiek mag 
ik nu als ervaringsdeskundig begeleider aan de 
slag. Dit om bij verlieservaringen nieuwe wegen te 
vinden. Doelstelling: je tot het leven met al het 
leuke en lastige dat erbij hoort leren verhouden. 
Iedereen krijgt in het leven met een portie intense 
of ontwrichtende situaties te maken waarin je 
ongevraagd of onverwacht toch terechtkomt.  
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Dan ben je min of meer onthand en ga je op zoek 
om jezelf in die gegeven situatie te herpakken. 
Iemand die een baan kwijtraakt, verliest op allerlei 
vertrouwde terreinen even of langere tijd hou-
vast. Naast je doorbroken dagelijkse routines, zijn 
er collega's buiten beeld, mogelijk heeft de gewij-
zigde situatie verstrekkende financiële gevolgen 
(zo heeft naast verlies ook winst vaak vreemde 
bijeffecten) en dat betekent dat bekende patro-
nen en gewoonten er ineens niet meer zijn. Velen 
van ons hebben simpelweg niet geleerd hoe hier-
mee goed en gezond om te gaan. Met alle risico's 
van dien. Bij buurtbemiddeling heb ik regelmatig 
meegemaakt hoe buren het moeten bezuren, 
omdat iemand zich in onmacht afreageert op de 
omgeving. Daarmee zijn ze voor eventjes afgeleid 
van alle vervelende en verwarrende emoties die 
komen kijken bij veranderingen in hun vertrouwde 
situatie. De relatie is echter blijvend verstoord. 

Ik weet zeker dat er ontzettend veel mensen wor-
stelen in deze steeds sneller gaande samenleving. 
En instanties vaak worden ingeschakeld om dat 
wat via intakes aan de oppervlakte komt te ver-
helpen. Dat is helaas niet altijd de kern of aanlei-
ding aanpakken. Ik zou het fantastisch vinden als 
wij vanuit Harderwijk Anders mensen in de basis-
behoeften kunnen bereiken, op welke manier dan 
ook. Of dat nu is met de methodiek waarin ik ben 
opgeleid of een andere manier, als er maar aan-
dacht voor komt.  

Volgens mij zijn wij als sociale partij die duur-
zaamheid op vele fronten hoog in het vaandel 
heeft - en geworteld in de samenleving - op de 
plek om hier iets ANDERS mee te doen. Wie wil er 
met ons meedenken en -doen om wat er al is te 
verbinden en net dat extraatje eraan toevoegen 
dat mist en daarmee het verschil maken? 

Samen het fundament leggen voor een samenle-
ving begint hier. En als je basis op zijn grondvesten 
schudt, dan heb je iets ANDERS nodig om verder 
te kunnen. Zelf zeg ik weleens: "Het ergste in mijn 
leven was al gebeurd, voordat ik geboren werd!" 

Mijn ouders hebben hun 17-jarige zoon door een 
noodlottig verkeersongeval verloren Dat is de re-
den dat ik hier op aard ben, omdat mijn ouders de 
tactiek "vervang het verlies" toepasten. Dat tekent 
een gezin en ik zocht in dit gebroken nest naar 
mijn weg. Het intrigeert me waarschijnlijk daar-

door hoe mensen op moeilijke momenten de weg 
naar het volle leven weer vinden. Ik zie een klein 
meisje dat zelf maar wat zoekt naar hoe de wereld 
in elkaar steekt. Ik kreeg een last mee te dragen, 
die niet van mij was. Er waren weinig mensen in 
mijn omgeving die als voorbeeld konden dienen. 
Ik zoek nog steeds naar inspirerende en interes-
sante mensen die op intense momenten keuzes 
maken. En ik wil waarschijnlijk juist daarom dat 
doen wat van waarde is om bij te dragen aan een 
geweldige samenleving. Dat heb ik vroeger ge-
mist, en zo is het mijn drijfveer geworden om te 
werken vanuit het adagium: "Jij bent uniek, net als 
iedereen!" 

Marjan van der Harst 

Voorstellen: Ytje van Oort 

Ytje van Oort - Bestuur 

Ik ben Ytje van Oort, sinds 2006 lid van SHA. Ook 
in de raad gezeten, maar door omstandigheden 
helaas niet alle vier jaar kunnen volmaken. Maar ik 
ben altijd bij de partij betrokken gebleven en sinds 
(?) in het bestuur! 

Vanaf nu gaan we natuurlijk weer volop actief 
worden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 
2018. 

En...het gaat om de inhoud, niet om de verpak-
king!  

Groetjes Ytje 
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Voorstellen: Gerwin te Pas 

Gerwin te Pas - Bestuur 

Vier jaar geleden stelde het kabinet Rutte II zijn 
eerste begroting op. Voor een parlementaire 
meerderheid was hulp nodig van drie zgn. con-
structieve oppositiepartijen. De begroting kende 
een tekort van ca. 20 miljard euro of wel 3.3% van 
ons BNP (Bruto Nationaal Product, red.). Rege-
ringspartij de PvdA had nog 38 zetels in de Twee-
de Kamer. Een aantal waar de socialisten op dit 
moment alleen maar van kunnen dromen. Enkele 
maanden daarvoor won Bayern München de 
Champions League. Met een winnende goal van 
Arjen Robben, die dan ook prompt tot sportman 
van het jaar werd gekozen. Nog iets eerder dat 
jaar volgde prins Willem Alexander zijn moeder op 
als staatshoofd. En aan het eind van het jaar over-
leed op 94-jarige leeftijd Nelson Rolihlahla Man-
dela; één van de meest tot de verbeelding spre-
kende personen van onze tijd en een voorbeeld 
voor velen.  

Ook Harderwijk kreeg begin 2013 een nieuwe 
‘aanvoerder’. Harm Jan van Schaik werd begin dat 
jaar tot burgemeester benoemd. De Harderwijkse 
Gemeenteraad stelde eind van dat jaar vast welke 
locaties het meest geschikt zijn voor het opstellen 
van windturbines. Met de nodige zorg vervulde 
ons het besluit van de rijksoverheid om een aantal 
zorgtaken naar de lokale overheden over te heve-
len en tegelijkertijd het budget voor die taken 
sterk te verminderen. Nu vier jaar later kunnen we 
vaststellen dat Harderwijk er – onder leiding van 
onze eigen wethouder! – in geslaagd is om de zorg 
met dat geringere budget kwalitatief uitstekend 
op peil te houden. En als je terugblikt op 2013 
mag niet onvermeld blijven dat onze Raad aan het 
eind van dat jaar met nipte meerderheid koos 
voor invoering van de koopzondag. Hoe dat ver-
der is gelopen is, veronderstel ik, bekend. 

Vier jaar snelt voorbij. En toch gebeurt er veel in 
zo’n periode. Het is maar hoe je er tegenaan kijkt. 
Inmiddels staan de volgende Gemeenteraadsver-
kiezingen al weer voor de deur. Als lezer van deze 
Nieuwsbrief heeft u vorige keer ongetwijfeld op 
Harderwijk Anders gestemd. En we rekenen erop 
dat u dat in maart weer gaat doen. Inmiddels zijn 
we bezig met het opstellen van ons verkiezings-
programma. Dat programma zal later dit jaar door 
de Algemene Ledenvergadering worden vastge-
steld. Maar u kunt ons natuurlijk ook al in deze 
fase helpen met uw ideeën, opvattingen en voor-
keuren. Heel graag zelfs! Als er zaken zijn waarvan 
u vindt dat ze b.v. in vergelijking met vier jaar ge-
leden een groter, of juist een kleiner accent moe-
ten krijgen, dan horen we dat graag. Dat geldt 
uiteraard ook voor nieuwe ontwikkelingen, trends 
of inzichten, waarvan u denkt dat ze komende 
jaren aandacht behoeven. Kortom: alle input is 
meer dan welkom.  

Gerwin te Pas 

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:tanja.groenendaal@hccnet.nl
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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 kun-
nen gebruiken voor onze campagne. Graag! 

Zo ja, bel of mail even naar Tanja Groenendaal. 

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

Nieuws van het Front 

Vitale Vakantieparken 

Enkele edities geleden berichtte ik u over Onze 
Woudstee die erg laat van start ging met het wer-
ken aan een toekomstvisie in het kader van Vitale 
Vakantieparken. De oproep die werd gegeven 
werd gehoord en driftig ging men aan de slag. De 
kogel is sinds enkele weken door de kerk. Onze 
Woudstee kiest ook voor een toekomst als woon-
wijk. Helaas was niet iedereen tevreden maar dat 
is ook te verwachten op een park waar diverse 
belangen tegenover elkaar komen te staan.  

Dat betekent voor Onze Woudstee ook dat ze net 
als Dennenhoek, Slenck & Horst en de Ceintuur-
baan het traject in gaan van het realiseren van 
kostbare geluidswerende maatregelen. En dat 
terwijl niemand op deze parken last heeft van de 
A28. Daar waar Harderwijkers wél veel last van de 
A28 hebben, wordt voorlopig niets geregeld. 
Haagse regelgeving zorgt voor deze soms gekke 
en tegenstrijdige  wereld waarin wij leven.  

Voor de voornoemde parken ligt een structuurvi-
sie klaar die zal moeten leiden tot een vernieuwd 

bestemmingsplan. In de laatste commissieverga-
dering voor de vakantie konden belanghebbenden 
bij diverse workshops alle vragen stellen die hen 
op het hart lagen. In het najaar spreekt de com-
missie Ruimte over alles wat die avond aan bod is 
gekomen. Houd de agenda’s daarom in de gaten.  

Het heikele punt uit de structuurvisie is de ver-
evening, door u ook aangeduid als ‘zoenoffer’. Dit 
betreft een bedrag dat in relatie tot de verwachte 
waardevermeerdering van het huis wanneer het 
de bestemming ‘wonen’ krijgt voldaan moet wor-
den ten behoeve van het regionale project Vitale 
Vakantieparken. Hier werd onze fractie niet heel 
vrolijk van. Via een rondje dat ondergetekende 
maakte langs de mensen op die bewuste avond in 
juli, maakte ik op dat men de logica achter de ver-
evening toch wel inzag. Men gaf wel aan dat als 
dit écht moet, om toch wat beter naar de bere-
kende percentages per park te kijken. Daar zou 
veel meer maatwerk toegepast moeten zijn. Ook 
hoopt men dat het voldoen van de bijdrage pas 
hoeft te geschieden bij de verkoop van het huis. 
Logisch ook want men moet immers ook al flink 
investeren in geluidswerende maatregelen en in 
het voldoen aan het bouwbesluit. Dat gaat al lastig 
zat worden voor sommigen. En dat terwijl nie-
mand last heeft van het verkeerslawaai.  

Het is soms een gekke wereld maar ik ben erg blij 
dat we nu deze raadsperiode ten einde is al zover 
gekomen zijn. Bedenk goed dat voordat we aan 
deze periode begonnen dit dossier onbespreek-
baar was ondanks al zijn complexe problemen.  

Wordt vervolgd. En u weet, onze deur staat altijd 
open. Bel of mail met één van onze fractieleden 
en we maken een afspraak. Suggesties en opmer-
kingen zijn altijd welkom! 

Edwin Enklaar (edwin.enklaar @harderwijkanders.nl) 

mailto:tanja.groenendaal@hccnet.nl
mailto:jack.van.zundert@harderwijkanders.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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In pers en politiek gaat het vaak over de groeiende 
maatschappelijke kloof. Die kloof loopt langs soci-
ale, culturele en economische lijnen. Opleiding 
speelt daarbij een belangrijke rol. Om een schrij-
nend voorbeeld te noemen: de levensverwachting 
van hoger-opgeleiden ligt maar liefst zeven jaar 
hoger dan die van lager-opgeleiden. En als we 
naar het verschil in aantal gezonde jaren kijken, is 
het verschil nog groter (meer dan 10 jaar).  

Toch valt die kloof - of beter nog: die kloven - ons 
niet steeds op. Dat komt omdat mensen veelal 
onder gelijkgestemden verkeren. Politieke partijen 
hebben doorgaans een vastomlijnde ideologie. Zij 
hebben daardoor slechts oog voor een deel van 
de werkelijkheid; de rest ontgaat hen of doet er 
voor hen niet toe. Anders dan dit soort partijen 
heeft Harderwijk Anders de ambitie om op te ko-
men voor de belangen van zoveel mogelijk, liefst 
alle Harderwijkers. Die claim kunnen we alleen 
maar waarmaken als we ons consequent bewust 
zijn van de scheidslijnen in onze samenleving en 
ons in anderen proberen te verplaatsen. 

Wat mij betreft moeten we de komende jaren 
echt werk maken van het terugdringen van de 
uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen. On-

danks alle goede bedoelingen en enkele eerste 
maatregelen is daar de afgelopen jaren helemaal 
niets van terecht gekomen. Ik realiseer me heel 
goed dat zonnepanelen en windturbines door 
velen worden gezien als hobby-projecten van de 
gegoede burgerij. Van mensen die kennelijk alles 
al hebben en zich dit kunnen veroorloven. Bete-
kent dat dan dat we toch niet zo sterk op klimaat 
en duurzaamheid moeten inzetten? Absoluut niet! 
Doel is om onze planeet op een verantwoorde 
wijze door te geven aan onze kinderen en klein-
kinderen. En dat is in het belang van iedereen; 
arm of rijk. 

Het betekent uiteraard wel dat we ons ook sterk 
moeten maken voor doelmatige en doeltreffende 
maatregelen in wat tegenwoordig het sociale do-
mein heet. Met niet meer regels dan strikt nood-
zakelijk. Want ook hier hoort onze basishouding te 
zijn dat we moeten denken in mogelijkheden en 
oplossingen in plaats van onmogelijkheden en 
barrières.  

En het impliceert ook dat we oog dienen te heb-
ben voor zaken die raken aan basisbehoeften van 
ons allemaal: veiligheid en zekerheid. Veiligheid 
moeten we als thema dan ook niet aan een partij 
als de VVD laten. Het is geen rechts onderwerp. 
Het raakt ons allen. Dat geldt ook voor verkeers-
veiligheid. Vanuit dezelfde filosofie horen we 

Lesje politicologie 
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mensen te ondersteunen die moeite hebben hun 
weg te vinden in onze steeds complexere samen-
leving. En moeten we ons sterk maken voor ade-
quate huisvesting voor jongeren en anderen die 
het lastig hebben op de woningmarkt. 

Dat veel Oost-Duitsers terugverlangen naar de 
DDR laat wel zien hoe belangrijk veiligheid en ze-
kerheid zijn. Je mocht er weliswaar niet alles zeg-
gen en qua welvaart hield het ook niet over, maar 
het leven was tenminste overzichtelijk en kende 
zekerheden als een gegarandeerde vaste baan. 
Dat geeft rust. Kom daar maar eens om in onze 
open en dynamische samenleving waar zaken in 
hoog tempo veranderen en waarin een steeds 
groter - en soms zelfs onverantwoord groot - be-
roep wordt gedaan op de flexibiliteit en zelfred-
zaamheid van mensen. 

Mensen hebben verder een sterke behoefte aan 
sociaal contact. Toch zijn er velen die zich een-
zaam voelen. Het is lastig om hier iets aan te 
doen, omdat mensen hier niet graag over praten 
en zich er ook voor schamen. Toch vind ik dat dit 
geen vrijbrief mag zijn om in deze situatie te be-
rusten. Als we erin zouden slagen om het onder-
werp de komende jaren uit de taboesfeer te ha-
len, hebben we een belangrijke stap gezet om het 
probleem aan te pakken.  

Verder mag van mij het debat wel wat scherper, 
niet alleen in de Raad. Uiteraard denk ik daarbij 
niet aan het open riool op de sociale media waar 
mensen anoniem van alles en nog wat uitkramen. 
Maar de terughoudendheid om dingen bij de 
naam te noemen en te zeggen waar het op staat 
mag soms best wat minder.  

Elf goede voetballers maken nog geen winnend 
team. Denk aan die mooie zomeravond in 1974 
waar wij de (West-)Duitsers wel eens zouden laten 
zien wat modern voetbal is. Hoe anders is dat ge-
lopen. Ook in de politiek gaat het om het samen-
stellen van een goed team. Een team dat bestaat 
uit mensen die elkaar motiveren en aanvullen en 
elkaar ook durven aan te spreken op ieders indivi-
duele verantwoordelijkheden. Kortom: een team 
met ambities en dat bereid is om verantwoording 
af te leggen over gemaakte keuzes. Mijn specifie-
ke inbreng zou kunnen bestaan uit een zekere 
kennis van en ervaring met politieke processen en 
openbaar bestuur (dat is ook wel het minste wat 

je van een Politicoloog mag verwachten), het 
vermogen om een min of meer samenhangend 
verhaal te houden, een zekere onderhandelings-
vaardigheid (vasthoudend en overtuigend als het 
moet) en een behoorlijk ontwikkeld vermogen om 
te luisteren. En een relativerende toon. Want wie 
lacht niet die de mens beziet. 

Gerwin te Pas 

Vanuit het Stadhuis 

Zomertour 2017 

Voor de vierde keer dit jaar tijdens de zomerva-
kantie weer veel werkbezoeken en gesprekken 
met organisaties, instellingen en inwoners van 
onze stad. Ik noem dat mijn Zomertour en samen 
met medewerkers en/of collega's op bezoek naar 
die plekken en locaties waar onderwerpen vanuit 
mijn portefeuille spelen en waar ik in deze periode 
meer tijd heb om het over de inhoud te hebben 
en interessante mensen te ontmoeten. Vooral om 
inspiratie op te doen en aandachtspunten te be-
spreken. We willen vooral niet meer vanuit het 
stadhuis de stad besturen, maar naar buiten gaan 
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en daar de kennis opdoen voor ons beleid. Ook 
horen en zien wat er op de werkvloer gebeurt en 
gaat het in de uitvoering wel zo als we het be-
doeld hebben. Het was weer een zeer leerzame 
tour met veel opgedane ervaringen. 

Deze zomer veel diverse bezoeken. Ik noem onder 
andere: de Popschool, het in aanbouw zijnde Ma-
rius van Dokkum museum, gezondheidscentrum 
de Berekuyl, op pad met de wijkbeheerders en de 
boswachters, het CJG, ons team van handhaving 
en toezicht, de terrassen op de boulevard en in de 
stad, Plantagepark, The Mess, het sociaal team, 
Huttenfeest, koffiedrinken en in gesprek met 
mensen vanuit Thuishuis, Vluchtelingenwerk, etc. 

Maar ik wil twee bezoeken er even uitlichten. Be-
zoeken die mij aan het hart liggen omdat ze gaan 
over kwetsbare mensen waar we als sociale stad 
extra aandacht voor hebben. 

Vanuit de regio zijn we als gemeente trekker voor 
het beleidsonderwerp maatschappelijke zorg. 
Hieronder vallen de mensen die beschermd wo-
nen en/of een beroep doen op de maatschappe-
lijke opvang. Wat we graag willen is dat iedereen 
meedoet en zinvol de dag kan doorbrengen. Wel 
maatwerk vanuit zoveel mogelijk eigen kracht en 
steun van het eigen netwerk.  

Als centrumgemeente maatschappelijke opvang 
van de regio verzorgen wij dag- en nachtopvang 
via Iriszorg en de Ontmoeting en is Tactus actief 
op het terrein van de verslavingszorg. Veel dagac-
tiviteiten en dagbestedingen vanuit een aantal 
organisaties en zorgaanbieders in de stad om 
mensen zoveel mogelijk een plek te geven in de 
Harderwijker samenleving. 

Maar deze keer ook eropuit in de regio. In Olde-
broek een mooi project vanuit de 7 Heuvels. In 
hun eigen tempo en vanuit hun eigen kwaliteiten 
samen aan de slag om een restaurant te exploite-
ren en kleine evenementen te organiseren. In El-
burg wordt door EBC huisvesting aangeboden aan 
mensen die vanuit de nachtopvang weer een plek 
proberen te krijgen in de maatschappij. In Nun-
speet de proeftuin Eperweg waarbij verschillende 
ketenpartners de handen ineen hebben geslagen 
om mensen met begeleiding te laten wonen. 
Woonzorgnet is een organisatie die zich inzet voor 
verslaafden en in Nunspeet via een stappenplan 
aan de slag gaat om "jezelf te zijn". Vier verschil-
lende verhalen om kwetsbare mensen weer kan-
sen te geven in onze regio. Dat kunnen ze niet 
alleen, samen met ons allen vanuit de gedachte 
van een inclusieve samenleving. 

Ook meegelopen met de medewerkers van COA 
bij AZC - Harderwijk. Een bijzondere en leerzame 
ervaring voor mij en de ambtenaar die namens de 
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gemeente contactpersoon is (Emily) en de schakel 
vanuit Platform Welkom Vluchtelingenwerk Har-
derwijk (Kimberley).   

Tijdens de intake is het confronterend als je beseft 
dat je vluchtelingen die in een procedure zitten in 
een vreemde leefomgeving moet wijzen naar een 
woonunit, linnengoed moet uitdelen en moet la-
ten weten hoe ze in de stad komen en in het 
dichtstbijzijnde winkelcentrum. Op de foto kunt u 
zien dat ik samen met de tolk deze info over de 
omgeving probeer uit te leggen. Ze zijn volledig 
afhankelijk van de aanwijzingen en informatie die 
ze op dat moment krijgen. Wel mooi dat er al acti-
viteiten worden georganiseerd door vrijwilligers. 
Bijvoorbeeld knutselen voor kinderen waar ze heel 
enthousiast aan meedoen en waarbij opvalt dat 
de kinderen al zo snel de Nederlandse taal kennen 
en leren. Ze kijken al uit naar de eerste schooldag 
na de vakantie om weer in een veilige omgeving 
naar school te gaan.  

Tijdens het begeleidingsgesprek met een Syrische 
mevrouw die een vergunning tot verblijf had ge-
kregen besef je dat naast de rechten er ook plich-
ten zitten aan de verleende status. Inburgering en 
leren van de taal hebben prioriteit en moet via 
een lening opgepakt worden. Deze mevrouw was 
zelf al aan de slag en staat te popelen om de exa-
mens met succes af te ronden. Ze moet binnen-
kort naar Sliedrecht toe en een plek zien te ver-
werven in het leven van alle dag.  

Op uitnodiging van twee jonge ouders uit Syrië 
thee gedronken in de unit waar zij verblijven. Sa-
men met hun baby van zes maanden verkennen 
zij onze stad en wisten te vertellen dat ze zich zeer 
welkom voelen. Strandeiland, de binnenstad en de 
bossen in de omgeving vinden zij heel erg mooi en 
daar genieten zij van. Ook lieten ze ons foto's zien 
van de kleine. Dan opeens de rauwe werkelijkheid 
en het verhaal achter hun situatie. Vanuit Libanon 
met een grote rubberboot over de Middellandse 
zee naar Europa. Een foto komt langs met hon-
derden mensen die samengeklonterd zitten en 
daartussen de moeder en in haar armen de kleine 
baby met een rood zwemvestje. De baby die te-
genover ons rust in de armen van haar moeder 
waar wij in gesprek mee zijn… 

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

Talk of the Town 

Wallen en wallen… 

Een goede vriend van mij woont al jaren op recre-
atiepark ‘Onze Woudstee’. Bijna twintig jaar wel te 
verstaan. Een paar weken geleden kwam ik weer 
eens bij hem langs. Een keer in de zoveel tijd en 
dan had ie altijd wel weer iets bijzonders te vertel-
len. Wij namen een voortreffelijk glaasje en hij 
stak onmiddellijk van wal: ‘Beste kerel, momen-
teel staat ons park, net als Slenck&Horst, de Cein-
tuurbaan en Dennenhoek voor de grootste uitda-

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 

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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ging uit haar geschiedenis. De transformatie van 
een recreatieve- naar een woonfunctie. Maar dat 
gaat zo maar niet, daar komt nog heel wat bij kij-
ken!’    

‘Kijk, je hebt de wallen in Amsterdam en de ge-
luidswallen in ons aller Harderwijk. Sommigen 
voldoen, anderen beslist niet. Neem nu die langs 
de A28. Op de A28 mag je 100, 120 en 130 km 
rijden. Langs Harderwijk 130 km per uur. Bewo-
ners van drie woonwijken, Tweelingstad, Stads-
weiden en Drielanden ervaren steeds meer over-
last van de A28. Deze mensen knokken al jaren 
voor een geluidswal omdat de herrie van de A28 
niet te harden is, maar worden niet gehoord.’ 

‘Gelukkig wel door de gemeente Harderwijk, die 
inmiddels twee miljoen ter beschikking heeft ge-
steld, maar de Provincie en Rijkswaterstaat willen 
beslist niet meewerken, lees betalen, aangezien er 
nog veel onzekerheden in de toekomst verscholen 

liggen. Wordt het een zesbaansweg (2X3 rijstro-
ken), krijgt de A28 fluisterasfalt of zijn er nog meer 
beertjes te bedenken? En wat te denken van de 
onstuitbare opmars van de elektrische auto. En 
ook niet te vergeten de (nog) vage plannen voor 
een megascherm, lopend van Harderwijk tot aan 
strand Horst, met zonnepanelen. Het is dan ook zo 
gek nog niet dat de beide koninkrijkjes nog geen 
besluit durven te nemen.’ 

‘Maar dan nu Onze Woudstee in Hierden. Naar 
aller waarschijnlijkheid, na bijna twintig jaar onze-
kerheid, wordt het grootste recreatiepark van 
Harderwijk een woonwijk. Maar dan een achter de 
slagboom. Dit betekent dat de infrastructuur en 
de bebossing intact blijft. Het onderhoud daarvan 
zou dan, net als nu het geval is, geheel voor reke-
ning van de bewoners komen. Prima, want dan 
blijft het karakter van het park behouden. Dat 
betekent ook dat, zoals de bewoners het met veel 
liefde zelf zeggen: je hier alleen de vogeltjes hoort 
fluiten!’   

Maar zoals mijn Hierdense vriend al een tijdje 
roept: ‘Het is en blijft natuurlijk een miraculeus 
verhaal dat als je een geluidscherm wilt je er geen 
krijgt en als je zo’n ding niet wilt, zoals bij ons, je 
hem zelf moet plaatsen! En dit geldt natuurlijk ook 
voor die andere parken. Ga dit maar eens aan de 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihiLjr74nWAhUFEVAKHUwpAKsQjRwIBw&url=http://www.overruimte.nl/2012/wij-bouwen-stilte/&psig=AFQjCNELng98b1Gq7gMCkZ1jIaMuQ7t2lw&ust=1504557509334080
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gemiddelde Harderwijker uitleggen! Het zullen 
wel weer van die Haagse regeltjes zijn, maar regel-
tjes kun je ook veranderen. Toch?’ 

We namen nog een glaasje en mijn Bourgondische 
vriend, die zich graag voordoet als een bevlogen 
intellectueel, besloot zijn betoog met: ‘Impossibi-
lium nulla obligatio est’ (‘Niemand kan verplicht 
worden het onmogelijke te doen.’). 

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! 

Ander e-mailadres? 

Geef het even door, dan houden wij ons mailbe-
stand actueel. 

Vast bedankt! 

Colofon 

Aan deze nieuwsbrief werkten mee:  
Hans Alfons, Pietje Bell, Edwin Enklaar, Tanja 
Groenendaal, Marjan van der Harst, Gertien Kos-
ter, Marlou Naber, Gert Jan van Noort, Ytje van 
Oort, Burak Özdemir, Gerwin te Pas, Henk Ver-
meer, Jack van Zundert 

Lay-out:  
Joshua Hazelaar (Invantive Software) 

Eindredactie: 
Hans Ebbens 

Reacties op deze nieuwsbrief? 

hans-ebbens@hetnet.nl 

www.facebook.com/StadspartijHarderwijkAnders 

Bezoek ook de website: 

www.harderwijkanders.nl 

En niet te vergeten… fijne vakantie gehad? 

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



