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Van de voorzitter 

Het gaat Anders 
In mijn eerste bijdragen aan de Nieuwsbrief heb ik 
aangegeven dat we het ANDERS gaan doen, waar-
bij de richting was: ‘Wat we goed doen, zullen we 
goed blijven doen en wat we minder goed doen, 
zullen we gaan verbeteren’ en ‘Van een politieke 
partij naar een politieke vereniging/beweging’. 

In de afgelopen ALV’s zijn diverse voorstellen van 
het bestuur aangenomen, die de richting ‘Van een 
politieke partij naar een politieke vereniging / be-
weging’ aangeven. Het ‘eiland’ denken (leden, 
bestuur, fractieteam, raadsfractie en wethouder) 
is niet meer van deze tijd. Een uitgangspunt bij het 
uitwerken van deze richting is dat niet de fractie in 
de raadszaal de politieke lijn bepaalt, maar dat de 
leden van onze partij dit gezamenlijk doen.  

We hebben de eerste stappen in deze richting 
gezet, zoals het samenstellen van de kieslijst, het 
opstellen van het verkiezingsprogramma en af-
spraken over het samenwerken van de leden, be-
stuur, fractieteam, raadsfractie en wethouder 
voor de komende raadsperiode (en verder).  

Samenstellen kieslijst 
De Kiescommissie kent nu een vaste samenstel-
ling, waarbij alleen de namen van de leden veran-
deren. De voorzitter is een ‘onafhankelijk’ lid van 
de partij (Wouter Molendijk), een lid met politieke 
ervaring binnen de partij (Bas Oosten) en het be-
stuurslid politiek (Marjan van der Harst). Geen van 
deze leden komt in de eerste twee groepen op de 
kieslijst voor (1e groep verkiesbare plaats en 2e 
groep talent of leden van het fractieteam voor de 
komende raadsperiode). 

De Kiescommissie heeft, als bestuurscommissie, 
een opdracht meegekregen. De opdracht hielt 
kort in dat de kieslijst niet een kwalitatieve aflo-
pende volgorde van de beste kandidaten aan-
geeft, maar de teamsamenstelling. Het team dient 
onafhankelijk van het aantal raadszetels in staat te 
zijn om onze idealen en belangen goed over het 
voetlicht te kunnen brengen. Hierbij rekening 
houdend met het besluit van de ALV, dat raadsle-
den in principe twee raadsperioden op een ver-
kiesbare plaats worden gezet. Hiermee hopen we 
dat nieuwe mensen deel uit gaan maken van de 
raadsfractie en in het verlengde hiervan in het 
fractieteam. 

De complimenten van het bestuur gaan dan ook 
naar de Kiescommissie die veel tijd heeft gestoken 
om hun toch lastige opdracht uit te voeren. Het is 
hen gelukt om een evenwichtige lijst samen te 
stellen, waarbij zij bij iedere keuze die gemaakt is, 
een goed doordachte motivatie hebben. Het be-
stuur heeft de lijst ongewijzigd overgenomen en 
zal deze voorleggen aan de ALV. Tevens hebben 
wij Wouter Molendijk gevraagd om tijdens de ko-
mende ALV de aanpak en keuze van de Kiescom-
missie ook met de ALV te delen. 

Als lijstduwer heeft het bestuur Jack van Zundert 
gevraagd deze ere-plaats te willen innemen. Jack 
woont nu een groot deel buiten Harderwijk en 
mogelijk straks definitief. Jack heeft dan ook aan-
gegeven dat hij op grond van bovenstaande niet 
op een verkiesbare plaats wil staan. Jack heeft 
veel betekent voor onze partij, als voorzitter, als 
raadslid en nu als fractievoorzitter. Wij zijn als 
bestuur dan ook blij, dat Jack deze ere-plaats, die 
hij verdient, heeft aanvaard. 
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Het bestuur is blij dat een ander boegbeeld, Gert 
Jan van Noort, door de Kieslijstcommissie is voor-
gedragen als lijsttrekker. Gert Jan heeft er mede 
zorg voor gedragen dat de afgelopen vier jaar er 
veel van onze punten uit het vorig verkiezingspro-
gramma zijn gerealiseerd. Ook de transitie van het 
sociale domein van het rijk naar de gemeente is 
geruisloos verlopen. In Harderwijk waren er nau-
welijks problemen, mede door het vroegtijdig an-
ticiperen op wat op Harderwijk afkwam en er zorg 
voor te dragen dat zij die financieel en fysiek af-
hankelijk waren van de middelen uit het sociale 
domein, hierbij geen nadelige invloed hebben 
ondervonden.  

Samenstellen verkiezingsprogramma 
Er is niet veel ANDERS bij het samenstellen van 
het verkiezingsprogramma. Er wordt net zoals 
voorheen één of meerdere fractieteamleden ver-
zocht om het verkiezingsprogramma op te stellen. 
Hij heeft hierbij de steun van het fractieteam, 
wethouder en bestuur, die hun kennis vergaren 
door het bezoeken van instellingen, verenigingen 
en dergelijke. Harderwijkers worden voor evene-
menten, Facebook en website uitgenodigd om 
punten voor het verkiezingsprogramma in te 
brengen.  

Anders hierbij is de betrokkenheid van de leden. 
Er is een ledenvergadering in oktober gehouden, 
waarbij een groot aantal leden aanwezig waren en 
waarbij de punten uit het verkiezingsprogramma 
zijn bediscussieerd en waar nieuwe punten kon-
den worden ingebracht. Pas in de tweede leden-
vergadering wordt het verkiezingsprogramma 
vastgesteld. 

Samenwerken 
In de ALV is aangegeven dat het bestuur waar-
neemt dat er weinig samengewerkt wordt tussen 
de leden, bestuur, fractieteam, raadsfractie en 
wethouder en dat zij dit graag ANDERS zien. In de 
afgelopen periode zijn wel verbeterpunten uitge-
werkt, zoals thematisch vergaderen, het reguliere 
overleg tussen wethouder, fractievoorzitter en 
partijvoorzitter en het verantwoording afleggen 
aan de ALV. 

Op 11 november heeft er een teambuilding 
plaatsgevonden. Daar heeft het bestuur voorge-
steld dat wij als partij één kernteam kennen waar-

van iedereen lid is, die een rol heeft binnen het 
bestuur, het fractieteam en de wethouder. We 
zijn met weinig ‘actieve’ mensen en je versterkt 
elkaar om vanuit één kernteam te werken, waar-
binnen ieder lid zijn eigen rol vervuld, op basis van 
samenwerking met de andere teamleden.  

De afspraken voor de onderlinge samenwerking 
zijn op een haar na gereed. De bedoeling van deze 
afspraken is om vooraf aan de raadsperiode dui-
delijkheid te verschaffen (aan nieuwe leden) over 
wederzijdse verwachtingen binnen het kernteam. 

Tot slot HARDERWIJK ANDERS 
In de voorjaars ALV 2015 is de naamsverandering 
aan de orde geweest en is besloten om de statu-
taire naam (doopnaam) Stadspartij Harderwijk 
Anders te behouden en alleen onze dagelijkse 
naam (roepnaam) in de voorjaars ALV te wijzigen 
in Harderwijk Anders. In de raadszaal kon dit laat-
ste niet, omdat we ingeschreven staan als Stads-
partij Harderwijk Anders en in de pers werden 
beide namen door elkaar gebruikt. 

In de laatste ALV is dit nogmaals bevestigd. Statu-
tair blijven we Stadspartij Harderwijk Anders. 
Hiermee voorkomen we dat er in Harderwijk nog 
een andere stadspartij zou komen. Bij de Kamer 
van Koophandel en Kiesraad schrijven we ons in 
als Harderwijk Anders. Een korte heldere naam, 
die in de communicatie van onze partij eenvoudi-
ger is. Op de komende ALV zullen wij ook een 
voorstel doen voor een nieuw logo. 

Ik zie jullie graag op de komende ALV van 12 de-
cember. 

Hans Alfons (hans.alfons @harderwijkanders.nl) 

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

Tel. 06 387 628 16 
E-mail: tanja.groenendaal@hccnet.nl 

mailto:jack.van.zundert@harderwijkanders.nl
mailto:tanja.groenendaal@hccnet.nl
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We want you! 

SHA is naarstig op zoek naar een 
Bestuurslid V/M 

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 

Voorstellen: Ben Haarhuis 

Zo’n anderhalf jaar geleden had ik met Gert Jan 
een gesprek op zijn werkkamer in het stadhuis. 
Aanleiding was het feit dat wij al een paar jaar 
samen examens voor de juridische richting in het 
MBO maakten. Tijdens het gesprek polste Gert Jan 
mij of ik geen lid wilde worden van Harderwijk 
Anders. 

Op de Algemene Ledenvergadering van november 
2016 ben ik een kijkje komen nemen om de sfeer 
“op te snuiven”. Het voelde goed en ik heb me 
aangemeld. 

Mijn naam is Ben Haarhuis, ben 66 jaar oud, offi-
cieel met pensioen maar ik sta nog steeds via het 
uitzendbureau voor de klas in het MBO. 

Ben Haarhuis - Steunfractie 

Mijn hele leven heeft zich afgespeeld op school: 
basisschool, gymnasium, rechten in Nijmegen en 
daarna voor de klas in het MBO. En ik vind het nog 
steeds geweldig om de moeilijke juridische taal 
(met name staatsrecht en bestuursrecht) om te 
zetten in voor leerlingen begrijpelijk Nederlands. 

Voor Harderwijk Anders wil ik proberen om als 
een soort van juridisch adviseur te fungeren. Ik 
heb geen politieke ambities en wil me dus ook 
niet verkiesbaar stellen voor de gemeenteraad. 
Op verzoek van Marjan heb ik me wel laten verlei-
den om als ‘opvuller’ op de kieslijst te komen. 

In de steunfractie heb ik het tot dusver prima naar 
mijn zin: door de pluriformiteit aan meningen en 
denkbeelden ontstaan er verrassende discussies 
en proberen we het geluid van Harderwijk Anders 
ook echt ‘anders’ te laten horen. Het komende 
verkiezingsprogramma is hiervan het meest duide-
lijke bewijs. 

Ik wens ‘onze klub’ veel succes in de komende 
campagne en zie met vertrouwen een zeteltje of 
zes tegemoet bij de verkiezingen in maart 2018. 

Ben Haarhuis 

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: Kimberley Siccama 

Ik ben Kimberley Siccama (1987) en ik ben al een 
tijdje als steunfractielid betrokken bij Harderwijk 
Anders. Mettertijd heb ik gemerkt dat mijn ambi-
ties nog net iets verder gaan dan dit en ik ook 
graag zou aansluiten bij de gemeenteraad. Wie 
weet wat er nog voor mij in het verschiet ligt! 
Maar waarom heb ik voor de politiek gekozen? En 
waarom nou juist Harderwijk Anders? Easy!  

Om deze vraag te beantwoorden geef ik een klei-
ne inkijk in mijn geschiedenis en in mijn visie op 
de samenleving. Ik ben maatschappelijk betrokken 
en probeer het potentieel in iedereen te benutten 
met respect voor individuele waarden. Dit is altijd 
een ‘ding’ voor mij geweest. Al vanaf het als klein 
meisje niet mogen meedoen met voetbal op het 
schoolplein (want: je bent geen jongen), waar ik 
net zo lang bleef doorpraten en, ik zal eerlijk zijn, 
af en toe een duw uitdeelde tot ik ook mee mocht 
doen… 

Kimberley Siccama - Steunfractie 

Later ben ik theologie gaan studeren. Velen den-
ken dat je dat gaat doen, omdat je dominee zou 
willen worden. Dit ging voor mij echter niet op. Ik 
ben altijd erg geïnteresseerd in culturele, 
(non)religieuze en gender gerelateerde vraagstuk-
ken en overtuigingen. Ik wil weten waarom men-
sen op een bepaalde manier denken en handelen. 
Ik wil graag luisteren naar wat mensen vertellen 

en dán mijn mening vormen. Zogenaamde hear 
say houd ik dan ook absoluut niet van. Ik ‘bestu-
deer’ de achtergronden van mensen en leg dit 
naast de feiten die reeds bekend zijn. Alleen dan 
kan je tot een gegronde mening komen. Dit bete-
kent dat je moet praten met mensen, want de 
wereld wordt immers gevormd door mensen. 

Tijdens mijn studie ben ik ook regelmatig uitge-
daagd om nog meer vast te houden aan mijn prin-
cipes. Ik werd vaak aan de kant gezet, omdat ik 
niet tot de juiste ‘groep’ hoorde. Ik geloof in God, 
maar ben niet institutioneel gebonden, heb hier 
geen eenduidige visie op en ik laat daar mijn poli-
tieke voorkeur niet door bepalen. Volgens sommi-
gen had ik o.a. daarom het ‘recht’ niet om deze 
studie te volgen. Ik zie er anders uit dan het stere-
otype theoloog en ook dat heb ik gemerkt. Niet 
alleen vanuit medestudenten, maar ook vanuit 
docenten en latere werkgevers. Dit heeft mij der-
mate gevormd dat ik verder kijk dan uiterlijk, het 
opneem voor de positie van de vrouw, de discus-
sie graag aan ga betreft minderheden en me sterk 
maak voor diversiteit.  

Dit zijn dan ook de krachten die ik momenteel 
inzet bij mijn werk als coördinator van het plat-
form Welkom Vluchtelingen Harderwijk. Hier fun-
geer ik als verbindende factor en degene die de 
communicatie verzorgt tussen de gemeente, al-
lerhande instanties, stichtingen, COA en het AZC. 
Uiteraard hoort hier het stukje uitvoeren ook bij!  

Graag wil ik aspecten als openheid, verbinding, 
maar ook scherpte en een kritische visie inzetten 
binnen Harderwijk Anders. Ik hoop op deze ma-
nier bij te dragen aan een verdraagzaam, open, 
divers en modern Harderwijk. Iets wat Harderwijk 
Anders ook nastreeft. Daarom past deze partij bij 
mij en pas ik bij deze partij. Waarom vasthouden 
aan ‘zo hebben we het altijd gedaan’? Blijf elkaar 
uitdagen en verleg grenzen. De (lokale) politiek is 
er voor iedereen en dat vraagt om creativiteit en 
flexibiliteit. Kortom: een andere aanpak! Daarom 
was de keuze voor mij snel gemaakt: ik bén Har-
derwijk Anders! 

Kimberley Siccama 
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Voorstellen: Maarten Reckman 

Graag introduceer ik mijzelf bij de leden van Har-
derwijk Anders als kandidaat raadslid. Mijn naam 
is Maarten Reckman (56 jaar) en ben sinds 1996 
woonachtig in Harderwijk (Stadsweide).  

Ik ben opgegroeid in een maatschappelijk betrok-
ken omgeving, actie gericht tegen sociale mis-
standen. Van daaruit heb ik mijzelf ook in die rich-
ting ontwikkeld: aan de Sociale Academie gestu-
deerd; groepsleider, jongerenwerker en opbouw-
werker geweest. Ca. 25 jaar geleden terecht ge-
komen in re-integratie projecten t.b.v. werkzoe-
kenden. Een veelheid aan projecten ontwikkeld 
voor overheden, branches en werkgevers. Vanuit 
deze ervaringen heb ik een brede kijk en visie 
ontwikkeld op onze maatschappij.  

Ik ben in 2006 mijn eigen bedrijf begonnen: Het 
Idee en in 2014 is daar Werkconnectie B.V. bijge-
komen. 

Maarten Reckman - Steunfractie 

Vanuit mijn bedrijf organiseer ik diverse projecten 
(en heb ik georganiseerd) op het gebied van ar-

beidsmarktvraagstukken. Momenteel ligt daarbij 
de nadruk op re-integratie diensten t.b.v. UWV, 
HRM diensten binnen MKB, een samenwerkings-
project in EU-verband genaamd AppMentor en 
diverse projecten binnen het sociaal domein. 
Daarnaast ben ik docent sociale zekerheid aan de 
FABW. Een post-HBO opleiding voor bewindvoer-
ders. 

In Harderwijk: ‘Het Idee van Harderwijk’ restau-
rant & bedrijfsschool; Harderwijk verbindt Talen-
ten; coördinatie en initiatieven m.b.t. invulling 
geven aan de ‘Open Club’ binnen v.v. Zwart-Wit 
’63 (o.a. een pilot tussen SDV gemeente en club). 

Ik ben als bestuurslid van de Aaltjesdagen voorzit-
ter van de sponsorcommissie. Lid van Gruppo Po-
sitivo, een kleine club van actieve, zeer verschil-
lende ondernemers uit Harderwijk. Bij elkaar ge-
komen als groep positieve ondernemers in crisis-
tijd. Ik ben mede-oprichter geweest van Netwerk 
Harderwijk Hierden. Momenteel ben ik geen on-
derdeel van de organisatie meer, maar wel een 
geregelde bezoeker. 

Vanuit deze activiteiten heb ik een groot netwerk 
binnen het sociaal domein van Harderwijk, net-
werk onder ambtenaren en SDV. Daarnaast heb ik 
de nodige contacten binnen het bedrijfsleven en 
onder bewoners van Harderwijk en Hierden.  

Reeds op de Sociale Academie waren medestu-
denten al van mening dat de politiek echt iets 
voor mij zou zijn. Ingegeven door mijn gedreven-
heid voor maatschappelijke vraagstukken wereld-
wijd. Zelf vond ik mij te gedreven met een te uit-
gesproken mening. Niet zozeer van het compro-
mis en het politieke spel maar meer van de direc-
te sociale actie. 

Maar met de jaren komt de wijsheid zal ik maar 
zeggen. Verandering is op vele manieren mogelijk 
maar een belangrijke invloed is in ieder geval uit 
te oefenen via de politiek. Hoe gering die veran-
dering vaak zal zijn is het toch mooi om mee te 
kunnen werken aan een stukje verandering in de 
goede richting. 

Ik ben van mening dat de overheid er is voor ons 
allen. Toch denk ik dat veel mensen dat niet zo 
ervaren. Ik ben dan ook voorstander van het kan-
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telen van de organisatie. De overheid moet in mijn 
ogen voorwaardenscheppend zijn zodat bewo-
ners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisa-
ties kunnen excelleren. Een open toegankelijke 
cultuur binnen stadsbestuur en uitvoerende orga-
nisatie die werkelijke interesse heeft in wat er 
onder mensen leeft en het welzijn op alle gebie-
den weet te bevorderen. 

De komende 4 jaar wil ik mij graag als raadslid 
inzetten op de beleidsterreinen: Sociale zaken, 
Welzijn en Werkgelegenheid. Hoewel ik een brede 
maatschappelijke en politieke interesse heb ligt 
mijn expertise met name op deze beleidsterrei-
nen. De maatschappij dat zijn wij samen en ieder 
mens heeft het recht om daar binnen volwaardig 
naar eigen vermogen te participeren. Wij mensen 
hebben de plicht om zorg voor elkaar te hebben 
en daarbij niemand uit te sluiten en te streven 
naar werkelijke inclusie. Daar zet ik mij met volle 
overtuiging voor in. 

Binnen Harderwijk Anders zie ik veel van mijn ide-
alen en visie terug. Sociaal, dicht bij de mensen en 
anders durven denken. Los van landelijk partijpoli-
tiek opgelegde kaders. Een club waar ik graag deel 
van uit maak en die ik in de raad wil vertegen-
woordigen. 

Maarten Reckman 

Voorstellen: Henk Motshagen 

Ik woon met veel plezier in Harderwijk. Een unieke 
plek zo tussen Veluwe en Randmeren. Ik ben er 
geboren en getogen. Enkele jaren weggeweest 
voor studie in Utrecht en Amsterdam, maar weer 
teruggekomen en woon inmiddels al decennia 
lang in de binnenstad. Voor mijn werk veel gereisd 
door Nederland. Nu al een paar jaar met pensi-
oen. In het verleden veel gesport. Dat probeer ik 
nog lang zo vol te houden.  

Het woonklimaat en de omgeving spreken mij 
geweldig aan. Alhoewel er flink wat veranderd is 
in de loop van de tijd. En dat veranderen zal de 
komende tijd ook wel doorgaan. Er valt genoeg te 
doen om het nog beter te maken. Zoals het Wa-
terfront dat afgerond moet worden of Harderwei-
de. Ook veel niet Harderwijkers komen graag naar 

Harderwijk om te genieten en gebruik te maken 
van de vele voorzieningen die Harderwijk kent.  

Ik wil mij graag inzetten  voor deze mooie en 
duurzame stad en verder werken aan goede voor-
zieningen op sociaal, cultureel en sportief gebied, 
waar iedereen graag wil wonen en trots op kan 
zijn. Daarbij is het nodig te luisteren naar wat er 
leeft en inwoners van het begin af aan bij plannen 
te betrekken.  

Henk Motshagen - Steunfractie 

Henk bij de befaamde muur van de Romeinse keizer 
Hadrianus in Noord-Engeland 

Ik zit al verschillende raadsperiodes in het fractie-
team van onze lokale partij. Ik heb voor onze partij 
gekozen omdat ik vind dat je op die manier het 
beste naar de Harderwijkse ontwikkelingen aan 
kan kijken, los van de landelijke politiek. In ons 
goed bezette fractieteam hebben we altijd op een 
prettige manier onze kennis kunnen delen om ons 
op de raadsvergaderingen voor te bereiden. En 
het ziet er naar uit dat we voor de komende 
raadsperiode weer een mooi en ambitieus verkie-
zingsprogramma hebben.  

Het definitieve programma moet nog afgehamerd 
worden in een ALV, maar de ideeën en gedachten 
die tot nu toe zijn verwoord kan ik voor de volle 
honderd procent achterstaan. Mijn ambitie is om 
dit programma werkelijkheid te laten worden.  

Henk Motshagen 
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Voorstellen: Hans Alfons 

Mijn naam is Hans Alfons (Bestuur) en ben gebo-
ren op 3 juni 1953 in Rotterdam. Januari 1976 ben 
ik met Anneke in Harderwijk komen wonen, sa-
men hebben we 2 dochters, 1 schoonzoon en 2 
geweldige kleinkinderen.  

Werk 
In 2009 ben ik bij de Koninklijke Landmacht als 
officier van de Verbindingsdienst met functioneel 
leeftijdontslag gegaan. Omdat ik vind dat 56 jaar 
veel te jong is om stil te gaan zitten, heb ik werk 
gezocht in het verlengde wat ik bij Defensie als 
werk had, namelijk het beveiligen van computer-
netwerken. Ik ben eerst 3 jaar als informatiebevei-
liger bij Univé gaan werken en vervolgens eind 
2012 overgestapt naar de Vrije Universiteit in Am-
sterdam, waar ik tot het eind van dit jaar nog 
werk. 

Vrijwilligerswerk 
Ik heb altijd gevonden dat je naast je werk vrijwil-
ligerswerk moet doen. Ik ben in Harderwijk jaren 
bij een hondenvereniging instructeur en bestuurs-

lid geweest. In die tijd ook mee geholpen om een 
landelijke bond voor deze vorm van africhting op 
te zetten. In 1985 het roer omgegooid en meege-
holpen om de Dierenweide op te zetten, waar ik 
tot 2013 voor het grootste deel dierenverzorger, 
klusjesman en voorzitter ben geweest. Tevens heb 
ik ongeveer 25 jaar in het bestuur van de Wijkver-
eniging Stadsweiden gezeten. In eerste instantie 
als vertegenwoordiger van de Dierenweide en 
later heb ik ook meegeholpen aan het organiseren 
van evenementen.  

In 2015 hebben jullie mij als voorzitter van de par-
tij gekozen. Een uitdagende functie, waarbij ik de 
ingezette koers van mijn voorganger ‘Harderwijk 
Anders diepgeworteld in de samenleving’ verder 
invulling wil geven. 

In 2016 ben ik ook voorzitter geworden van het 
Rode Kruis, afdeling Harderwijk. Momenteel volg 
ik daar de opleiding voor EHBO instructeur. Het 
lijkt mij geweldig om op scholen, de jeugd kennis 
over EHBO over te dragen. De eerste serie lessen 
staan gepland in januari en maart 2018. Ik sta ook 
volledig achter hun doelstelling: ‘Heel Harderwijk 
heeft EHBO’. Een uitdaging om dat te realiseren. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio2LDwxs3XAhXCORQKHZm7DOwQjRwIBw&url=https://www.nederlandsekrijgsmacht.nl/index.php/nieuws/91-onderdelen-nederlandse-leger&psig=AOvVaw2Q4IAjGJIGQQxGfxWOg47k&ust=1511280896789920
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Politiek 
Begin 2002 was ik in de Roef en de Stadspartij 
Harderwijk hield daar haar ledenvergadering. Ik 
dacht dit is mijn kans om kennis te maken met de 
politiek en toen ik vroeg of ik de vergadering 
mocht bijwonen, was ik van harte welkom. De 
vergadering was leuk en inspirerend en het was 
ook die avond  dat ik werd besmet door het ‘poli-
tiek’ virus. Dezelfde avond heb ik mij als lid aan-
gemeld en de maandag daarop zat ik voor het 
eerst bij het fractieteam. 

Voor mij een leuke tijd om terug te kijken. Een 
periode in mijn leven waarin ik veel heb geleerd. 
Toen ik in 2005-2006, samen met Jack en Gertien, 
in het team zat dat de campagne voor de gemeen-
teraadsverkiezingen 2006 organiseerde, heb ik 
mijn 2e virus, het ‘campagnevirus’ opgelopen. Van 
2007-2014 heb ik bij de VVD in het  fractieteam 
gezeten. Ik ben voor de VVD, van 2010-2014, 
raadslid geweest. In die periode heb ik een groot 
aantal cursussen gevolgd, waaronder een cam-
pagne- en kadertraining. Ook deze tijd was een 
leerzame tijd waar ik veel geleerd heb over lande-
lijke en lokale politiek, waaronder het samenwer-
ken als grootste coalitiepartij, met de andere coa-
litiepartijen en de ‘eigen’ wethouder. Voor de VVD 
ben ik in 2010 campagneleider geweest en zij 
groeiden toen van 4 naar 6 zetels. 

Begin 2014 ben ik op uitnodiging van Jack toege-
treden tot het fractieteam en vervolgens is mij in 
2015 gevraagd om de voorzittershamer over te 
nemen. 

Waardering voor vrijwilligerswerk 
In 1998 ontving ik voor mijn vrijwilligerswerk een 
van de laatste door Progressief Harderwijk uitge-
reikte Vispoortjes. Zowel de Wijkvereniging 
Stadsweiden als de Dierenweide hebben mij be-
noemd tot ere-lid en tot slot heb ik een Koninklij-
ke Onderscheiding mogen ontvangen. 

Hans Alfons 

Voorstellen: Hans Ebbens 

In de vorige Nieuwsbrief heeft u al kennis kunnen 
maken met diverse leden van onze fractie, steun-
fractie, raadsleden, bestuur en niet te vergeten 
onze wethouder. Maar nog niet met iedereen! In 
deze Nieuwsbrief krijgt u te maken met de overige 
actieve leden van onze partij. Ook ik ontkwam 
daar niet aan: dus, bij deze. 

Ik woon inmiddels en wel met Janka, al een kleine 
twintig jaar in Hierden. Daarvoor ruim vijftig jaar 
in Amsterdam. Geboren en getogen zogezegd. 
Afkomstig uit een typisch, dat had je toen nog, 
middenstandsgezin. Met een vader die een krui-
denierswinkel bestierde en moeders deed, toen 
nog geheel vanzelfsprekend, het huishouden. 
Twee van mijn vaders toenmalige (zaken)vrienden 
waren Jacques Hermans en Dirk van den Broek en 
die hebben het helaas ietsje beter gedaan dan 
mijn uiterst charmante verwekker.  

Mijn papa was een echte bon vivant en het huwe-
lijk van mijn ouders hield dan ook geen stand. Dat 
was voor mijn broertje en mijn persoontje buiten-
gewoon vervelend. Zeker in die tijd. Mijn ouders 
scheidden ergens in de inktzwarte, althans in mijn 
beleving, jaren vijftig en als kind werd je door de 
gegoede burgerij mede veroordeeld. Vriendjes 
mochten niet meer met ons spelen en wij werden, 
achter flinterdunne gordijntjes, meewarig nage-
staard. Tja, dat kun je je nu niet meer voorstellen, 
maar de tijden veranderen gelukkig.  

Maar goed, het leven ging verder en de broertjes 
Ebbens waren als kinderen van gescheiden ou-
ders, volgens de toen geldende mores, volstrekt 
kansloos. Gelukkig bleek dat in mijn geval nogal 
mee te vallen. Na een studie Geschiedenis, waar ik 
vervolgens niets mee heb gedaan, belandde ik in 
het merkwaardige maar uiterst leerzame circuit 
van duizend en een ambachten.  

Van barkeeper naar directiesecretaris van een 
groep vooruitstrevende jonge mensen die een 
poging deden aankomende en min of meer gear-
riveerde artiesten op alle fronten te begeleiden. 
Aangejaagd door de in die tijd wereldberoemde 
presentator Herman Stok en zijn vriend Kees van 
Maasdam. Helaas weigerden de toentertijd grote 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2vubOx83XAhUIvhQKHfDZCboQjRwIBw&url=https://denhaagfm.nl/2017/04/26/het-regent-weer-lintjes-in-den-haag/&psig=AOvVaw3Z7tqUQilMoKxrIrl2doRf&ust=1511281228699984
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platenmaatschappijen hun onmisbare steun en 
medewerking en dit project was gedoemd te mis-
lukken. Maar wat een fantastische tijd! 

Daarna van plugger (nieuw uitgebrachte platen 
proberen te slijten bij de diverse omroepen en 
piratenzenders) in combinatie met parttime re-
dacteurtje bij Het Parool waar wij de eerste Ne-
derlandse Tienerpagina probeerden te maken tot 
reisleider in Italië. Daar heb ik twee jaar, in Finale 
Ligure aan de Italiaanse Bloemenrivièra, met heel 
veel plezier mogen vertoeven. Maar wat was ik blij 
dat ik toch een bepaalde studie had afgerond. Dat 
kwam in de bakermat van onze historie toch wel 
heel erg goed van pas. Maar wat is Italië toch een 
verrukkelijk land. Met recht mijn heerlijk, tweede 
vaderland!  

Verder nog even gewerkt als receptionist in Span-
je en de nodige druifjes geplukt in la douce Fran-
ce. En u begrijpt het al, het mediterrane leventje 
trok mij ten zeerste. Lekker op een terrasje met 
een verrukkelijk glaasje bier. De laatste periode 
van mijn werkzaam leven bracht ik door achter 
een, op het eerste gezicht, stoffig bureautje. Als 
redacteur, in de dagelijkse praktijk eigenlijk meer 
copywriter en dat beviel achteraf uitstekend. Net 
iets anders dan anderen en dat liep als een tiere-
lier. 

Hans Ebbens – Bestuur 

Maar ‘wat doe jij als Amsterdammer in hemels-
naam in Hierden’, is mij vaak gevraagd. Tja, op een 
gegeven moment ben je het jachtige en turbulen-
te leven in een stad als Amsterdam gewoon zat. 
Dan ga je voor een beetje rust en dat heb ik gewe-
ten! Maar daar ga ik u nu niet meer mee vermoei-
en. Maar voor Janka en mij is het nog steeds een 
heerlijk plekje en voor onze prachtige kinderen 

Manon en Egon en fantastische kleindochter 
Daya, een heus paradijsje. 
Zat nog zo’n 13 jaar met veel plezier in het be-
stuur van Tennisvereniging Strokel en ben nu al 
heel wat jaartjes actief binnen Harderwijk Anders. 
Eerst in de steunfractie en al weer een tijdje in het 
bestuur van onze heerlijke partij. En met uw wel-
mogen hoop ik dat nog een paar jaartjes vol te 
houden. Deo volente!  

Hans Ebbens 

Ta ta ta taaaaaaa 

De discussie over de koopzondag, oftewel… Wan-
neer houdt de discussie nou eens op? 

Beste mensen, ik neem jullie mee terug in de tijd. 
Het was februari 2014, de laatste raadsvergade-
ring van de vorige gemeenteraad. Het taboe 
koopzondag stond op de raadsvergadering en er 
werd gestemd… Met nipte meerderheid werd de 
koopzondag, althans een compromis daarover, 
door de raad aangenomen. 

‘Geregeld’, zou je zeggen, maar niets was minder 
waar. Probleem was namelijk dat we nog te ma-
ken hadden met de plaatselijke winkeltijdenveror-
dening, de lokaal vastgelegde regelgeving over 
wanneer de ondernemers haar deuren mogen 
openen en sluiten. Tja, die moest nog even wor-
den aangepast, maar dat kon niet meer worden 
besloten door de aftredende gemeenteraad, om-
dat de verkiezingen zich aandienden.  

Nieuwe raad is nieuwe besluiten. In de gemeente-
raad die ontstond na de verkiezingen van 2014 
hadden de conventionele partijen (CU, CDA en 
GB) met 15 zetels één zetel meer dan de progres-
sievere minderheid van de overige partijen en 
omdat er allerlei beloften waren gedaan in de 
verkiezingstijd, zagen zij hun kans schoon om de 
aanpassing van de genoemde verordening tegen 
te houden. Resultaat: wel een koopzondag maar 
met de winkeldeur gesloten! Hoe bizar… 
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In de volgende (afgelopen) jaren kwam met re-
gelmaat het onderwerp koopzondag terug aan de 
orde in de gemeenteraad. Alle partijen bleven 
standvastig bij hun ingenomen besluit. Daar waar 
hakken in het zand stonden werden deze er nog 
dieper ingedrukt, geen ruimte voor verandering. 
Voorstanders konden prediken wat zij wilden, 
(grappig dat juist ongelovigen dat kunnen) maar 
tegenstanders waren onwrikbaar. Nee was nee, 
totdat… 

Toen was daar Joop, Joop van der Veere, fractielid 
van Gemeentebelang die eigenlijk helemaal niet 
zo tegen was, sterker nog, best wel vóór. Twee-
maal gaf Joop al tegenover de pers anders te den-
ken dan zijn fractiegenoten, maar de ijzeren frac-
tiediscipline drukte hem vooralsnog terug in de 
bank: Nee was nee en Joop ging schoorvoetend 
mee met zijn fractie. 

Met de huidige verkiezingen in aantocht lijkt het 
tij zich echter te keren bij onze lokale, Hierdense 
vrinden van Gemeentebelang. In de extra raads-
vergadering van 9 november jongleden, stemde 
Joop in met een proef voor twee koopzondagen 
dit jaar. In de volksmond al de Joopzondagen ge-
noemd.  

Ja ja, heus waar, op zondag 3 en 24 december 
mogen onze ondernemers hun deuren zowaar 
openen voor het winkelend publiek. Is daarmee 

de weg geopend naar een structureel besluit om 
het wel of niet opengaan op zondag over te laten 
aan de ondernemers zelf? Nee, de zogenaamde 
proef laat slechts twee momenten toe van extra 
opening van de winkel. Wat wel structureel is ge-
opend, is de kloof tussen de diverse leden van 
Gemeentebelang. Grote vraag is dan ook hoe de 
kieslijst van deze fractie eruit komt te zien. Zeer 
binnenkort zullen we weten of Gemeentebelang 
definitief afscheid neemt van afvallige Joop, of van 
hun conservatief gevoerd beleid. 

Wordt het Joopvol progressief, of Jopeloos con-
servatief? We zullen het zien, voorlopig is de heili-
ge zondagsdeur op een kier gezet, de voet van 
Joop staat ertussen en voor wie het niet weet: 
met zijn schoenmaat van ca 50, is dat best wel een 
opening… 

Wordt vervolgd. 

Jack van Zundert 
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Koopzondag? 

69 jaar geleden werd ik geboren in een klein dorp-
je aan de Belgische grens in Zuidwest-Brabant. De 
bossen, die ons omringden vormden één groot 
pretpark en met vriendjes en vriendinnetjes be-
leefden we menig spannend avontuur. Terwijl 
mijn moeder de zorg over zes kinderen op zich 
nam was mijn vader de grote aanjager bij de ont-
dekkingstochten in de natuur. 

Dit is een foto van net na de oorlog. De fotograaf staat 
met z’n rug naar de grens. Naast de kerk (richting de 
fotograaf) is de pastorie en daarnaast is het huis van 
mijn grootouders. Het volgende huis is verdwenen en 
daar is een straat gekomen. Café de Roskam bestaat 
nog steeds. Wat een rust zonder veel verkeer! Waar in 
de verte de bomen beginnen staat mijn ouderlijk huis. 

Het Nederlandse en Belgische Putte werd ge-
scheiden door slechts één straat. Het was nog de 
tijd van de ouderwetse grenscontroles. Douaniers 
waren ooms of gewoon vrienden; iedereen kende 
elkaar en dat kwam goed van pas als wij bepaalde 
producten in België gingen kopen en zonder pro-
blemen de grens passeerden. Eigenlijk hoefden 
we niet langs de officiële weg want 
ieder kind kende de smokkelpaadjes. 

Op zondag waren alle winkels open, mijn eerste 
vakantiebaantje was in een kruidenierszaak waar 
op zondag de grootste omzet van de week werd 
gehaald. Massaal kwamen de Belgen kilo’s boter 
en kaas kopen. Er was zelfs een speciaal kamertje 
waar de dames zich konden terugtrekken om pak-
jes boter in speciaal geprepareerde jassen te ver-
stoppen, ook al was het buiten 30 graden! 

De zondagen waren iedere week weer een feest. 
Gezellige drukte doordat mensen uit de wijde om-

geving naar het dorp kwamen. Het dorp lééfde 
van de omzet die op zondag werd gehaald. De 
pastoor wenste op het eind van de mis op zon-
dagochtend dan ook iedereen een geweldige dag 
toe. Tot nu toe is aan deze situatie niets veran-
derd tot groot genoegen van iedereen. 

Is er dus iets mis met de koopzondag? Willen we 
Harderwijk opnieuw de allure geven van een brui-
sende stad dan zullen we moeten beginnen met 
de stad aantrekkelijk te maken en op zondag de 
winkeliers, die graag open willen, daartoe de gele-
genheid geven. Vooral tijdens de zomermaanden 
met zoveel toeristen in de omgeving is dit een 
unieke kans. 

Marlou Naber 

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.: 06 387 628 16 
E-mail: tanja.groenendaal@hccnet.nl 

mailto:tanja.groenendaal@hccnet.nl
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Pim Fortuyn klinkt nu heel normaal 

Er komt extra cameratoezicht in Harderwijk van-
wege een reeks diefstallen. Een gevoelig onder-
werp omdat het ook onze privacy in de openbare 
ruimte aantast. Als je geen kluizenaar wilt zijn, dan 
ga je er op uit. En dan kun je bekeken worden 
door mensen en camera's. Mensen vergeten 
meestal snel wie ze gezien hebben in de stad en 
ze kijken wel weg als je lekker boos terugstaart. 
Terugstaren naar camera's helpt niet en ze heb-
ben soms wel een heel lang geheugen. Maar Jo-
han Cruijf zou zeggen: ‘Niet zeiken, een camera 
vraagt tenminste niet of hij iets van je aan heeft 
als je te lang terugstaart’.  

Het vreemde is dat er in de persberichten en 
schriftelijke vragen niet vermeld staat hoe lang de 
beelden bewaard moeten blijven en voor welke 
doeleinden. Ligt dat aan de schrijver die het irre-
levant vindt of aan de raadsleden die niet door-
vragen? Dat kan ik niet terugvinden in de informa-
tie. 

Nog eens de teleurstelling van 1974 
Van de week moest ik voor mijn werk een stand-
punt innemen hoe we met nieuwe privacywetten 
zoals Algemene Verordening Gegevensbescher-
ming om willen gaan. Al heel lang komt er gevoe-
lige informatie voorbij op de bureaus en daar pro-
beren we dan netjes mee om te gaan. De nieuwe 
wetten zijn een mooi moment om de eigen nor-
men nog eens te bekijken. Het lijkt er op dat een 
keuze vóór veiligheid of vóór privacy vaak een 
keuze is voor de één en een keuze tegen de an-
der.  

Dat is ook wel lekker makkelijk voor politici; het 
maakt een frame met een makkelijke keuze moge-
lijk: als je voor privacy bent, dan ‘mag je je omge-
ving uitleggen waarom ze last hebben van aansla-
gen’. Een nieuw woord is daarvoor geboren: de 

‘terreurschwalbe’. Een heerlijk creatief woord, 
alsof Van Kooten en De Bie weer op de zwart-
witte buis zijn en we de schwalbe uit 1974 waar-
mee Duitsland de finale won nog eens voor de 
kiezen krijgen. 

Maar zo'n schijnbare zwart-wit tegenstelling is 
een zwaktebod: de werkelijkheid is veel genuan-
ceerder en er zijn veel meer opties. Dat past niet 
in 140 of 280 tekens bij Twitter. Voor veel journa-
listen is het ook te veel gevraagd om het uit te 
zoeken en begrijpelijk uit te werken in de tijd die 
ze daarvoor krijgen. Nieuwe kwaliteitspublicaties 
zoals De Correspondent en Follow The Money 
(platform voor onderzoeksjournalistiek) vullen dat 
gat deels in. Maar toch, de discussie wordt wel erg 
versimpeld. 

Het kan liggen aan het klimmen van mijn leeftijd, 
maar ik merk dat mijn vertrouwen in de oprecht-
heid van politici van bekende partijen steeds ver-
der afneemt. En het is jammer dat in mijn kringe-
tje veel bekenden en vrienden een stem uitbren-
gen om onvrede te laten blijken over de momen-
tele bestuurders. Op een lange terugreis uit België 
heb ik daarom nog eens wat interviews terugge-
luisterd met Pim Fortuyn. Daar was ik vroeger 
mordicus tegen, gewoon uit principe, omdat hij 
vermeend populist was. Wel een slimme man, dat 
zonder meer. Nu ik hem terughoor is het net alsof 
ik een politicus uit een middenpartij hoor praten 
met goede argumenten. Ben ik dan ook zo veran-
derd? Of weet ik nu beter? 

Choosing a battle 
Dan vraag ik me toch af hoe ik verder moet. 
‘Choose your battles wisely’ adviseerde mijn 
buurvrouw me eens. Welke battle kan ik nu het 
beste kiezen zodat de wereld een fijne plek blijft 
voor mijn naasten? Een strijd over privacy? Een 
strijd over graaigedrag? Een strijd over gebrek aan 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij 
organisaties? Een strijd tegen framing? Een strijd 
tegen een gemeentelijke jaarrekening zonder ac-
countantsverklaring? Dat worden een heleboel 
gevechten en een heel zure bek. 

Maar wat dan wel?  
Als ik kijk naar mijn werk (iets met cijfers en in-
formatie), dan is dat vooral het logisch bij elkaar 
vegen van informatie. Met alles netjes op een 
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rijtje stelt het nog weinig voor om er een conclu-
sie uit te halen. Nederland is al jaren een mooi 
land om in te leven, maar het wordt langzaam 
lastiger om aan informatie te komen. Bijvoorbeeld 
in de Rule of Law Index zijn we qua openheid van 
de overheden weggezakt van de 2e naar de 4e 
plaats tussen 2010 en 2016 (vergelijkbare groep).  

Harderwijk als lichtend voorbeeld? 
Misschien is het wel goed om weer meer werk te 
maken van goede informatievoorziening. Laat ik 
me de komende tijd maar sterk maken voor meer 
transparantie door overheden en organisaties.  

Het zou al heel wat zijn als bijvoorbeeld alle in-
formatie die onder de openbaarheid van het be-
stuur valt automatisch beschikbaar komt in plaats 
van op verzoek. Dan wordt het weer een stuk 
makkelijker om een onderbouwde mening te 
vormen. Hopelijk kan Harderwijk daarin een lich-
tend voorbeeld worden en kan ik straks met 1 
druk op de knop achterhalen hoe lang de video-
beelden bewaard zullen blijven. 

Guido Leenders 

Nieuws van het front 

Stiekem hoopten wij dat het dossier Vitale Vakan-
tieparken voor het einde van deze raadsperiode 
gesloten kon worden. De complexiteit en de zorg-
vuldigheid laten echter zien dat er wellicht meer 
tijd nodig is voordat er echt gestart kan worden. 
Theoretisch kan het nog wel maar ik heb geleerd 
dat in de politiek de wet van de lange adem telt. 
Toch meen ik dat we tevreden terug kunnen kij-
ken op de loop van dit dossier. Na jarenlang juri-
disch getouwtrek en politieke onwil, wisten wij de 
boel los te trekken met een goed verhaal waar-
mee wij onze coalitiepartners mee konden krijgen 
in het ingewikkelde proces.  

En nu is de structuurvisie klaar voor raadsbehan-
deling. Deze structuurvisie is de opmaat voor de 
uiteindelijke bestemmingsplanprocedure die elk 
vakantiepark in Harderwijk een goede toekomst 
moet geven. Een toekomst die in feite door uzelf 
als kaveleigenaar bepaald is. U heeft binnen uw 
park overeenstemming moeten zoeken over een 
gezamenlijke nieuwe koers voor het park. Wordt 

het wonen of toch gewoon vakantievieren? Duide-
lijk is dat dit voor het ene park heel gemakkelijk en 
natuurlijk verliep terwijl dat voor het andere park 
een stuk moeilijker lag. 

In de uiteindelijke structuurvisie staat alles nog 
eens opgelijnd. Naar aanleiding van ingediende 
zienswijzen is de visie nog wat aangescherpt. Zo 
wordt voor de enkele recreant die echt niet mee 
wil doen in de verandering naar een woonwijk een 
uitzondering gemaakt en hoeft die ook niet meer 
mee. Zoals in de vorige nieuwsbrief te lezen viel, 
bleek dat een heikel punt voor velen van u. Een 
informatiesessie in het Stadhuis op 6 juni zorgde 
voor iets meer begrip voor deze techniek. De ver-
wachting is dat de waarde van de recreatiewonin-
gen zullen stijgen als het een gewone woning zal 
zijn. De gemeente wil dit geld gebruiken om af te 
dragen aan het fonds Vitale Vakantieparken zodat 
de recreatieve sector in de regio versterkt kan 
worden.  

Terecht dat dit een heikel punt is want om een 
woonwijk te kunnen worden, moet immers al het 
nodige aan kosten worden opgehoest. De ge-
meente toont zich bereid mee te denken over het 
voldoen in termijnen. De hoogte van de bijdragen 
per object wordt door middel van een zienswijze 
gebaseerd op de WOZ waarde van 1 januari 2018. 
Het lijkt erop dat alle betrokkenen een gezamen-
lijke overeenstemming kunnen bereiken. 

Op het moment dat u deze tekst leest, is de struc-
tuurvisie door de raad behandeld. Uw gedachten 
blijven echter hard nodig voor onze inbreng en 
besluitvorming. Dus heeft u een idee, kom ermee! 

Edwin Enklaar 
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Vanuit het Huis van de Stad 

21 maart 2018 komt er rap aan. Gemeenteraads-
verkiezingen en we gaan er weer voor. Een mooie 
lijst met nieuwe namen en ervaringsdeskundigen 
en vooral ook een aantal namen die de komende 
vier jaar willen leren wat politiek kan betekenen 
voor onze stad en haar inwoners. Onze partij is 
duurzaam klaar voor de toekomst en dat geeft 
heel veel voldoening. Maar ik wil graag ook nog 
een termijn door als wethouder namens onze 
mooie lokale partij. We hebben ervaren dat onze 
speerpunten er toe doen en ook daadwerkelijk tot 
uitvoering komen nu we coalitiepartij zijn. 

Al meermaals gezegd en oprecht gemeend dat ik 
de partij zeer dankbaar ben dat ik de afgelopen 
periode u namens al onze stemmers en inwoners 
mocht vertegenwoordigen in het college van Har-
derwijk en Hierden. Het was en is fijn werken met 
mijn collegae van B&W en door onze verbinding 
van portefeuilles en het elkaar gunnen van suc-
cessen staat er een team dat besluiten durft te 
nemen.  

Zoals u al weet wil ik heel graag nog voor een vol-
gende termijn gaan om de klussen nog meer in-

houd te geven. De stad is in beweging en het zou 
mooi zijn om daarin nog extra stappen te maken. 
De campagne gaat van start en samen met u gaan 
we de komende tijd keihard aan de slag om onze 
lokale, onafhankelijke, sociale en groene speer-
punten weer volop onder de aandacht te brengen 
van alle inwoners van Harderwijk en Hierden. Ik 
heb alle vertrouwen in een mooi resultaat op 21 
maart omdat we dat ook verdienen. 

Ook wil ik met u delen dat bestuurlijke verant-
woordelijkheid ook wel eens momenten kent van 
kwetsbaarheid. Als mensen het niet met je eens 
zijn gaat het los op sociale media en als het dan 
persoonlijk wordt vraag je je weleens af waarvoor 
je het doet. Natuurlijk is het een kleine groep die 
tekeer gaat, maar waarom sommigen zo vijandig 
en vaak met leugens van alles maar roepen is voor 
mij nog steeds verbazingwekkend. Met name rond 
de besluitvorming ‘Stad als Podium’ ging het bij 
een groep niet meer om de inhoud, maar vooral 
om strijd. Onze inzet was om eindelijk na meer 
dan 15 jaar stilstand een keuze te maken over de 
toekomst van podiumkunsten in onze stad. Met 
medewerking van alle culturele partijen een 
prachtig vernieuwend plan en daarbij ook een 
keuze voor een nieuwe flexibele zaal in het cen-
trum van de stad.  

De raad was daarna aan zet en koos ook voor dit 
plan en in al haar wijsheid toch voor de zaal op de 
oude plek aan de Stationslaan. Nu wordt het tijd 
om de plannen uit te werken en wat is het dan 
mooi om te ervaren dat de medewerkers van het 
theater nu samen met de andere culturele part-
ners al samenwerken om programmering met 
elkaar af te stemmen. Nu kan men aan de slag om 
verbindingen te maken waarbij creativiteit, ver-
nieuwing, ontmoeting en kwaliteit centraal staan 
met als doel de oude bezoekers en veel nieuwe 
bezoekers te laten genieten van veel voorstellin-
gen in de hele stad en natuurlijk ook in een nieu-
we zaal met een eigen ingang en een eigen foyer 

We blijven vooruit kijken, we willen blijven werken 
om onze stad duurzaam in te richten voor de 
nieuwe generaties. Er is hard gewerkt met mooie 
successen, maar het kan altijd beter. Natuurlijk 
zijn we trots op ons nieuwe station met een 
prachtige tunnel, op de voortgang van de bouw 
van huizen in het Waterfront, de keuze om de 
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sportvelden in het Sypelgebied te vernieuwen, de 
enorme aantrekkingskracht en populariteit van 
het Strandeiland, het water dat nu daadwerkelijk 
door de stad stroomt, de nieuwe beweegbare 
bruggen, daling van de werkloosheid, de verkoop 
van heel veel hectares op Lorentz 3 waardoor gro-
te internationale bedrijven in Harderwijk komen 
en blijven, op Talenthouse waardoor veel jonge-
ren in beeld komen die het moeilijk hebben, op de 
aanpak van Strandboulevard waarvan heel veel 
bezoekers vanaf volgend jaar kunnen genieten, de 
opening van het vernieuwde museum, het ge-
plande Marius van Dokkum museum, de komende 
verbouwing van het oude stadhuis dat dan ont-
moetingsplek wordt midden in de stad en huisves-
ting biedt aan de Popschool en Cultuurkust, de 
cultuurwijzer voor jong en oud waardoor talenten 
ontdekt kunnen worden en de vele evenementen 
en festivals die voor zoveel vertier en plezier zor-
gen. Mooie resultaten die tot stand zijn gekomen 
en in gang zijn gezet. 

Het project vitale vakantieparken gaat ook leiden 
tot besluitvorming. Dit dossier heeft zoals u weet 
altijd alle prioriteit gekregen in ons partijpro-
gramma en nu gaat na een periode van 20 jaar het 
moment van keuzes maken naderen. De parken 
zelf hebben meegewerkt om oplossingen te zoe-
ken. Best een ingewikkeld en heftig proces en er 
zullen offers gemaakt moeten worden, maar er 
komt duidelijkheid en het is mogelijk dat een aan-
tal parken herbestemd worden. Harderwijk An-
ders loopt niet weg en blijft zich ten volle inzetten 
om nu door te pakken.  

Vanaf 1 januari 2015 werd de gemeente verant-
woordelijk voor vele zorgtaken en alle jeugdzorg. 
Misschien kunt u het zich nog wel herinneren. Het 
zou een puinhoop worden in Harderwijk en Hier-
den. De gemeente zou het niet aankunnen en vele 
inwoners zouden de dupe worden en zorg en on-
dersteuning moeten ontberen. 

Als wethouder Zorg mocht ik de kar trekken en 
het was enorm spannend. Maar we hadden een 
visie en enorm veel medewerkers die keihard 
werkten, kwaliteit hadden, niet bang waren en het 
vertrouwen kregen om maatwerk te verlenen. De 
vragen van onze inwoners moeten centraal staan 
en daar vanuit hulp en ondersteuning bieden als 
het nodig is. Een enorme klus en wat ben ik trots 

op al onze mensen die nu drie jaar later van onze 
inwoners complimenten krijgen over de kwaliteit 
van ondersteuning. We hebben een waardering 
boven het landelijke gemiddelde en tot nu toe 
niet veel klachten. Ons motto is dat niet het geld 
leidend is, maar onze inwoners. 

Natuurlijk kan het nog beter en weten we dat 
mantelzorgers en vrijwilligers extra aandacht no-
dig hebben, dat eenzaamheid nog veel meer ge-
signaleerd en bestreden moet worden, dat we 
eraan moeten wennen dat kwetsbare mensen 
onze buren kunnen zijn, dat er bij veel gezinnen 
nog veel schulden zijn, huiselijk geweld en kin-
dermishandeling ook in Harderwijk en Hierden 
plaats vindt en mensen met psychische proble-
men vaak niet meer in instellingen wonen. Maar 
we kennen onze inwoners steeds beter omdat 
vele zorgtaken nu op gemeentelijk niveau worden 
geregeld. Dus een hele uitdaging om de komende 
jaren nog integraler te werken binnen het hele 
sociale domein en nog meer vanuit de kracht van 
de mensen zelf waarbij de inhoud centraal staat 
en niet de regelgeving. Wat heb ik het mooi ge-
vonden om hier bestuurlijk de trekker van te mo-
gen zijn.  

En nu op naar de verkiezingen. We zijn er klaar 
voor. En u bent ook aan zet! We hebben uw steun 
enorm hard nodig. Laat ons geluid horen en maak 
anderen in Harderwijk en Hierden enthousiast om 
op ons te stemmen. 

Gert Jan van Noort 
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Talk of the Town 

Voortuintjes…  
In onze hoofdstad wordt bijna gevochten voor wat 
groen voor de deur. In Harderwijk had men veelal 
een fraai tuintje op die plek. Terwijl in Amsterdam 
langs de gevels eigenhandig groene paradijsjes 
worden gecreëerd, worden in onze steeds fraaier 
ogende Hanzestad de reeds lang bestaande voor-
tuintjes gewoon weggepoetst. Steen in plaats van 
het broodnodige groen. Een schandaal in optima 
forma! Waar ooit met veel liefde werd getuinierd 

worden nu harteloos auto’s weggezet, alsof er 
nooit iets anders heeft gestaan. 

Is daar nu echt niets tegen te doen? Wat vinden 
de gemeente Harderwijk en de Woningcorpora-
ties hier nou van, die zien dit toch ook gebeuren? 
Ik vraag mij dat al een tijdje af. Terwijl half Neder-
land onder water loopt ‘verstenen’ in plaats van 
‘vergroenen’ wij onze kostbare leefomgeving. En 
dat wordt in de toekomst alleen maar erger. Ge-
woon omdat wij te bedonderd zijn om onze tuin-
tjes lekker groen te houden. Dit scenario wil toch 
niemand! En maar klagen dat onze bijtjes, vlinder-
tjes, lieveheersbeestjes en andere nuttige diertjes, 
die hard nodig zijn om het ecosysteem in stand te 
houden, langzaam maar zeker verdwijnen. En 
daarmee ook onze gevederde vrienden en die oh 
zo ‘aaibare’ egeltjes. 

Vroeger en daarmee bedoel ik absoluut niet dat 
toen alles beter was, reed ik regelmatig van Am-
sterdam naar Groningen. Mijn grootouders van 
vaders kant hadden daar een kolossale boerderij. 
Opa was een echte herenboer en daar was ie te-
recht hartstikke trots op. Ik heb daar, in het fraaie 
Groninger landschap, een heuse liefde voor de 
natuur mogen ontwikkelen. En wat te denken van 
oma, opoe of beppe. Altijd maar in de weer met 
haar fraaie moestuin. En niet te vergeten het 
groenten wecken (inmaken en bewaren van 
groenten) voor de winter. Wat een klus! Maar met 
zo veel liefde.  

Maar als de familie Bell richting het Hoge Noorden 
reed, dan zat bij aankomst onze voorruit vol met 
overblijfselen van allerlei insecten. Het glas had 
iets weg van een heus inferno. Maar dan nu. De 
enkele keer dat ik mij nog waag aan een trip naar 
bijvoorbeeld Appingedam, met die prachtige han-
gende keukens, ontwaar ik nog amper een sum-
mier restje van een of ander ooit nuttig beestje.  

Hoe kan dat? Heeft dit te maken met insectenbe-
strijders of hebben de verdwenen Harderwijker 
tuintjes daar iets mee te maken? Ook de spinnen 
hebben het, door hun steeds leger blijvende, ove-

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. 06 387 628 16 
E-mail: marjanvanderharst@gmail.com 

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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rigens prachtige, webben steeds moeilijker om 
hun gezinnetjes te onderhouden!   

Is dit tij nog te keren? Ja, natuurlijk! Er zijn ge-
meenten die milieuvandalen, want dat zijn men-
sen die hun tuintjes ongenadig in negatieve zin op 
de schop nemen, willen gaan bestraffen met een 
nieuw soort belasting: ‘de tuintegeltaks’. Fout, je 
moet mensen die hun voormalige tuintjes weer 
willen omtoveren in een heus paradijsje, juist be-
lonen! 

Hoe? Je zou kunnen denken aan een gratis advies 
van bijvoorbeeld de plantsoenendienst (bestaat 
dat eigenlijk nog?). Met een aantrekkelijke ge-
meentelijke bonus, mogelijk in samenwerking met 
een of ander erkend en bekend groenbedrijf. En 
als extraatje het prachtige chanson van Jean Fer-
rat, gezongen door Wim Sonneveld met een heer-

lijke vertaling van zijn levensgezel Friso Wiegers-
ma: ‘Langs het tuinpad van mijn vader’.  

Dit is uiteraard maar een voorzetje. U heeft vast 
een veel beter idee, laat het ons weten. Op naar 
een betere en vooral veel groenere wereld! 

Pietje Bell 

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

Tel. 06 387 628 16 
E-mail: tanja.groenendaal@hccnet.nl 

De prachtig gerenoveerde boerderij van mijn opa (geen familiebezit meer). Vlakbij Appingedam. 
Oh heerlijke jeugd. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivjemW98fWAhWMZVAKHd66DDIQjRwIBw&url=http://www.erikvroege.nl/fotoalbum-vijver-voortuin/&psig=AFQjCNE7a1ZyP_vAzt5IfZ__YXL8OIuGrA&ust=1506689448980617
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=0ahUKEwjqirnHo7nXAhUDXhoKHezUBMUQjRwIBw&url=http://groningeninbeeld.rtvnoord.nl/index.asp?id%3D5185&psig=AOvVaw2kMbIQj84S0TKwHSm3LOLA&ust=1510584287013684
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Wouter Don 

Een markante, eigenzinnige vriend van mij en on-
ze partij. Wat zullen Marianne, Ingeborg en Mats 
hem missen. Maar ook wij kunnen nog amper 
bevatten dat hij er niet meer is. Wouter was uit-
gesproken, duidelijk en kritisch, maar altijd loyaal 
en oplossingsgericht. Met hem kon je sparren en 
klankborden en dat hielp ons om keuzes te ma-
ken. 

Voor onze lokale partij Harderwijk Anders heeft hij 
zich altijd ten volste ingezet. Hij ging voor veran-
dering en vernieuwing en daarom voelde hij zich 
bij ons thuis. Wouter is lid van de steunfractie en 
raadsopvolger geweest en was altijd actief in 
campagnetijd. Lid van de kiescommissie van raad-
sleden voor de lijst van verkiesbare kandidaten en 
ook dit jaar had hij zich weer beschikbaar gesteld. 
Hij moest zich terugtrekken wegens de verslechte-
ring van zijn gezondheid, maar de boodschap toen 
was wel dat hij over vier jaar weer beschikbaar 
was. 

Het valt zwaar dat wij afscheid van hem moesten 
nemen, maar het is goed zo. Wouter Don, mar-
kante eigenzinnige vriend, bedankt voor alles. 

Gert Jan van Noort 

Dag Wouter 

Echt heel goed heb ik je niet gekend. Wel moch-
ten wij samen enkele jaren in de steunfractie van 
onze partij doorbrengen. Wij zaten vaak naast 
elkaar. En konden het volgens mij best samen vin-
den. Allebei een beetje eigengereid. Eigenlijk een 
tikkeltje wars van politiek, maar we vonden het 
ook wel weer spannend. Jij de ondernemer en ik 
probeerde een beetje crea te zijn. Jij uit de buurt 
van Rotterdam en ik uit de hoofdstad.  

Volgens mij ben je net als ik een beetje blijven 
hangen in de verrukkelijke jaren zestig. Nee, dat 
kan natuurlijk niet, daar was je nog te jong voor. 
Maar je hield wel van het sfeertje. Ik meende het 
te horen aan je zelfgekozen muziek bij je afscheid. 
Wat mij altijd bij zal blijven was je verschijning. 
Een grote vent met een gebeeldhouwde kop met 
wat dunner wordende, grijze krullen. Niemand 
kon eigenlijk om je heen… 

En dan die laatste, mooie dag. Al die mensen, al 
die bloemen. En vooral niet te vergeten je lieve, 
charmante levensgezel Marianne. En je kinderen 
Ingeborg en Mats, die het zo fantastisch deden op 
je afscheid. Wat zullen ze je missen…  

Ook wij van Harderwijk Anders zullen je missen. 
Dag Wouter, dag mooie man. 

Hans Ebbens 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.brabantslandschap.nl/assets/Uploads/SlideshowImages/Regte-Heide-14-8-2006x-0036.jpg&imgrefurl=http://www.brabantslandschap.nl/ontdek-de-natuur/natuurgebieden/tilburg-en-omgeving/&docid=Dbw1Rx_YoeWHxM&tbnid=72wmtk0zSOXNDM:&vet=10ahUKEwiotcfXmb7XAhVL2KQKHT4AD4c4rAIQMwhCKD8wPw..i&w=1000&h=300&bih=603&biw=1324&q=landschap&ved=0ahUKEwiotcfXmb7XAhVL2KQKHT4AD4c4rAIQMwhCKD8wPw&iact=mrc&uact=8


GEWORTELD IN DE SAMENLEVING

P a g i n a  20 

Agenda 

Algemene ledenvergadering: 
Dinsdag 12 december. De Roef aanvang 20.00, 
inloop 19.30 uur. Met veel informatie over de 
komende verkiezingen en als afsluiting een lekker 
drankje. Komen dus! 

Nieuwjaarsreceptie 
Zondag 14 januari 2018 van 16.00 – 18.00 uur. 
Locatie: blijft nog even een verrassing. 

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, Hans Ebbens, Edwin En-
klaar, Ben Haarhuis, Guido Leenders, Henk 
Motshagen, Marlou Naber, Gert Jan van Noort, 
Maarten Reckman, kimberley Siccama – van Eij-
kel, 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 

Heerlijke 
Kerstdagen en 
een super 2018! 

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



