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Van de voorzitter 

Hoera mijn eerste droom komt uit 
(zie nieuwsbrief 2018-1).  

WIJ ZIJN DE GROOTSTE POLITIEKE PARTIJ 
VAN HARDERWIJK 

Gefeliciteerd partijgenoten met deze grote over-
winning.  

Harderwijkers bedankt voor jullie vertrouwen en 
jullie stem. Wat een spannende avond was het. De 
uitslag werd in het gemeentehuis per vijf stembu-
reaus bekend gemaakt en als snel bleek dat CDA 
en CU verlies zouden leiden en de strijd zou gaan 
tussen de VVD en HA. Burgemeester Harm-Jan 
van Schaik gaf aan het eind van de reeks uitslagen 
de totaalstand: ‘De VVD 4070 stemmen, Harder-
wijk Anders 4126 stemmen’, de rest hoorden we 
niet meer. WIJ ZIJN DE GROOTSTE PARTIJ en dat 
moest gevierd worden. 

Bij het openbaar worden van de uitslag bleek dat 
vijf van onze kandidaten met voorkeursstemmen 
in de raad waren gekozen en daar zijn we als be-
stuur heel blij mee. Onze kandidaten zijn gewor-
teld in de Harderwijker samenleving: Gert Jan 
(1569 stemmen), Burak (706 stemmen), Kimberley 
(644 stemmen), Henk Vermeer (369 stemmen) en 
Gertien (260 stemmen). 

Het bestuur had vooraf al rekening gehouden met 
de mogelijkheid dat we de grootste partij zouden 
worden. Dat betekent dat je al een informateur 
moet vragen, afwegingen maakt met welke partij-
en, op basis van de verkiezingsprogramma’s, een 
coalitie mogelijk is. En het belangrijkste voor onze 
partij, hoe we het dan ANDERS zouden gaan invul-
len. 

Met Gert Jan en Henk Vermeer is dit dan ook 
vooraf verder uitgewerkt. Toen HA de GROOTSTE 
PARTIJ werd stond er al een ‘verkenner’ klaar. De 
verkenner verkent binnen een zeer korte tijd, wel-
ke partijen de eerste gesprekken voor een coalitie 
gaan voeren. Dat is ANDERS in Harderwijk want 
normaal komt er een informateur die vervolgens 
in een periode van drie weken verschillende ge-
sprekken met fracties voert om vast te stellen wat 
de beste coalitie zou kunnen zijn. Vervolgens 
schrijft hij een rapport met een advies die iedere 
Harderwijker vooraf al had voorspelt. 

Op basis van de verkiezingsprogramma’s, de ver-
kiezingsuitslag en de voorgestelde wethouderkan-
didaten, is het kernteam (bestuur en fractie) de 
dag na de verkiezingen tot de conclusie gekomen 
dat er twee opties uitgewerkt zouden moeten 
worden.  

Onze voorkeur ging uit naar een coalitie met VVD 
en CDA. Echter de 4e partij zou de CU of D66 kun-
nen zijn. Bij de CU lag de koopzondag moeilijk, 
maar konden we meer sociale punten uit ons ver-
kiezingsprogramma verwezenlijken. Voor veel 
Harderwijkers zou een coalitie met D66 gevoels-
matig ANDERS zijn, maar zij waren niet duidelijk 
over hun kandidaat wethouder . 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://i.pinimg.com/originals/ed/da/8a/edda8a4740f38ebb5aba682e227c16bc.jpg&imgrefurl=https://nl.pinterest.com/pin/521854675560677077/&docid=q_fofxGt2AmLLM&tbnid=bewuuavtB3vuwM:&vet=12ahUKEwjS0Pio_bnbAhWDyqQKHSlwBPw4yAEQMygRMBF6BAgBEBI..i&w=640&h=640&bih=732&biw=1512&q=dromen%20cartoons&ved=2ahUKEwjS0Pio_bnbAhWDyqQKHSlwBPw4yAEQMygRMBF6BAgBEBI&iact=mrc&uact=8
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De opdracht aan onze onderhandelaars was dus 
duidelijk: 

1. Coalitie vormen met CDA en VVD.
2. Twee opties voor een vierde partij, CU of

D66 verder onderzoeken.
3. Koopzondag maakt onderdeel uit van het

coalitieakkoord. Onze eis was dat de par-
tijen voor de daadwerkelijke onderhande-
lingen hier al mee moesten instemmen.
Indien de CU en CDA hiermee in zouden
stemmen, zou dat een grote omslag in de
Harderwijker politiek betekenen en dat is
ook ANDERS dan 4 jaar geleden.

4. De partijen moesten vooraf hun kandidaat
wethouder bekend maken, hierbij had het
kernteam als noot meegegeven welke
kandidaten niet de voorkeur hadden.

Uit de verkenning bleek dat de 1e optie om een 
coalitie te vormen was HA + VVD + CU + CDA.  

Gert Jan heeft vervolgens als formateur, binnen 
drie weken, een collegeakkoord opgesteld. Een 
uitzonderlijke prestatie, zeker omdat je als lokale 
partij geen steun uit Den Haag hebt. Ook de in-
breng van onze 2e onderhandelaar Henk Vermeer 
heeft hier toe bijgedragen. Het bestuur bedankt 
beiden voor hun inzet en het behalen van een 
mooi coalitieakkoord waar onze speerpunten en 
een heel groot deel van ons verkiezingsprogram-
ma is opgenomen. 

Het bestuur feliciteert Gert Jan (wethouder), Henk 
(fractievoorzitter), Edwin (vicefractievoorzitter), 

Kimberley, Burak, Gertien, Maarten (raadsleden) 
en Gerwin te Pas (raadsopvolger) en wenst hen 
veel plezier en wijsheid toe voor de komende 
raadsperiode.  

Het bestuur gaat nu aan de slag met mijn 2e 
droom ’heel Harderwijk lid van HA’. Om hieraan 
mee te helpen heeft het bestuur Bert Buitenhuis, 
Gert van Lunteren en Marianne Don benaderd om 
plaats te nemen in het bestuur. Zij hebben inge-
stemd om dit te doen als bestuurslid of bestuurs-
adviseur. Wij zoeken nog een bestuurslid die 
meedenkt en de actiepunten en besluiten wil vast-
leggen. 

Harderwijk Anders Plus 
Zoals wij voor de verkiezingen hebben aangege-
ven dat wij naast HA Jong, HA+ vorm willen geven. 
Wij zoeken mensen (kunnen ook niet leden zijn) 
die HA+ mee willen opzetten. Het doel van HA+ is 
om te luisteren naar wat deze doelgroep nodig 
heeft en hen te vertegenwoordigen in de raad. 
Mogelijk zouden we uit deze doelgroep kandida-
ten voor onze kieslijst 2022-2026 kunnen oplei-
den. Wij hopen jullie tijdens de ALV in het najaar 
hier meer over te kunnen vertellen, 

Voor informatie over lid van het bestuur of HA 
Plus kan je met mij contact opnemen  
06 424 218 58. 

Hans Alfons (hans.alfons @harderwijkanders.nl) 

https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCiY6ChLrbAhVS-aQKHTGnDZEQjRx6BAgBEAU&url=http://zaplog.nl/zaplog/article/brenninkmeijer_politieke_bestuur_weert_tegenstemmen_en_tegenkrachten&psig=AOvVaw2DrpyB9pAvyU7vIyEWy3Gx&ust=1528202186618928
mailto:jack.van.zundert@harderwijkanders.nl
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Harderwijk Anders groots(te) in Harderwijk en Hierden! 
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Onze veelbelovende nieuwe raadsleden! 

Het zal u niet zijn ontgaan dat Harderwijk Anders 
de grootste in Harderwijk en Hierden is geworden. 
Daar zijn wij natuurlijk hartstikke trots op. Van-
daar dat wij aan onze aspirant-raadsleden hebben 
gevraagd hun eerste indrukken op het altijd gedul-
dige papier vast te leggen.  

In willekeurige volgorde komen tot u, al kunnen wij 
(het zal de leeftijd wel zijn) het toch niet nalaten 
Kimberley als eerste te noemen: Kimberley, Henk, 
Burak en Maarten.  

Kimberley Siccama 

Na een euforische avond op het Stadhuis en het 
afleggen van de eed, werd het tijd om écht aan de 
slag te gaan. Plaatsnemen in de banken en onze 
eerste raadsvergadering als grootste partij werd 
realiteit. En ook nog eens mijn allereerste keer dat 
ik niet in het publiek zat. Het was wel even wen-
nen, maar nu was het tijd voor actie. Wat een fan-

tastisch gevoel was het toch toen we eindelijk een 
tijdelijke koopzondag konden inzetten. Ondertus-
sen is de motie voor een permanente koopzondag 
aangenomen. Heerlijk om te zien dat we als Har-
derwijk Anders direct actie ondernemen en samen 
de beloftes aan onze achterban waar kunnen ma-
ken.  

Het leukste is dat we ontzettend gevarieerd zijn 
binnen de fractie en elkaar aanvullen op het ge-
bied van ervaring en kunde. Een top team, waarin 
we ons echt onderscheiden van de andere partij-
en. Ik ben er dan ook echt trots op dat ik als raads-
lid deel mag uitmaken van deze partij! Laten we 
de aankomende 4 jaar gebruiken om in te zetten 
op ons programma om bereikbaar en zichtbaar te 
zijn voor alle Harderwijkers. Want dát is andere 
koek!  

Kimberley Siccama 

Bespiegelingen op het Coalitieakkoord 2018-2022 

Aanpakken met ambitie 

We zijn blij dat we samen met VVD, CDA en CU tot 
een akkoord gekomen zijn waarin we onze speer-
punten ruim terugvinden en waarmee we uit kun-
nen voeren wat er de afgelopen jaren in gang is 
gezet en wat in beweging is gekomen. Niet in het 
minst door de vernieuwingsdrang van onze partij 
en wethouder. 

We gaan aanpakken op het gebied van de wo-
ningmarkt, klip en klaar een huis binnen 2,5 jaar! 
En daar moeten we alles voor uit de kast trekken, 
daarom steunden wij vanavond zes voorstellen uit 
de raad die allemaal hun steentje daar aan bijdra-
gen. 
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Dit akkoord is ondernemend, een jarenlang vast-
geroeste zondagssluiting is getackeld en vanaf juni 
mogen de winkels open op de zondagen.  

Dit akkoord is groen, we stellen bij alles duur-
zaamheid centraal, dat is belangrijk voor nu en 
voor toekomstige generaties. Dat is ambitieus en 
noodzakelijk, net als het voorkomen van een 
energiekloof. Want dit akkoord is sociaal! 

Het onderhoud van het groen in de wijken wordt 
verbeterd, want wij staan voor een prettige leef-
omgeving. Daarom wachten we bij de A28 ook 
niet op Rijkswaterstaat maar komen in actie, sa-
men met de omwonenden. 

Onzinnige verkeerssituaties worden aangepakt en 
parkeren voor fietsers wordt belangrijk. Als we dat 
slim aanpakken, zorgen we ook nog voor publiek 
in winkelstraten die daar op zitten te wachten. 
Parkeren voor auto's wordt goedkoper en makke-
lijker. 

In het sociale domein zetten we niet de regels 
maar de mensen centraal. Wie het moeilijk heeft 
en daar zelf niet uit komt, helpen we om weer 
mee te doen, om niet te vereenzamen. Mantel-
zorgers staan klaar voor anderen en wij voor de 
mantelzorgers.  

Verenigingen en organisaties die hun maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid nemen, steunen we. 
Cultuur is ook een belangrijk middel voor ons wel-
zijn. We investeren extra budget in Cultuurkust, 
Popschool en het Stadsmuseum. 

Het vernieuwde zwembad wordt energieneutraal, 
want wij als coalitie praten en denken niet alleen, 
maar geven ook het goede voorbeeld. 

Inwoners moeten als klanten behandeld worden 
als ze aankloppen bij de gemeente, en dat toetsen 
we via tevredenheidsonderzoeken. Wij zijn er na-
melijk voor onze inwoners en niet andersom. 

Uiteraard pakken we aan met ambitie, maar niet 
op de pof. Ons geld is uw geld, en daar gaan we 
verantwoord mee om. 

Wij zien uit naar de samenwerking in college en 
raad, samen met ambtenaren en inwoners. Wat 
ons betreft had de titel van dit akkoord ook mo-
gen zijn: DAT IS ANDERE KOEK! 

Henk Vermeer, fractievoorzitter 

Foto: Albert Wuestman 

https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6_sD6lbrbAhVKaFAKHRgZDdkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.laysan.nl/filosofie-en-ambitie&psig=AOvVaw2h605ltEanCMhk-zy889a5&ust=1528207200787395
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjw2JLBlrrbAhWEbVAKHciADp8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.digitaleoverheid.nl/nieuws/blog-bas-eenhoorn-mensen-centraal-digitale-dienstverlening/&psig=AOvVaw27Zvq6fCwAzy0CStHS1QgW&ust=1528207432325765
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Hierbij de link naar de gemeentelijke pagina met 
het volledige coalitieakkoord:  

https://www.harderwijk.nl/organisatie/actueel_21
9/item/coalitieakkoord-aanpakken-met-
ambitie_30685.html 

Hierbij de link naar het debat over dit coalitieak-
koord in de raadsvergadering van 25 mei 2018:  

https://channel.royalcast.com/harderwijk/#!/gem
eenteharderwijk/20180524_1 

Burak Ozdemir 

Woensdag 21 maart was voor mij een werkdag. 
Om 07.00 zat ik in de auto onderweg naar mijn 
werk. Op dat moment realiseerde ik me, ja van-
daag gaat het echt gebeuren.  

Na het sluiten van de stembureaus kwam de eer-
ste stemuitslag na ongeveer een uurtje binnen. 
Dat gaf nog geen uitkomst op een goede uitslag. 
We moesten nog even wachten voordat de vol-
gende stembureaus geteld waren. Enkele stembu-
reaus later werd het een nek aan nek race. Einde-
lijk kwam daar de definitieve uitslag. Harderwijk 
Anders is de grootste. Wij zijn de grootste.  

Terugdenkend aan de uitslagen-avond van de ver-
kiezingen krijg ik nog steeds een ‘kick’. Wat een 
spanning kwam daar vrij en wat een verantwoor-
delijkheid rust er nu op onze schouders. Ook 
spannend was toen ik te horen kreeg dat ik de 
voorkeursdrempel had behaald. Echt te gek! Het is 
best vreemd als ik mij voorstel dat 706 mensen 
het vakje voor mijn naam rood hebben gekleurd. 
Het geeft vertrouwen, kracht en ik ben best een 
beetje trots. Maar het geeft ook een gevoel; nu 
moet ik het wel waar gaan maken. 

De eerste week na de verkiezingen ging heel snel 
voorbij. Na de woorden ‘dat verklaar en beloof ik’ 
was het dan echt zo: ik was raadslid. Met vele feli-
citaties en een prachtig boeket bloemen ging ik 
het weekend in. Tijd voor rust en reflectie, aan-
dacht voor familie en het maken van een plan hoe 

https://www.harderwijk.nl/organisatie/actueel_219/item/coalitieakkoord-aanpakken-met-ambitie_30685.html
https://www.harderwijk.nl/organisatie/actueel_219/item/coalitieakkoord-aanpakken-met-ambitie_30685.html
https://www.harderwijk.nl/organisatie/actueel_219/item/coalitieakkoord-aanpakken-met-ambitie_30685.html
https://channel.royalcast.com/harderwijk/%23!/gemeenteharderwijk/20180524_1
https://channel.royalcast.com/harderwijk/%23!/gemeenteharderwijk/20180524_1
jha
Stamp
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ik mijn rol als raadslid wilde gaan invullen. 
Deze eerste weken heb ik mij vooral beziggehou-
den met het inlezen en bijwonen van vergaderin-
gen en bijeenkomsten. Gelukkig is er voor mij als 
nieuw raadslid veel ondersteuning van onze erva-
ren raadsleden. Handig om als vraagbaak te ge-
bruiken. Ik vind dat we als fractie een mooie mix 
van oud en nieuw zijn. Daarnaast hebben we een 
brede, gedreven en enthousiaste steunfractie. 
Voor de aankomende vier jaar gaan we ons voor 
de volle 100% inzetten voor Harderwijk en ik ben 
trots dat ik daar mijn steentje aan mag bijdragen!  

Burak Ozdemir 

Maarten Reckman 

Tja… het kan snel gaan… 

Vanavond is het nieuwe college geïnstalleerd met 
een prachtig programma voor de komende 4 jaar: 
‘Aanpakken met Ambitie’. Gert Jan is onze wet-
houder in dit college en heeft het Sociaal Domein 
inclusief de participatiewet in zijn portefeuille. 

Nog geen jaar geleden werd ik gepolst: of ik poli-
tieke ambities heb en of ik op de kieslijst van Har-
derwijk Anders zou willen staan? Hoewel niet on-
logisch gezien mijn lokale betrokkenheid, activitei-
ten binnen het sociaal domein, politieke interesse 
en toen nog wat zijdelingse betrokkenheid bij HA. 

Toch een vraag die onverwacht kwam en waar ik 
wel even over na moest denken. 

Gesprekken met onder andere Hans A., Jack en 
uiteindelijk de kiescommissie volgden en mijn en-
thousiasme werd groter en groter. De verfrissen-
de Andere benadering van onze partij is aanspre-
kend en aanstekelijk. Los van traditionele zuilen, 
links-, rechtsdenken en sturing vanuit landelijke 
partijlagen. Maar met en voor onze gemeente 
waar wij samen: wonen, werken, zorgen en recre-
eren.  Gedacht vanuit wat wij als bewoners be-
langrijk vinden en niet vanuit een traditionele 
scheiding tussen burgers en bestuurders. 

Enthousiast geworden en op voordracht van de 
kiescommissie ben ik de nummer 7 op de lijst van 
HA geworden. Mijn hoofd prijkt nog net op het 
randje van onze verkiezingsposter, maar trots ben 
ik er zeker op. Met toen nog vier zetels in de raad 
en toch het gevoel dat ‘nieuwkomer’ GL wel enige 
concurrentie zou opleveren, zag ik mijzelf als 
nummer zeven niet op een verkiesbare plaats. 

Een fantastische verkiezingscampagne volgde. 
Onze blauwe jasjes waren overal in grote getale 
aanwezig. De creatievelingen binnen de partij 
zorgden voor fantastische nieuwe vormgeving en 
ludieke acties. Op sociale media zijn we koploper 
en van Miriam leerden we hoe we het beste op de 
markt kunnen flyeren. Toen de Hazes- (HA6) mee-
zingavond de absolute uitsmijter van de campag-
ne bleek te zijn, begonnen we erin te geloven… 
we zouden nog wel eens kunnen winnen! Dat is 
Andere Koek. 

De uitslag is bekend en we zijn de grootste met 
maar liefst zes zetels in de raad! En nu Gert Jan 
onze nummer één wederom wethouder is gewor-
den, ben ik nummer zeven van onze lijst ineens de 
nummer zes geworden. En dus ben óók ik van-
avond beëdigd als raadslid van Harderwijk Anders. 
Daar ben ik echt ontzettend trots op. Ik heb na-
melijk in de afgelopen periode gemerkt dat we 
een enthousiast en gedreven team (in wording) 
zijn. Daarnaast kunnen we ook onderling lol ma-
ken, ook dat is belangrijk in een goed team. 

Samen met Kimberley zal ik ons ook vertegen-
woordigen in de commissie samenleving en de 
klankbordgroep sociaal domein. Een beleidster-
rein dat voortdurend in beweging is en dat ook zal 
blijven. Vanuit mijn achtergrond binnen het socia-
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le domein een logische en boeiende keuze. Voor 
mij een echte uitdaging om hier mede vorm aan 
te kunnen geven vanuit het gedachtegoed van HA: 
groen, sociaal, creatief, ondernemend en lokaal. 

Dus… Ja het kan snel gaan! Morgen mijn Linkedin 
maar eens bijwerken ;-) 

Maarten Reckman 

Nieuws van het Front 

Het feest van de verkiezingsavond was nog niet uit 
ons bloed of wij zaten al in een fractievergadering 
plannen te smeden om direct munt te slaan uit de 
gigantische verkiezingsoverwinning. Hoppetee, 
direct kwamen we samen met de VVD met een 
motie om de hoek die alvast de koopzondagen 
voor de zomer veilig gingen stellen. U weet: poli-
tiek vergt geduld en als we de onderhandelingen 
af hadden moeten wachten, konden we deze zo-
mer nog geen munt slaan uit een koopzondag. 

IJzer smeedt je als het heet is. Tegelijkertijd staken 
we ons licht op om de woonproblematiek aan te 
gaan pakken. Dat kunnen we niet alleen maar 
daar werken we heel hard aan. Ondertussen heb-
ben we een mooi akkoord waarin zaken als een 
definitieve koopzondag en wonen naast alle ande-
re zaken die belangrijk zijn ruim aandacht krijgen.  

En dan was er ook nog iets als vitale vakantiepar-
ken. Voor de verkiezingen ging de structuurvisie 
vrijwel geruisloos door de gemeenteraad heen. Ik 
ben er nog van onder de indruk. Vervolgens 
mochten we dan die glorieuze verkiezingswinst 
boeken. In deze editie zullen anderen daar meer 
over uitweiden maar het zegt mij dat wij op de 
goede weg zaten de afgelopen periode. Nogmaals 
dank voor de steun. 

https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5rMrvsrrbAhXJblAKHeU-Ay0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.hetbouwteam.nl/gemeente-baarn&psig=AOvVaw3WWsLrgY4f9-DAh8JD2QkG&ust=1528215049579342
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.snoekbeenmode.nl/wp-content/uploads/2018/02/KZ-346x346.jpg&imgrefurl=https://www.snoekbeenmode.nl/nieuws/&docid=wqr0_JyLFs-9EM&tbnid=uppZv6u8dG499M:&vet=12ahUKEwjr4uysobjbAhUL3KQKHd_vDRo4ZBAzKEUwRXoECAEQSQ..i&w=346&h=346&bih=732&biw=1512&q=eindelijk%20koopzondag&ved=2ahUKEwjr4uysobjbAhUL3KQKHd_vDRo4ZBAzKEUwRXoECAEQSQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.belvilla.nl/inspiratie/wp-content/uploads/2014/12/De-Belvilla-Awards-bekronen-vakantiehuizen.jpg&imgrefurl=https://www.belvilla.nl/inspiratie/awards-voor-de-beste-vakantiehuizen/&docid=U27tlYl8YzNVtM&tbnid=kFJcPJ9ylF7GQM:&vet=12ahUKEwilhPS84rnbAhVFDewKHTm4DVE4ZBAzKAswC3oECAEQDA..i&w=567&h=567&bih=732&biw=1512&q=cartoons%20vakantieparken&ved=2ahUKEwilhPS84rnbAhVFDewKHTm4DVE4ZBAzKAswC3oECAEQDA&iact=mrc&uact=8
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Nu komt het op uitvoering aan. Hoe worden de 
uitgangspunten in de structuurvisie verankerd in 
een heus bestemmingsplan, het document dat de 
juridische status geeft aan het gebruik van de wo-
ningen op de vakantieparken? Dat is even aan u. 
Het is ons duidelijk geworden dat er links en 
rechts nog wat onduidelijkheid en onenigheid is te 
bemerken rondom deze procedures. Veelal zaken 
die tussen eigenaar en VVE-bestuur opgelost 
moeten worden. Mijn dringende advies is om 
vooral met elkaar in gesprek te blijven om dit pro-
ces tot een goed einde te brengen. Uiteraard blij-
ven ook wij graag met u in gesprek. De gemeente-
raad zal de bestemmingsplannen uiteindelijk for-
meel vast moeten stellen.  

Later dit jaar zal in de commissie ruimte een alge-
hele stand van zaken rondom Vitale Vakantiepar-
ken gegeven worden. Waar staan we en wat moet 
er nog geregeld worden? Dat zal ongetwijfeld een 
inhoudelijk interessante avond worden waar wij u 
ook weer hopen te ontmoeten.  
U hoort van ons wanneer verdere details duidelijk 
zijn.  

Edwin Enklaar (edwin.enklaar @harderwijkanders.nl) 

Vanuit het Huis van de Stad 

Wat een avond op 21 maar 2018. De meeste 
stemmen zijn gegaan naar onze lokale onafhanke-
lijk partij Harderwijk Anders. Als lijsttrekker van 
deze mooi club mag je dan als eerste naar voren 
komen om op het podium een reactie te geven. 
Maar wat zeg je dan?! Je beseft terdege dat als 
grootste partij van Harderwijk en Hierden er extra 
gelet gaat worden op jouw woorden en insteek. 
Want de formatie is al meteen begonnen en je 
moet ook iets zeggen over de winnaars en verlie-
zers. Dus maar niet te uitbundig naar buiten toe, 
hoogmoed komt immers voor de val! Maar in-
wendig zo intens genietend van het succes.  

De hele week voor 21 maart was het enorm span-
nend. Nogmaals flyeren in de kou en de laatste 
debatten en als uitsmijter zingen met HAZes als 
afsluiting van de campagne. Onze creatieve cam-
pagnecommissie had dit evenement in strandtent 

Walhalla gepland en wat een feest werd het. Zo-
veel mensen en zoveel nieuwe gezichten die sa-
men met ons zingend en swingend de verkie-
zingsdag met vertrouwen tegemoet zagen. Op 
woensdagavond met het hele team gezellig bij de 
Bank elkaar moed inpraten en toen op naar het 
stadhuis voor de uitslagen.  

En wat een spannende avond. Vanaf het begin 
waren de uitslagen goed en dan besef je opeens 
dat we wel eens de grootste partij zouden kunnen 
worden. Rond 24.00 uurs steeds meer pers naar 
onze hoek en vanuit de organisatie wat hints om 
voorbereid te zijn op een heel mooie uitslag. En 
als uiteindelijk de laatste stemmen zijn geteld en 
burgemeester Harm-Jan van Schaik officieel uit-
spreekt dat Harderwijk Anders de grote winnaar is 
van de verkiezingen besef je dat het tijd is voor 
blijheid en genieten. 

Maar vooral trots zijn op onze fantastische lijst en 
al die mensen die zich zo ingezet hebben om dit 
resultaat te behalen. Dankbaar voor alle steun en 
vertrouwen vanuit de stad en een beloning voor 
onze lokale onafhankelijke koers van vernieuwing 

mailto:jack.van.zundert@harderwijkanders.nl
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en verandering. Daarna op naar Hertog Karel om 
te feesten en waar het ook laat is geworden. 

Maar goed de ochtend erop al weer naar het 
stadhuis omdat je opeens een rol krijgt waar we 
nog geen ervaring mee hadden. Namelijk the lead 
bij het proces van verkenning en formatie. Een 
heel drukke dag om de strategie te bepalen met 
Henk en Hans en ‘s avonds al met ons HA kern-
team afstemmen om mandaat te krijgen bij de 
onderhandelingen. 

Omdat we de afgelopen vier jaar zeer goed heb-
ben samengewerkt met VVD, CU en CDA was dat 
onze eerste optie voor een nieuw college. Maar 
wel met het voorbehoud dat alle vier de partijen 
inhoud zouden moeten gaan geven aan de invul-
ling van de koopzondag. Door de uitslag zijn de 
politieke verhoudingen wel veranderd in de stad 
en tenslotte was de koopzondag het belangrijkste 
thema tijdens de debatten en discussies in de me-
dia. Dit werd ook de opdracht van verkenner Hans 
Esmeijer met als resultaat dat de voorstellen van 
de ondernemers zelf opgenomen zijn in het coali-
tieakkoord.  

Als formateur daarna zelf aan de slag en we waren 
het over de inhoud snel eens. De speerpunten 
voor de komende periode worden duurzaamheid, 
woningbouw, parkeren en verkeersveiligheid, 
dienstverlening en klantvriendelijkheid en in het 
sociaal domein maatwerk waarbij de inwoner cen-
traal staat en niet de regelgeving. We gaan aan-
pakken met ambitie om onze mooie bruisende 
stad nog meer te laten bloeien en groeien en 
daarbij als motto dat iedereen mee kan blijven 
doen. Aan de slag denkend vanuit kansen en op-
lossingen vanuit de input van onze inwoners zelf.  

Ik heb er enorm veel zin in en wil nogmaals u allen 
danken dat ik de lijsttrekker mocht zijn van onze 
partij Harderwijk Anders en weer als wethouder 
deel kan nemen in het nieuwe college. Een partij 
met zes enthousiaste en kundige raadsleden en 
nog veel talenten die zich actief inzetten om over 

vier jaar onze partij weer succesvol te laten mee-
doen met de gemeenteraadsverkiezingen.  

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

Talk of the Town 

Laat ik nou zo ongeveer halverwege mijn column 
zijn geweest voor uw Nieuwsbrief, toen ik onder-
staand stuk onder ogen kreeg in de Volkskrant. Tja 
en toen dacht ik direct dat ik u dit niet kon ont-
houden. Een opiniestuk geschreven door vier mo-
derne denkers van diverse komaf met een gedach-
tegoed dat mij bijzonder aanspreekt.

Niet om u te overtuigen of om u een andere koers 
te laten varen, maar gewoon om u kennis te laten 
maken met deze vrijdenkers die een poging doen 
om onze wankele wereld een tikkeltje stabieler te 
maken. En of u nou van katholieke, christelijke, 
islamitische, boeddhistische, agnostische of atheïs-
tische  origine bent, dat is mij om het even. Het is 
een poging om een minder enge wereld te creëren 

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:gert-jan.van.noort@harderwijkanders.nl
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en daar kan ik deze mensen alleen maar dankbaar 
voor zijn.  

Zou het bijvoorbeeld niet heerlijk zijn om straks al 
onze kleintjes, met diverse geloven, in één klasje te 
kunnen zien zitten. Die dan van elkaar kunnen le-
ren in plaats van recht tegenover elkaar te staan. 
Het oude systeem van elk geloofje een schooltje is 
zo typisch vorige eeuw… 

Ik hoop van harte dat u daar ook zo over denkt, 
want alleen samen kunnen wij deze wereld in posi-
tieve zin veranderen. Om het in goed Nederlands 
te zeggen: 

Audere est facere 

(durf te doen). 

Mijn column houdt u van ons tegoed! 

Pietje Bell 

Opinie 

Opinie: Vrij Links moet trouw zijn aan zijn vrijzinni-
ge, seculiere wortels 

De filosoof Spinoza heeft het zaad gestrooid voor 
het vrije Europa waar het seculiere gedachtegoed 
kon bloeien. Vrij Links neemt afstand van de sug-
gestie dat niet-westerse Nederlanders in be-
scherming moeten worden genomen tegen het 
vrije debat, stellen Asis Aynan, Femke Lakerveld, 
Eddy Terstall en Keklik Yücel. 

Groepsdenken splijt het land. Nationalistisch 
rechts laaft zich aan nationaalromantiek en re-
gressief links antwoordt met het al even weinig 
verbindende verhaal van identity politics. De 
groep verdringt zowel de natie als het individu. 
Het progressieve links, dat stoelt op universele 
waarden en verheffing, hapt in de nieuwe eeuw 
als een zwaargewonde naar adem. Wij, progres-
sieve Nederlanders van diverse komaf, weigeren 
het progressieve gedachtengoed, dat niet alleen 
in Nederland maar in het hele Westen een motor 
is geweest achter de vrijheid en de moderniteit, 

op te geven. We zijn ongerust over de groeiende 
polarisatie en segregatie en verlangen naar een 
Nederland waarin mondige en zelfstandige bur-
gers zichzelf en de samenleving in het geheel kun-
nen helpen verheffen. Daarom pleiten wij voor 
een ‘Vrij Links’ dat weer trouw is aan haar vrijzin-
nige, seculiere wortels. 

Linkse en progressief liberale stromingen hebben 
hun bestaansrecht grotendeels te danken aan de 
strijd tegen het idee dat het individu zijn lot uit 
handen geeft. Dit lange avontuur dat met de Ver-
lichting is begonnen, heeft tijdens de Franse Revo-
lutie gestalte gekregen. Tijdens de Industriële Re-
volutie leverde dit een georganiseerd proletariaat 
op en tussen de jaren vijftig en tachtig van de vo-
rige eeuw beleefde het haar hoogtijdagen. Dat 
avontuur is wat ons betreft nog niet ten einde. 

Op de vruchtbare Nederlandse grond heeft de 
grote filosoof Spinoza het zaad gestrooid voor het 
vrije Europa waarin wij nu leven en waar demo-
cratie en het seculiere gedachtengoed konden 
bloeien. Onder de slagschaduw van de etnisch-
religieuze tegenstellingen willen wij een appel 
doen op de moderne progressieven en de oor-
sprong van onze vrijheid terug in de herinnering 
roepen. In lijn met het levenswerk van de radicale 
Verlichters is het anno 2018 hoognodig om pal 
voor de vrijheid van het individu en geweten te 
staan. 

Wij pleiten voor een vrij en onbelemmerd debat, 
een levensbeschouwelijk-neutrale staat, seculier 
onderwijs voor alle kinderen en een herwaarde-
ring van individuele vrijheid. 

Het vrije debat 

Een open maatschappij staat of valt met de aan-
wezigheid van het vrije woord. Nederland is al 
eeuwen een land waarin een wereldbeeld ge-
schokt of uitgedaagd mocht worden en dat heeft 
een unieke, vrije samenleving opgeleverd. Wat 
voor de één een belediging is, kan voor de ander 
een nieuwe observatie of een analyse zijn. 
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Vrij Links neemt afstand van de suggestie dat niet-
westerse Nederlanders in bescherming moeten 
worden genomen tegen het vrije debat, omdat ze 
nog niet klaar zouden zijn voor uitingen van de 
moderniteit. Wij beschouwen deze zienswijze, die 
door de Britten ‘the racism of lower expectations’ 
wordt genoemd, als een miskenning van de indivi-
dualiteit van Nederlanders met een niet-Westerse 
achtergrond. 

Een open samenleving kenmerkt zich door een 
vreedzame strijd van ideeën, waarbij het beste 
idee steeds aan invloed wint. Het buiten het debat 
houden van bepaalde, bijvoorbeeld religieuze, 
gebruiken of ideeën helpt alleen het theocratische 
patriarchaat. Het remt individuele emancipatie. 

Politieke correctheid leidt tot karakterloze en on-
beduidende kunst; een academisch klimaat zon-
der schurende meningen leidt tot intellectueel 
weerloze laureaten en culturele verarming. 

Geen enkel idee, religieus of profaan, is in de vrije 
wereld boven kritiek verheven. Ideeën hebben 
geen rechten. Burgers hebben rechten. Ideeën 
worden in een open samenleving steeds weer 

door vrije burgers getoetst op waarheid en mora-
liteit. 

Een neutrale staat en seculier onderwijs 

De concessies die in voorgaande eeuwen aan de 
religieuzen zijn gedaan, kon de Nederlandse 
maatschappij nog absorberen. Door grote demo-
grafische veranderingen, vooral in de grote ste-
den, gaat dit inmiddels moeizaam. Een conserva-
tief religieus wereldbeeld concurreert met pro-
gressieve waarden, vooral daar waar het gewe-
tensvrijheid en de autonomie van het individu 
betreft. 

Vrij Links is tegen de aparte vermelding van vrij-
heid van godsdienst in de grondwet omdat dit 
leidt tot een voorkeursbehandeling van diegenen 
die zich tot een van de grote godsdiensten reke-
nen. Alle vrijheden waarop gelovigen aanspraak 
kunnen maken - vrijheid van meningsuiting, vrij-
heid van vereniging, vrijheid van vergadering en 
betoging - zijn al veilig verankerd in de wet en in 
de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens. 

Standbeeld van de filosoof Spinoza op de Zwanenburgwal in Amsterdam met de tekst: 
‘Het doel van de staat is de vrijheid’. 

Foto Martijn Beekman 
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Wanneer secularisatie onder druk staat, staan ook 
de persoonlijke vrijheden onder druk en kunnen 
zaken als homofobie, geslachtsongelijkheid en 
geloofsdruk een vlucht nemen. Dit leidt onher-
roepelijk tot een afname van gelijke kansen en tot 
verlies aan talent. Wij pleiten dan ook voor een 
stevig seculier systeem. Ook in het onderwijs. 

Secularisme wordt vaak bewust of onbewust ge-
lijkgesteld met atheïsme, terwijl het niets anders 
betekent dan een neutraal maatschappelijk speel-
veld voor alle ideeën en opvattingen. Vrij Links 
maakt zich sterk voor de afschaffing van het bij-
zonder geloofsonderwijs tijdens reguliere lesuren. 
Twijfel en onderzoek zijn de stuwende krachten 
achter individuele ontplooiing; leerlingen moeten 
(zelf)kritisch leren nadenken en eigen inzichten 
kunnen ontwikkelen over alle religies en levensbe-
schouwingen. 

Individuele vrijheid 

Vrij Links staat voor gelijkwaardigheid van de 
mens ongeacht geslacht, huidskleur, geaardheid 
en levensovertuiging. Het is de basis voor het 
compromisloze anti-discriminatieprincipe. Dit 
principe is het kroonjuweel van de vrijzinnige be-
weging, passend in een traditie waarin gevochten 
is voor de opwaardering van het individu tegen-
over het collectief en voor individuele emancipa-
tie.  

Een deel van het huidige ‘links’ vaart mee op de 
populariteit van het denken in identiteiten. In de-
ze uit Amerika overgewaaide trend worden men-

sen ingedeeld in verschillende groepen, gedefini-
eerd door religie, achtergrond, geslacht, geaard-
heid of ras. Vrij Links gaat ervan uit dat in een we-
reld met zeven miljard mensen zeven miljard ver-
schillende identiteiten bestaan en verwerpt het 
groepsdenken van links en rechts. 

Elk mens is vrij zijn levenspad te kiezen. Vrije part-
nerkeuze, zeggenschap over het eigen lichaam en 
de eigen seksualiteit zijn de meest intieme, per-
soonlijke en misschien wel belangrijkste mensen-
rechten. 

De vrijheid in de vorm waarin wij haar kennen is 
door generaties voor ons bedacht en bevochten. 
De vrijheid van woord en geweten zijn niet ‘wes-
ters’ of relatief, maar intrinsiek waardevol. Deze 
zachte humane waarden zijn kwetsbaar maar 
vormen tegelijkertijd het grootste succesverhaal 
van de menselijke geschiedenis. 

Grote, autonome denkers hebben de kiem gelegd 
voor onze moderniteit en democratie. We kunnen 
als vrije progressieven niet anders dan voortgaan 
op de weg die door Spinoza en diens geestver-
wanten ‘Verlicht’ is. 

Asis Aynan is schrijver, Femke Lakerveld is actrice, 
Eddy Terstall is filmmaker en Keklik Yücel is ex-
Kamerlid voor de PvdA. 

Wilt u reageren? 

Graag zelfs: hans-ebbens@hetnet.nl 
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Agenda 

De datum van onze ALV is nog niet bekend. 
Mocht ons bestuur hierover een besluit hebben 
genomen, dan hoort u het als eerste!  

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, Gert Jan 
van Noort, Burak Ozdemir, Maarten Reckman, 
Kimberley Siccama, Henk Vermeer 

Lay-out:  
Joshua Hazelaar (Invantive Software) 

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

Reacties op deze nieuwsbrief? 

hans-ebbens@hetnet.nl 

Bezoek ook de website: 

www.harderwijkanders.nl 

Zoals gewoonlijk wenst Harderwijk Anders al haar 
leden en verder iedereen die HA een warm hart 
toedraagt (en dat zijn er héél veel): 

een super vakantie! 

 HA eerst mensen, dan regels. www.harderwijkanders.nl 
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