koek
DATI
SANDERE

www.
ha
r
de
r
wi
j
kander
s
.
nl

Ni
euws
br
i
efnr
.3
5ej
aar
gangs
ept
ember2018

Pagina 2

Van de voorzitter

len. Het stimuleert je zo dat je andere mensen
gaat stimuleren en inspireren.

Dit is wat momenteel binnen Harderwijk Anders
gaande is, een positieve sfeer die andere mensen
stimuleert om aan te haken en mee te denken
over de partij van de toekomst. En daar ging in
2016 mijn tweede droom over: ‘Heel Harderwijk
en Hierden lid van onze partij’. Ook hier zullen
mensen zeggen: ‘DAT LUKT JULLIE NOOIT’.

In de vorige nieuwsbrief was te lezen dat mijn eerste droom ‘Harderwijk Anders de grootste partij
van Harderwijk’ was uitgekomen. In deze nieuwsbrief wil ik het hebben over mijn tweede droom
‘iedere Harderwijker en Hierdenaar lid van Harderwijk Anders’.
Toen ik mijn eerste droom, die ik met de partij
wilde behalen in 2016, kenbaar maakte gaven in
mijn ogen de pessimisten aan: ‘DAT LUKT JULLIE
NOOIT’, ‘IS 4 ZETELS NIET GENOEG’ of ‘ZIJN JULLIE
UIT OP MACHT’. Nu twee jaar later zijn we de
grootste partij, waarbij het niet gaat over hoeveel
zetels je haalt of dat je uit bent op macht. Doel
was de grootste partij te worden, zodat de meeste
van onze punten uit het partijprogramma zouden
worden gerealiseerd.
In tegenstelling tot de pessimist zou de optimist
nieuwsgierig zijn en zich afvragen hoe je dit zou
kunnen bereiken en gaat ermee aan de slag, om
die droom te verwezenlijken. Dit geeft een positieve energie, waarbij je hart sneller gaat kloppen
en iets in jezelf zegt dat je dit ook graag zou wil-

Het gaat echter bij de uitwerking van deze droom
niet of heel Harderwijk en Hierden lid van onze
partij wordt, maar hoe we dit zouden kunnen realiseren. Waarbij de uitdaging is hoe we Harderwijk
Anders zo zouden kunnen veranderen dat ook
iedereen daarbij wil horen. Hierbij zijn een aantal
belangrijke pijlers van belang, die goed zouden
moeten worden ingericht:
1. Een lokale partij die luistert en de belangen van de inwoners behartigt, dit is iets
anders dan dat je ziet bij landelijke, georganiseerde partijen waar bestuurders of
volksvertegenwoordigers zijn.
2. Een lokale partij die zijn wortels heeft in de
samenleving, waarmee we bedoelen dat
wij mensen hebben die uit het verenigingsleven komen, zoals sport- en wijkverenigingen. Dat we mensen hebben met een
verschillende achtergrond, zoals ondernemers, mensen uit het onderwijs, zorg,
enz. Dat we mensen hebben met verschillende etnische achtergrond, geloofs- en
levensovertuiging.
3. Goede communicatie, dat betekent dat we
maximaal communiceren met de Harderwijkers en Hierdenaren. Niet alleen via de
website, Twitter, Facebook en de lokale
pers, maar vooral door naar de mensen
toe te gaan. Dit laatste door het afleggen
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van werkbezoeken, persoonlijke gesprekken aan te gaan en het bespreken van politieke onderwerpen op locatie in de wijken.
4. Transparant zijn. Dit heeft een grote overlap met communicatie, maar wij moeten
ons als lokale politieke partij bewust zijn
dat we eerlijk en open moeten zijn. Harderwijk Anders is tenslotte van de Harderwijkers en Hierdenaren en niet van een select gezelschap wat eens in de 4 jaar, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, zijn
gezicht laat zien.
5. De partij zo indelen dat specifieke doelgroepen, zoals jongeren, 50-plussers,
sportverenigingen, ondernemers, enz. zich
gehoord voelen. Dit dient zijn weerslag te
hebben binnen de politiek, maar ook binnen de partij zelf. Waarbij we zorg moeten
dragen dat er bijeenkomsten worden georganiseerd waar dan specifieke punten
voor en uit de doelgroep besproken worden. Dit kan bijvoorbeeld bij belangrijke
politieke besluiten, maar ook als de doelgroep vindt dat iets dient te worden aangekaart.
6. Onze raadsleden dienen dan ook een vertegenwoordiging te zijn van en vanuit deze
doelgroepen.
Begin september zijn een aantal punten in gang
gezet:
Met betrekking tot de punten 1 en 2 is de fractie
gestart met het thematisch vergaderen, waarbij
de fractieteamleden Harderwijkers en Hierdenaren gaan betrekken bij politieke onderwerpen.
Met betrekking tot de punten 3 en 4 is in september de permanente campagne commissie gestart
en heeft als eerste taak een communicatiestrategie op te zetten om beide punten, goede communicatie en transparantie, goed te kunnen realiseren.
Met betrekking tot punt 5 en 6 gaat het bestuur
verder met het realiseren van mijn tweede droom
‘Heel Harderwijk en Hierden lid van onze partij’.
Wil je hierin een politieke bijdrage leveren aan de
partij, zoals expert op specifieke onderwerpen, als
fractieondersteuner, als toekomstig raadslid of
toekomstig wethouder of wil je een bestuurlijke

bijdrage leveren, zoals in het partijbestuur of bij
een (nog op te richten) doelgroepcommissie laat
het ons dan weten.
Hans Alfons (hans.alfons @harderwijkanders.nl)

Vanuit de fractie
De 150 dagen van onze fractievoorzitter Henk
Vermeer

Inmiddels zijn al zo’n 150 dagen verstreken sinds
de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.
Voor mij een totaal nieuwe ervaring na ongeveer
10 maanden meewerken met de fractie en alle
vergaderingen van de raad en commissies te hebben gevolgd.
De glorieuze verkiezingsavond, met dank aan al
die inwoners van Harderwijk en Hierden die ons
het vertrouwen gaven en ons de grootste partij
van Harderwijk maakten, zal ik niet snel vergeten.
Meteen erna aan de slag met het benoemen van
een verkenner om zo snel mogelijk een coalitie te
kunnen vormen. Gelukkig hadden we in de campagnetijd al rekening gehouden met een mogelijke overwinning en hadden we al opties voor een
verkenner besproken. Ook namen we direct het
initiatief om te komen tot een tijdelijke verordening voor de koopzondagen. Inmiddels was ik er al
achter dat procedures best wel veel doorlooptijd
vragen en dus was haast geboden om de ondernemers en toeristen al bij de start van de zomer te
kunnen laten profiteren van openstelling op zondag.
Die doorlooptijden, dat is voor mij wel een dingetje. Met ruim 30 jaar ervaring in het bedrijfsleven,
ben ik gewend om snel te schakelen/besluiten te
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nemen, je in te leven in je klanten en ontwikkelingen op de voet te volgen. Maar dat besluiten nemen vraagt tijd in een gemeente. Uiteraard omdat
het zorgvuldig moet, maar dat moet in je bedrijf
ook, anders loop je inkomsten mis of gaat de concurrent er met de klant vandoor. Tijdrovend zijn
natuurlijk ook de juridische procedures. En we
moeten steeds afwegen of onze inwoners goed bij
het beleid betrokken worden. Toch heeft het ook
te maken met cultuur en de angst om afgerekend
te worden op besluiten die achteraf verkeerd blijken uit te vallen. Want terugkomen op eerdere
besluiten lijkt ook al moeilijk te liggen. Terwijl het
spreekwoord toch luidt: ‘beter ten halve gekeerd
dan ten hele gedwaald…’
We zijn blij dat er bij onze gemeente stappen
worden gemaakt in klantgericht denken, hoewel
we nog steeds geregeld voorbeelden op ons bord
krijgen waarin we zouden wensen dat de ambtenaren zich beter verplaatsen in de inwoners en
ondernemers zoals bijvoorbeeld rond het organiseren van activiteiten op de Markt. Ga mee kijken
in de praktijk van alledag of doe, net als ik, mee
aan ‘werkbezoeken’ bij evenementen als Harderwijk Live 😉😉.

Gelukkig hebben we in ons fractieteam een mooi
gevarieerd aantal, kundige en betrokken raadsleden en steunfractieleden. Die vanuit verschillende
achtergrond, kennis en ervaring hun inbreng leveren in discussies over voorliggende stukken en
voorstellen tot besluit. Ook ons bestuur denkt en
werkt actief mee en ondersteunt ons in onze ontwikkeling. Het zijn allemaal mensen die durven te
zeggen wat ze ergens van denken en buiten de
kaders durven treden. Zo houden we elkaar en de
gemeenteraad en het college scherp.
We zitten met drie andere partijen samen in een
coalitie maar werken natuurlijk ernaast vanuit het
coalitie akkoord, vooral vanuit ons eigen verkiezingsprogramma, met daarin de beloftes aan onze
achterban. En we hebben als raadsleden een controlerende taak. Dat betekent dat we de argumenten en verklaringen van het college, onze coalitie,
niet zomaar voor zoete koek aannemen. Onze
verkiezingsslogan is niet voor niets ‘Dat is andere
koek!’
Het werk in de gemeenteraad gaat vooral over het
afwegen van belangen. Belangen van inwoners,
ondernemers en natuurlijk de gemeentelijke fi-
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nanciën. Wij doen dat vanuit onze pijlers: lokaal,
onafhankelijk, ondernemend, creatief, sociaal en
groen. Het fractieteam van Harderwijk Anders
gebruikt hiervoor het BOB-model: Beeldvorming > Oordeelsvorming -> Besluitvorming. We kunnen
het niet altijd iedereen naar de zin maken. Soms
gaat het belang van bijvoorbeeld de sociale woningbouw vóór op dat van inwoners die geen gebouw aan de overkant van hun straat willen. En
moet je dat besluit nemen als je alle opties tot
aanpassing van de plannen hebt doorgenomen en
geen redelijk alternatief ziet. Dat moeten wij dan
ook uitleggen aan de mensen die zich benadeeld
voelen. Dat is niet leuk maar wel noodzakelijk.
Als fractievoorzitter zit ik ook in het presidium, het
overleg van fractievoorzitters. In dit maandelijkse
overleg wordt vastgesteld wat de agenda van de
komende gemeenteraadsvergadering is en welke
stukken eerst naar de verschillende commissies
(Samenleving, Ruimte en Beleid Algemeen) moeten. Wanneer er politieke of inhoudelijke vragen
zijn voor het college en ambtenaren dan moet dat
plaatsvinden in een commissie. Gaat een voorstel
naar de gemeenteraad dan moet het presidium
besluiten of een voorstel direct ter besluit komt te
liggen of dat er eerst nog een debat over plaatsvindt.
Dat debat is altijd tussen de partijen in de raad en
niet met het college. Zelf heb ik een aantal keren
ingebracht dat het geen zin heeft om een debat te
voeren als de uitkomst toch al duidelijk is. Voor
mij zit dat in de categorie ‘poppenkastvoorstelling’. Via stemverklaringen kun je je politieke overtuigingen ook wel kwijt.

daarin een besluit van het college. Dat terwijl de
commissies en de gemeenteraad dit vaak nog uitgebreid gaan behandelen en inwoners nog hierop
kunnen inspreken en/of bezwaren in kunnen dienen. Natuurlijk staat er dan in het persbericht dat
het om een ‘voorgenomen’ besluit gaat, of staat
helemaal onderaan dat het nog naar de gemeenteraad gaat voor besluitvorming. Dat voorbehoud
komt natuurlijk niet in de krantenkop en de inwoners denken dan dat alles al in kannen en kruiken
is. Wij als gemeenteraad zijn echter geen verzameling ja-knikkers en vaak is er nog best veel over
een voorstel te zeggen of te bevragen, om te kijken of de voorstellen goed in elkaar zitten. Ook
kunnen insprekende inwoners komen met een
andere kijk op de zaak. Heel soms wordt een
voorstel zelfs teruggestuurd.
Al met al is het een erg mooie taak om als gemeenteraadslid onze kiezers te vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Het is een eer en een
grote verantwoordelijkheid. Bovenal hoop ik de
komende jaren mijn enthousiasme te behouden
en mijzelf te blijven. Wie het idee heeft dat ik me
te makkelijk neerleg bij besluitvorming die niet
overeenkomt met onze pijlers of bij een te lange
doorlooptijd, vraag ik jullie mij hier direct op aan
te spreken!
Henk Vermeer (mailto:henkvermeer@live.nl)

Marcel Companjen

De debatten in de gemeenteraad mogen van mij
wel wat meer pit bevatten. Zolang het maar niet
persoonlijk wordt. Ook moet er volgens mij beter
aan de inwoners uitgelegd worden hoe de procedures in elkaar zitten en wat de status is van een
bepaald voorstel. En natuurlijk in ‘normale mensentaal’ en niet in technisch correct maar nauwelijks te begrijpen dikke rapporten. Communicatie
is, naast het gedrag van politici zelf, een belangrijke factor om het vertrouwen in de politiek te verbeteren.

Ik ben Marcel Companjen, bijna 28 jaar getrouwd
met Bianca en wij zijn de trotse ouders van twee
dochters (van 25 en 23) en twee zonen (van 21 en
17). Ik ben in 1977 - ik was toen 10 jaar oud - in
Harderwijk komen wonen en ben er nooit meer
weggegaan... hieruit blijkt wel dat ik het goed naar
mijn zin heb in Harderwijk. Het is niet te groot,
met alle problemen van dien, en het is ook niet te
klein, met alle problemen van dien... Harderwijk
ligt prachtig aan het water en aan het bos, grote(re) steden liggen op een redelijke reisafstand
en dus hoefde (en hoef) ik niet weg.

De verwarring is bijvoorbeeld compleet als het
college een persbericht naar buiten doet met

Ik ben in Harderwijk begonnen in klas 5 (nu groep
7) van 'De Morgenster' en daarna heb ik zes jaar
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rondgelopen op het Christelijk College NassauVeluwe. We hebben het dan inmiddels over 1985.
Ik heb vervolgens niet lang hoeven na te denken:
ik ging Nederlands recht studeren in Utrecht. Na
een onderbreking in verband met mijn militaire
dienstplicht ben ik in 1992 afgestudeerd. In 1993
ben ik bij de rechtbank Utrecht (nu: MiddenNederland) aan de slag gegaan als juridisch medewerker - daar heb ik tot 24 mei jl. gewerkt.
Verder ben ik in maart 2002 raadslid geworden
voor de ChristenUnie en dat ben ik tot 24 mei jl.
gebleven. Ik heb mij in die periode met veel plezier ingezet voor 'onze mooie gemeente'. Dat was
niet altijd even gemakkelijk - er waren af en toe
best wel moeilijke beslissingen te nemen - maar
daarbij hebben we als gemeenteraad wel altijd
gezocht naar het beste voor Harderwijk en Hierden. In die zin ben ik ook blij dat we hier een stabiel bestuur hebben - inmiddels ken ik genoeg
voorbeelden hoe het ook kan... en dat is niet altijd
even goed...

In de aanloop naar de verkiezingen in maart 2018
heb ik - uiteraard - met mijn voorganger Pieter
Teeninga gesproken over zijn plannen voor 2018
en daarna. Hij gaf daarbij aan dat hij na elf jaar
wethouderschap naar nieuwe uitdagingen ging
kijken en dat bood mij de gelegenheid om na te
denken over het wethouderschap. Zoals inmiddels
bekend, ben ik deze uitdaging aangegaan en ik
kan nu, na ruim twee maanden, zeggen dat ik daar
geen spijt van heb. Ik vind het erg mooi om nu als
wethouder, samen met de andere collegeleden,
vorm te geven aan Harderwijk en Hierden. De
grootste omschakeling ten opzichte van mijn werk
bij de rechtbank is wel dat ik geen dossiers afrond
met het schrijven van een vonnis, maar dat ik continue bezig ben met het beleid dat in mijn portefeuille valt. Om het kort en goed te zeggen: Harderwijk staat nooit stil en dus is mijn taak als wethouder nooit af. Dat is even wennen, maar ook
heel mooi om te ervaren. Als wethouder kun je
concreter aan de slag, ofwel door te kijken naar
nieuw beleid ofwel door het bestaande beleid
goed en zorgvuldig uit te voeren en waar nodig bij
te sturen. Verder is het niet vervelend dat ik na
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jaren twee agenda's te hebben gehad (rechtbank
en raadslid), nu één agenda heb - dat schept wat
rust, waarbij wel gezegd moet worden dat mijn
agenda nu wel voller is geworden. Dat heb ik er
overigens graag voor over. De eerste ervaringen
zijn dan ook goed en ik zal mij ten volle blijven
inzetten voor Harderwijk en Hierden.
Marcel Companjen

Even voorstellen... Gert van Lunteren
‘Wat een eer’…
Wat een eer om gevraagd te worden door de
voorzitter van HA, Hans Alfons, (die initialen zullen
wel toeval zijn… HA HA) om HA te komen versterken en het behaalde succes van de afgelopen verkiezingen te helpen borgen.

diverse geledingen heeft ben ik alleen op de avances van Hans Alfons ingegaan en heb ik anderen
‘links en rechts laten liggen’.
Ik ben een bevlogen en met de hele samenleving
betrokken pragmatist. Oplossingen kunnen soms
‘links’ en soms ‘rechts’ lijken. Met de nadruk op
‘lijken’. Politieke partijen / stromingen claimen
vaak, volslagen ten onrechte, ‘vraagstukken /
groeperingen’. Alsof men alleen bij hen in goede
handen zou zijn.
Als geboren (6 juni 1962) en getogen Harderwijker
hou ik van onze prachtige stad, haar inwoners en
haar verenigingsleven.
Als vader van twee lieve dochters (Kirsten 20 en
Ilse 19) besloot ik in 2007 toen mijn ex-vrouw mij
verliet om niet vanwege haar keuze te eindigen als
een verbitterde man. Niet voor mijn dochters
maar ook niet voor mijzelf. Het is mij gelukt om ze
liefdevol te begeleiden in de nieuw ontstane situatie. Daar ben ik dankbaar voor en trots op. Mijn
vriendin Daniëlla is mijn (sparring)partner en
houdt mij tegenwoordig op het rechte pad en
staat vaak ‘met een spiegel’ voor mij.
In het dagelijks leven ben ik financieel / verzekeringsadviseur en run ik samen met mijn team
‘Gert van Lunteren Assurantiën BV’.
Om te weten ‘wat voor vlees jullie in de kuip hebben gehaald’ hierbij mijn vrijwilligers CV
Gert van Lunteren (gert@gertvanlunteren.nl)

In eerste instantie was ik absoluut van plan om
nooit meer actief deel te nemen aan een ‘politieke’ partij … al lang geloof ik niet meer ‘in links en
rechts en niet in zwart en wit’. Juist omdat HA niet
links en niet rechts is, zich de afgelopen jaren
sterk heeft ontwikkeld en erg goede mensen in de

Je bent al lid voor 12,50 euro per jaar!
(bij aut. Incasso 11,85 euro)
Tel. 0341 420540
E-mail: tanja.groenendaal@hccnet.nl
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Secretaris en voorzitter Stadsmuseum Harderwijk (2006 - 2010)
Projectleider jubileumjaar en reünies ‘100
jaar Chr. College Nassau Veluwe’ (2017heden)

Politiek
Vrijwilligers CV Gert van Lunteren
Sport:
Volleybalvereniging Harderwijk: (1974 - 2008)
(400 leden)
-

Bestuurslid Sectie Jeugd (o.a. organisator
Jeugdkampen)
Vicevoorzitter VVH
Voorzitter
Scheidsrechter
Manager Topteams VVH
Voorzitter Business Club VVH (St. Top Volleybal Harderwijk)
Trainer

CDA (1978 - 1990?)
-

Algemeen Bestuurslid
Secretaris (o.a. administratief verkiezingen
geleid) ongeveer 8 jaar.

D66 en de voorgangers van HA (1990? - 2010)
-

Penningmeester
Algemeen bestuurder

Harderwijk Anders
Bestuurder politiek (2018 - heden)

Terug van weggeweest… Bert Buitenhuis
VVOG (2008 – 2017) (1200 leden)
-

Adviseur Sponsorcommissie
Bestuurder sponsoring en communicatie
Voorzitter van de Business Club

Maatschappelijk
-

-

Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Harderwijk voorganger Stichting Welzijn Op Maat
en nu Stichting Welzijn op Maat (Penningmeester - jaren 90)
Medeoprichter Jongerencentrum Harderwijk (jaren 90)
Voorzitter en bestuurslid Stichting Welzijn
Op Maat (2006 - 2010)
Schoolperiode College Nassau Veluwe div.
functies, hoofdredacteur schoolkrant, leerlingenraad, sportcommissies (1974 - 1982)
Lid ouderraad Dalton School “de Veste”
(2004 - 2005)

Tja, daar ben ik weer. Nooit gedacht maar toch
gebeurd, terug in het bestuur van Harderwijk Anders. Ik ga u zo iets meer vertellen over hoe dit tot
stand is gekomen, maar eerst een stukje geschiedenis.
Velen kennen mij al: Bert Buitenhuis. Inmiddels
ook al weer 59 jaar en sinds 2006 betrokken bij
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Harderwijk Anders dankzij de niet aflatende ijver
van die vermaledijde Hans Ebbens. Toen wij beiden nog tennisten bij TV Strokel bleef hij maar
zeuren of ik niet iets kon betekenen voor HA. Nou,
u kent waarschijnlijk uw geschiedenis.

Corrupt?! Nee?! Ja?!

Diverse functies ‘gedaan’: uiteraard eerst ‘gewoon’ lid en na een paar weken in de steunfractie,
bestuurslid en in de kiescommissie. Ook met de
verkiezingen heb ik mijn steentje bijgedragen.
Momenteel ben ik werkzaam bij een verzekeringsmaatschappij.
Daarna even 1 ½ jaar er tussen uit i.v.m. drukke
werkzaamheden. Bouw nieuwe woning, verhuizing en bestuurslid in de nieuw op te richten VvE.
Onderbreking was in 2017 en begin 2018. Onze
voorzitter Hans Alfons kwam rond de Kerst met
een mooie bos bloemen en het verzoek om terug
te keren naar HA. Na lang wikken en wegen en
uiteraard na overleg met mijn Jet heb ik mijn jawoord gegeven.
Zoals u inmiddels heeft begrepen ben ik getrouwd
met Jet. Daar kleeft nog een bijzonder verhaaltje
aan: HA heeft altijd een bijzonder plaatsje in mijn
hartje gehad. Vooral toen onze huidige wethouder
Gert Jan, Jet en mij op 7 september 2012 in het
huwelijk heeft verbonden. Voor Gert Jan de eerste
en ik denk de laatste keer dat hij als ambtenaar
van de burgerlijke stand heeft opgetreden. Voor
ons was dit heeeeel bijzonder. Met recht een dag
om nooit te vergeten!
Bijna zou ik het belangrijkste nog vergeten. Jet en
ik hebben vier kinderen en een kleinzoon. Eind
van het jaar verwachten wij er nog twee kleindochters bij te krijgen. Jippie!
Zo, u bent weer een beetje bijgepraat. Ik heb er
zin in om straks als bestuurslid, HA als vanouds te
helpen nog groter te maken. Onder het motto:
vrijwillig, maar niet vrijblijvend!
Bert Buitenhuis (b.buitenhuis@kpnmail.nl)

Op de zaterdag voorafgaand aan de verkiezingen
sta ik vanuit ons campagnehuis te flyeren op de
Markt. Ik ben heel tevreden over de flyers, en sta
daar met de algemene flyer waarop de portretten
van de nummers 1 tot en met 8 van onze partij
staan.
Mijn beginzin bij iedereen die ik tegenkom is: 'dag
mevrouw / meneer, weet u al of u woensdag gaat
stemmen?'. En dan geven de meeste mensen
antwoord, en naar aanleiding daarvan ontstaat er
nogal eens een gesprek waarbij ik iets over onze
partij kan vertellen.
Er komt een slanke, vitale, oude man in mijn richting en er ontstaat het volgende gesprek:
ik:

'Dag meneer, weet u al of u woensdag gaat
stemmen?'

man: 'Ik ga zeker niet stemmen!'
ik:

'Mag ik u vragen waarom u niet gaat
stemmen?'

man: 'Allemaal corrupt, meneer!'
ik:

'Dat kunt u niet menen!'

man: 'Het hele zooitje is corrupt.'
Ik word pissig. Ik heb maanden als lid (en voorzitter) van de kieslijstcommissie onze kandidaten
doorgezaagd. En ik durf voor ieder van hen mijn
hand in het vuur te steken.
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ik:

'Meneer, ik ken deze acht mensen persoonlijk, en ik ben er zeker van dat geen
van hen corrupt is.'

man: 'Meneer het is één grote corrupte bende.
En trouwens, ik kan niet eens meer stemmen want mijn stemkaart heb ik meteen in
de vuilnisbak gegooid.'
Af en toe spookt de vraag door mijn hoofd: heeft
de man misschien toch gelijk? Had ik hem moeten
vragen naar de ervaringen waarop hij zijn mening
baseert? Hoeveel mensen in Harderwijk zijn het
met hem eens?
Wordt vervolgd!
Wouter Molendijk (wouter.molendijk@gmail.com)

Nieuws van het Front

vier jaar. Voor mij betekent het dat ik mijzelf vicefractievoorzitter mag noemen. Vanuit die rol ben
ik niet alleen invalkracht voor de fractievoorzitter
maar ook een klankbord voor hem en ook de andere, nieuwe raadsleden.
Nog leuker is dat ik door de gemeenteraad ben
benoemd tot voorzitter van de raadscommissie
Ruimte. Na jaren zitting te hebben genomen in
deze commissie en in die hoedanigheid politiek
lawaai te hebben gemaakt, is het leiden van deze
commissie de volgende stap. Neutraal zijn is het
sleutelwoord. Elk geluid moet voldoende gehoord
kunnen worden zodat alle raadsleden zich goed
kunnen informeren over wat speelt.
Achter de schermen werk ik met de betrokken
afdelingen aan de commissie-agenda. Niet alleen
de onderwerpen die aan bod komen zijn hierbij
belangrijk maar zeker ook de manier waarop het
behandeld wordt, is noodzakelijk om zo goed mogelijk tot de kern te komen.
Dat betekent dat het mijn doel is om zo vaak als
mogelijk met de commissie in de stad te zijn. Zo
zijn we onlangs op de boulevard en in het overige
Waterfrontgebied geweest om daar de stand van
zaken te bekijken. In september fietsen we met de
commissie Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen Welstandscommissie) door Harderwijk. In het kader
van de plannen op de Havendam leek me dat
geen overbodige luxe.

Vorige keer schreef ik over de eerste wapenfeiten
van onze nieuwe fractie. De periode na de verkiezingen bestond uit elkaar opnieuw leren kennen
met het oog op de nieuwe positie in het politieke
speelveld en van daaruit een bijdrage leveren aan
de coalitieonderhandelingen én gewoon de dagelijkse politiek bedrijven. Die periode ervoer ik als
een achtbaansrit. Onstuimig, rommelig en snel.
Maar wel met goede, snelle resultaten. Dat wel
natuurlijk.
Nu zijn we een paar maanden verder en lijken de
rollen definitief verdeeld te zijn voor de komende

Verder kan ik nog verklappen dat we in de commissie Ruimte in het najaar nog een stand van
zaken rondom de Vitale Vakantieparken gaan
doen die is toegespitst op de transformatie van de
vier parken in Harderwijk. Er is veel reuring op de
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parken, zo weten wij dus zo’n avond is belangrijk
voor alle betrokkenen om een goed beeld te krijgen van de periode na het vaststellen van de
structuurvisie Vitale Vakantieparken.

anoniem bij Peter. Jij bent even Peter de Waart.
Wat doe je hiermee?
I.

Niets. Want het aannemen van het tientje
is niet zeker en hij ervaart Joop als een lastige activistische medewerker met een
grote mond.

II.

Hij roept Joop bij zich, vertelt van de anonieme tip en geeft hem het advies in het
vervolg voorzichtiger te zijn.

III.

Hij stuurt Joop naar de afdeling Integriteit
om daar de situatie te bespreken.

IV.

…

We houden u uiteraard op de hoogte.
Edwin Enklaar (edwin.enklaar @harderwijkanders.nl)

Het is uit het leven gegrepen!
Nieuwe rubriek over integriteit
Ethicus dr. Wassili Mitrovic bespreekt 'Integriteitskwesties op de gemeentelijke werkvloer'. Uiteraard berust iedere gelijkenis met bestaande
personen op toeval.

Welk alternatief heeft jouw voorkeur? En vooral,
om wat voor reden? Leef je uit!
2. De wethouder
Peter de Waart, directeur van de Dienst Groenvoorziening uit de casus hierboven, komt bij zijn
wethouder en vertelt het verhaal. Jij bent even de
wethouder. Wat doe je hiermee?
I

Je licht de raad in dat zich een integriteitsprobleem heeft voorgedaan, en dat tegen
de medewerker(s) een gepaste maatregel
is getroffen. Informatie over details is beschikbaar voor fractievoorzitters onder
voorwaarde van geheimhouding i.v.m. de
privacy van de medewerker(s).

II.

Je zegt tegen de Peter: Zolang het nergens
verder bekend wordt, hebben we er geen
last van. Doe maar niets, laat Joop maar
even zitten, zorg dat je die dienst in de vingers houdt en dat de groenbeleving van de
burger ok is

III.

Je zegt tegen Peter: Geef Joop te verstaan
dat ie zoiets nooit meer moet doen, want
dan volgt ontslag op staande voet. Houdt
het verder geheim, dan hebben we er ook
geen last van.

IV.

…

In deze aflevering twee ethische dilemma's. Jouw
reactie daarop is zeer welkom!
1. De directeur Groenvoorziening
Peter de Waart is directeur van de Dienst Groenvoorziening van het oude stadje Kroosberg. Medewerker Joop heeft iets voor een oud vrouwtje
opgeruimd en daar een tientje voor aangenomen.
Iemand anders heeft dat gezien en meldt dat
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Welk alternatief heeft jouw voorkeur? En vooral,
om wat voor reden? Leef je uit!
Je reactie naar drwassilimitrovic@gmail.com
wordt met gejuich ontvangen!
Toelichtingen op je keuze, of ander commentaar is
van harte welkom!
Hartelijke groet van dr. Wassili Mitrovic
Ja, daar komt narigheid van!

Zo maar ’n greep van Henk

Campingdag
Op een bloedhete zaterdagmiddag 30 juni hebben
we onze tent opgezet op Stadscamping Harderwijk voor teambuilding en het maken van afspraken met fractie en bestuur voor het komende half
jaar. We hebben, onder andere, gepraat over nog
betere zichtbaarheid van onze partij in wijken en
buurten, zodat we continue weten wat waar leeft.
Eén van de uitkomsten is dat we na de zomer starten met thematisch vergaderen waardoor we
meer inwoners bij politieke onderwerpen gaan
betrekken. Het was een leerzame, maar ook gezellige middag op een mooie camping met een fraai
terras.

De Kiekmure
Zomerreces? Minder vergaderen, dat wel ja, maar
nog steeds aan de slag in en voor ons Harderwijk.

Naar aanleiding van een oproep voor vrijwilligers
zijn we met onze partij aan de slag gegaan op het
terrein van de Kiekmure om de tuin te ontdoen
van onkruid. Zoals bijna gewoonlijk was het ook
toen behoorlijk boven de 25 graden. Maar als
dank kregen wij van de Kiekmuurders een voortreffelijke lunch aangeboden en dat lieten wij ons
goed smaken.
Hulde aan de vrijwilligers die dat wekelijks doen!
Henk Vermeer (henk.vermeer@live.nl)

Vanuit het Huis van de Stad
Als college zijn we weer aan de slag. Aanpakken
met ambitie is de titel van ons coalitieakkoord en
de basis voor de komende vier jaren. Een akkoord
waarbij we streven om daadwerkelijk oplossingen
en kansen te zoeken voor onderwerpen die aangepakt moeten worden. Denk daarbij aan woonruimte voor iedereen, een duurzame stad, een
stad waarbij we omkijken naar elkaar ten aanzien
van armoede, eenzaamheid, zorg en kwetsbaarheid. Uitgangspunt daarbij is maatwerk waarbij de
inwoner centraal staat en niet de regelgeving.
Als formateur mocht ik het hele proces trekken en
samen met onze fractievoorzitter Henk Vermeer
ben ik zeer content dat we in het coalitieakkoord
heel veel speerpunten terug vinden uit ons partijprogramma. Vanuit vertrouwen zijn we als duo
opgetrokken om de coalitie te vormen die er nu is.
Dezelfde coalitie als de vorige termijn is het geworden omdat we de laatste vier jaar prima samengewerkt hebben en de koopzondag door de
vier partijen nu met volledige instemming een feit
is geworden.
In het team heeft alleen Marcel Companjen het
stokje overgenomen van Pieter Teeninga en in
deze nieuwsbrief stelt hij zich aan ons voor. Langs
deze weg wil ik wel alle dank uitspreken naar Pieter omdat hij een echte teamplayer was waar je
heel fijn en goed mee kon samenwerken. Pieter
en Janneke gaan vanaf september een jaar vrijwil-
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ligerswerk doen in Zuid-Afrika en zich inzetten
voor kinderen die kwetsbaar zijn en opgevangen
worden in huizen waar zij wel gezien worden.
Enorme waardering voor hen om zo je tijd in te
vullen.
De komende jaren mag ik mij weer volledig richten op het sociaal domein en cultuur en kunst.
Onderwerpen die mij echt aan het hart liggen
omdat ze direct en indirect gaan over mensen. In
Harderwijk praten we dan over ongeveer 50 miljoen euro voor de zorg en ondersteuning van jongeren, ouderen, armoede, verslaving, dementie,
eenzaamheid, gedragsproblemen, uitkeringsgerechtigden, dak- en thuislozen, vrijwilligers, opvoeding, beperkingen, dagbesteding, etc. Maar
het geld staat niet centraal, in Harderwijk en Hierden gaan we uit van de inhoud. Problemen integraal aanpakken waarbij de vraag leidend is voor
een maatgerichte oplossing.
Makkelijk gezegd, maar dit is wel een hele klus en
cultuuromslag voor alle medewerkers en professionals. Met een mooi woord transformatie en dat

kost tijd om deze omslag voor elkaar te krijgen.
Mijn bestuurlijke en politieke verantwoordelijkheid is daarbij keuzes te maken voor proeftuinen,
kwaliteitsdoelen voor onze medewerkers en vooral faciliteren en verbinden. Ook loslaten en vertrouwen geven aan oplossingen en kansen die
nieuw en anders zijn. Leren van fouten om uiteindelijk onze ambities voor de toekomst inhoud te
geven. Ik ben daarvoor verantwoordelijk en aanspreekbaar om onze medewerkers kansen te geven waardoor onze inwoners zoveel mogelijk kunnen blijven meedoen in onze stad.
Vanuit Harderwijk werken wij binnen het sociaal
domein veel samen met onze buurgemeenten
Ermelo en Zeewolde en ook met Putten, Nunspeet, Elburg en Oldebroek. We kopen gezamenlijk zorg in voor de WMO en de Jeugdwet en
stemmen ons beleid met elkaar af. Dit doen we
ook ten aanzien van kindermishandeling en huiselijk geweld en Veilig Thuis- en maatschappelijke
zorg. Ik mag bij de regionale en landelijke overleggen optreden als gastheer dan wel bestuurlijk
trekker namens de gemeenten van de Noord-
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Veluwe. Onze samenwerking levert veel voorbeelden op die landelijk ook opgemerkt worden. Minister Hugo de Jonge deed de aftrap van zijn programma ‘langer thuis’ niet voor niets in onze regio
vanuit stadhuis Harderwijk.

ven om ook ondersteuning te geven als ik daarom
vraag.
De komende vier jaar dus weer heel veel uitdagingen en natuurlijk besef ik dat dit allemaal mogelijk
is gemaakt door het vertrouwen van onze mooie
partij Harderwijk Anders, de fractie en het bestuur, alle inwoners die op ons gestemd hebben
en natuurlijk ook onze coalitiepartners waarmee
we al jaren goed samenwerken.
Gert Jan van Noort (gert-jan.van.noort@harderwijkanders.nl)

Talk of the Town
Over weidevogels/vossen, grote grazers, lege blikjes/flesjes en versteende tuinen…
Vanuit Harderwijk laten we ons lokaal horen, maar
uiteraard ook regionaal en provinciaal. En als erkenning en beloning kan ik u ook melden dat vanaf september ik lid ben van de landelijke VNGcommissie Zorg/Jeugd/Welzijn. Vanuit de belangen van de 380 gemeenten in Nederland mag ik
mij in Den Haag gaan inzetten voor de maatschappelijke thema’s en vraagstukken die de
hoogste prioriteit hebben. Mijn bijdrage zal vooral
vanuit de inhoud ingevuld gaan worden. Gemiddeld een dag in de maand zal ik afreizen naar Den
Haag om daar te overleggen en contacten te onderhouden met onder andere ministers en staatsecretarissen, parlementsleden, brancheorganisaties en maatschappelijke organisaties. Altijd vanuit
het belang van de 380 gemeenten, maar uiteraard
vanuit onze lokale en sociale achtergrond.
Onderwerpen die de komende jaren in ieder geval
aan bod komen zijn onder andere eenzaamheid,
minder kinderen die tussen wal en schip vallen,
gezonde manier van leven, laaggeletterdheid, passend werk, zorg en veiligheid en vergroten van
zelfredzaamheid jongeren. Een klus waar ik enorm
veel zin in heb en waarbij ik beleidsmatig ondersteund wordt door medewerkers van de VNG.
Maar onze eigen ambtenaren hebben al aangege-

Af en toe denk ik dat ik compleet gestoord aan het
worden ben. Want waarom maken wij zoveel
zaakjes zo verrekte ingewikkeld. Wij signaleren
bepaalde misstanden, praten erover en vervolgens duurt het jaren voor er iets in concreto gebeurt.
Om te beginnen het probleem van weidevogels,
die naar verluid massaal door vossen worden afgeslacht tijdens het broedseizoen. Er zijn teveel
van deze slimme rovers. Tja en die moeten ook
eten om te overleven. Maar de vos is een beschermde diersoort en dan kun je bedenken dat
die populatie aardig uitdijt, toch? Hetzelfde geldt
voor steenmarters, buizerds, kraaiachtigen, de
grotere roofvogels en de oh zo aaibare ooievaar.
Fantastisch natuurlijk dat zij er weer in groten
getale zijn, maar zonder natuurlijke vijanden zijn
deze rakkers in staat tot een heuse volkerenmoord. En die paar overgelopen wolven kunnen
daar voorlopig nog weinig aan veranderen. Maar
wat te doen? Hopen dat het wolvengilde zich snel
vermenigvuldigd. Maar ja, die hebben ook geen
natuurlijke vijanden en wat dan?
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En dan de grote grazers. Dieren kansloos opsluiten
achter grote hekken om zodoende de natuur
‘nieuw’ leven in te blazen is natuurlijk een gotspe.
Hoe haal je het in je botte hersenen om dit deze
dieren aan te doen. Stoppen en dan ook onmiddellijk! Niet weer een zooitje wijsneuzen bij elkaar
zetten om aan een leuke schnabbel te verdienen,
maar actie. Vraag of mensen, pakweg in een TVgebeuren, centjes willen doneren (en reken maar
dat er dan wel massaal wordt gestort), huur een
colonne vrachtwagens in en zet ze op transport
naar landen waar wel ruimte en gelegenheid is
voor een lekker leventje. Zo, ook weer opgelost.
En wat te denken van het probleem van lege blikjes en plastic flesjes die zomaar overal worden
neergedonderd? Er wordt nu geopperd om statie-

geld te heffen. Maar als het de industrie lukt om
voor najaar 2020 minimaal 90 procent van al die
plastic troep te recyclen dan gaat het hele statiegeldgebeuren niet door. Dan zijn wij al weer bijna
twee jaar wachten verder. Waarom kan het (tijdelijk) invoeren van statiegeld niet veel sneller?
Pakweg dit jaar nog, moet toch kunnen?
Over versteende tuinen heb ik het al eerder gehad. Het kan toch echt niet zo moeilijk zijn huurders en eigenaren ervan te overtuigen dat dit
nieuwe fenomeen heel slecht is voor onze waterhuishouding? En willen wij de populatie van insecten ooit nog in ere herstellen dan zal er toch echt
iets moeten gebeuren. Een lekker groen tuintje
staat toch heel wat gezelliger dan zo’n steenwoestijn? En ja, wat zullen onze vogeltjes u dankbaar
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zijn! Gaan wij dit met z’n allen uiterlijk volgend
voorjaar veranderen? Weg met die tegels. Ik reken op u!
Nog even om te onthouden: de stedelijke bebouwing heeft bijen, insecten en vogels nodig. In de
provincie zijn die met insecticiden weggejaagd. In
honderd jaar is 85 procent van de insectenpopulatie verdwenen. Iets om over na te denken!

Wim Papegaaij
Wim Papegaaij is voor de zomer verhuisd en heeft
ons gevraagd of we in onze nieuwsbrief ruimte
hadden voor het volgende bericht en dat doen wij
met plezier:

En nu is LaLaLand ook al niet doorgegaan… Maar
er is hoop. Laatst, toen zomers weer zomers werden, nog met een heerlijk drankje op dat verrukkelijke terras van de Stadscamping gezeten. Een
verademing!
Pietje Bell

Na ca. 50 jaar heb ik Harderwijk verlaten. Ik heb
me in deze stad altijd erg op mijn plaats gevoeld
en daardoor ook actief kunnen deelnemen aan
vele sociale, maatschappelijke en sportieve activiteiten waaronder ook de gemeentelijke politiek. Ik
woon nu in Hengelo en hoop daar de laatste fase
van mijn leven in goede harmonie en gezondheid
te kunnen doorbrengen. Hoewel het nieuws van
Harderwijk Anders mij altijd zeer interesseerde,
verzoek ik je de toezending te stoppen. Ik wens
jullie in de komende jaren veel politieke successen
toe. Mijn nieuwe adres is Grundellaan 85, 7552 EC
Hengelo(O). Bij deze wil ik al mijn vrienden en
vriendinnen binnen HA van harte groeten.
Wim Papegaaij
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Agenda

Colofon

Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2018, 20.00-22.00 uur. Zaal open vanaf 19.30
uur.

Aan deze nieuwsbrief werkten mee: Hans Alfons,
Pietje Bell, Bert Buitenhuis, Marcel Companjen,
Edwin Enklaar, Gert van Lunteren, Wouter Molendijk, Gert Jan van Noort, Henk Vermeer

Let op: andere locatie. Deze keer in Veluvia! En
als verrassing krijgt u door een van onze leden in
ieder geval een kopje koffie met iets lekkers aangeboden!
Na afloop weer de gebruikelijke borrel met een
hapje. U komt toch ook?
Veluvia
Havendijk 1 3846 AC Harderwijk
welkom@veluvia.nl
0341 701 468

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

Ander e-mailadres?
Geef het even door, dan houden wij ons mailbestand actueel.
Vast bedankt!

Nog geen lid van SHA? Meld je aan bij Tanja!
Tel. 0341 420540
E-mail: tanja.groenendaal@hccnet.nl

Zet in uw agenda:
ALV Dinsdag 13 november
(zie linksboven)

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

