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Van de voorzitter

soms voor het delen van belangrijke berichten van
de gemeente. Harderwijk Anders loopt hierbij
voorop en het leuke is dat een aantal partijen deze werkwijze overnemen en er een race ontstaat
wie het eerste zijn standpunt of binnengehaalde
motie op Facebook heeft geplaatst.
Ook het bestuur heeft de uitdaging weer opgepakt om heel Harderwijk lid van onze partij te maken. Voor de verkiezingen hebben wij de gedachte
van partij naar beweging even geparkeerd om ons
volledig te richten op de verkiezingscampagne.
Het nadenken over de verandering van een partij
naar een beweging, waar heel Harderwijk bij
wordt betrokken, geeft het bestuur veel energie.
Er dienen echter nog veel vragen te worden beantwoord.

Heel Harderwijk lid van Harderwijk Anders
Momenteel zijn bestuur en fractie hard aan het
werk om invulling te geven aan de visie ‘Heel Harderwijk lid van HA’. Een stip op de horizon waar
we iedere dag een stapje dichterbij lijken te komen.
Vanuit de fractie worden veel nieuwe contacten
gelegd met inwoners, verenigingen, instellingen
en bedrijven. Deze werkwijze begint zijn vruchten
af te werpen. Ook de werkwijze van de fractie
wordt meer zichtbaar. Zij hanteren voor de vergaderingen het BOB-model (Beeldvorming – Oordeelsvorming -Besluitvorming) en juist in de
beeldvormende fase wordt contact gezocht met
Harderwijkers. Dit gebeurt in de meeste gevallen
met persoonlijke gesprekken of bijeenkomsten.
Ook komen er, vooral via Facebook, meer spontane vragen binnen, die door het fractieteam worden opgepakt en beantwoord.
Facebook wordt door het fractieteam optimaal
gebruikt om de inwoners van Harderwijk op de
hoogte te stellen van de fractieactiviteiten en
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We denken nu na hoe we het lidmaatschap anders kunnen inrichten, waarbij het mogelijk wordt
voor Harderwijkers en bedrijven om ons te ondersteunen, zonder echt lid te zijn van een politieke
partij. Wat betekent het voor het stemrecht bij
b.v. het samenstellen van de kieslijst en partijprogramma. Je wilt voorkomen dat een specifieke
groep Harderwijkers hier zoveel invloed op uit kan
oefenen dat je niet meer die brede lokale partij
bent, waar iedere Harderwijker zich in herkent.
Het bestuur heeft besloten om de stap van partij
naar beweging, als proef, dit jaar te realiseren en
dit na twee jaar te evalueren. Tijdens de komende
ALV zal dit verder worden toegelicht.
De afgelopen ALV hebben de wethouder en raadsleden hun speerpunten toegelicht. Er ontstonden
leuke discussies over de onderwerpen waar eigenlijk te kort tijd voor was. De komende ledenvergadering willen wij dan ook het eerste half uur gebruiken voor het bestuurlijke deel (vaststellen
begroting e.d.) om vervolgens door te gaan naar
het politieke deel, waarbij de actuele onderwerpen zoals bijvoorbeeld ‘de woontoren’, ‘het nieuwe zwembad’, ‘geluidsoverlast’ en zeker de kadernota aan de orde komen. Deze kadernota is de
belangrijkste van de raadsperiode, want je praat
over de invulling van 2020 met een doorkijk naar
2021. Dan moeten je programmapunten wel zijn
meegenomen, want in 2021 zijn de partijen alweer bezig met de verkiezingen van 2022.
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het maatwerk én vooral de mensen staan centraal.’
Verantwoordelijkheid

Wij nodigen onze leden dan ook uit om aanwezig
te zijn en mee te denken over de toekomst van
onze partij en welke zaken wij in de kadernota
moeten opnemen. Wij dagen onze leden ook uit
om één of meerdere Harderwijkers mee te nemen, want ook zo groeien wij en maken heel Harderwijk lid van Harderwijk Anders.
Hans Alfons (hans.alfons@harderwijkanders.nl)

Vanuit de fractie

Al bijna een jaar zitten we, voor de tweede maal in
onze geschiedenis, in de coalitie. De eerste keer
zal best wel wennen geweest zijn. Van het gooien
van knuppels in ingedutte hoenderhokken naar
het beheren van het hoenderhok. Meeregeren
geeft ook ons als fractie extra verantwoordelijkheid, zowel richting het akkoord als richting het
college waar onze wethouder Gert Jan van Noort
onderdeel van uitmaakt.
Kritisch en constructief
Toch blijven we ook in deze tweede periode kritisch kijken naar het functioneren van ‘onze gemeente’. We stellen vragen of dienen voorstellen
in die je misschien eerder van een oppositiepartij
verwacht dan van een coalitiepartij. In onze afweging of we ergens werk van maken, laten we ons
leiden door ons verkiezingsprogramma en door
signalen die we uit ons uitgebreide netwerk in
Harderwijk en Hierden ontvangen. Uiteraard
checken we ook wat het coalitieakkoord hier over
zegt. Dat is namelijk een belangrijk kader waar we
pal voor staan.
Dienstverlening

Scherp op dienstverlening
In het coalitieakkoord is dienstverlening een belangrijk onderdeel waar een compleet hoofdstuk
aan is gewijd: ‘In de afgelopen collegeperiode was
cultuuromslag een centraal thema. In deze collegeperiode is het tijd om concrete stappen te zetten in het verbeteren van onze dienstverlening.
Het gaat hierbij om resultaatgerichtheid!’
In de inleiding van het akkoord staat: ‘In de vorige
periode is het Sociaal Domein op de schop gegaan. Nu is het tijd voor een verbetering van de
dienstverlening voor onze inwoners, voor mensen
met zorgen en problemen. Niet de regels, maar
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Even terug naar de dienstverlening en de mensen
centraal. Juist op dit onderdeel geven we hard
gas. Hoe worden inwoners geïnformeerd over
bijvoorbeeld een voorgenomen bestemmingsplanwijziging, via de vergunningaanvraag of al
eerder zoals wij wensen? Staan bij de gemeentelijke communicatie en communicatie vanuit het
college de inwoners centraal of het te nemen besluit? Een voorbeeld: het persbericht over de laatste fase van het Waterfront van 15 februari met
de titel ‘College geeft groen licht voor laatste deel
Waterfront’. Wat zou een inwoner nu anders
moeten denken dan: het is allemaal al geregeld.
Wel staat even verderop in het bericht onder het
kopje ‘Klankbordgroep’: Het aangepaste stedenbouwkundig plan zal dit jaar worden vertaald naar
een nieuw bestemmingsplan. Bij dit proces betrekt de gemeente aanwonenden en andere be-
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langhebbenden via een nieuwe, nog op te richten
klankbordgroep.
OK, het bestemmingsplan moet dus worden aangepast en de plannen wijken dus af van de oorspronkelijke ideeën. Vaak gaat dit over hoogte van
gebouwen of over de gewenste bestemming zoals
detailhandel, maatschappelijk of wonen. Wat is de
rol van het besluitproces en de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad in dit bericht? Die
wordt niet genoemd. Dat een nieuw bestemmingsplan eerst moet worden goedgekeurd door
de raad is niet gemeld. De klankbordgroep besluit
dus niet, het college besluit niet, maar de gemeenteraad besluit. Wij als Harderwijk Anders zijn
zeer scherp op dit soort processen en de communicatie hierop omdat wij de vragen en kritiek uiteindelijk op ons bord krijgen en wij door de inwoners gekozen zijn als hun vertegenwoordigers.

ders… we zijn tenslotte niet voor niets de grootste
partij geworden. Zoals het spreekwoord luidt: adel
verplicht.
Cultuur van de gemeenteraad
Afgelopen jaar verscheen een interessant rapport:
Gemeenteraden positioneren, Van professionaliseren naar politiseren door Martin Schulz/Paul
Frissen/Jorgen Schram. Hierin wordt een mooie
analyse losgelaten op de rol van de gemeenteraad. Beschreven wordt hoe veel gemeenteraden
meer moeten professionaliseren om zo een tegenwicht te kunnen bieden aan het college welke
vaak meer informatie heeft over lopende processen en ook nog een ambtenarenapparaat achter
zich heeft staan. Echter wanneer er meer geprofessionaliseerd wordt, raakt de politiek op de achtergrond. Gelukkig kent ons fractieteam echte
professionals, met kennis, netwerk en ervaring in
het echte leven en de Harderwijker samenleving.
De gemeenteraad is een lekenbestuur en daarom
is de vraag ook niet of en hoe de raad professioneler kan gaan functioneren, maar gaat het om zijn
politiek functioneren en de versterking daarvan.
Met andere woorden, het gaat erom de raad politieker te maken. Dat is immers waar de gemeenteraad voor staat: voor het politieke in de gemeenschap. Het gaat over de vraag wat de meningsverschillen zijn en wat ze zouden moeten
zijn, welke verschillen van inzicht er bestaan en
welke politiek relevant worden geacht. Alleen zo
kan immers duidelijk worden waar een compromis
moet worden gezocht en waar van tijd tot tijd
consensus kan of moet worden gevonden.

Communicatie
Ons fractieteam, raadsleden/steunfractie/bestuur,
is zeer gemotiveerd en stopt veel energie en tijd in
wat wij als onze verantwoordelijkheid zien: de
inwoners van de gemeente Harderwijk. Belangrijk
gereedschap hierin is onze communicatie. We
zetten onze kennis en vaardigheden hierop volop
in. Met een zeer hoog tempo en intensiviteit zijn
we meestal de andere partijen, ook die van de
coalitie, voor. Dat levert ons veel complimenten
op onder inwoners maar ook wordt het natuurlijk
met argusogen bekeken door de andere partijen
in de raad. We kunnen en willen echter niet an-
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Op de raadsconferentie van afgelopen maand
bleek duidelijk dat het grootste deel van de Harderwijker gemeenteraad op zoek is naar gezamenlijkheid en de zaken die men zelf lastig uit te voeren vindt (zoals werkbezoeken organiseren bijvoorbeeld) het liefst aan de griffie of een ander
deel van het systeem overlaat. Wij van Harderwijk
Anders zijn meer van de eigen verantwoordelijkheid en het opzoeken van het verschil en de profilering van de eigen partij. Dat botst soms en er
wordt druk op ons uitgeoefend om wat meer in de
pas te lopen. Aangezien dat niet altijd onze pas is,
kiezen we er soms voor onze eigen weg te volgen.
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In het rapport staat een mooi overzicht van de
verschillen in stijlen:

zetten en zo heel Harderwijk en Hierden van een
mooi geel-blauwe glans te voorzien!

Henk Vermeer (mailto:henkvermeer@live.nl)
Raadsgriffier: ook in Harderwijk spin in het web

In een volgende nieuwsbrief kom ik hier graag op
terug.
Ambitie
Op de nieuwjaarsbijeenkomst hebben we ook al
een beetje vooruit gekeken naar het einde van
deze raadsperiode. Het bestuur heeft ambities
uitgesproken voor 2022. Het is goed dat we als
partij hier nu al over nadenken gezien onze verantwoordelijke positie in de raad en in Harderwijk
en Hierden. Toon Gerbrands zei al: ‘Topsporters
moeten denken in ambitie niet in doelstelling. Als
je je ambitie gaat indammen, kun je net zo goed
meteen stoppen.’

De raadsgriffier is een functionaris in het Nederlandse lokale bestuur. De griffier vormt samen met
de gemeentesecretaris/algemeen directeur (en
eventuele andere directeuren) de top van de gemeentelijke organisatie. De griffier heeft daarbinnen een bijzondere onafhankelijke en eindverantwoordelijke positie met rechtstreekse verantwoording aan de gemeenteraad en staat aan het hoofd
van de griffie.
Artikel 100 van de Gemeentewet stelt de raadsgriffier expliciet voor elke gemeente verplicht. De
Gemeentewet omschrijft slechts in algemene zin
welke bevoegdheden de griffier en de facultatieve
griffie hebben. Artikel 107a lid 1 vermeldt namelijk:
De griffier staat de raad en de door de raad ingestelde commissies bij de uitoefening van hun taak
terzijde.
Het tweede lid van artikel 107a bepaalt dat de
gemeenteraad de taken en bevoegdheden van de
griffier zelf kiest. Bijgevolg kan de invulling van de
functie van raadsgriffier per gemeente verschillen.
De functie van raadsgriffier is per 7 maart 2002 in
het leven geroepen met het van kracht worden
van de Wet dualisering gemeentebestuur. Sinds 7
maart 2003 bestaat er een Vereniging van Griffiers.

Het zijn van een politieke partij is soms net als
topsport. We hebben dan ook uitgesproken in
2022 voor 10 zetels te gaan. Met een totaal van
29 zetels en coalities die meestal ca 20 zetels
groot zijn is 2 wethouders dan een mogelijkheid.
Dat deze ambitie uitspreken bij andere partijen de
wenkbrauwen doet fronsen is logisch. Maar dit is
geen argument om niet uit te spreken wat je
denkt en wilt. Je mag hopen dat er meer partijen
met ambities zijn.

Ook wij van Harderwijk Anders zijn benieuwd naar
het reilen en zeilen van de Harderwijkse griffier
Erik Lanning. Wij geven hem graag het woord.

Tot slot

Voelen

Wrijving geeft glans. We hopen dan ook de ingezette lijn van onze partij onverminderd voort te

Het publiek (de inwoners en alle andere belanghebbenden) betrekken bij het bestuur van de ge-
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meente, is de belangrijkste opdracht van de
raadsgriffier. Het uitvoeren van die opdracht gebeurt op veel verschillende manieren en aan de
uitvoering zitten veel verschillende en soms uiteenlopende aspecten. Dat is hoe mensen de uitvoering van die opdracht ook ervaren.

Om betrokken te kunnen zijn bij het bestuur van
de gemeente moet iemand weten wat er gebeurt
en waarom het gebeurt. Om er voor te zorgen dat
mensen kennis kunnen nemen van het werk van
de gemeenteraad zorgen de raadsgriffier, en de
andere medewerkers van de raadsgriffie, dat de
vergaderingen en bijeenkomsten van de gemeenteraad of de commissies van de gemeenteraad
georganiseerd worden. De voorstellen waarover
besloten moet worden, moeten duidelijk zijn en

Foto Ton Pors
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alles en iedereen die informatie aan het voorstel
kan toevoegen moet beschikbaar zijn.
Er is voor gezorgd dat iedereen, waar dan ook, de
vergaderingen van de gemeenteraad en de commissies kan volgen. Men kan naar het Huis van de
Stad komen en bij de vergadering aanwezig zijn en
mensen kunnen de vergadering volgen via de
beelden op de website van de gemeente en soms
ook via de lokale media Veluwe FM en HK13. De
bedoeling is dat alle belemmeringen tussen publiek en raadsleden weg worden genomen, ook
letterlijk, zodat iedereen kan zien en horen wat de
gemeenteraad doet; erbij kan zijn.
Als mensen weten en begrijpen wat de gemeenteraad doet en wat er in het gemeentebestuur gebeurt, wordt het voor hen gemakkelijker om met
raadsleden in contact te komen en raadsleden aan
te spreken. Het wordt ook eenvoudiger om iets te
vinden van een onderwerp en de manier waarop
raadsleden daarmee omgaan. Mensen kunnen
hun houding ten aanzien van het werk van raadsleden en de besluiten die zij nemen, bepalen. Het
wordt voor raadsleden ook gemakkelijker om met
mensen in gesprek te komen over de onderwerpen die leven in de gemeente en waarvan inwoners graag willen dat er aandacht voor komt.
Als je weet hoe het zit en werkt. Als je je een me-

Centraal op de foto in zwart jasje Erik Lanning.
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ning hebt gevormd over de onderwerpen waar
het gemeentebestuur aan werkt. Dan ben je ook
in staat om zelf een standpunt in te nemen. Je
kunt dan jouw afgewogen keuze maken en je
kunt ‘er’ iets van vinden. Dat helpt als er verkiezingen zijn maar ook in de jaren tussen de verkiezingen als je vindt dat de gemeenteraad een besluit moet nemen over een belangrijk onderwerp.
Het wordt dus gemakkelijker om zelf actie te ondernemen.
Zorgen dat mensen zich bij het gemeenbestuur
betrokken voelen is een opdracht die veel verschillende facetten en werkzaamheden kent, die
vaak ook gecompliceerd is. De raadsgriffie(r) moet
daarbij goed samenwerken met de gemeenteraad
en zich betrokken voelen bij het werk van de
raadsleden. Iedere vier jaar begint dat proces
weer opnieuw, maar iedere vier jaar zijn weer
dichter bij het volbrengen van de opdracht.

Ben heeft de gelofte afgelegd bij burgemeester
Harm-Jan van Schaik. Hij is momenteel 67 jaar en
is 40 jaar in het beroepsonderwijs in Den Haag
werkzaam geweest. Sinds 2016 is hij met pensioen, maar is weer snel via een uitzendbureau voor
de klas gaan staan omdat hij het niet kan laten.
Ben geeft alle juridische vakken. Hij is gehuwd
geweest (weduwnaar) en heeft vier kinderen
waarvan er 3 bonuskinderen zijn. Ben gaat de
commissie Ruimte versterken en zo de belangen
van vooral woningzoekenden proberen te behartigen. Daarnaast wil Ben HA nog prominenter op
de kaart zetten.
We zijn blij met deze ervaren en zeer gemotiveerde topper!
Redactie

Erik Lanning

Raadsopvolger
Ben Haarhuis nieuwe raadsopvolger

Gerwin bedankt!

Nieuws van het Front
Tijdens de ledenvergadering in november heb ik
aangegeven de zoektocht te willen starten om in
de communicatie met alle mensen zo duidelijk
mogelijk te zijn om meer draagvlak voor ruimtelijke plannen te scheppen die noodzakelijk zijn voor
Harderwijk. We hebben het gehad over de vele
woonprojecten in onze gemeente waarbij de
buurt in opstand komt omdat ze het niet eens zijn
met de plannen of met de gang van zaken.
Op 7 februari 2019 is Ben Haarhuis benoemd als
raadsopvolger van Harderwijk Anders.
Hij vervangt hierbij Gerwin te Pas.
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Communicatie zit vaak in het goed luisteren. Dat
bleek toen we in de raadsvergadering stemden
over de komst van het appartementencomplex
met sociale huurwoningen aan de Marnixstraat in
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Stadsdennen. U weet wel, op de plek waar de
Open Hof stond. Een aantal mensen sprak in.
Naast het feit dat mensen zich niet netjes behandeld voelden, werd er vooral veel geklaagd over
de toename van het verkeer in de omliggende
straten. En dat wordt alleen maar meer. Ook het
aantal geparkeerde auto’s blijft maar ruimte in de
wijk opslokken.
Ik zat in de banken en mijn gedachten dwaalden
even af naar stadsgesprekken die ergens in de
vorige raadsperiode gehouden zijn in onder anderen het ontmoetingscentrum aan de Rietmeen.
Daar klaagden inwoners van de Vogelwaard steen
en been over het hutje-mutje parkeren van ontzettend veel auto’s. Ze hadden ook al oplossingen
panklaar. Daar is vanuit de gemeente bij mijn weten nooit meer iets mee gedaan. In mijn herinnering kwam ook een brand in de Schimmelstraat
naar boven. De brandweerauto kon amper bij het
pand komen vanwege al het blik dat de Oltmanstraat rijk is.

men inzichtelijk maken. Ondertussen zullen we
studeren op mogelijke oplossingen. Iedereen is
van harte uitgenodigd om daarover met ons in
gesprek te gaan.

Edwin Enklaar (edwin.enklaar @harderwijkanders.nl)

Column van Tim
Jullie hebben de Oudejaarsconference van Harderwijker Tim Smit gemist? Jammer, maar wij
hebben fantastisch nieuws: vanaf nu ‘doet’ ons
aller Tim zijn verhaal in jullie lijfblad. En daar zijn
wij hartstikke blij mee!

Er zijn dus veel meer plekken in Harderwijk waar
het parkeren een probleem is. Als het gaat om
parkeren, gaat het op het Stadhuis altijd over de
Houtwal of het Kloosterplein. Maar het zou eens
moeten gaan over het parkeren in de woonwijken.
Ik stond dus op en kondigde aan weliswaar het
bestemmingsplan Marnixstraat goed te keuren
met de opmerking om binnen de gemeenteraad
eens goed te gaan kijken naar al het blik in de wijk.
De volgende dag ontplofte onze facebookpagina
met talloze meldingen van parkeeroverlast in
woonwijken. Dit leeft dus enorm. Kwestie van
luisteren en het komt boven water. We hebben al
één bezoek afgelegd aan een straat waarbij de
mensen die daar wonen betrekkelijk eenvoudige
oplossingen bedacht hadden om wat meer ruimte
te scheppen in hun straat. Er zullen vast velen
volgen. Er komt een kaart waarbij we alle problewww.
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Niet te serieus
We zijn geneigd om de politiek veel te serieus te
nemen. Zeggen we in de kroeg Gertien of Henk, in
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de raadzaal heten ze ineens mevrouw Koster en
de heer Vermeer van Harderwijk Anders. Waarom
zeggen ze nooit: ‘Zeg maar Henk hoor…’ Het is
allemaal zo formeel. Begrijp mij niet verkeerd, we
moeten er ook niet met de pet naar gooien, maar
een geintje moet af en toe kunnen.
Je ziet het veel te vaak gebeuren, een politicus
neemt de procedures, politieke spelletjes en met
name zichzelf veel te serieus. Persoonlijk stoort
mij dat. Er is namelijk maar één ding dat we vanuit
de politiek echt serieus moeten nemen en dat zijn
de geluiden in de samenleving. En het is natuurlijk
belangrijk dat je niet Oost-Indisch doof bent en
alleen de geluiden hoort die passen in jouw eigen
agenda. Iedereen heeft een netwerk om zich
heen. Dat netwerk vertekent jouw beeld op de
wereld. De dokter die zegt: ‘Volgens mij is iedereen ziek. Ik heb vandaag geen enkele gezonde
patiënt op het spreekuur gehad’. Of in het theater
voor de voorstelling een enquête houden om te
concluderen dat blijkbaar niemand nooit naar het
theater gaat.

mensen met een mening over mensen die bij de
voedselbank komen. In mijn vriendengroep zit
geen enkele boer. Wel mensen die vinden dat
boeren minder koeien in een stal moeten hebben,
omdat het zielig is voor die beesten. Het geeft een
vertekend beeld en het is de reden dat er in plaatsen waar geen enkele moslim woont massaal op
de PVV wordt gestemd en waarom er in het Gooi
niemand snapt waarom mensen in hemelsnaam
zo’n punt maken van de BTW op groente en fruit.
Te weinig hoor je in de politiek: ‘Goh, daar heb je
eigenlijk wel een punt… zo had ik het nog niet
bekeken’. Nee, dat zou verschrikkelijk zijn. Straks
lijkt het net of je de elite status van ‘politicus’ niet
verdient! Zou het niet juist gewaardeerd worden?
Kunnen we het niet eens proberen? Wat als we
een dergelijke reactie vervolgen met: ‘Wij willen
de kennis en ervaringen uit jullie achterban graag
meenemen in onze plannen, heb je de contactgegevens?’
Dan pakken we het verder op:
‘Hallo, mogen wij even binnen komen? Wij zijn
van Harderwijk Anders. Uw eigen partij heeft ons
met u in contact gebracht zodat wij naar u kunnen
luisteren en u kunnen helpen.’
Kijk.
Dat is ANDERS.
Tim Smit

Zo werkt het ook in de politiek. Als je alles alleen
maar toetst aan jouw eigen achterban, kom je
nooit vooruit, want jouw achterban is nooit compleet. In mijn vriendengroep (zeer gevarieerd) zit
geen enkele bezoeker van de voedselbank. Wel
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Nog geen lid van SHA? Meld je aan bij Tanja!
E-mail: tanja.groenendaal@hccnet.nl

P a g i n a 10

Ons nieuwe bestuurslid: Marianne Don

Mijn naam is Marianne Don. Werkzaam als Medisch Pedicure bij verschillende organisaties in
Harderwijk, moeder van 2 studerende kinderen en
dierenliefhebber. Mede door mijn werk spreek ik
veel Harderwijkers en Hierdenaren en hoor ik wat
er zoal speelt in de Harderwijkse samenleving.
Begin jaren ‘80 kwam ik in het mooie Harderwijk
wonen, op kamers in de Bruggestraat en werken
als dolfijnentrainster en duikster bij het Dolfinarium. De boulevard was toen nog een groot groen
veld en het strand van Harderwijk kon je alleen
betreden via de ingang van de speeltuin.
De Vuldersbrink was nog een groot kaal vlak, Harderwijk was in ontwikkeling…
Wat mij opviel was de conservatieve houding op
de Veluwe. Alles was gesloten op zondag (behalve
de kerken en het Dolfinarium), om 12 uur gingen
de cafeetjes dicht.
Afijn, sindsdien is er veel verbeterd, Anders, mede
door Harderwijk Anders. Dat maakt het leuk om
aangesloten te zijn bij deze groep enthousiaste
mensen met een verruimende blik op Harderwijk
en Hierden. Met het doel om heel Harderwijk lid
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te maken van Harderwijk Anders ben ik het roerend eens en daar ga ik mij voor inzetten als
nieuw bestuurslid.
Marianne Don

Snapt u het nog?
Naderende Brexit levert Nederland bedrijven en
banen op
Het aanstaande vertrek van de Britten uit de Europese Unie heeft Nederland vorig jaar bijna tweeduizend extra banen opgeleverd. 42 bedrijven
hebben er in 2018 voor gekozen van het Verenigd
Koninkrijk naar Nederland te verhuizen.
Nog eens ruim 250 bedrijven denken er door de
naderende Brexit over om ook de Noordzee over
te steken, meldt het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), dat namens het kabinet zoveel mogelijk ondernemingen naar Nederland
probeert te halen. Amerikaanse en Aziatische be-
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drijven bekijken of ze in EU-land Nederland straks
niet beter af zijn, maar ook Britse bedrijven overwegen de wijk te nemen. Vooral de financiële sector, de media- en advertentie-industrie en de logistiek hebben belangstelling
In 2017 verruilden ook al achttien bedrijven het
Verenigd Koninkrijk voor Nederland. Ze deden dat
bijvoorbeeld omdat ze van daaruit makkelijker
zaken kunnen doen met de rest van de EU. Die
beweging zet door, nu Londen en Brussel met
slechts een beperkt aantal dagen tot de Brexit nog
altijd geen fatsoenlijk scheidingsakkoord hebben
gesloten. Dit jaar hebben onder andere Discovery
en Bloomberg aangekondigd in Nederland te gaan
uitbreiden. In totaal kozen vorig jaar 372 buitenlandse bedrijven voor Nederland, zegt het NFIA.
Zij zorgden voor bijna tienduizend extra banen.
Hoofdstad
Vooral Amsterdam heeft vorig jaar geprofiteerd.
In de hoofdstad en de regio hebben 153 buitenlandse bedrijven een nieuw kantoor geopend.
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Daarvan deden 28 bedrijven dat naar aanleiding
van de verwachte Brexit. In een periode van drie
jaar na hun vestiging, creëren ze naar verwachting
gezamenlijk 4170 extra banen in de regio, meldt
de gemeente Amsterdam op basis van eigen gegevens.
De Amsterdamse wethouder Udo Kock van Economische Zaken noemt Amsterdam ‘een magneet
voor internationale bedrijven’. Dat komt volgens
hem door ‘de economische voorspoed en het
goede Amsterdamse vestigingsklimaat, door
Schiphol, de ligging in Europa, innovatiekracht en
de beschikbaarheid van talent'.
Brexit goudmijn voor Nederland
Nederland profiteert volop van de Brexit. Het aantal bedrijven dat vanwege het vertrek van het
Verenigd Koninkrijk uit de EU naar Nederland is
verkast, is afgelopen jaar meer dan verdubbeld.
Dat levert duizenden banen en honderden miljoenen euro’s aan investeringen op.
En dat zijn nog maar de eerste boten van de
Brexit-zilvervloot die ons land binnenvaren. Naast
de ruim veertig bedrijven die in 2018 de overstap
al bevestigd hebben, is ons land momenteel met
nog 250 bedrijven in gesprek die vanwege het
Britse vertrek uit de Europese Unie een ander land
zoeken om zich te vestigen.
Dat blijkt uit cijfers die de NFIA, de overheidsinstantie die buitenlandse investeerders binnenhaalt, onlangs publiceerde. Nederland is vooral
aantrekkelijk voor bedrijven in de media, logistiek
en financiële sector. De goede kwaliteit van het
onderwijs en de gezondheidszorg, in combinatie
met de goede bereikbaarheid, maken Nederland
tot een populaire bestemming.
U heeft net een willekeurig artikeltje uit een willekeurige krant gelezen. Zo zie je maar weer: waar
de een moord en brand schreeuwt over een naderende ramp de ander er heel andere denkbeelden
op nahoudt. De waarheid zal, zoals zo vaak, wel
weer ergens in het midden liggen. Ik wens u een
uiterst aangename Brexit.
Hans Ebbens
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Natte sokken…

Maar dat wil niemand
Maar goed dat we daarom 21 waterschappen
hebben in ons land.
Waterschap Vallei en Veluwe is een van die waterschappen die werkt aan veilige dijken en waterkeringen en zorgt voor schoon oppervlaktewater in
natuur en zwemwater. En zorgt voor de verwerking van het afvalwater via rioolzuiveringsinstallaties. Welbekend voor Harderwijk is de rioolzuivering aan de Lorentzstraat.
Waterschappen zijn ook verantwoordelijk voor
een goede grondwaterstand en de aan- en afvoer
van te veel of te weinig water.
Algemeen en dagelijks bestuur
Het algemeen bestuur bestaat uit 23 gekozen en 7
benoemde leden. In het bestuur van Vallei en Veluwe zitten 8 partijen met 3 zetels, 2 met 2 zetels
(waaronder Lokaal Waterbeheer) en 2 partijen
met 1 zetel.
Het dagelijks bestuur bestaat uit de dijkgraaf en
bij Vallei en Veluwe uit 3 heemraden. De bestuursvorm is monistisch. Onze directe partners
zijn de gemeenten en de provincies Overijssel,
Utrecht en Gelderland. Bij Vallei en Veluwe werken 457 fte's in de binnen- en buitendienst.
Duurzaamheid, energietransitie, werken aan een
circulaire economie en klimaatbestendig werken
zijn naast de kerntaken zaken waar een bestuur
van een waterschap zich ook mee bezig houdt. Al
deze zaken staan voortdurend op de agenda van
het algemeen bestuur van het waterschap. De
voorstellen aan het bestuur worden na uitvoerige
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discussie doorgestuurd naar het dagelijks bestuur
ter uitvoering.
Werkgebied
Het werkgebied van Vallei en Veluwe loopt vanaf
Zwolle via Harderwijk naar BunschotenSpakenburg en van daar naar Baarn, Zeist, Veenendaal en Wageningen. En gaat dan via Arnhem,
Zutphen, Deventer weer naar Zwolle.
Er wonen 1.100.000 inwoners in het gebied in 37
gemeenten op een oppervlakte van 250.000 ha. Er
zijn 26.000 bedrijven in het werkgebied van het
waterschap.
Belastingen
De inkomsten van ons waterschap bedragen jaarlijks € 140 mln en komen via de belastingen binnen, geïnd door belastingkantoor GBLT.
De meest bekende waterschapsbelastingen zijn de
watersysteemheffing en de zuiveringsheffing. De
watersysteemheffing is voor de kosten van de
dijken en waterkeringen, voor het afvoer van water in natte perioden en aanvoer van water in
droge perioden. En voor de kwaliteit van het oppervlaktewater (baggeren, monitoren waterkwaliteit en bestrijding van fosfaten en nitraten).
De zuiveringsheffing wordt gebruikt voor het zuiveren van afvalwater van woningen en bedrijven.
Rioolbelasting daarnaast betaalt iedere inwoner
aan de gemeente.
Kerntaken
Naast de bekende kerntaken veiligheid, schoon
oppervlaktewater en zuivering van afvalwater
werken we vanuit het Waterbeheersprogramma
2016-2021. Hierin liggen al onze doelen vast. Jaarlijks werken we als bestuursleden vanuit de commissies Water en FBA (financieel en beleid algemeen) en een aantal denktanks.
Centraal daarin is het werken aan een circulaire
economie, aan energietransitie, een goede leefomgeving en water in steden en dorpen. Denk
daarbij aan regenbestendige wijken.
Circulair werken
Om circulair te kunnen werken halen we nu zo
veel mogelijk alle grondstoffen uit het afvalwater
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om deze na behandeling te hergebruiken. Zoals
fosfaat waar we kunstmest van maken. Dat gebeurt in onze 'waterfabrieken' in Amersfoort en
Apeldoorn. Binnenkort wordt gestart met de
bouw van een waterfabriek in Wilp waar 90% van
het afvalwater met alle grondstoffen daarin weer
hergebruikt gaat worden.
Veel aandacht is er ook voor een landelijke pilot
om medicijnresten voor 80% uit het afvalwater te
halen. Bij één ziekenhuis (Ede) hebben we nu een
proefinstallatie. Wellicht doet St Jansdal in de toekomst ook mee.
BECH Harderwijk en energie
Vanaf maart 2019 wordt dierlijk afval, mest en
maaisel omgezet in biogas in de BioEnergie Centrale BECH in Harderwijk aan de Lorentzstraat. Nu
draait daar een pilot.
Er komt dan jaarlijks 8 miljoen m3 groen gas voor
5.000 woningen vrij en 12.5 miljoen m3 biogas.
Alle zuiveringsinstallaties en gebouwen van Vallei
en Veluwe zijn in 2020 energieneutraal door het
plaatsen van zonnepanelen. Vanaf dat jaar produceert het waterschap veel meer energie dan ze
zelf nodig heeft. Ook willen we de CO2-uitstoot
terugdringen in ons waterschap.
Agrariërs en natuur
Belangrijk is ook de vraag hoeveel water moet je
in de bodem vasthouden. Voor natuur gelden andere maatstaven dan voor agrariërs. Toch wordt
veelal gekozen voor een goede grondwaterstand
voor de agrariërs, vooral in verband met de voedselproductie. Er wordt volop meegedacht met
onze agrariërs. Natuur herstelt zichzelf vaak weer.
Deze discussie staat steevast op de agenda.
Het jaar 2018 gaf veel overlast met teveel water in
het voorjaar en de grote droogte in het najaar.
We hadden en krijgen steeds vaker te maken met
droogteschade en hittestress. In ons waterschap
zoeken we nu met onze partners naar de beste
oplossingen om klimaatbestendig te werken.
Regenbestendige wijken en leefbaarheid
Bekend is dat 80% hemelwater in de riolering terecht komt en dat dit schone water naar de rioolzuivering gaat. Jammer en niet nodig.
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Wat kunnen we daar als inwoners en gemeenten
aan doen?
Regenafvoeren ontkoppelen van de rioolafvoer,
regentonnen en groene daken plaatsen, tuinen
vergroenen en onttegelen, waterbassins aanleggen voor opvang bij extreme regenbuien. Motto:
'Tegel eruit, plant erin. Een onderwerp dat onze
fractie Lokaal Waterbeheer regelmatig aan de
orde stelt. Elke gemeente heeft een stresstest
opgesteld wat betreft de leefbaarheid in regenbestendige wijken.
De uitvoering van dit onderdeel ligt volledig in
handen van de gemeente. Het waterschap stimuleert, adviseert en heeft subsidie beschikbaar. Te
weinig gemeenten maken hier gebruik van, een
gemiste kans!
Wat doet de gemeente Harderwijk hierin? Een
vurige wens van Lokaal Waterbeheer is dat actieve
pogingen door gemeentebesturen worden ondernomen om via voorlichting en subsidie de inwoners bekend te maken met de oplossingen om het
schone water in eigen omgeving -tuin, regentonte houden en niet in de riolering te laten verdwijnen. We zien nu, ook in Harderwijk, nog veel te

veel betegelde tuinen en erven.
Tot slot
Ik heb hierboven in grote lijnen geprobeerd aan te
geven wat zoal de revue passeert in een waterschap. Het is veel werk maar interessant en nuttig
om hierbij betrokken te zijn.
Jan van der Kolk
Fractievoorzitter Lokaal Waterbeheer

Vanuit het Huis van de Stad
Vanuit het stadhuis mag ik mij storten op de
agenda voor een goede zorg en ondersteuning in
Harderwijk en Hierden. Een uitdagende klus zoals
u ongetwijfeld weet en veel in het nieuws omdat
het budget tekorten geeft en de hulp en ondersteuning maar toeneemt. Veel belangen zijn aan
de orde vanuit zorgaanbieders en regelmatig in de

Foto Ton Pors
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pers schrijnende gevallen en verontrustende verhalen dat gemeenten moeten bezuinigen op de
kwaliteit en kwantiteit omdat de kosten niet meer
beheersbaar zijn.
Hoe wij dat doen in onze stad wil ik met u delen.
Allereerst wel laten weten dat binnen het sociale
domein wij niet meer denken in schotten. Geen
aparte budgetten meer voor werk en inkomen,
maatschappelijke voorzieningen en jeugdzorg. Wij
gaan uit van maatwerk op de juiste plek en uitgangspunt is dat de kwaliteit leidend is bij alle
voorzieningen die wij leveren. Het gaat ook om
enorm veel geld. Tientallen miljoenen euro’s en
daarvoor hebben wij een uitvoeringsorganisatie
ingericht die de toegang (frontoffice) moet regelen en ook alle zaken betreffende backoffice (beschikkingen, beleid, contractbeheer, monitoring,
etc.). Natuurlijk wil je het financieel op orde hebben en dat hebben we gelukkig ook. Het tekort
voor jeugd kan opgevangen worden in de begroting van het totale bedrag sociaal domein en we
hebben een mooie reserve om grote tegenvallers
op te vangen en ook nog nieuwe pilots kunnen
doen om van te leren. U snapt dat ik daarmee
zeer tevreden ben en dat het college niet naar de
raad hoeft met voorstellen om extra te bezuinigen
op andere gemeentelijke taken of de belastingen
te verhogen.
Maar hiervan moet de inwoner niets merken is
mijn uitgangspunt. Als je hulp nodig hebt of een
vraag hebt ga je naar het loket van de gemeente
of naar het CJG (toegang jeugd). Cruciaal hierbij is
dat onze toegang zo hoogwaardig mogelijk is en
de medewerkers goed geschoold en ervaren zijn
om met onze inwoners het gesprek aan te gaan.
Ook durven doorvragen of de zorg en ondersteuning te weinig of teveel is en vooral ook ruimte
geven om het op hun eigen manier te doen. Hierbij ook stappen nemen om samen verantwoordelijk te zijn voor de voorzieningen die wij kunnen
aanbieden.
Mooi gezegd denkt u, maar hoe staat het ervoor?
Het kan inderdaad nog beter, maar waar ik blij
mee ben is dat ervaringsgesprekken en enquêtes
een positief beeld geven. Onze inwoners geven
mooie rapportcijfers, maar ook veel tips en juist
daarmee moeten we aan de slag. Het is vaak ook
best wel ingewikkeld voor onze medewerkers.
Vroeger dacht je vanuit het recht waar inwoners
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aanspraak op maakten en nu moet je samen een
plan opstellen. Niet meer afvinken, maar oplossingen zoeken vanuit eigen verantwoordelijkheid.
Hoe ingewikkeld het kan zijn wil ik duidelijk maken
door de volgende casus die langs mijn bureau
kwam.
Een alleenstaande moeder met een uitkering en
schulden heeft een dochter en een zoon. De
dochter heeft een verstandelijke beperking en
gaat naar het speciaal onderwijs met leerlingenvervoer. Zij gaat in het weekeinde naar een zorgboerderij om activiteiten te doen. Maar die zorgboerderij valt niet onder onze regio en daar hebben wij geen contract mee. Binnenkort wordt zij
18 jaar en valt dus niet meer onder de Jeugdwet,
maar wel onder de WMO en Participatiewet.
De jongere zoon gaat naar school in de stad, maar
is door alle problematiek ook in beeld gekomen
van zorg en ondersteuning. Hij heeft huiswerkbegeleiding nodig en psychische hulp. Tot overmaat
van ramp stort moeder in en heeft hevige angsten
en depressies. En daar moet je als klantmanager
in Harderwijk mee aan de slag en dan met doelstellingen en containerbegrippen als zelfredzaamheid, maatwerk, eigen kracht, een gezinsplan,
integrale aanpak, dicht bij huis, eigen netwerk en
minder specialistische zorg. Me dunkt, een hele
uitdaging!
En dan is de boodschap van de wethouder pak zo
snel mogelijk door en durf out of the box te denken en beslissingen te nemen bij dossiers die
steeds ingewikkelder worden en waar wij als gemeente nu verantwoordelijk voor zijn.
Dat is verdraaide moeilijk en heb je wel al die
vaardigheden en kennis om door te vragen en alle
partijen te kennen en te vinden die bij deze casus
een rol spelen? Daar ligt volgens mij de crux. Zoveel mogelijk onze medewerkers scholen en vertrouwen geven dat zij ook fouten mogen maken.
Opvoeden en opgroeien en je eigen leven leiden
gaat over het hele leven en daar is vaak geen format voor. Het is onmogelijk om alle macht bij een
regisseur te leggen voor alles wat een gezin raakt.
Mijn boodschap is niet een protocol of een standaard, maar de dienstverlening op maat moet
voorop gezet worden. Scholing in vraagverkenning
vanuit professionele interesse, kunde en vaardig-
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heden heeft alle prioriteit om onze inwoners de
juiste zorg te bieden.
Daar werk ik aan en ik weet ook dat dit een proces
is waar steeds weer aan geschaafd moet worden
met alle respect naar onze medewerkers die het
vooral doen voor al die mensen in Harderwijk en
Hierden die hulp en ondersteuning nodig hebben
van de gemeente.
Gert Jan van Noort (gert-jan.van.noort@harderwijkanders.nl)

Nieuwsgierig als wij van Harderwijk Anders zijn,
hadden wij een afspraak met exploitant Ihsan Uςar
en bestuursvoorzitter Peter Baten. Bestuurslid
Matty Moggré was helaas verhinderd, maar u
komt haar straks tegen met een eigen bijdrage.
Het was een gedenkwaardig en aimabel gesprek
hetgeen resulteerde in het beantwoorden van een
tiental vragen die de heren met duidelijk plezier
verwoorden. Leest u even mee?
•Columbus is nu zo’n klein jaar geopend. Hoe staan
de zaken er voor?

Wietpaleis (het ei van…) Columbus
Zoals u ongetwijfeld wel weet ben ik een kind van
de jaren 60. Weet u nog? Vrijheid, blijheid (op
velerlei terrein) en een ongebreidelde tolerantie.
Het liep wel eens een tikkeltje uit de hand, maar
over het algemeen was dit fenomeen, na de uiterst stoffige en sombere jaren vijftig, een openbaring. Een tijd van de mooiste mensen, een tijd
van heerlijke muziek. Een nieuwe orde leek aan
een fantastisch begin te staan. Alles kon en alles
mocht! Zeker in het westen van ons landje, de
Veluwe liep nog een tikkeltje achter.
Een direct gevolg van al die persoonlijke vrijheid
was, buiten de notoire gebruiker, de opkomst van
het fenomeen hasj-/wietgebruik. Dit nam een grote vlucht en iedereen leefde in pais en vree. Min
of meer geliberaliseerde seks, een lekker jointje of
stickie: de hippies waren geboren. Maar wie
zijn/haar geschiedenis een beetje kent, ons verleden heeft zich altijd in golfbewegingen laten zien
en dat lijkt nu weer te gebeuren. Wat de ouderen
van nu niet voor mogelijk zouden hebben gehouden is volgens velen in volle gang: de ‘nieuwe vertrutting’. Vandaar dat alles weer aan banden
wordt gelegd, maar het lijkt erop dat ons zo geliefde Harderwijk, onder de bezielende leiding van
het college (burgemeester en wethouders, red.),
een andere, mildere koers is gaan varen. En waar
kan dat beter dan in onze voormalige Hanzestad.
Ons Harderwijk in een ander jasje, in een heuse
voortrekkersrol! Voorzichtig nog, maar de eerste
stap is gezet met de opening van Columbus Cannabis Store.
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Organisatie staat als een huis. Bestuur en prima
medewerkers (vijftien, waarvan een paar extern)
zijn goed ingewerkt en met kennis van zaken.
Kortom: het is prettig werken bij Columbus.
•Er was nogal wat commotie rondom jullie komst.
De rust lijkt wedergekeerd, klopt dat?
Dat gaat naar wens. Parkeren blijft echter een
heet hangijzer (er is gewoon onvoldoende parkeergelegenheid, red.), maar er is geregeld goed
overleg met de omwonenden. De bewoners beschikken over een speciaal telefoonnummer om
de portier van dienst te bellen bij overlast. In de
weekenden hebben wij zelfs gezorgd voor verkeersregelaars.
•Waarom zijn jullie een Stichting?
Komt uit de koker van de gemeente. Men wilde
een voor iedereen inzichtelijk, transparant beleid.
Om de zoveel maanden hebben wij overleg met
burgemeester Harm-Jan van Schaik en de verantwoordelijk wethouder. Een aardige bijkomstigheid is, dat dit jullie Gert Jan van Noort is.
•Ik mis nog steeds een website. Waarom is ie er
nog niet?
Het heeft er alle schijn van dat Harderwijk een
voorbeeldfunctie vervult voor de rest van Nederland. Op zich is daar niets mis mee. Een eenduidig
beleid heeft hopelijk de toekomst. Vandaar dat wij
wat voorzichtig zijn met onze website. Hij was zo
goed als klaar maar wij waren het nog niet helemaal eens over de exacte inhoud. Daar wordt nu
hard aan gewerkt en de verwachting is dat hij
spoedig operationeel is.
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•Columbus heeft een exploitatievergunning voor
een coffeeshop en een gedoogverklaring. Hoe
moet ik dit lezen? Is bijvoorbeeld één misstap fataal?
Nu hebben wij een vergunning met 64 gedoogpunten waarop wij afgerekend zouden kunnen
worden. Je begrijpt dat wij daar grip op willen
houden. Een gedoogstatus geeft, zoals je waarschijnlijk wel weet, geen garantie voor de toekomst. Maar wij doen meer dan ons stinkende
best!
•In dit wereldje zijn bankrekeningen moeilijk te
verkrijgen. Hebben jullie daar ook problemen mee
en zo ja waarom?
Een gepasseerd station. Er zijn nu gelukkig meerdere banken waarmee wij, zoals bijna iedereen,
zaken kunnen doen. Maar je hebt een punt nog
niet zo lang geleden konden wij nog geen zaken
doen met de banken en dat was buitengewoon
vervelend en frustrerend.
•Kopen jullie cannabis in (en hoe groot mag jullie

voorraad zijn) of kweken jullie dit zelf? Of mag dit
(nog) niet?
Daar hebben wij inkopers voor, dus wij kopen in.
Zoals wereldwijd bekend via de achterdeur. De
verkoop gaat ook nog steeds gewoon door de
voordeur. Per dag mogen wij de schrikbarende
hoeveelheid van 500 gram inkopen. Verder geen
aanverwante artikelen zoals hasjolie want dat zou
publiek kunnen aantrekken. Via andere kanalen is
dat overigens vrij te verkrijgen.
Zelf kweken is geen optie. Bij regulering en door
de Staat gecontroleerde wietteelt is cannabis wel
in uitstekende staat te produceren maar hasj nog
niet. Zoals het er nu voorstaat is het bestuur voorstander van de bestaande situatie.
•Terwijl de grote sigarettenbaronnen nog vrijuit
gaan, verblijven de cannabisshops nog steeds in
het verdomhoekje. Merkwaardig toch?
Is en blijft een niet uit te leggen verhaal. Terwijl
een CEO (bestuursvoorzitter, red.) van een willekeurige multinational die sigaretten of sterke

Ihsan Uçar
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drank produceert overal kan worden geridderd,
verkeert een uitbater van een coffeeshop in een
volstrekt andere situatie.
• Wat is beter/slechter: een sigaret, een borrel/biertje of een joint?
Praat een beetje ingewikkeld aangezien je moeilijk
appels met peren kunt vergelijken. Vast staat wel
dat als je naast wiet geen tabak gebruikt een joint
minder schadelijk is.

In september 2017 belde Ihsan Uςar naar het
telefoonnummer van de voedselbank (waar ik
voorzitter van ben) met de vraag: ‘Help ons, wij
zoeken iemand uit het sociale domein voor ons
bestuur.’ Ik ben altijd bereid iemand te helpen,
dus we maakten een afspraak bij Van der Valk. Ik
ontmoette daar een groepje bijzondere mensen,
een paar mannen, een vrouw en Ihsan natuurlijk.

•Hoe zien jullie de toekomst van Columbus?
Ziet er goed uit. Fraaie zaak en prima producten.
Staan model voor andere gemeenten. We worden
ook al gevraagd workshops te organiseren voor
vaste klanten. Het lijkt er echt op dat wij meer en
meer als volwaardig worden gezien en geaccepteerd. En dat geeft een lekker gevoel!
Voorzitter Peter Baten van Stichting Cannabis Store Columbus noemt hun portier een ‘sfeerbewaker’ om aan te geven dat de Harderwijkse Coffee
Shop geen gewone coffeeshop is. Klopt. Het is een
belevenis.
Hans Ebbens

Geen winstoogmerk, maar sociaal beleid
‘Jij … Matty Moggré … bestuurder van een
coffeeshop??’ Als je me twee jaar geleden dit
gevraagd had, had ik gezegd: ‘Dat geloof je toch
zelf niet!’ Ik, trouw lid van een redelijk
confessioneel kerkgenootschap, CDA’er in hart en
nieren, gepensioneerd… ‘Ik heb toch niets te
zoeken bij een wietwinkel?’ Het kan verkeren.
Graag geef ik enige uitleg over de vraag hoe dat zo
gekomen is.
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Alleen Ihsan woont in Harderwijk, de anderen
komen veelal uit plaatsen op de Veluwe. Er moest
in Harderwijk weer een coffeeshop komen onder
het beheer van een heuse stichting. De winst zou
ten goede moeten komen aan de samenleving en
niet verdwijnen in de zak van de een of ander.
Daarom eiste de burgemeester dat één lid van het
bestuur het sociale domein vertegenwoordigde.
Deze groep mensen was daar uiterst positief over.
Ik bespeurde geen graaicultuur, geen criminaliteit,
het voelde zo goed. Ik ging vertwijfeld naar huis.
In wat voor wereld ben ik terecht gekomen? Moet
ik hieraan beginnen? Maar waarom niet? Het
klinkt allemaal zo oprecht. En als ik op deze
manier een bijdrage kan leveren aan een goed
beheer van zo’n cannabisstore, mag ik dan die
verantwoordelijkheid ontlopen?
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Er was haast geboden, binnen een maand
moesten de statuten passeren… En tot mijn eigen
verbazing zei ik: ‘Ik ga jullie op weg helpen, ik doe
mee.’ En nu, ruim anderhalf jaar verder, kan ik
zeggen: Ik heb er goed aan gedaan. Wat ben ik blij
dat deze groep mensen de vergunning heeft
gekregen. Er is zoveel positiviteit, zoveel wil om
wietgebruikers op de goede weg te houden,
zoveel inzet om goede doelen te steunen.
Ik heb later Hans Nijman gevraagd om ook in het
bestuur te komen omdat hij veel beter dan ik/wij
met jeugd en jongeren in gesprek kan gaan. Niet
om zoveel mogelijk cannabis te verkopen,
integendeel. Om te vertellen wat wiet met je
doet, met je kan doen. Om met ouders in gesprek
te gaan: hoe ga je om met je zoon of dochter die
gebruikt? Om de vaporizers (wietverdampers,
red.) te promoten, zodat je het spul niet gebruikt
met een sigaret, want tabak is veel schadelijker
dan de cannabis.
Je bent al lid voor 12,50 euro per jaar!
(bij aut. Incasso 11,85 euro)
E-mail: tanja.groenendaal@hccnet.nl
En wat doen we het goed met elkaar: eerlijk en
oprecht, hoewel dat nauwelijks kan met zo’n
bizarre ‘achterdeur’: je mag geen hennep telen, je
mag het niet vervoeren, maar je mag het wel
verkopen.
Hoe kan een overheid deze kromme situatie in
stand houden? Hoe komt het dat er niet veel
meer inzet is om hier regulerend op te treden?
Waarom
geen
staats
gecontroleerde
wietplantages? Het verbaast me hoeveel mensen
er binnen komen met een medicinale vraag: ‘Help
me van mijn pijn af’. Hoeveel mensen er binnen
komen, die gewoon alleen maar zo af en toe
willen genieten van de hasj of wiet, hoe weinig
problemen er eigenlijk zijn. Vergelijk dat eens met
alcoholgebruik!
Ik ontmoet bijzondere mensen met bijzondere
verhalen. Ik ben blij dat ik zo anders naar de
coffeeshop ben gaan kijken. Geen winstoogmerk,
maar sociaal beleid dat is wat me drijft.
Matty Moggré
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Talk of the Town
Wieterdewiet
Analyse
Nederland start binnenkort met door de overheid
gecontroleerde wietteelt in tien gemeenten. Harderwijk is daar niet bij ofschoon zij inmiddels beschikt over een fraaie locatie waar het plantje van
hand tot hand gaat.
Uruguay was het eerste land ter wereld waar wiet
volledig is gelegaliseerd. In oktober 2018 volgde
Canada. In Californië werd cannabis vanaf 1 januari legaal en ook in de VS is ondertussen in acht
staten zowel medicinale als recreatieve wiet gelegaliseerd, terwijl nog eens 22 staten het medisch
gebruik van cannabis hebben vrijgegeven.
Hoe moet dat nu verder met Nederland? Wel,
terwijl de hele wereld de richting van legalisering
lijkt op te gaan, staan we hier nog een beetje stil.
Ook de landelijke coalitie van D66, VVD, CDA en
CU heeft daar geen goed aan gedaan. Zoals bekend zijn de beide confessionele partijen nog
steeds mordicus tegen. En zo langzamerhand verandert ons landje van een voortrekkersrol in een
derde wereldland. Dit terwijl steeds meer gemeenten, onder aanvoering van vertwijfelde burgervaders en andere gezagsdragers, wanhopig
een verloren strijd voeren tegen drugscriminaliteit. De vraag is: hoe lang gaat het nog duren
voordat wij ook meegaan in de vaart der volkeren?
Niet te winnen
Een heuse oorlog tegen de georganiseerde criminaliteit is, zoals die nu wordt gevoerd, niet te winnen. Daar zijn alle experts het inmiddels wel over
eens. De financiële middelen van de criminelen
zijn onuitputtelijk. Wij zullen het dan ook over een
geheel andere boeg moeten gooien.
Mijn gevoel zegt dan ook: vrijgeven die handel
dan haal je het uit de criminele sfeer. Maar dan zal
in ieder geval een groot gedeelte van ons prachtige oude continent moeten meegaan. Tja en om
dat voor elkaar te krijgen. Maar het is de enige
manier om deze oorlog te winnen, anders raken
nog meer dan nu de boven- en benedenwereld
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met elkaar verweven en dan zijn de rapen echt
gaar.
Uit het boekje

restanten van zaden en bladeren gevonden naast
gemummificeerde priesters in China en Egyptische mummies.

Cannabis (of wiet, van het Engelse weed = 'onkruid') is de Latijnse benaming voor hennep. Cannabis komt als drug voor in twee vormen, 'wiet' en
'hasjiesj'. Hasjiesj of hasj is de hars, die kan varieren van bijna vloeibaar en olieachtig tot zeer
hard. Een andere bekende naam is marihuana.
Deze varianten worden gewonnen uit de bloemtoppen (of liever zaaddoosjes) van deze plant,
althans - bij voorkeur - van de vrouwelijke, onbevruchte plant (sinsemilla). Het chemisch bestanddeel dat invloed heeft op het menselijk bewustzijn
is de stof tetrahydrocannabinol (THC).
Strafrechtelijk worden in Nederland cannabis en
daarvan afgeleide producten tot de softdrugs gerekend. In veel andere landen wordt er geen onderscheid gemaakt tussen soft- en harddrugs en
staan er strenge straffen op. Medicinale cannabis
wordt door sommige mensen om medische redenen gebruikt. Net als alcohol is deelname als bestuurder op de openbare weg met THC in het
bloed een misdrijf conform de wegenverkeerswet.
Het gebruik van cannabis heeft vooral in Centraalen Zuid-Azië een lange voorgeschiedenis. Zo zijn
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Vienna Descurides: voorstelling uit 512 AC
Cannabis werd duizenden jaren geleden ook gebruikt door de Hindoes uit India en Nepal. Het
werd ganjika genoemd in het Sanskriet. Ook in
Europa werd cannabis van oudsher verbouwd in
medicinale kruidentuinen (onder andere in die
van het Muiderslot) ter behandeling van allerlei
ziekten en aandoeningen.
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Recreatief gebruik
• Manieren van gebruik
Cannabis kan op meerdere manieren als roesverwekkend middel gebruikt worden. Populair is het
roken van een mengeling van verkruimelde hennepbloesem en tabak in een gerold sigarettenblaadje met zelfgemaakt papieren filter, een zogenaamde joint. De cannabis kan ook 'puur' gerookt worden als joint of in verschillende soorten
pijpen, zoals een waterpijp. Cannabis kan ook in
voedsel verwerkt worden. Een bekend voorbeeld
is de spacecake waarbij de bloesem of hars (hasj)
meegebakken wordt in een gewone cake. Wietboter of wietroom bestaan uit dierlijke vetten die
hebben getrokken in een wietbad waardoor de
THC zich aan het vet hecht.
• Gebruik onder jongeren
In Nederland blijkt ongeveer 21% van de jongens
en 14% van de meisjes weleens cannabis te hebben gebruikt. Actueel ligt dat op respectievelijk
10,5% en 4,8%. Bij gedetineerde jongeren en jongeren in de jeugdzorg ligt dat aanmerkelijk hoger,
ongeveer 34%. Ook bij scholieren in de leeftijdscategorie 12-18 jaar ligt het gebruik hoger dan het
gemiddelde: 71,4% zegt het ooit te hebben gebruikt en 7,7% in de laatste maand.

Agenda
ALV (Ledenvergadering)
16 april a.s.
Inloop 19.30 uur met koffie. Aanvang 20.00 uur.
Na afloop, zoals gebruikelijk, een drankje en een
verrukkelijk hapje.
Jullie komen toch ook?
(Locatie volgt nog)
Ander e-mailadres?
Geef het even door aan Tanja, dan houden wij
ons mailbestand actueel.
tanja.groenendaal@hccnet.nl

Tot slot
Het landje van mijn jeugd bestaat helaas allang
niet meer. Het regenteske neemt landelijk hand
over hand weer zijn oude, vertrouwde posities in.
Niet zo verwonderlijk want wie zijn geschiedeis
een beetje kent, ik heb dit al vaker gememoreerd,
weet dat golfbewegingen van alle tijden zijn.
Het wachten is dan ook op de herintrede van de
renaissance. Tegen die tijd zal roken nergens meer
als sociale bezigheid worden geaccepteerd en
zullen zij die dit willen lekker aan de waterpijp
liggen te lurken.
Pietje Bell

Colofon
Aan deze nieuwsbrief werkten mee: Hans Alfons,
Pietje Bell, Marianne Don, Edwin Enklaar, Ben
Haarhuis, Jan van der Kolk, Erik Lanning, Matty
Moggré, Gert Jan van Noort, Tim Smit, Henk
Vermeer.
Dr. Wassili is met vakantie!
Lay-out:
Joshua Hazelaar (Invantive Software)
Eindredactie:
Hans Ebbens (hans-ebbens@hetnet.nl)
Reacties op deze nieuwsbrief?
hans-ebbens@hetnet.nl
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En toen was het stil....

Dit stond op de overlijdenskaart van Hans van der
Burg.

Erg jammer dat we Hans nu al moeten missen.

Overleden op 27 januari 2019, 72 jaar oud.

We wensen Ineke, Claire, Erwin en Maaike en de
kleinkinderen heel veel sterkte toe de komende tijd.

Ook wij waren er stil en beduusd van dat Hans ons zo
plotseling moest verlaten.

Jan van der Kolk

Veel te vroeg en veel te snel.
Tijdens onze laatste algemene najaarsledenvergadering deed Hans nog volop mee en denkt niemand aan
zo'n plotseling afscheid.
We herinneren ons Hans als een van de gangmakers
bij de start van Harderwijk Anders in 2002. Nauw betrokken bij alle zaken van bestuur en fractie.
Zijn inbreng was altijd ruim in woorden en ideeën. En
die betrokkenheid bij onze partij bleef daarna ook zo.
Hans liet zich goed horen.
Zo kennen we Hans ook als toenmalig raadslid bij zijn
vorige partij. In de raadsvergaderingen vroeg Hans
vaak het woord en kwam dan met een uitvoerig maar
wel deskundig en overwogen oordeel. Ook daar werd
Hans erg gewaardeerd.
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