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VOORWOORD
Voor u ligt het derde jaarverslag van de gemeenteraadsfractie uit Apeldoorn over de
periode juli 2012 tot en met maart 2013. Dit was een bezinningsperiode met een
nieuw college, die zware bezuinigingen en een gemeentelijke reorganisatie moet
doorvoeren en een gemeenteraad die haar taken en cultuur evalueert nadat bleek
dat haar controlerende taak tekort was geschoten rond de miljoenenstrop van het
grondbedrijf. Juist in deze tijden is een kritische houding ten opzichte van het college
onontbeerlijk. De Partij voor de Dieren is graag deze luis in de pels. Ze stelt vragen,
daagt uit tot debatten en zorgt zelfs voor onenigheid in de andere fracties als het
gaat om de omgang met dieren, natuur en milieu.
Volgens ons zijn duurzaamheid, mededogen, persoonlijke vrijheid en
verantwoordelijkheid belangrijke waarden. En juist deze waarden staat onder druk in
tijden van bezuinigingen, roep om controle/grip en de queeste naar economisch
herstel en groei. Als Partij voor de Dieren investeren we graag al onze energie in de
opgave om ervoor te zorgen dat Apeldoorn een groene gemeente blijft, waarin met
respect wordt omgegaan met dieren en natuur en waar duurzaamheid voorop staat.
Zoals we ook afgelopen jaar hebben gedaan. En dit jaarverslag vormt daar de
neerslag van.
Apeldoorn, 5 april 2013,
Harry Voss
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren Apeldoorn
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1. FRACTIE PARTIJ VOOR DE DIEREN APELDOORN
De Apeldoornse fractie bestaat in 2012/2013 uit de volgende leden:
Harry Voss, gemeenteraadslid, fractievoorzitter, lid presidium
Maaike Moulijn, fractievertegenwoordiger, vervangend lid presidium en lid
rekenkamercommissie
Jeanco Lapierre Armande, fractievertegenwoordiger
Marc Bontenbal, fractievertegenwoordiger
Marjolein Meurs, fractievertegenwoordiger en fractieassistent
Jeroen Juwett, fractieassistent
De fractie vergadert op dinsdagavond (om de week). Op donderdagavond is de
politieke markt (wekelijks) en gemeenteraadsvergadering (om de week).
2. VRAGEN, MOTIES EN AMENDEMENTEN
Hieronder vindt u een korte weergave van de vragen, moties en amendementen die
zijn gesteld en ingediend.
De fractie heeft van juli 2012 tot en met maart 2013 4 schriftelijke vragen gesteld,
namelijk over:
1. verstoring van de winterslaap van dieren bij groenonderhoud,
2. vervolgvragen over gladheidsbestrijding,
3. vervolgvragen over vuurwerkoverlast en –schade en
4. vragen over de volksgezondheid inzake de lozingen bij het Gat van
Zevenhuizen.
De fractie heeft verder moties ingediend over:
1. struisvogelpolitiek (tegen struisvogel- en kamelenraces; ingetrokken wegens
te weinig politieke steun),
2. afvalscheiding (verworpen, maar wel met extra toezegging van wethouder),
3. dierenleed de (circus)tent uit (aangenomen)
4. veiligheid van kinderen voorop (hoogspanningskabels ondergronds,
verworpen) en
5. tegen proefboringen schaliegas (verworpen)
Daarnaast hebben we via lobbywerk en tijdens de bijdragen in debatten geprobeerd
ons steentje bij te dragen aan de gemeentelijke besluitvorming.
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3. COMMUNICATIE
De fractie houdt de website http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl nauwkeurig bij.
Hieronder vindt u de koppen van de berichten van afgelopen jaar.
22-03-13 Struisvogelpolitiek
10-03-13 PvdD aanwezig bij debatles
10-03-13 Geen ruimte voor eenden
05-03-13 PvdD verbaasd over vissteiger
13-02-13 Werkbezoek aan "Gat van Zevenhuizen"
12-02-13 Lezing Erno Eskens "geen hamburgers maar burgers"
08-02-2013 Gemeente Apeldoorn voorlopig gestopt met grove maaiwerkzaamheden
02-02-2013 Stopzetten snoeien en bladruimen vanwege dieren in winterslaap
30-01-2013 Vragen aan college van B&W betreft verstoring van dieren
25-01-2013 Partij voor de Dieren debatteert over dierenrechten
25-01-2013 Nieuwjaarsreceptie bij Stichting Mudanthe
18-01-2013 Verbetering afvalscheiding bij hoogbouw
09-01-2013 Lozingen van water in Gat van Zevenhuizen
14-12-2012 Apeldoorn meest diervriendelijke circusbeleid van Nederland
13-12-2012 Indiening motie dierenleed de (circus)tent uit
07-12-2012 Nieuw voertuig voor brandweer Hoog Soeren
24-11-2012 Proefboringen schaliegas
14-11-2012 Uitreiking certificaat duurzaam repareren
07-11-2012 Intrekken amendement dierenasiel na toegegeven fout van wethouder
04-11-2012 Bezoek Stadsmoestuin in Utrecht
01-11-2012 Ingebruikname snellaadpaal in Apeldoorn
26-10-2012 Fietsknelpuntenexcursie met de Fietsersbond
24-10-2012 Harry Voss op bezoek bij buurtbewoners Zuiderpark ivm
hoogspanningslijnen
11-10-2012 Raadslid Harry Voss mee op maatschappelijke stage
11-10-2012 Waar zijn de Apeldoornse duurzaamheidsplannen gebleven?
11-10-2012 PvdD fractie stemt tegen grondoffensiefmotie van VVD
11-10-2012 PvdD stemt tegen 10 miljoen voor Ecofactorij2
04-10-2012 Partij voor de Dieren herinnert dierenwelzijnswethouder Olaf Prinsen aan
dierenwelzijnsbeleid
19-09-2012 Partij voor de Dieren Apeldoorn doet mee aan Maatschappelijke Stage
14-09-2012 Extra stemmen dankzij Zi-zi karretje
29-08-2012 Marianne Thieme in actie tegen megastallen
26-08-2012 Waarschuwingsbord eenden een succes
26-08-2012 Marianne Thieme komt naar LOG
22-07-2012 En nog maar eens 3600 kalveren bij elkaar
Daarnaast leveren we bijdragen aan de provinciale nieuwsbrieven. Er is 1
Apeldoornse nieuwsbrief uitgebracht. Regelmatig stellen burgers vragen aan de
fractie of ze wijzen op misstanden. We proberen elke vraag en reactie te
beantwoorden en vaak ondernemen we ook actie. Soms is deze actie duidelijk
zichtbaar, dan stellen we bijvoorbeeld vragen aan de wethouder of vragen we om
een politieke behandeling in de gemeenteraad. Soms is het ook minder duidelijk
zichtbaar. Dan overleggen we met de betrokken ambtenaar of soms ook met de
wethouder. We koppelen dit altijd terug aan de burger(s) in kwestie.
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4. WERKBEZOEKEN
De fractie heeft onder andere de onderstaande werkbezoeken, inspecties en
kennismakingsgesprekken afgelegd.
AUGUSTUS 2012:
Paardenmarkt Loenen
Excursie Openbare ruimte
Burgemeester receptie
SEPTEMBER 2012:
Lezing Wilde Zwijnen op de Veluwe (georganiseerd door VVD)
Radio Kootwijk Groene Arena
Zwijnen in Hoenderloo
Raadsconferentie
Wasserij in Ugchelen ivm bestemmingsplanwijziging
Werkgroep “Papierloos vergaderen”
OKTOBER 2012:
Open Asieldag
Tennisclassic voor raadsleden
Coda met Marianne Thieme
Maatschappelijke stage bij wooncentrum Wilhelmina
NOVEMBER 2012:
Lustrum platform duurzame dialoog Apeldoorn
Bewoners Apeldoorn-Zuid ivm hoogspanningkabels
Fietstocht met fietsersbond:
Opening snellaadpaal bij MacDonalds
Excursie stadsakkers in Utrecht.
Uitreiking duurzaam repareren
Bijeenkomst SWMA
Werkbezoek Radio Kootwijk – Staatsbosbeheer
Bijeenkomst TEEB stad
Maatschappelijke stage Op Stap (Moeders met kinderen over voeding bij Don Bosco)
Brandweer Hoog-Soeren ingebruikname nieuwe spuitwagen
DECEMBER 2012:
Borrel GroenLinks
Startbijeenkomst energiemaatschappij de A
Meat the Truth next generation
JANUARI 2013:
Apeldoorns dorpsfeest in Gigant
Nieuwjaarsreceptie Mudanthe
Werkgroep hoogspanningskabels
Bijeenkomst verenigingsbestuur.nl
Energie Neutraal
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FEBRUARI 2013:
Opening expositie Orang-Oetan, Gonny de Weerd
Afsluiting project LuisterLezen in Coda
Koor optreden Pico Bello (SamSam) met beperking
Fokus wonen
MAART 2013:
Veluws college debatronde en jury
De Maten in geuren en kleuren

5. ACTIES
De fractie heeft naast haar werk in het gemeentehuis ook een aantal acties gevoerd
en bijeenkomsten georganiseerd. We hebben een posteractie gehouden over hoe
het gesteld is met de duurzaamheidsplannen van de gemeente. Dit onderwerp is
hierdoor op de politieke agenda gekomen. En daarnaast hebben we gepleit voor een
dierenwelzijnsnota door een socialmediacampagne naar de
dierenwelzijnswethouder, een debat over dierenwelzijn (“geen hamburgers, maar
burgers” door Erno Eskens met medewerking van de dierenwelzijnswethouder) en op
dit moment wordt een werkgroep geformeerd vanuit verschillende politieke fracties
om een initiatiefvoorstel voor een dierenwelzijnsnota te maken. We hebben met
Pasen flyers uitgedeeld. We hebben waarschuwingsborden bij een oversteekplaats
van eenden geplaatst. We hebben actie gevoerd tegen megastallen.
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6. MEDIA
De Apeldoornse fractie van de Partij voor de Dieren is regelmatig in het nieuws
geweest, met name in de Stentor en op radio Apeldoorn. Hieronder vindt u enkele
fragmenten uit de Stentor. Een knipselkrant is in te zien op het fractiekantoor.
Partij voor de Dieren: Nee tegen schaliegas
20 september 2012
Onrust om spook-bezuiniging asiel
07 november 2012
APELDOORN - Van alle mogelijke bezuinigingen in
Apeldoorn, is een maatregel die het dierenasiel De
Kuipershoek bedreigt een heel bijzondere.
Er is namelijk geen sprake van subsidie en daar
kán dus ook helemaal niet op bespaard worden,
stellen sommigen. Zij hebben gelijk: de gemeente
heeft voor de tweede keer een fout gemaakt op
precies dit punt.
Burgemeester en wethouder stellen in de begroting voor de komende jaren een bezuiniging voor 'op
overige taken welke door het asiel worden uitgevoerd'. Het is een van de vele voorstellen waarover de
gemeenteraad morgenavond een besluit zou moeten nemen. Wat betreft de Partij voor de Dieren
haalt de opmerking over het asiel de definitieve begroting niet en is daar ook verder geen discussie
over nodig. De gemeente zou wettelijk gezien de bijdrage aan het asiel helemaal niet kunnen korten.
De opvang van zwerfdieren is een verplichting en bovendien is er een contract tussen gemeente en
dierenasiel De Kuipershoek. En die kan de gemeente niet eenzijdig opzeggen of aanpassen, stelt de
Partij voor de Dieren. Het bestuur van het asiel is het daar helemaal mee eens en klom onlangs dan
ook geïrriteerd in de pen.
Bizar aan de situatie is dat vrijwel dezelfde verwarring ook twee jaar geleden al speelde, toen er
eveneens een bezuinigingsronde gaande was. 'Groot is onze verbazing dat in 2012 wederom van een
'reductie op subsidie' wordt gesproken en dat wij daar (evenals in 2010) door anderen op moeten
worden geattendeerd', schrijft het asielbestuur aan de gemeenteraad. 'Wij willen u met klem vragen
om ook deze keer de afspraken in het contract te respecteren.'
De gemeente bevestigde gisteren dat er formeel inderdaad geen sprake is van subsidie, en dat er
contractuele afspraken zijn over de opvang van zwerfdieren (een wettelijke taak). Of daarmee het
bezuinigingsvoorstel een vergissing is, bleef gisteren enige tijd onduidelijk. Tussen de stukken voor de
vergadering van morgen, die op internet staan, stond het antwoord toen al wel - zij het verstopt. In een
brief melden b en w kort dat de bezuiniging die in 2010 onterecht werd aangekondigd en later
ingetrokken, 'abusievelijk opnieuw is opgenomen'. Een fout in herhaling dus. De gemeente bevestigde
dat aan het eind van de middag. ,,Heel vervelend allemaal.''
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'Zoek naar nieuwe vorm gladheidsbestrijding'
28 november 2012
APELDOORN - De gemeente Apeldoorn moet blijven zoeken naar alternatieven voor pekel bij
gladheidsbestrijding. Dat stelt de Partij voor de Dieren. De partij wil van burgemeester en wethouders
weten wat er nu aan vernieuwing op dat gebied gebeurt. Fractievoorzitter Harry Voss verwijst naar
technieken in andere plaatsen in Nederland. Zo zou warmte uit riolering kunnen worden gebruikt om
het wegdek van onderaf te verwarmen. Dat zijn 'innovatieve en duurzame technieken die voor een
structurele oplossing zorgen van het gladheidprobleem.' Strooien met pekel zorgt voor overlast, stelt
de PvdD, het kost geld en bovendien heeft het strooizout negatieve effecten op flora en fauna.
'Alternatieven voor pekel zijn daarom erg welkom.' Het zou goed zijn, suggereert de PvdD, als
gemeenten ervaringen rond gladheidsbestrijding uitwisselen. Voss wil ook weten wat de ervaringen
zijn met het borstelen van fietspaden, waar de gemeente afgelopen winter mee begon. Burgemeester
en wethouders reageren binnenkort schriftelijk op de vragen van de Partij voor de Dieren.
Pas op, eenden!
08 maart 2013
Heel Apeldoorn rein, lacht de jonge Bayindir de
automobilisten toe. Sinds donderdag waarschuwt
een bord ook voor overstekende eenden.
APELDOORN - Voor het tweede jaar heeft de
gemeente Apeldoorn waarschuwingsborden
geplaatst voor overstekende eenden op de plek
waar de Winkewijert de Aluminiumweg passeert.
Vorig jaar gebeurde dat op verzoek van de Partij
voor de Dieren, gealarmeerd door het grote
aantal doodgereden eenden daar. Vorig jaar
werd bij de beek geen enkele eend
doodgereden.

Egels en kikkers kunnen rustig doorslapen in Apeldoorn
1 februari 2013
APELDOORN PvdD'er Harry Voss is opgelucht. Het lijkt erop dat de dieren in winterslaap veilig zijn in
Apeldoorn. Verantwoordelijk wethouder Brouwer heeft toegezegd dat alle bladblaas en
maaiwerkzaamheden in de bermen in Apeldoorn opgeschort worden. Voss stelde namens zijn
dierenpartij aan het begin van de week vragen aan het college van de gemeente Apeldoorn. Vanuit
verschillende wijken had hij klachten ontvangen over grove maaiwerkzaamheden. De mannen van de
groenvoorziening maaiden in de kruidlaag onder de struiken en bliezen het afgevallen blad weg.
Er waren egeltjes meegemaaid, en verschillende
die gered konden worden zijn naar een opvang
gebracht. Kikkers, padden en salamanders zijn
bovendien in echte winterslaap en gaan dood
door de verstoring. Volgens de flora- en faunawet
mag tijdens de winterslaapperiode niet gemaaid
worden. Voss weet uit eigen ervaring wanneer er
wel weer gewerkt kan worden in het groen. "Ik
zeg: als de padden weer aan de wandel gaan, is
het tijd. Eind maart zo ongeveer.'' Hij gaat
binnenkort op pad met de hoveniers van de
gemeente. "Veel komt ook voort uit onwetendheid.
Misschien kan ik nog helpen.''
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