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VOORWOORD 
 
Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de gemeenteraadsfractie uit Apeldoorn over de 
periode maart 2014 tot en met april 2015.  
 
2014 was een spannend jaar vanwege de 
gemeenteraadsverkiezingen. We hadden 
een goede verkiezingswinst, met een 
groei van 25% meer kiezers (van 3,65% in 
2010 naar 4,59% in 2014). Op de 
verkiezingsavond, bij de voorlopige 
uitslag, leek het erop dat we met 2 zetels 
zouden terugkomen. Helaas bleken we 
toch net niet voldoende stemmen te 
hebben voor een tweede zetel.  
 
Gelukkig krijgen we ook met 1 raadszetel veel voor elkaar. Helaas heeft de werkdruk 
wel gevolgen gehad voor ons raadslid, Harry Voss. Hij is door ziekte tijdelijk 
uitgeschakeld maar zal binnenkort gelukkig zijn zetel weer innemen. Tot die tijd heeft 
de rest van de fractie zijn taken overgenomen.  
 
In 2014 stonden belangrijke onderwerpen op de agenda, waaronder 
energieneutraliteit, gifvrije onkruidbestrijding, de decentralisaties (zorg, jeugd, 
werk&inkomen), bescherming van Natura2000 (o.a. in Radio Kootwijk en Berg en 
Bos) en het landbouwontwikkelingsgebied (megastallen). Dit jaar hebben we meer 
toezeggingen en steun voor moties en amendementen gehad dan andere jaren. Wij 
denken dat de andere raadssamenstelling, met meer nieuwe en frisse raadsleden, 
tot gevolg heeft gehad dat men meer openstaat voor een duurzaam, groen, 
diervriendelijk en zorgzaam Apeldoorn.  
 
Helaas blijft het nodig om steeds weer aandacht te vragen voor dieren, natuur en 
milieu. Dus ook komend jaar blijven we ons inzetten voor een aangenamere 
samenleving waarin mededogen en duurzaamheid voorop staan. Voor mensen, 
dieren en onze planeet.  
 
Apeldoorn, 11 mei 2015 
 
Maaike Moulijn 
Waarnemend fractievoorzitter Partij voor de Dieren Apeldoorn 
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1. FRACTIE PARTIJ VOOR DE DIEREN APELDOORN 

 
De Apeldoornse fractie bestond in 2014/2015 uit de volgende leden: 
 
Harry Voss, gemeenteraadslid, fractievoorzitter 
Maaike Moulijn, fractievertegenwoordiger en waarnemend raadslid/fractievoorzitter  
Jeanco Lapierre Armande, fractiemedewerker en vervangend 
fractievertegenwoordiger  
Marc Bontenbal, fractievertegenwoordiger 
Nathalie Hoogstraten, fractievertegenwoordiger  
Jeroen Juwett, fractiemedewerker 
Heleen Juwett, fractiemedewerker 
 
De fractie vergadert op maandagavond. Geïnteresseerde leden zijn van harte 
welkom om een keer langs te komen. Op donderdagavond is de politieke markt of de 
gemeenteraadsvergadering. 
 

 
 
V.l.n.r: Nathalie, Maaike, Jeroen, Heleen, Harry en Jeanco. Marc staat er helaas niet op. 
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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 maart 2014 tot en met april 2015 10 vragen gesteld, over:  

1. Dieren in nood (2x: toegang tot leegstaande panden bij opgesloten kat en 
atoomkelders) 

2. Intensieve veehouderij (vogelgriep) 
3. Groenonderhoud (2x: naleving groenonderhoudsprotocol en gifvrije bestrijding 

van onkruid 
4. Evenementenbeleid (3x: ballonoplatingen en kamelenrace 2x) 
5. Vuurwerk (handhaving) 
6. Schuilstallen in het buitengebied 

 
De fractie heeft verder 9 moties en 11 amendementen ingediend over: 

1. Amendement rentereserve riolering (aangenomen) 
2. Motie begeleide afbouw huishoudelijke hulp (ingetrokken met toezegging) 
3. Amendement Real X (aangenomen) 
4. Motie luchtkwaliteit wettelijk juist, feitelijk ongezond (verworpen) 
5. Amendement: PGB-regeling in de raad (ingetrokken met toezegging) 
6. Amendement budgetverantwoordelijkheid (aangenomen) 
7. Amendement meer handhaving voor duurzaam en diervriendelijk Apeldoorn 

(ingetrokken wegens onvoldoende steun) 
8. Amendement: De afvalscheider beloond: reprise (aangenomen) 
9. Amendement: de groene kracht van Apeldoorn (energieneutraliteit, aangenomen) 
10. Motie: groen, groener, groenst (ingetrokken met toezegging) 
11. Motie: bijvriendelijke vergroening (ingetrokken met toezegging) 
12. Motie: dierenwelzijn in de begroting 2016 (aangenomen) 
13. Motie: duurzaam onder dak voor scholen (aangenomen) 
14. Amendement: ook tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (verworpen) 
15. Amendement: vuurwerkvrije zones (ingetrokken, onvoldoende steun) 
16. Motie: energiemanagement: energieverbruik vastgoed helder in beeld (ingetrokken, 

met toezegging) 
17. Amendement: het bedrijfsleven doet het! (participatiewet, aangenomen) 
18. Motie: Gaan met die banaan! (energieneutraliteit) (aangenomen) 
19. Motie: Zoektocht naar een duurzame woonomgeving (ingetrokken met toezegging 

werkbezoek duurzaam dorp Olst) 
20. Amendement: Adaptief inzetten van re-integratievoorzieningen (ingetrokken met 

toezegging) 
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3. COMMUNICATIE 
 
De fractie heeft een Facebookpagina (met 306 volgers) en een Twitteraccount (met 
826 volgers). Daarnaast houdt de fractie de website 
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl nauwkeurig bij. Hieronder vindt u de koppen 
van de berichten van afgelopen jaar. 
 

Maart 2014: 
Gifvrije bloemen voor burgemeester John Berends 
Harry Voss gaat fruitbomen plaatsen 
Lelie, bloem vol gif 
Verkiezingsdebat Beekbergen 
Actie bijenreservaat 
Debat Loenen 
Uitreiking fruitbomen 
Jaarverslag PvdD 
Partij voor de Dieren wint fors in Apeldoorn 
 
Mei 2014: 
Grote delen bestuursakkoord uit verkiezingsprogramma PvdD 
Bouwen voor de toekomst 
Wethouder gaat nadenken over huisdieren in minimabeleid  
 
Juni 2014: 
Actualiteitsvragen kamelenrace Ugchelen 
Waar is de duurzaamheidsambitie van Apeldoorn gebleven? 
Protest tegen omstreden Apeldoorn kamelenrace op tweede Pinksterdag 
Partij voor de Dieren telt haar zegeningen (geen megastallen in Apeldoorn) 
Protest tegen kamelenrace 
 
Juli 2014: 
Geuren en kleuren in Apeldoorn (bijenreservaat) 
Partij voor de Dieren stemt tegen Hornbach "draak" 
Apeldoorn zegt nee tegen schaliegas 
 
September 2014: 
Is er plek voor huisdieren in atoomschuilkelder? 
Apeldoorn roept staatssecretaris op tot snel verbod op wilde dieren in circus 
Prinsjesdag: verruil groene ambities niet voor lege beloften 
Kritiek sluiting Kroondomein neemt toe 
Actie tegen sluiting Kroondomein 
Veiligheidsplan Apeldoorn is niet veilig voor dieren 
 
Oktober 2014: 
Geen atoomschuilkelders meer in 
Nederland. 
Partij voor de Dieren steekt de 
handen uit de mouw 
 
November 2014: 
Partij voor de Dieren stelt vragen 
over gebruik giftige 
bestrijdingsmiddelen in 
Apeldoorn. 

http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/gifvrije-bloemen-voor-burgemeester-john-berends
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/harry-voss-gaat-fruitbomen-plaatsen
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/lelie-bloem-vol-gif
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/verkiezingsdebat-beekbergen
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/actie-bijenreservaat
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/debat-loenen
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/uitreiking-fruitbomen
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/jaarverslag-pvdd
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/partij-voor-de-dieren-wint-fors-in-apeldoorn
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/grote-delen-bestuursakkoord-uit-verkiezingsprogramma-pvdd
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/bouwen-voor-de-toekomst
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/wethouder-gaat-nadenken-over-huisdieren-in-minimabeleid
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/actualiteitsvragen-kamelenrace-ugchelen
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/waar-is-de-duurzaamheidsambitie-van-apeldoorn-gebleven
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/protest-tegen-omstreden-apeldoorn-kamelenrace-op-tweede-pinksterdag
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/partij-voor-de-dieren-telt-haar-zegeningen
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/protest-tegen-kamelenrace
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/geuren-en-kleuren-in-apeldoorn
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/partij-voor-de-dieren-stemt-tegen-hornbach-draak
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/apeldoorn-zegt-nee-tegen-schaliegas
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/is-er-plek-voor-huisdieren-in-atoomschuilkelder
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/prinsjesdag-verruil-groene-ambities-niet-voor-lege-beloften
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/kritiek-sluiting-kroondomein-neemt-toe
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/actie-tegen-sluiting-kroondomein
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/veiligheidsplan-apeldoorn-is-niet-veilig-voor-dieren
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/geen-atoomschuilkelders-meer-in-nederland
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/geen-atoomschuilkelders-meer-in-nederland
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/partij-voor-de-dieren-steekt-de-handen-uit-de-mouw
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/partij-voor-de-dieren-steekt-de-handen-uit-de-mouw
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/partij-voor-de-dieren-stelt-vragen-over-gebruik-giftige-bestrijdingsmiddelen-in-apeldoorn
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/partij-voor-de-dieren-stelt-vragen-over-gebruik-giftige-bestrijdingsmiddelen-in-apeldoorn
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/partij-voor-de-dieren-stelt-vragen-over-gebruik-giftige-bestrijdingsmiddelen-in-apeldoorn
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/partij-voor-de-dieren-stelt-vragen-over-gebruik-giftige-bestrijdingsmiddelen-in-apeldoorn
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Openstelling Kroondomein nu op landelijke agenda. 
Partij voor de Dieren daagt politiek Apeldoorn uit tot duurzaamheid 
Sluiting Kroondomein blijft gemoederen bezighouden 
Byron Algra doet opnieuw duit in zakje (sluiting Kroondomein) 
Reactie Partij voor de Dieren Apeldoorn op tussentijdse rapportage 2014 
Meer aandacht voor dierenwelzijn binnen Apeldoornse politiek. 
 
December 2014: 
Apeldoorn moet duurzaamheidsambitie versnellen 
Politiek Apeldoorn wordt Energieneutraal 
Hoe gaat Apeldoorn de nieuwe vuurwerkregels handhaven? 
Partij voor de Dieren maakt zich zorgen om uitbraak vogelgriep 
Apeldoorn blijft gifspuit gebruiken 
 
Januari 2015: 
Gelderse fractie PvdD stelt provincie vragen over Radio Kootwijk 
Partij voor de Dieren teleurgesteld in plannen Apeldoornse meerjarenvisie. 
Verruiming winkeltijden slecht voor milieu 
Partij voor de Dieren pleit voor duurzaam dorpslandgoed 
 
Februari 2015: 
Petitie voor schuilstallen op politieke agenda  
PvdD nodigt partijen uit voor gesprek over toekomst Radio Kootwijk  
Apeldoorn gaat informeren over nadelen ballonoplatingen 
 
Maart 2015: 
Schriftelijke vragen over schuilstallen in buitengebied  
Radio Kootwijk aanstaande 5 maart op politieke agenda  
Gemeente Apeldoorn verbetert hulp aan dieren  
Open Brief aan Oranje Comité Hoenderloo en café de Gouden Klok in Ugchelen  
Gezellige avond première One Single Planet in Apeldoorn.  
Apeldoornse première One Single Planet  
Apeldoorn bijvriendelijke stad (gifvrije plantinkoop) 
Jumbo schrapt ballonnenwedstrijd na protest PvdD  
Burgemeester gaat Jumbo wijzen op gevolgen van ballonoplatingen  
 
April 2015: 
Wilde dieren zijn niet gelukkig in circus  
PvdD: minder toeristen naar Apeldoorn, minder overlast  
Eerlijke winkelroute in Apeldoorn  
Apeldoornse gemeenteraad fietst langs koeien in de wei op 25 april  
 

Daarnaast leveren we bijdragen aan de provinciale nieuwsbrieven en geven wij 
gemeentelijke nieuwsbrieven uit. 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. 
 
 
 
  

https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/openstelling-kroondomein-nu-op-landelijke-agenda
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/partij-voor-de-dieren-daagt-politiek-apeldoorn-uit-tot-duurzaamheid
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/sluiting-kroondomein-blijft-gemoederen-bezighouden
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/byron-algra-doet-opnieuw-duit-in-zakje
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/reactie-partij-voor-de-dieren-apeldoorn-op-tussentijdse-rapportage-2014
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/meer-aandacht-voor-dierenwelzijn-binnen-apeldoornse-politiek
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/apeldoorn-moet-duurzaamheidsambitie-versnellen
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/politiek-apeldoorn-wordt-energieneutraal
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/hoe-gaat-apeldoorn-de-nieuwe-vuurwerkregels-handhaven
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/partij-voor-de-dieren-maakt-zich-zorgen-om-uitbraak-vogelgriep
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/apeldoorn-blijft-gifspuit-gebruiken
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/gelderse-fractie-pvdd-stelt-provincie-vragen-over-radio-kootwijk
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/partij-voor-de-dieren-teleurgesteld-in-plannen-apeldoornse-meerjarenvisie
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/verruiming-winkeltijden-slecht-voor-milieu
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/partij-voor-de-dieren-pleit-voor-duurzaam-dorpslandgoed
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/petitie-voor-schuilstallen-op-politieke-agenda
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/pvdd-nodigt-partijen-uit-voor-gesprek-over-toekomst-radio-kootwijk
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/apeldoorn-gaat-informeren-over-nadelen-ballonoplatingen
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/schriftelijke-vragen-over-schuilstallen-in-het-buitengebied
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/radio-kootwijk-aanstaande-5-maart-op-politieke-agenda
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/gemeente-apeldoorn-verbetert-hulp-aan-dieren
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/open-brief-aan-oranje-comite-hoenderloo-en-cafe-de-gouden-klok
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/gezellige-avond-premiere-one-single-planet-in-apeldoorn
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/apeldoornse-premiere-one-single-planet
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/apeldoorn-bijvriendelijke-stad
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/jumbo-schrapt-ballonnenwedstrijd-na-protest-pvdd
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/burgemeester-gaat-jumbo-wijzen-op-gevolgen-van-ballonoplatingen
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/wilde-dieren-zijn-niet-gelukkig-in-circus
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/pvdd-minder-toeristen-naar-apeldoorn-minder-overlast
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/eerlijke-winkelroute-in-apeldoorn
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/apeldoornse-gemeenteraad-fietst-langs-koeien-in-de-wei-op-25-april
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4. ACTIES EN BIJEENKOMSTEN 
 
De fractie heeft naast haar werk in het gemeentehuis ook een aantal acties gevoerd 
en bijeenkomsten georganiseerd.  

- Actie tegen giftige lelies  
- Fruitbomenacties 2014 en 2015 
- Bijenreservaat 
- Protest tegen kamelenrace 
- Helpen bij stadsakkers 
- Raadsbrede actie Koe in de wei (geïnitieerd door de Partij voor de Dieren) 

2014 (koeiendans) en 2015 (fietstocht en werkbezoeken) 
- Fietsactie sluiting Kroondomein (ivm jacht) 
- Partij voor de Dierenhesje voor dierenwelzijnswethouder 
- Circusprotest 
- Oorkonde aan THOR, dierenpolitie en dierenambulance voor inzet voor dieren 

in nood 
- Filmvertoning one single planet 
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5. 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 
krantenknipsels. Een knipselkrant is in te zien op het 
fractiekantoor. 
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