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VOORWOORD 
 
Voor u ligt het zevende jaarverslag van de gemeenteraadsfractie uit Apeldoorn over de 
periode mei 2016 tot en met april 2017. Ook in deze periode is weer veel werk verzet. 
Het werk van een raadslid kan je namelijk niet alleen doen. Heleen, Jeroen, Maaike, 
Marc en Nathalie, bedankt voor al jullie harde werk. Het is best bijzonder dat deze 
mensen zich elke week weer inzetten (gemiddeld zo’n 8-12 uur per week) voor een 
vrijwilligersvergoeding. Ik ben blij met en trots op jullie!   
 
Dit jaar is niet alleen de fractie actief geweest. Er is ook een werkgroep opgericht onder 
leiding van Arjan Groters. Hij heeft afgelopen jaar ook de fractievergaderingen 
bijgewoond om het werk van de fractie en de werkgroep goed af te stemmen. Arjan en 
alle andere werkgroepleden: heel erg bedankt voor jullie inzet! 
 
Er komt een steeds groter draagvlak voor dierenwelzijn en duurzaamheid in de raad. 
Het lukt steeds vaker om samen met andere partijen steeds meer voor elkaar te krijgen. 
Niet alleen binnen de raad (door middel van toezeggingen), maar ook erbuiten. Zo 
hebben wij vragen gesteld over openstaande winkeldeuren in de winter. De 
binnenstadondernemers hebben ons laten weten dat ze dit zelf gaan aanpakken. 
 
Verder heeft de discussie over de komst van windmolens veel indruk op me gemaakt. Ik 
neem deel aan de raadswerkgroep windenergie. De gemeenteraad wil graag 
energieneutraal worden en windmolens horen daarbij. Maar ze roepen veel weerstand 
op onder omwonenden dus is het belangrijk om de voor- en nadelen en de locaties 
zorgvuldig af te wegen. 
 
Dit is mijn laatste voorwoord als fractievoorzitter. Ik stel mij niet nogmaals voor een 
termijn beschikbaar. Afgelopen jaar hebben we dan ook hard gewerkt aan het 
klaarstomen van nieuwe fractieleden. Ik wens mijn opvolgers heel veel succes toe! En 
tot en met maart 2018 ga ik nog proberen zoveel mogelijk te bereiken voor een 
duurzaam, groen, diervriendelijk en zorgzaam Apeldoorn!  
 

 
Apeldoorn, 30 mei 2017 
Harry Voss 
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren Apeldoorn 
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1. FRACTIE PARTIJ VOOR DE DIEREN APELDOORN 

 
De Apeldoornse fractie bestond in 2017/2017 uit de volgende leden: 
 
Harry Voss, gemeenteraadslid, fractievoorzitter 
Maaike Moulijn, fractievertegenwoordiger 
Marc Bontenbal, fractievertegenwoordiger 
Nathalie Hoogstraten, fractievertegenwoordiger  
Jeroen Juwett, fractiemedewerker (niet op de foto) 
Heleen Juwett, fractiemedewerker 
Arjan Groters, afgevaardigde vanuit de werkgroep Apeldoorn  
 
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. Dan is iedereen welkom! 
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2. VRAGEN, MOTIES EN AMENDEMENTEN 
 
Hieronder vindt u de vragen, moties en amendementen die zijn gesteld/ingediend.  
 
De fractie heeft van mei 2016 tot en met april 2017 12 vragen gesteld, over:  

1. Schriftelijke vragen over handhaving wet milieubeheer (april 2017) 
2. Schriftelijke vragen over alligators als huisdier (april 2017) 
3. Actualiteitsvragen over voeren eenden en duiven (april 2017) 
4. Schriftelijke vragen over demonstratierecht (januari 2017) 
5. Schriftelijke vragen over energieverspilling bij winkels (vervolgvragen) (januari 

2017) 
6. Schriftelijke vragen over Apeldoorn Slachtstad (december 2016) 
7. Schriftelijke vragen over dierendump (december 2016) 
8. Schriftelijke vragen over dierenwelzijn kinderboerderijen (oktober 2016) 
9. Schriftelijke vragen over convenant Kroondomein (september 2016) 
10. Schriftelijke vragen over drakenbootfestival (juni 2016) 
11. Schriftelijke vragen over herten en zwijnen in park Berg en Bos (juni 2016) 
12. Schriftelijke vragen over ja-ja-sticker (juni 2016) 

 
De fractie heeft verder 2 moties en 1 amendement ingediend over: 

- Motie MPB hondenbelasting (aangehouden) 
- Motie MPB duurzaamheidscentrum (aangehouden) 
- Amendement verkeersvisie (ingetrokken) 

 
Reactie op de begroting 
De Partij voor de Dieren is verheugd dat dierenwelzijn en versnelling 
duurzaamheidsambities eindelijk een prominente plek in de begroting hebben 
gekregen. De partij maakt zich echter zorgen over het vermarkten van de Veluwe ten 
koste van de natuur. De fractie is van mening dat Apeldoorn ecologische waarden beter 
moet meewegen in het toeristisch beleid. Ook vindt ze dat de hondenbelasting 
afgeschaft dient te worden en heeft de PvdD gepleit voor een duurzaamheidscentrum 
voor bedrijven, inwoners en scholen. Ook vergroening en klimaatadaptatie verdient 
meer aandacht. 
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3. COMMUNICATIE 
 
De fractie heeft een Facebookpagina (met 496 volgers) en een Twitteraccount (met 933 
volgers). Daarnaast houdt de fractie de website http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl 
bij. Hieronder vindt u de koppen van de berichten van afgelopen jaar. 
 
April 2017 
Wethouder Sandmann wil eenden blijven voeren  
Veel belangstelling voor “Kijkje in de Keuken” bij Partij voor de Dieren Apeldoorn 
Gezellig bedankdiner voor alle vrijwilligers tijdens de verkiezingscampagne 
Schriftelijke vragen over handhaving wet Milieubeheer   
Schriftelijke vragen over het houden van gevaarlijke dieren. 
 
Maart 2017 
Steeds minder groen in Beekbergen  
 
Februari 2017 
Gemeente verzwijgt mogelijke komst mega geitenstal  
 
Januari 2017 
Schriftelijke vervolgvragen over aanpak energieverspilling winkels 
 
December 2016 
Deelerwoud verandert in Killing Fields  
PvdD stelt vragen over dumpen van dieren  
Schriftelijke vragen over Apeldoorn Slachtstad 
  
November 2016 
Weerzinwekkende vondst in Bruggeler bos  
Stand van zaken heidegebied bij Radio Kootwijk  
 
Oktober 2016 
Schriftelijke vragen en antwoorden inzake dierenwelzijn bij kinderboerderijen  
Meer budget voor dier en duurzaamheid in begroting Apeldoorn  
 
September 2016 
Protestfietstocht tegen sluiting Kroondomein  
Schriftelijke vragen (en antwoord) convenant Kroondomein  
 
Juni 2016 
Meer aandacht voor dieren bij huiselijk geweld  
Schriftelijke vragen (en antwoorden) over Drakenbootfestival  
Veluwe……Toeristisch Floplandschap??  
Ook huisdieren verdienen een veilig thuis 
 
Mei 2016 
Groenbeleid gemeente Apeldoorn blijft vragen oproepen  
 
April 2016 
PvdD roept op om Zwitsal terrein duurzaam en groen te maken  
Motie "De Duurzame Sportvereniging" uitgevoerd!!   

http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/wethouder-sandmann-wil-eenden-blijven-voeren
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-over-handhaving-wet-milieubeheer
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/steeds-minder-groen-in-beekbergen
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/gemeente-verzwijgt-mogelijke-komst-mega-geitenstal
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/deelerwoud-verandert-in-killing-fields
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/pvdd-stelt-vragen-over-dumpen-van-dieren
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-apeldoorn-slachtstad
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/weerzinwekkende-vondst-in-bruggeler-bos
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/stand-van-zaken-heidegebied-bij-radio-kootwijk
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-en-antwoorden-inzake-dierenwelzijn-bij-kinderboerderijen
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/meer-budget-voor-dier-en-duurzaamheid-in-begroting-apeldoorn
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/protestfietstocht-tegen-sluiting-kroondomein
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-convenant-kroondomein
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/meer-aandacht-voor-dieren-bij-huiselijk-geweld
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-over-drakenbootfestival
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/veluwe-toeristisch-floplandschap
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/groenbeleid-gemeente-apeldoorn-blijft-vragen-oproepen
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/pvdd-roept-op-om-zwitsal-terrein-duurzaam-en-groen-te-maken
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/motie-de-duurzame-sportvereniging-uitgevoerd
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4. ACTIES EN ACTIVITEITEN 
 
April 2016 
Kijkje in de fractiekeuken 
Bedankdiner voor vrijwilligers verkiezingscampagne 
 

 
 
Maart 2017 
Verkiezingscampagne Tweede Kamer 
 
 
 
 
 
 
 
 
Januari 2017 
Themabijeenkomst Gigageitenstal 
 
December 2016 
Actie tegen afschot Deelerwoud 
 
 
 
 
September 2016 
Protestfietstocht tegen sluiting Kroondomein vanwege de jacht 
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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, het Apeldoorns stadsblad, ApeldoornDirect en op 
radio Apeldoorn. Hieronder vindt u enkele krantenknipsels. Een knipselkrant is in te zien 
op het fractiekantoor. 
 

 
 

 

De dwergkaaiman die vorige week bezoek van de 

Apeldoornse politie. © Politie Apeldoorn  

PvdD wil verbod op houden van gevaarlijke 

dieren als huisdier 

De Partij voor de Dieren wil weten of het 

houden van gevaarlijke dieren verboden kan 
worden via de Algemene Plaatselijke 

Verordening. Dit naar aanleiding van het bericht 

in deze krant dat een Apeldoorner een 

dwergkaaiman als huisdier houdt. 

Bron: de Stentor

 

http://www.destentor.nl/apeldoorn/pvdd-wil-verbod-op-houden-van-gevaarlijke-dieren-als-huisdier~a319ee16/103812169/
http://www.destentor.nl/apeldoorn/pvdd-wil-verbod-op-houden-van-gevaarlijke-dieren-als-huisdier~a319ee16/103812169/
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