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VOORWOORD 
 
Voor u ligt het elfde jaarverslag van de gemeenteraadsfractie uit Apeldoorn over de 
periode 2020. 
 
Het is een bijzonder jaar geweest dit jaar. Door de corona-maatregelen moesten we 
afstand houden en vooral corona bestrijden. Dus we gingen online vergaderen, hadden 
minder ruimte om andere onderwerpen te agenderen en konden nauwelijks 
bijeenkomsten of acties organiseren. Desondanks konden we ook in deze periode flink 
wat successen noteren. En de grootste is wel dat een meerderheid van de Apeldoornse 
raad geen intensieve veehouderij meer wil en de wethouder heeft opgeroepen om in 
gesprek te gaan met boeren over de noodzakelijke koersverandering in de veehouderij! 
Daarnaast komt er een plan om natuurinclusief bouwen te bevorderen en boeren 
konden subsidie krijgen om bloemrijke bermen en kruidenrijke graslanden aan te 
leggen, dankzij vragen die de Partij voor de Dieren heeft gesteld. Bij dat laatste 
onderwerp hebben we samengewerkt met CDA en GL. 
 
Ook vierden we dit jaar dat de Partij voor de Dieren 10 jaar vertegenwoordigd is in de 
Apeldoornse raad. Ons jubileum konden we helaas niet fysiek vieren, maar we hebben 
wel online met elkaar geproost. In de zomer konden we met een kleine groep 
geïnteresseerden lekker buiten bij Stadsakkers op anderhalve meter afstand met elkaar 
terugkijken en vooruitblikken over hoe plan B in Apeldoorn wordt uitgevoerd. We kregen 
daarbij een hoop complimenten en suggesties waaraan we verder kunnen werken. Het 
was een inspirerende bijeenkomst! 
 
Tegelijkertijd blijft onze inzet nog hard nodig. Tegen de bomenkap, die maar doorgaat, 
de oprukkende bollenteelt en het gifgebruik, ter bescherming van de coronapuppy’s die 
massaal worden aangekocht bij soms erg malafide handelaren, het tegengaan van 
klimaatverandering en nog veel meer. Want uiteindelijk blijkt nog steeds dat de 
meerderheid in de raad van Apeldoorn niet door heeft dat mensen - door de 
groeiambities en houding ten opzichte van dieren en natuur - hun eigen leefomgeving 
aan het vernietigen zijn, de zoönose corona is daar slechts één voorbeeld van. Partij 
voor de Dieren Apeldoorn blijft doorgaan om dat besef te vergroten en met kleine 
stapjes de wereld te verbeteren, te beginnen hier in Apeldoorn. Helpt u ons daar ook 
weer bij? 
 
Apeldoorn, 12 februari 2021 
Maaike Moulijn 
Fractievoorzitter  

Partij voor de Dieren Apeldoorn 
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1. FRACTIE PARTIJ VOOR DE DIEREN APELDOORN 

 
De Apeldoornse fractie bestond in 2020 uit de volgende leden: 

Fractievoorzitter Maaike Moulijn is vanaf 2010 actief in de Apeldoornse fractie. Ze heeft 
een adviesbureau en is daarnaast mede-initiatiefnemer van VegaVrijdag Apeldoorn. Ze zet 
zich in voor klimaatneutraliteit, natuurvriendelijke landbouw en plantaardige voeding. 

Raadslid Arjan Groters is geboren en getogen in Apeldoorn. Hij houdt van lezen, wandelen     
en fietsen in de natuur. Hij werkt in de zorg. Arjan zet zich in tegen de jacht en bomenkap,    
voor fietsers en tiny houses en voor meer natuurvriendelijke bouw. 

Fractievertegenwoordiger Yvonne de Carpentier is geboren en getogen in Apeldoorn. Ze 
deed de opleiding dierverzorging en maatschappelijk werk. Ze zet zich extra in voor 
huisdieren bij huiselijk geweld, de betaalbaarheid van duurzaamheid en gezonde keuzes.  

Fractievertegenwoordiger Eke Havekes werkt als psychiatrisch verpleegkundige bij GGNet, 
is moeder en houdt van sporten, tuinieren en een spannend boek. Ze zet zich in voor 
zerowaste (leven zonder afval), de zorg en dierenwelzijn.  

Fractiemedewerker Jeroen Juwett is getrouwd met Heleen. Hij runt, samen met een 
compagnon, een eigen bedrijf en wandelt graag. Jeroen geeft beleidsadvies, beheert de 
agenda en zorgt ervoor dat de fractievergaderingen niet al te chaotisch verlopen. 

Fractiemedewerker Heleen Juwett, getrouwd met Jeroen en in het dagelijks leven 
interieurontwerper. Ze houdt van wandelen en bezoekt graag Fantasy festivals.  Heleen 
houdt de website en sociale media up-to-date en schrijft nieuws- en persberichten. 

Fractiehond Okke is een negenjarig pittig Welsh Terriër dametje. Ze is trouw bij iedere 
fractievergadering aanwezig en ligt dan heerlijk tussen alle voeten van haar fractiecollega's 
op de grond te slapen of ze neemt het fractievoorzitterschap over als de discussies te lang 
duren. Okke staat ook bij acties haar "mannetje" en komt op voor dierenrechten en natuur. 

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 raadsvergadering. 
 

 
Deze foto is drie jaar geleden genomen  
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2. VRAGEN, MOTIES EN AMENDEMENTEN 
 
Hieronder vindt u een korte weergave van de vragen, moties en amendementen die zijn 
gesteld/ingediend. De fractie heeft in 2020 14 vragen gesteld, over:  

1. biodiversiteit in de stad en natuurinclusief bouwen (januari 2020) 
2. actualiteitsvragen lobby tegen overlast Airport Lelystad (januari 2020) 
3. bloemrijke bermen en kruidenrijke weilanden (februari 2020) 
4. jacht rond klompenpad (februari 2020) 
5. actualiteitsvragen opvang minderjarige asielzoekers uit Griekse kampen (maart 2020) 
6. gedwongen verhuizing ganzen (april 2020) 
7. droogte en bomensterfte (mei 2020) 
8. onterechte afsluiting Kroondomein (mei 2020) 
9. zwerfafval (juni 2020) 
10. energieverslindende terrasverwarmers (september 2020) 
11. vervolgvragen gedwongen verhuizing ganzen (september 2020) 
12. vuurwerk en vuurwerkvrije zones (oktober 2020) 
13. actualiteitsvragen over verdwijnen bushaltes (november 2020) 
14. onvolledig ecologisch onderzoek (december 2020) 

Daarnaast heeft de fractie vragen gesteld over de corona-aanpak (onder andere bij de 
slachterijen en een nertsenfokkerij). 
 
De fractie heeft verder 10 moties en 3 amendementen (mede) ingediend over: 

- 3 amendementen en 1 motie bij afwegingskader zonneparken (bundelen, monitoring, 
gelijk speelveld en zonnige samenstelling). 2 amendementen zijn aangenomen, 1 motie 
en 1 amendement zijn overgenomen door het college (januari 2020). 

- 1 motie vreemd over het fietsverbod in de Kapelstraat. Deze is ingetrokken nadat het 
college beloofde de situatie nogmaals te onderzoeken (februari 2020). 

- Motie parkeer- en verkeersoplossing Apeldoorn West. Maart 2020, aangenomen. 
- Motie vreemd over stop huurverhoging (met SP), juni 2020, verworpen. 
- Motie vreemd over verminderen niet grondgebonden veehouderij (intensieve 

veehouderij), juni 2020, aangenomen. 
- Motie niet dweilen met de kraan open bij de regionale energiestrategie, oktober 2020, 

verworpen. 
- Motie vreemd zelfbewoningsplicht (met PvdA), november 2020, aangenomen. 
- Motie vreemd een volwaardige kerstuitkering voor gedupeerde ouders toeslagenaffaire 

(met SP), november 2020, aangenomen. 
- Motie straling in kaart, ingetrokken nadat het college heeft toegevoegd om het uit te 

voeren, november 2020. 
- Motie vuurwerkvrij Apeldoorn, ingetrokken nadat is afgesproken dat de raadswerkgroep 

er zsm mee aan de slag gaat. 
 
Daarnaast hebben we expertmeetings over droogte en natuur en klimaat geïnitieerd.  
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3. COMMUNICATIE 
 
De fractie heeft een Facebookpagina (met 870 volgers), een Twitteraccount (met 1.118 
volgers) en een Instagramaccount (317 volgers). Daarnaast houdt de fractie de website 
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl bij. Hieronder vindt u de koppen van de 
nieuwsberichten van afgelopen jaar. 
 

december 
8 - Dassenburcht blijft onopgemerkt bij toetsing gebied Wenum Wiesel voor aanleg zonnepark  
 
november 
30 - Apeldoorn presenteert jaarverslag tijdens digitale afdelingsvergadering  
17 - Eerste bijeenkomst over toekomst veehouderijen komende woensdag  
16 - Maak van een mondkapje geen zwerfkapje  
13 - Apeldoorn zet duurzaamheidsambities in de koelkast  
2 - Partij voor de Dieren zet vraagtekens bij opschorten Apeldoorns vuurwerkverbod  
 
oktober 
15 - Apeldoorn presenteert toekomstvisie in 2040  
1 - Vervolg debat over de Regionale energiestrategie (RES) op donderdag 1 oktober  
 
september 
30 - Natuurbeleid Apeldoorn onder de loep  
17 - Apeldoorns afvalbeleid deugt niet  
1 - Bijeenkomst plan B in Apeldoorn tussen het biologisch groen  
 
augustus 
26 - Droogtebeleid onderwerp op politieke agenda Apeldoorn  
4 - Help dierenleed door hitte zichtbaar te maken  
 
juli 
22 - Uitnodiging: Plan B in de praktijk  
20 - De leden van de Partij voor de Dieren Apeldoorn wensen je een fijne en veilige zomer  
14 - Doe mee tijdens World CleanUp Day om Apeldoorn weer op te schonen  
9 - Help ons Apeldoorn groen en gezond te houden  
 
juni 
26 - Motie "green deal" over parkeren Apeldoorn-West aangenomen  
22 - Zorgen voor kwetsbaren in de samenleving  
5 - Goed nieuws voor de dieren!!!  
4 - Apeldoorn bespreekt vanavond toekomst intensieve veehouderij  
1 - Toekomstbeeld veilige leefomgeving onder druk door klimaatverandering  
 
mei 
27 - Partij voor de Dieren stelt vragen over welzijn medewerkers slachterijen  
22 - Doe open dat bos!  
14 - We zijn op zoek naar jou....  
10 - Apeldoorn bespreekt visie op intensivering veehouderij  
 
april 
22 - Apeldoorn stelt vuurwerkvrije jaarwisseling uit  
21 - Ook dieren vaak slachtoffer van huiselijk geweld  
18 - 10 jaar Partij voor de Dieren in de gemeenteraad van Apeldoorn!  
 
maart 
24 - Let op elkaars welzijn en dat van dieren  

http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/nieuws/dassenburcht-blijft-onopgemerkt-bij-toetsing-gebied-wenum-wiesel-voor-aanleg-zonnepark
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/nieuws/apeldoorn-presenteert-jaarverslag-tijdens-digitale-afdelingsvergadering
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/nieuws/eerste-expertmeeting
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/nieuws/maak-van-een-mondkapje-geen-zwerfkapje
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/nieuws/apeldoorn-zet-duurzaamheidsambities-in-de-koelkast
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-zet-vraagtekens-bij-opschorten-vuurwerkverbod-in-corona-tijd
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/nieuws/apeldoorn-presenteert-toekomstvisie-in-2040
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/nieuws/vanavond-vervolg-debat-over-de-regionale-energiestrategie-res
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/nieuws/natuurbeleid-apeldoorn-onder-de-loep
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/nieuws/afval
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/nieuws/bijeenkomst-plan-b-in-apeldoorn-tussen-biolgisch-groen
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/nieuws/droogte-onderwerp-op-politieke-agenda-apeldoorn
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/nieuws/help-het-dierenleed-door-hitte-zichtbaar-te-maken
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/nieuws/uitnodiging-plan-b-in-de-praktijk
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/nieuws/de-leden-van-de-partij-voor-de-dieren-apeldoorn-wenst-je-een-fijne-en-veilige-zomer
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/nieuws/doe-mee-tijdens-world-cleanup-day-om-apeldoorn-weer-op-te-schonen
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/nieuws/help-ons-apeldoorn-groen-en-gezond-te-houden
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/nieuws/motie-green-deal-over-parkeren-apeldoorn-west-aangenomen
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/nieuws/zorgen-voor-kwetsbaren-in-de-samenleving
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/nieuws/goed-nieuws-voor-de-dieren
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/nieuws/apeldoorn-bespreekt-vanavond-toekomst-intensieve-veehouderij
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/nieuws/toekomstbeeld-veilige-leefomgeving-onder-druk-door-klimaatverandering
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-stelt-vragen-over-welzijn-medewerkers-slachterijen
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/nieuws/doe-open-dat-bos
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/nieuws/we-zijn-op-zoek-naar-jou
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/nieuws/apeldoorn-bespreekt-visie-op-intensivering-veehouderij
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/nieuws/apeldoorn-stelt-vuurwerkvrije-jaarwisseling-uit
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/nieuws/huiselijk-geweld-richt-zich-niet-alleen-tot-mensen
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/nieuws/10-jaar-partij-voor-de-dieren-in-de-gemeenteraad-van-apeldoorn
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/nieuws/let-op-elkaars-welzijn-en-dat-van-de-dieren
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6 - Plan parkeer- en verkeersaanpak Apeldoorn West tijdens PMA besproken  
5 - Apeldoorn gaat natuurinclusief bouwen nu echt gestalte geven  
 
februari 
4 - Apeldoorn kleurt grijs in plaats van groen  
 
januari 
24 - Partij voor de Dieren zeer bezorgd om bezuinigingen bij brandweer  
23 - College presenteert géén goede oplossing voor auto- en parkeerdruk rondom attracties 
Apeldoorn-West  
16 - Zonnevelden, een noodzakelijk kwaad  
6 - Apeldoorn als "fietsstad" kent nog teveel gevaarlijke knelpunten  

 
SUCCESSEN 

 
En verder… 

- Apeldoorn gaat hoeveelheid straling monitoren (na motie) 
- Apeldoorn subsidieert bloemrijke akkerranden (na vragen) 
- Scholen doen mee aan afvalscheidingsproject Cleanwise (na vragen) 
- Natuurinclusief bouwen wordt de norm in Apeldoorn (na vragen) 
- “Green deal” verkeersplan om verkeersoverlast bij Apenheul te verminderen (motie) 
- Apeldoorn schrijft brief aan kabinet om minderjarige asielzoekers uit Griekse kampen te 

gaan opvangen (na vragen) 
  

https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/nieuws/plan-parkeeraanpak-apeldoorn-west-tijdens-pma-besproken
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/nieuws/apeldoorn-gaat-natuurinclusief-bouwen-nu-echt-gestalte-geven
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/nieuws/apeldoorn-kleurt-grijs-in-plaats-van-groen
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-zeer-bezorgd-om-bezuinigingen-bij-brandweer
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/nieuws/college-presenteert-op-23-januari-oplossing-voor-auto-en-parkeerdruk-rondom-attracties-apeldoorn-west
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/nieuws/college-presenteert-op-23-januari-oplossing-voor-auto-en-parkeerdruk-rondom-attracties-apeldoorn-west
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/nieuws/zonnevelden-een-noodzakelijk-kwaad
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/nieuws/kruising-kanaalstraat-stationsstraat-onduidelijk-en-gevaarlijk-voor-fietsers
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4. ACTIES EN ACTIVITEITEN 
 
Acties en activiteiten worden vaak samen met de werkgroep Apeldoorn georganiseerd. Maar 
door corona vonden er dit jaar weinig acties en activiteiten plaats. Deze waren er wel: 
 
18-4-2020: online proosten op 10 jaar in de raad 
1-9-2020: Plan B in de praktijk, buiten bij Stadsakkers 
18-9-2020: world clean up day 
September: biodiversiteitsinterviews met GroenLinks 
4-10-2020: werkbezoek kinderboerderij en coronaposteractie 
27-11-2020: schoonmaakactie black friday 
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In gesprek over biodiversiteit… 
Samen met GroenLinks zijn wij in gesprek gegaan met organisaties en inwoners die de 
gemeente tips wilden geven over het groenbeleid en biodiversiteit. Deze filmpjes hebben we 
aan de raadsleden en ambtenaren getoond. 

 
Compilatie: https://www.youtube.com/watch?v=BfKlVhRzcMw 
Herenboeren: https://www.youtube.com/watch?v=5zUCEvmLBvU 
Stichting Behoud Natuurwaarden Enken: https://www.youtube.com/watch?v=O1WwnRflJ60  
Inwoner Wenum Wiesel: https://www.youtube.com/watch?v=g97491Dbto 
Buurtmoestuin Beekbergen: https://www.youtube.com/watch?v=4podB718EWs 
Inwoners groenmeldingen de Maten: https://www.youtube.com/watch?v=wHw8D7aP2j0  
Inwoner Zuidbroek: https://www.youtube.com/watch?v=LoAQYHM9Q7c 
Inwoner Apeldoorn Centrum: https://www.youtube.com/watch?v=QhXxqGSqyP8 
Inwoner de Maten: https://www.youtube.com/watch?v=ulL9Jj3b1vw   

https://www.youtube.com/watch?v=BfKlVhRzcMw
https://www.youtube.com/watch?v=5zUCEvmLBvU
https://www.youtube.com/watch?v=O1WwnRflJ60
https://www.youtube.com/watch?v=g97491Dbto
https://www.youtube.com/watch?v=4podB718EWs
https://www.youtube.com/watch?v=wHw8D7aP2j0
https://www.youtube.com/watch?v=LoAQYHM9Q7c
https://www.youtube.com/watch?v=QhXxqGSqyP8
https://www.youtube.com/watch?v=ulL9Jj3b1vw
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5. MEDIA 
De Apeldoornse fractie van de Partij voor de Dieren is regelmatig in het nieuws, vooral 
in de regionale krant de Stentor, in de lokale kranten het Stadsblad, de Regiobode, 
Stedendriehoek en bij de lokale omroep RTV Apeldoorn. Hieronder wat voorbeelden. 
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6. VOORUITBLIK 
 
Onderwerpen politieke agenda 
Het komende jaar willen we de volgende onderwerpen (meer) agenderen: 

- Snelheidsverlaging in natuurgebieden 
- Ja-ja sticker tegen reclame 
- Carnivoor geef het door, voorbeeldfunctie rondom vleesconsumptie 
- Biodiversiteit 
- Vuurwerkvrije gemeente 
- Wolven op de Veluwe 
- Gifvrij Apeldoorn  

 
We horen graag of er vanuit de ledenvergadering nog andere onderwerpen worden 
benoemd waaraan wij aandacht zouden moeten besteden.  
 
Verder willen we dit jaar graag meer online bijeenkomsten gaan organiseren, zoals het 
webinar over de toekomst van plantaardige voeding op 12 februari en het webinar over 
de bollenteelt op 19 februari.  


