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VOORWOORD 
 
Voor u ligt het vierde jaarverslag van de gemeenteraadsfractie uit Apeldoorn over de 
periode april 2013 tot en met  februari 2014.  
 
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. 
 
Het is nu een spannende tijd zo vlak voor de verkiezingen. Met onze actieve fractie 
hebben we met slechts 1 raadszetel afgelopen 4 jaar heel veel voor elkaar gekregen. 
Wij hopen met 2 of 3 zetels terug te komen in de gemeenteraad zodat we nog meer 
kunnen betekenen voor een aangenamere samenleving waarin mededogen en 
duurzaamheid voorop staan. Voor mensen, dieren en onze planeet.  
 
Apeldoorn, 7 maart 2014 
 
Harry Voss 
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren Apeldoorn 
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1. FRACTIE PARTIJ VOOR DE DIEREN APELDOORN 

 
De Apeldoornse fractie bestaat in 2013/2014 uit de volgende leden: 
 
Harry Voss, gemeenteraadslid, fractievoorzitter, lid presidium 
Maaike Moulijn, fractievertegenwoordiger, vervangend raadslid/fractievoorzitter en lid 
rekenkamercommissie  
Jeanco Lapierre Armande, fractievertegenwoordiger  
Marc Bontenbal, fractievertegenwoordiger 
Marjolein Meurs, fractievertegenwoordiger en fractieassistent 
Jeroen Juwett, fractieassistent 
Schaduwfractievolgers/geïnteresseerden die onze fractievergaderingen regelmatig 
bezoeken: Nathalie Hoogstraten, Peter Gootjes, Winnifred den Breeje, Hans van der 
Zwan, Joke van Ameijde, Sylvia Koenders en Loeky van der Valk. 
 
De fractie vergadert op dinsdagavond. Geïnteresseerde leden zijn van harte welkom 
om een keer langs te komen. Op donderdagavond is de politieke markt of de 
gemeenteraadsvergadering. 
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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 april 2013 tot en met februari 2014 6 schriftelijke vragen gesteld, 
namelijk over:  

1. Een andere voedselvoorziening (februari 2014) 
2. Illegale jachthutten (december 2013) 
3. Voortgang motie circussen (oktober 2013) 
4. Verwilderde dieren (september 2013) 
5. Luchtwassers in intensieve veehouderij (juni 2013) 
6. Ontwikkelingen LOG Beemte-Vaassen (megastallen, mei 2013) 

 
De fractie heeft verder 6 moties en 11 amendementen ingediend over: 

1. Vuurwerk (een motie in januari 2014, een motie en amendement in december 2013) 
2. Promotie van vegetarisch eten (motie in december 2013) 
3. Handhaving van milieudelicten en dierenleed (amendement in november 2013) 
4. Energie (amendement over biogas uit mestvergisting in november 2013) 
5. Huisdieren (amendement minimabeleid ook voor huisdieren in november 2013) 
6. Milieu (amendement de afvalscheider beloond in november 2013) 
7. Geldzaken (motie eerlijk bankieren in november 2013) 
8. Natuur- en Milieueducatie (amendement in november 2013) 
9. Burgerinitiatieven (amendement in november 2013) 
10. Koeien in de wei (amendement in september 2013) 
11. Dierenwelzijn (amendement in mei 2013 2x) 
12. Verkleining bedrijventerrein (amendement in mei 2013) 
13. Openbaar vervoer (amendement in mei 2013) 
14. Voedselverspilling (motie in april 2013) 
15. Wedstrijden met dieren (motie in april 2013) 

 

Daarnaast hebben we via lobbywerk en tijdens de bijdragen in debatten geprobeerd 
ons steentje bij te dragen aan de gemeentelijke besluitvorming. Achter de schermen 
zijn we onder andere druk bezig met het diervriendelijk maken van het 
groenonderhoud, koeien in de wei, een dierenwelzijnsnota en een groene en 
bijvriendelijke omgeving met stadslandbouw. Wij zetten ons extra in voor dieren, 
natuur en milieu omdat andere partijen deze onderwerpen laten liggen. Dat betekent 
niet dat wij geen mening hebben of niet deelnemen aan andere onderwerpen. Wij 
hebben ons met name stevig bemoeid met de decentralisaties van de begeleiding, 
jeugdzorg en werk&inkomen.  
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3. COMMUNICATIE 
 
De fractie heeft sinds dit jaar een Facebookpagina (met 123 volgers). We hadden al 
een Twitteraccount (met 721 volgers). Daarnaast houdt de fractie de website 
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl nauwkeurig bij. Hieronder vindt u de koppen 
van de berichten van afgelopen jaar. 
 

Februari 2014: 
- Partij voor de Dieren pleit voor aangenamere samenleving, gebaseerd op 

mededogen en duurzaamheid bij FNV-debat 

- Wat heeft de huidige gemeenteraad in de afgelopen vier jaren bereikt? Wat waren 

belangrijke besluiten die de raad heeft genomen? 

- Vegetarische menu's steeds populairder in restaurants (VegaVrijdag) 

- Geen woningbouw bij Natura 2000 

- Einde illegale jachthutten 

- Vega vrijdag 28 februari a.s. 

- Uitnodiging 10 februari: Apeldoorn in Transitie: andere voedselvoorziening 

- Harry Voss geinterviewd door RTV Apeldoorn 

- Verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren Apeldoorn beschikbaar 

 

Trees Janssens  @treesjanssens  16 feb. 

Wat een geluk als je in #Apeldoorn woont, dan mag je #Partijvoordedieren 

stemmen! #gemeenteraadsverkiezingen @PvdDApeldoorn 

PvdD Apeldoorn  @PvdDApeldoorn  5 feb. 

GR2014 #Apeldoorn RT @raadapeldoorn: Harry Voss, lijsttrekker van de Partij 

voor de Dieren, stelt zich ... (more) http:/ /tm.to/ekItB  

Raad Apeldoorn  @raadapeldoorn  5 feb. 

Harry Voss, lijsttrekker van de Partij voor de Dieren, stelt zich ook voor. Wat is hun 

belangrijkste speerpunt? http:/ /bit.ly/1fWTsbY  

 

Adrieke de Kraker  @AdriekeDeKraker  28 feb. 

Haha, #vegavrijdag "met een knipoog" in de #jachtzaal @HotelCantharel 

http://ow.ly/i/4KxuB   met @PvdDapeldoorn #humor 

 

Esther Ouwehand  @estherouwehand  25 feb. 

Kiezen: vervuilende lelieteelt of #gif-vrije fietspaden op de Veluwe? Ik zou 't wel 

weten ;-) Stemt @PvdDApeldoorn! pic.twitter.com/hDohH0yMfj 

 

Januari 2014: 

- Pleidooi voor betere inrichting 30 km zone en groene tuinen 

- Wordt Apeldoorn nu energieneutraal of niet? 

- Partij voor de Dieren lanceert Vega-vrijdag in Apeldoorn 

- Partij voor de Dieren looft prijs de Apeldoornse Pinguïn uit 

 

http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/8157
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/8157
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/8107/bijdrage-aan-het-stadsblad
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/8107/bijdrage-aan-het-stadsblad
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/8104/vegetarische-menus-steeds-populairder
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/8103/geen-woningbouw-bij-natura-2000
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/8060/einde-illegale-jachthutten
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/8053/vega-vrijdag-28-februari-as
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/8039/uitnodiging-10-februari-apeldoorn-in-transitie
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/8042/harry-voss-geinterviewd-door-rtv-apeldoorn
https://twitter.com/treesjanssens
https://twitter.com/treesjanssens/status/435056038052503552
https://twitter.com/search?q=%23Apeldoorn&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Partijvoordedieren&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23gemeenteraadsverkiezingen&src=hash
https://twitter.com/PvdDApeldoorn
https://twitter.com/PvdDApeldoorn
https://twitter.com/PvdDApeldoorn/status/431030409561145344
https://twitter.com/search?q=%23Apeldoorn&src=hash
https://twitter.com/raadapeldoorn
http://t.co/ip8wncK2if
https://twitter.com/raadapeldoorn
https://twitter.com/raadapeldoorn/status/431027168538144770
http://t.co/egrVyqKaat
https://twitter.com/AdriekeDeKraker
https://twitter.com/AdriekeDeKraker/status/439491610704101376
https://twitter.com/search?q=%23vegavrijdag&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23jachtzaal&src=hash
https://twitter.com/Hotelcantharel
http://t.co/rs0sxL8RDF
https://twitter.com/PvdDApeldoorn
https://twitter.com/search?q=%23humor&src=hash
https://twitter.com/estherouwehand
https://twitter.com/estherouwehand/status/438271618687971328
https://twitter.com/search?q=%23gif&src=hash
https://twitter.com/PvdDApeldoorn
http://t.co/hDohH0yMfj
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/8037/pleidooi-voor-betere-inrichting-30-km-zone
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/8003/apeldoorn-energieneutraal-of-niet
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7997/vega-vrijdag-in-apeldoorn
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7996/prijs-de-apeldoornse-pinguin
https://twitter.com/treesjanssens
https://twitter.com/PvdDApeldoorn
https://twitter.com/raadapeldoorn
https://twitter.com/AdriekeDeKraker
https://twitter.com/estherouwehand
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December 2013: 

- Partij voor de Dieren pleit voor scherpe regels voor vuurwerk 

- Partij voor de Dieren geschokt over Apeldoornse bont verkoop! 

- Apeldoorn verkwanselt natuur- en milieueducatie 

- Petitie openstelling Kroondomein 

- Bekendmaking Apeldoornse kandidaten gemeenteraad 

- Eerlijk bankieren in Apeldoorn 

- Harry Voss bij Spraakmakend 

- Apeldoornse raad offert gezondheid en welzijn van inwoners op 

- Niet alleen mooie woorden bij concept woonagenda buitenstad 

- Geen biogas uit mest in Apeldoorn 

- Handhaving tijdens evenementen met dieren 

- Meer burgerkracht en duurzaamheid 

- Afvalscheider wordt beloond 

- Geen welkoopwinkel in Apeldoorn 

- Schriftelijke vragen over illegale jachthutten 

- Vegetarische restaurantavond 23 december a.s. 

 

SPRAAKMAKEND  @SPRAAKM_RTVAPD  2 dec. 

Het boeiende gesprek met Harry Voss @PvdDApeldoorn is nog de hele week te 

beluisteren via Uitzending Gemist op http://www.rtv-apeldoorn.nl/spraakmakend  

 

November 2013: 

- Wat ruist er in het struikgewas? (diervriendelijk groenonderhoud)  

- Partij voor de Dieren tegen overdracht dossier LOG aan Provincie 

- Gemeenteraad over op vegetarische bitterballen 

- Harry Voss wederom lijsttrekker Partij voor de Dieren Apeldoorn 

PvdD Apeldoorn  @PvdDApeldoorn  10 nov. 

Partij voor de Dieren - Apeldoorn - Bijdrage PvdD betreft Meerjaren Programma 

Begroting 2014-2017: http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7833/bijdr age- pvdd-begroti ng-2014-2017#.U oAJajR uKIw.twit ter … 
 
PvdD Apeldoorn  @PvdDApeldoorn  9 nov. 
Vega-bitterbal en Veluws bier voor raadsleden http://www.destentor.nl/regio/apeldoorn/vega-bi tterbal-en-vel uws-bi er-voor-raadsl eden- 1.4087269#.Un4x3Wkokdo.twit ter … 
#Apeldoorn 
 
Maaike  @MaaikeMoulijn  8 nov. 
Dankzij @bgm_johnberends en @PvdDApeldoorn voortaan altijd bitterballen van 
@VegaSlager in @gem_apeldoorn! http://m.youtube.com/watch?v=k3NnNjvkqKk … 
 
IndeWandelGangen  @DeWandelGangen  7 nov. 
De gemeente heeft sinds kort witte bitterballen. Als proef en weddenschap 
tussen Moulijn van de Partij voor de Dieren... http://fb.me/2zeYn21hK   

 
Marieke Noort  @GroenGedoe  10 dec. 
Gemeenteraad over op vegetarische bitterballen: http:/ /bit.ly/1btTuqP   Bravo 
@PvdDApeldoorn @PvdDGelderland 

 

 

http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7995/pvdd-pleit-voor-scherpe-regels-vuurwerk
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7991/partij-voor-de-dieren-geschokt-over-bont-verkoop
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7921/apeldoorn-verkwanselt-natuur-en-milieueducatie
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7917/petitie-openstelling-kroondomein
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7915/eerlijk-bankieren-in-apeldoorn
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7914/harry-voss-bij-spraakmakend
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7913/raad-offert-gezondheid-inwoners-op
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7912/niet-alleen-mooie-woorden
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7911/geen-biogas-uit-mest
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7910/handhaving-tijdens-evenementen-met-dieren
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7909/meer-burgerkracht-en-duurzaamheid
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7908/afvalscheider-wordt-beloond
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7907/geen-welkoopwinkel-in-apeldoorn
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7906/schriftelijke-vragen-over-illegale-jachthutten
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7875/vegetarische-restaurantavond-23-december-as
https://twitter.com/SPRAAKM_RTVAPD
https://twitter.com/SPRAAKM_RTVAPD/status/407464897207758848
https://twitter.com/PvdDApeldoorn
http://t.co/SemHYyn3nR
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7854/wat-ruist-er-in-het-struikgewas
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7853/pvdd-tegen-overdracht-dossier-log
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7811/harry-voss-opnieuw-lijsttrekker
https://twitter.com/PvdDApeldoorn
https://twitter.com/PvdDApeldoorn/status/399666050158956544
http://t.co/nMrbzP7YWK
https://twitter.com/PvdDApeldoorn
https://twitter.com/PvdDApeldoorn/status/399159924460367872
http://t.co/i1PjOuNYcf
https://twitter.com/search?q=%23Apeldoorn&src=hash
https://twitter.com/MaaikeMoulijn
https://twitter.com/MaaikeMoulijn/status/398815102046330880
https://twitter.com/bgm_johnberends
https://twitter.com/PvdDApeldoorn
https://twitter.com/VegaSlager
https://twitter.com/gem_apeldoorn
http://t.co/Db0kJgj4ZO
https://twitter.com/DeWandelGangen
https://twitter.com/DeWandelGangen/status/398571958276988928
http://t.co/ZjYzh21OPU
https://twitter.com/GroenGedoe
https://twitter.com/GroenGedoe/status/410325479401332736
http://t.co/DlPWqBeoZM
https://twitter.com/PvdDApeldoorn
https://twitter.com/PvdDGelderland
https://twitter.com/PvdDApeldoorn
https://twitter.com/PvdDApeldoorn
https://twitter.com/MaaikeMoulijn
https://twitter.com/DeWandelGangen
https://twitter.com/GroenGedoe
https://twitter.com/SPRAAKM_RTVAPD
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Oktober 2013: 

- Beantwoording schriftelijke vragen PvdD inzake zwerfkatten 

- Flyeractie tegen dragen bont 

- PvdD vraagt gemeente om stadslandbouwinitiatieven te ondersteunen 

- Wethouder Dierenwelzijn onderneemt actie om circussen zonder (wilde) dieren te 

stimuleren 

- Partij voor de Dieren: “Bont, niet om mijn nek” 

 

Joke van Ameijde  @jokevanameijde  3 okt. 

Naar de publieke tribune om te horen hoe B&W antwoordt op vragen van PvdD 

over vergunningen aan dieronvriendelijke circussen. 

PvdD Apeldoorn  @PvdDApeldoorn  3 okt. 

Partij voor de Dieren - Afdeling Gelderland - Dierendag: flyeracties tegen bont: 

…http://afdelinggelderland.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7740/fl yerac ties- tegen-bont#.U k2kYRsWlFk.twi tter  … 

1. PvdD Apeldoorn  @PvdDApeldoorn  28 sep. 

Teken de petitie tegen schaliegasboringen in Nederland! #stopschaliegas 

http://bit.ly/12iHxjC   
 

September 2013: 

- Apeldoorn nog steeds geen schaliegasvrije gemeente 

- Uitreiking oorkonde initiatiefnemer petitie Kroondomein 

- PvdD tegen uitbreiding intensieve melkveehouders 

- Betere omgang met kritische burgers en organisaties 

- PvdD voor duurzaamheid bij sportverenigingen 

- Partij voor de Dieren pleit voor natuur in Beekbergsebroek 

- Vreest college vuurwerkaanpak? 

 

Augustus 2013: 

- 10 september: "Bonte" bijeenkomst met PvdD 

- Raad van State vernietigt plan LOG Beemte/Vaassen 

- Vuurwerkvrije zones in Apeldoorn 

- Weinig steun voor vernietiging besluit vuurwerkverkoop 

 

Juli 2013: 

- Kop uit het zand voor struisvogelraces 

- Duurzame inkoop moet beter 

- PvdD stelt vragen over luchtwassers 

- PvdD pleit voor controle dierenwelzijn door THOR 

 

Juni 2013: 

- PvdD wil bescherming groenstroken in Hoog Soeren 

- PvdD zet zich in voor groene binnenstad 

- Partij voor de Dieren Apeldoorn stemt tegen motie kanaalvariant N786 

- PvdD vraagt aandacht voor risico stalbranden 

 

http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7783/zwerfkatten
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7751/ondersteunen-stadslandbouwinitiatieven
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7750/circussen-zonder-wilde-dieren-stimuleren
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7750/circussen-zonder-wilde-dieren-stimuleren
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7742/bont-niet-om-mijn-nek
https://twitter.com/jokevanameijde
https://twitter.com/jokevanameijde/status/385821516870729728
https://twitter.com/PvdDApeldoorn
https://twitter.com/PvdDApeldoorn/status/385814093640105985
http://t.co/jkHjvIFISQ
https://twitter.com/PvdDApeldoorn
https://twitter.com/PvdDApeldoorn/status/383970517956325376
https://twitter.com/search?q=%23stopschaliegas&src=hash
http://t.co/NfthZDUGQF
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7730/apeldoorn-nog-niet-schaliegasvrij
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7696/pvdd-tegen-uitbreiding-melkveehouders
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7694/kritische-burgers-en-organisaties
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7693/pvdd-voor-duurzaamheid-bij-sport
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7671/pvdd-pleit-voor-natuur
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7669/vreest-college-vuurwerkaanpak
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7651/10-september-bonte-bijeenkomst-
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7635/raad-van-state-vernietigt-plan-log
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7634/vuurwerkvrije-zones-in-apeldoorn
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7615/geen-vernietiging-besluit-vuurwerkverkoop
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7574/kop-uit-het-zand-voor-struisvogelraces
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7560/duurzame-inkoop-moet-beter
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7531/pvdd-stelt-vragen-over-luchtwassers
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7530/pvdd-pleit-voor-controle-dierenwelzijn
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7528/pvdd-wil-bescherming-groenstroken
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7527/pvdd-zet-zich-in-voor-groene-binnenstad
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7500/pvdd-stemt-tegen-motie-kanaalvariant
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7483/pvdd-vraagt-aandacht-voor-risico-stalbranden
https://twitter.com/jokevanameijde
https://twitter.com/PvdDApeldoorn
https://twitter.com/PvdDApeldoorn
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Mei 2013: 

- Kennismakingsavond gemeenteraadswerk Apeldoorn 

- Protest tegen Struisvogelrace in Ugchelen 

- PvdD stemt tegen bestendiging intensieve veehouderij 

- Applaus voor PvdD Apeldoorn voor jaarverslag tijdens ledenvergadering 

- PvdD en Gemeentebelangen stellen vragen over LOG Beemte/Vaassen 

 

Xandra Asselbergs  @XandraAs  20 mei 

@PvdDApeldoorn @groenlinks055 Heel veel succes met protest om 14 uur tegen 

struisvogelrace in #gemeente #apeldoorn! http://www.piepvandaag.nl/apeldoorn-verleent- vergunning en-races- dier en/ … 

 PiepVandaag.nl 

 

Gemeente Apeldoorn verleent vergunningen voor races met dieren 

De gemeente Apeldoorn heeft onlangs twee vergunningen voor races met 

dieren verleend. Op 9 mei heeft er een kamelenrace plaatsgevonden en op 

tweede... 

 

1. PvdD Apeldoorn  @PvdDApeldoorn  20 mei 

@XandraAs Dank, ik denk dat we een punt hebben gemaakt, ik denk ook dat velen 

met eigen ogen hebben gezien dat het dierenleed'vermaak' is 

 

Apeldoorn Direct  @apeldoorndirect  20 mei 

Veel tegenstand in Ugchelen vandaag. Dierenmishandeling of niet? Apeldoorn 

Direct http:/ /www.apeldoorndirect.nl/nieuws/pvdd-en-gl-protesteren-tegen-struisvog elrace_20130520 … #apeldoorn 

 

Gep Leeflang  @StentorGep  20 mei 

Struisvogelpolitiek? Omstreden race! Kijk mijn filmpje! http://bit.ly/18YcSLt  #Ugchelen 

#Apeldoorn #stentor 

 

PvdD Apeldoorn  @PvdDApeldoorn  20 mei 

Protest tegen 'stressvolle' struisvogelrace - Nieuws - VK http://po.st/nAuh5A  via 

@volkskrant 

 

Harremanz  @Harremanz  19 mei 

@PvdDApeldoorn ..verleend. Wethouder Prinsen heeft mij inmiddels toegezegd de 

weigeringsgrond hiervan te gaan achterhalen: ben benieuwd! 2/2 

 

 

Xandra Asselbergs  @XandraAs  21 mei 

Blij dat @PvdDApeldoorn & @groenlinks055 gisteren er waren voor stemloze 

#dieren. Dronken mensen op #struisvogels... http:/ /www.apeldoorndirect.nl/nieuws/pvdd-en-gl-protester en-teg en-

struisvogelrace_20130520 … 

  

http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7403/pvdd-tegen-intensieve-veehouderij
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7405/applaus-voor-pvdd
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7404/vragen-over-log-beemtevaassen
https://twitter.com/XandraAs
https://twitter.com/XandraAs/status/336442371862589440
https://twitter.com/PvdDApeldoorn
https://twitter.com/groenlinks055
https://twitter.com/search?q=%23gemeente&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23apeldoorn&src=hash
http://t.co/Dc6jySv8xQ
https://twitter.com/PiepVandaag
http://t.co/Dc6jySv8xQ
http://t.co/Dc6jySv8xQ
http://t.co/Dc6jySv8xQ
http://t.co/Dc6jySv8xQ
https://twitter.com/PvdDApeldoorn
https://twitter.com/PvdDApeldoorn/status/336578647924297728
https://twitter.com/XandraAs
https://twitter.com/apeldoorndirect
https://twitter.com/apeldoorndirect/status/336506690549710849
http://t.co/ys7cPM7bAO
https://twitter.com/search?q=%23apeldoorn&src=hash
https://twitter.com/StentorGep
https://twitter.com/StentorGep/status/336555134203097088
http://t.co/1nDXzAK0v9
https://twitter.com/search?q=%23Ugchelen&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Apeldoorn&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23stentor&src=hash
https://twitter.com/PvdDApeldoorn
https://twitter.com/PvdDApeldoorn/status/336587713316786178
http://t.co/5UBNhSR841
https://twitter.com/volkskrant
https://twitter.com/Harremanz
https://twitter.com/Harremanz/status/336074073211805697
https://twitter.com/PvdDApeldoorn
https://twitter.com/XandraAs
https://twitter.com/XandraAs/status/336786993830846464
https://twitter.com/PvdDApeldoorn
https://twitter.com/groenlinks055
https://twitter.com/search?q=%23dieren&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23struisvogels&src=hash
http://t.co/I8Z9MUMRre
http://t.co/I8Z9MUMRre
https://twitter.com/PiepVandaag
https://twitter.com/XandraAs
https://twitter.com/PvdDApeldoorn
http://t.co/Dc6jySv8xQ
https://twitter.com/apeldoorndirect
https://twitter.com/StentorGep
https://twitter.com/PvdDApeldoorn
https://twitter.com/Harremanz
https://twitter.com/XandraAs
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April 2013: 

- Fibronot 

- Motie van afkeuring: geen voedselverspilling in Apeldoorn 

- Meldpunt vuurwerk 

 

Daarnaast leveren we bijdragen aan de provinciale nieuwsbrieven. 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. 
 
 
 
 

  

http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7314/fibronot
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7354/rotte-eieren
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7313/meldpunt-vuurwerk
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4. WERKBEZOEKEN 
 
De fractie heeft onder andere de onderstaande werkbezoeken, inspecties en 
kennismakingsgesprekken afgelegd. 
 

April 2013: 
- Studentendebat Saxion 
- Voorjaarsbijeenkomst fietsersbond 
- Werkbezoek sociale teams 
- Werkbezoek Altena, Ugchelen 

 
Mei 2013: 

- Vergadering Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn  
- Presentatie “Meer!” van Marianne Thieme e.a. in de Eerste Kamer 

 
Juni 2013: 

- Themadag “Megamorfose”, Nicolaas G. Pearson Foundation 

- Bijeenkomst wijkraad Centrum 

- Bijeenkomst retailgroep 
 
Juli 2013: 

- Werkbezoek culturele instellingen 

- Voedselbank 

- Bijeenkomst wijkvereniging Centrum in Coda 
 
September 2013: 

- Veluwse markt pony rijden 

- Gay parade in Amsterdam (deelname PvdD-boot) 

- After summer party bij de burgemeester 

- Speeddaten met burgers en aansluitend evenement in Paleis het Loo over de 
kritische burger 

 
Oktober 2013: 

- Circus 

- Melkveehouderij 

- Kruip eens in de huid van de raad 

- Werkbezoek Arnhem mbt leegstand en aanpak van het oude centrum 

- WMO werkbezoek Almere  

- Open Asieldag  
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November 2013: 

- Open dag Real-X (skateboarders)  

- Ledenvergadering Fietsersbond 

- Ledenvergadering Sportraad 

- Trendconferentie gemeente Apeldoorn 

- Jeugdzorg bijeenkomsten, ontmoetingen met clienten 

- Werkbezoek bij groenonderhoud 

- Initiatiefnemer petitie Kroondomein 
 
Januari 2014: 

- Sportdebat 

 

Februari 2014: 

- FNV-debat 

- Ouderenmarkt 

- Ondernemersdebat Marialust 

- Kinderboerderij Hoog Buurlo 

 
 

 
Harry Voss bij kinderboerderij Laag Buurlo 
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Harry Voss bij de overhandiging van de petitie openstelling Kroondomein  
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5. ACTIES EN BIJEENKOMSTEN 
 
De fractie heeft naast haar werk in het gemeentehuis ook een aantal acties gevoerd 
en bijeenkomsten georganiseerd.  
 

- Startavond VegaVrijdag bij de Cantharel op 28-2-2014 
- Actie voor gifvrije fietspaden in Apeldoorn 
- Themabijeenkomst Apeldoorn in Transitie:  

Naar een andere voedselvoorziening op 10-2-2014 
- Overgangsborrel Apeldoorn in Transitie en lancering van de Apeldoornse Pinguïnprijs 

voor vernieuwende denkers en doeners in Apeldoorn op 10-1-2014  
- Startavond VegaVrijdag bij Gasterij Leienplein10 op 23-12-2013 
- Vegetarische bitterballen in gemeentehuis op 8-11-2013 
- Flyeractie tegen bont op 4-10-2013 
- Uitreiking oorkonde aan initiatiefnemer petitie Kroondomein op 14-9-2011 
- Themabijeenkomst Bonte avond op 10-9-2013 
- Kennismakingsbijeenkomst met gemeenteraadswerk op 30-5-2013 
- Protestactie tegen struisvogelrace op 20-5-2013 
- Themabijeenkomst over stadslandbouw op 6-5-2013 
- Meldpunt Vuurwerkvrije zones, doorlopend in 2013 
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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, maar ook in de Volkskrant 
en BN de Stem. Hieronder vindt u enkele krantenknipsel. Een knipselkrant is in te 
zien op het fractiekantoor. 
 

 
Harry Voss bij RTV apeldoorn 
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Ontgoochelde Apeldoorner 
Ben lang niet met alles van de PvdD eens, maar gemiddeld steken ze met nek en schouders boven de rest uit. 
Dus, vanwege chronisch gebrek aan beter;.....mijn stem is voor de PvdD! 
 
Henkie 
mooie verhalen van de PVDA het is alleen jammer dat ze geen woord kunnen onthouden alleen maar voor de 
verkiezing en helaas daarna begint het weer 

Peter Paul 
Henkie, dit gaat over de PvdDieren, niet de PvdArbeid. De PvdD  blijft trouw aan haar programma. 
          Henkie 
          SORRY je heb gelijk het gaat om de pvd DIEREN. ik heb het niet goed gezien. Inderdaad ze doen 

.                       goed werk. 
 
Lenie 
Hulde voor de Partij voor de Dieren! Mevrouw Moulijn hoeft helemaal de feiten niet te checken. De achterliggende 
redenen van het eierengooien is helemaal niet belangrijk. Waar het om gaat is dat wij het goede voorbeeld 
moeten geven aan het nageslacht. Dat betekent: niet op deze manier met voedsel omgaan. Of deze eieren nu 
wel of niet afgekeurd zijn doet niet ter zake. Als je iets voor een goed doel doet lijkt het wel alsof alles legitiem is. 
In Spanje wordt het vlees van stieren die gedood worden bij een stierengevecht ook aan de armen geschonken 
bij wijze van goede daad. Schandalig!! 
 
Chris 
Voor het eerst ben ik het helemaal eens met de Partij van de Dieren. Het is idioot om met wat voor voedsel ook 
zo om te gaan. 

  

 
 


