
Eindelijk! Na vijf 
maanden ontvangt  
u  de  de eerste  
nieuwsbrief van de 
gemeenteraadsfractie 
Partij voor de Dieren!
 

Dat het zo lang geduurd heeft, 

komt omdat wij zo verschrik-

kelijk veel werk op ons dak heb-

ben gekregen, dat het er ge-

woonweg niet van kon komen 

om ook nog een nieuwsbrief te 

schrijven. Maar nu we een beet-

je aan al het werk gewend zijn 

geraakt, en wij bovendien meer 

ondersteuning hebben gekre-

gen, waarover wij later in deze 

nieuwsbrief meer vertellen. 

Inhoud van de 
nieuwbrieven
In de nieuwsbrieven willen 

wij u, als Apeldoornse leden, 

regelmatig op de hoogte gaan 

houden van het reilen en zeilen 

van de gemeenteraadsfractie. 

Het ligt in de bedoeling om 

deze nieuwsbrief ieder kwartaal 

uit te brengen. Wij hopen dat 

dit er toe bij zal dragen dat wij 

er een beter contact met onze 

kiezers door zullen krijgen!

In de eerste plaats willen wij, 

de gehele groep die actief 

aan het werk is voor de frac-

tie dus, ons persoonlijk aan u 

voorstellen, dat lijkt wel het 

minste wat wij kunnen doen! 

Ons raadslid Harry Voss wordt op deze foto omgeven 
door zijn enthousiaste fractievertegenwoordigers 

Jeanco Lapierre Armande, Marc Bontenbal, Marjolein 
Meurs en Maaike Moulijn. Op de achtergrond: de mooie 
enken van Beekbergen!

De eerste nieuwsbrief van de 
Apeldoornse fractie!

1e jaargang nr. 1

“How inappropriate 
to call this planet 
earth when it is 

quite clearly Ocean.”
 

quote Arthur C. Clarke
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Harry Voss  (1951) - 

Gemeenteraadslid

Harry werkt bij de Partij voor de Dieren 

als actiecoördinator en werkgroepsad-

viseur. Vóór zijn overstap naar de partij 

was hij werkzaam bij Wakker Dier en de 

SP. Bij de SP was Harry coördinator van 

het landelijke Milieu Alarm Team. Daar-

naast is hij actief als bestuurslid van de 

Faunabescherming, in welke functie hij 

actief was bij acties tegen de drijfjacht 

op het Kroondomein. Deze jachtvorm 

is mede door zijn inzet verboden. Hij is 

tevens initiator van de website jacht-

hutten.nl. In Apeldoorn en omgeving 

is hij al meer dan 30 jaar actief met 

onder andere het organiseren van de 

jaarlijkse Groene Dag en het organise-

ren van beschermende maatregelen 

voor amfibieën. Tevens was hij actief bij 

het WNF en de jongerenorganisatie de 

Rangers. Ook is hij 8 jaar werkzaam ge-

weest bij Omroep Gelderland met een 

wekelijkse radiocolumn “Groenvoer”.

Door Harry’s landelijke acties te-

gen de chloortrein rijden er geen 

chloortreinen meer door Apeldoorn.

Fractievertegenwoordigers zijn, net als de raadsleden, 

beëdigd en mogen op de PMA (Politieke Markt 

Apeldoorn) het woord voeren. Zij mogen echter niet aan 

de stemmingen van de Raad deelnemen.

Fractie-assistenten ondersteunen de fractie bij allerlei 

taken. Denk hierbij aan het beantwoorden van e-mails, 

archiveren maar ook bij het zoeken naar informatie 

behorende bij onderwerpen die voor de fractieleden van 

belang zijn wanneer zij daarvoor aandacht willen vragen

Maaike is erg betrokken bij men-

sen, dieren en natuur. Zij vindt de 

bio-industrie een van de ergste mis-

standen in onze samenleving, zo-

wel vanwege het dierenwelzijn als

vanwege het milieu. Daarom is ze 

overtuigd vegetariër en eet ze zoveel 

mogelijk biologisch. Duurzaamheid, 

mededogen, eigen verantwoordelijk-

heid en individuele vrijheid zijn voor

haar belangrijke waarden. Maaike groei-

de op een biologische geitenhouderij in 

Drenthe op en woonde tijdens haar stu-

die op “kot” bij een melkveehouder in 

Twente. Ze is daardoor bekend met boe-

renbedrijven. Ze studeerde Bestuurskun-

de aan de Universiteit Twente en werkte 

daar na haar studie enkele jaren als on-

derzoeker en docent. Momenteel werkt 

ze als onderzoeker en adviseur bij het 

Centrum van Maatschappelijke Ontwik-

keling in Overijssel. In deze rol adviseert 

zij gemeenten en de provincie over de 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning, 

zoals het vrijwilligers-, mantelzorg- en 

seniorenbeleid en burgerparticipatie. 

Naast fractievertegenwoordiger, zit 

Maaike namens de Partij voor de Die-

ren in de Rekenkamercommissie van 

de gemeente Apeldoorn. Voorheen 

was zij penningmeester van de werk-

groep Gelderland, ze is vrijwilliger bij 

Milieudefensie en ze collecteert voor 

de Dierenbescherming. Ze woont met 

haar man, drie katten en zes kippen 

(en binnenkort een baby) in het mooie 

Beekbergen. Haar hobbies zijn: moes-

tuinieren, vegetarisch koken, lezen, 

wandelen, kamperen en motorrijden.

heeft ruim 6 jaar bij de Dierenbe-

scherming gewerkt als vrijwilligersco-

ordinator en werkt nu als office ma-

nager bij een groot internationaal 

bedrijf. Naast het werk is Marjolein 

bezig met de studie vertaler Frans. 

Marjolein Meurs  (1972) -

fractievertegenwoordiger

Maaike Moulijn  (1977) -

fractievertegenwoordiger

Zij heeft zich het dierenleed altijd aan-

getrokken en is al sinds haar zesde jaar 

vegetariër.  De doorslag op zo’n jonge 

leeftijd was de nabijheid van een slacht-

huis vlakbij haar woonhuis.  Marjolein 

probeert waar ze kan mensen te overtui-

gen van de noodzaak om geen vlees te 

eten en het gebruik van zuivel te beper-

ken voornamelijk vanwege het dieren-

leed dat gepaard gaat met de productie 

ervan. Ze is van mening dat mensen het 

stuk vlees op het bord niet meer zien 

als iets dat ooit een dier is geweest. Het 

dier wordt  steeds meer gezien als een 

product in plaats van een levend wezen.



Jeanco Lapierre Armande -  
fractievertegenwoordiger

Jeanco (afkorting van Jean Claude) is 

met 64 jaar de oudste van de groep. 

Hij is chemicus (gepromoveerd) en is 

werkzaam als leraar scheikunde aan het 

Christelijk Lyceum aan de Jachtlaan. Tot 

voor kort was hij ook één dag in de week 

gedetacheerd aan de Radboud Univer-

siteit Nijmegen, waar hij als tutor 1e jaars 

scheikundestudenten ondersteunde 

bij de lastige overgang van het voort-

gezet onderwijs naar de universiteit.

Jeanco heeft de politiek altijd goed ge-

volgd en werd meteen lid van de PvdD 

toen Marianne Thieme deze in 2002 

oprichtte. Het duurde tot oktober van 

het vorig jaar, toen hij een thema-avond 

over de bio-industrie bijwoonde, dat 

het hem, na een gesprek met Maaike,  

duidelijk werd dat hij misschien nuttig 

zou kunnen zijn voor de partij en zo 

kwam hij bij de  gemeenteraadsverkie-

zingen op plaats 4 van de lijst te staan.

Jeanco is vegetariër, heeft verstand van 

milieuzaken, ecosystemen en biodiver-

siteit, woont alleen, speelt klarinet en 

flight simulator en heeft een lieve vriend.

Marc Bontenbal  (1961) -

fractievertegenwoordiger
Hallo, mijn naam is Marc Bontenbal en 

ik ben fractievertegenwoordiger in de 

Gemeenteraad.  Geboren en getogen 

in Apeldoorn en inmiddels 49 jaar oud. 

In het dagelijks leven werkzaam als pro-

duct marketing manager EMEA bij een 

Amerikaans bedrijf. Door deze functie 

verblijf ik redelijk vaak in het buitenland 

en daar is tijdens de verplichte etentjes 

vegetarisme en de Partij voor de Dieren 

altijd onderwerp van gesprek. Vooral 

het laatste vindt men zeer interessant 

want we hebben een redelijk unieke 

situatie in Nederland met volksver-

tegenwoordigers in het parlement.

Mede door aandringen van mijn vrouw 

en dochter heb ik mij een jaar of 6 ge-

leden aangemeld als lid van onze par-

tij. Aangezien ik steeds meer las en te 

horen kreeg over alle misstanden met 

betrekking tot dierenwelzijn, de vlees-

industrie en dierenmishandeling heb ik 

besloten dat ik actiever mijn steentje bij 

wilde dragen om dit alles te bestrijden. 

Toen Harry Voss mij eind 2009 vroeg of 

ik niet op de kieslijst wilde staan voor 

de gemeente raadsverkiezingen had ik 

eerst nog mijn twijfels. Maar uiteinde-

lijk heb ik ja gezegd maar daarbij wel 

aangegeven dat ik dan ook actief mee 

wilde werken en niet alleen maar als 

vulling op de lijst wilde staan. Het leuke 

van onze partij is dat er bij iedereen 

altijd wel persoonlijke capaciteiten aan-

wezig zijn die nuttig gebruikt kunnen 

worden of het nu is bij het voeren van 

acties of in het hele politieke proces.  

We zijn nu een aantal maanden, inclu-

sief het zomerreces  , in de Apeldoornse 

raad actief. Erg leuk en veel te leren voor 

mensen zoals wij, met niet al te veel of 

geen politieke ervaring. Ik denk echter 

dat we snel geleerd hebben; de andere 

politieke parijen geven dan ook aan 

dat ze blij verrast zijn door onze kwa-

litatieve inbreng in de raad.  Mooi om 

te horen maar ze zullen nog veel meer 

met ons te maken krijgen wanneer 

onze kernpunten aan de orde komen! 

Zaken die volgens mij de hoogste pri-

oriteit moeten krijgen zijn: Landbouw 

Ontwikkelingsgebied (LOG)  Vaassen 

/ Beemte, met de komst van inten-

sieve veehouderij ( lees ‘megastallen’), 

zorgen dat Apeldoorn een Nota  Die-

renwelzijn krijgt en dat we gesol met 

dieren tegen gaan. Denk bij het laatste 

o.a. aan circussen, Kerststallen, etc.

Tot slot wil ik iedereen oproepen om 

ons te helpen wanneer mogelijk. 

Veel handen maken licht werk en zo-

als eerder  gezegd: Iedereen heeft 

persoonlijke capaciteiten die ergens 

van pas kunnen komen om een ge-

meenschappelijk doel te bereiken!

Nathalie Hoogstraten (1988) -

fractieassistent

In 2009 begon Nathalie (1988) met het 

uitvoeren van verschillende activiteiten 

voor Pink!, de jongerenorganisatie van 

Partij voor de Dieren. Zo stond ze met een 

promotiestandje op grote festivals als 

Pinkpop en deed mee aan debattrainin-

gen. Na geholpen te hebben met de ver-

kiezingscampagne voor de partij bleek er 

een functie tot fractieassistent te zijn en 

zo kwam Nathalie bij deze fractie terecht. 

Naast deze bezigheid is ze nog druk 

met het afronden van haar studie tot 

kostuumontwerpster,en werkt als waar-

nemer bij een onderzoeksbureau dat ge-

specialiseerd is in het openbaar vervoer. 

Nathalie is sinds haar tiende jaar ve-

getariër en vertelt aan nieuwsgie-

rige mensen graag verhalen over de 

pracht van een Aarde zonder mas-

sale vleesconsumptie en overbevissing.



Jeroen Juwett  (1964) -

fractie-assistent

Jeroen is sinds de zomer 2010 begonnen 

als fractie assistent. Jeroen is getrouwd 

met Heleen (interieurontwerper) en 

leeft samen met Bob, een eigenzinnige 

Engelse draadhaar foxterriër. Jeroen is 

sinds een aantal jaren ondernemer en 

gelooft in een duurzame samenleving 

waarbij een ieder zijn/haar verantwoor-

delijkheid neemt om de wereld een stuk-

je beter te maken. Eén van zijn bedrijven 

helpt organisaties om maatschappelijk 

verantwoord te ondernemen (MVO). 

Interesses van Jeroen binnen de PvdD 

liggen vooral op duurzaamheid van mi-

lieu en energie, natuur (flora en fauna) 

en (dieren)welzijn. En welzijn bevordert 

welvaart, dus de hele wereld wordt er 

beter van, en zo is de cirkel weer rond.

Belevenissen van een  
fractievertegenwoordiger

Na onze verkiezing op 9 maart zijn wij 

keihard aan het werk gegaan om zo snel 

mogelijk vertrouwd te raken met alle 

nieuwigheden die op ons af kwamen. 

Vooral de nieuwe gezichten, namen en 

procedures, de do’s en don’ts lieten ons 

wel eens met de mond vol tanden staan! 

Maar er moet worden gezegd dat ie-

dereen met wie we te maken kregen 

(op een enkele uitzondering na), of het 

nu gemeenteambtenaren of collega’s 

van andere partijen waren, ons uiterst 

positief tegemoet trad en steunde. Men 

zag dat wij niet even kwamen vertellen 

dat alles verkeerd is en anders moet, 

maar dat wij een boodschap hebben 

waar we voor staan en dat we puur 

trachten om mensen bewust te maken. 

Dit werd vrij algemeen gerespecteerd, 

hoewel wij toch wel regelmatig ten 

prooi waren en zijn aan allerlei flauwe 

grapjes (woordspelingen op de naam 

Voss, “dierenpartij” ,“partij van de die-

ren”, “geloei van die 11e partij”, enz. enz.) 

maar daar zullen ze wel een keer mee 

ophouden en ons maakt dat niet uit.

In de praktijk werden wij deze af-

gelopen maanden onder het werk 

bedolven en wij moesten noodge-

dwongen keuzes gaan maken om in 

staat te zijn om onze speerpunten op 

termijn te kunnen verwezenlijken.

Elke vrijdagavond krijgt ieder fractielid  

via de stadspost van de gemeente de 

agenda voor de politieke markt van de 

donderdag erna in de bus, en maan-

dags komen de bijlagen (soms dikke 

bestemmingsplannen) in de leeskamer 

op het oude raadshuis, waar alle par-

tijen hun kamer hebben, ter inzage. 

Ieder fractielid krijgt van Harry één of 

twee onderwerpen toebedeeld waar 

wij ons in moeten inlezen, en waar 

wij het woord over kunnen voeren op 

de politieke markt, die donderdag-

avond in de diverse  zalen plaatsvindt. 

Na de politieke markt is om de veertien 

dagen dan raadsvergadering, waarin 

kan worden gestemd over de zaken die 

op de politieke markt waren voorbe-

sproken, over moties of andere zaken.

Ja, we hebben onze eigen fractiekamer 

in het oude raadhuisje. In het begin kre-

gen wij, bij gebrek aan andere ruimte, 

de leeskamer toegewezen, maar nu 

is voor ons op de tweede verdieping 

een keurige werkruimte in gereedheid 

gebracht, die wij begin september 

in gebruik hebben kunnen nemen. 

(Jeanco)

Wat hebben wij al be-
reikt?

De fractie heeft in totaal al vier keer 

schriftelijke vragen gesteld, namelijk 

over: de paardenmarkt in Wenum Wie-

sel, de paarden- en ponymarkt in Loe-

nen, de bevordering van elektrische 

mobiliteit en over de evaluatie van 

de wateroverlast en waterschaarste.

De fractie heeft verder een amen-

dement ingediend op de subsidie-

verordening. Dit om het mogelijk te 

maken dat ook projecten rondom 

dieren,  natuur en duurzaamheid in 

aanmerking voor een subsidie kunnen 

komen. Deze motie is aangenomen. 

De fractie heeft ook 4 moties ingediend. 

Drie daarvan gingen over Parc Spelder-

holt in Beekbergen.  In Parc Spelderholt, 

het voormalige pluimveeinstituut gren-

zend aan een Natura 2000 gebied, zijn 

grote bouwplannen. 

Manege Riant wil uitbreiden en op het 

parc gaan zitten, maar om de verhui-

zing te bekostigen moeten er villa’s en 

appartementencomplexen gebouwd 

worden. Zorgondernemer Spelderholt 

(horecaonderwijs voor gehandicapten) 

wil tevens graag een sporthal en stu-

dentenwoningen bouwen. 

De Partij voor de Dieren vindt dat er 

uiterst voorzichtig met dit kwetsbare en 

mooie natuurgebied omgegaan moet 

worden. Daarom hebben wij gevraagd 

om beide plannen niet los van elkaar te 

behandelen, maar geïntegreerd en dan 

vervolgens te bekijken wat de gevol-

gen voor het Natura 2000 gebied zijn. 

Helaas is deze motie niet aangenomen. 

Verder hebben wij het college gevraagd 

om overleg te bevorderen tussen de 

beheerders van sporthal Beekbergen 

en de eigenaren van Parc Spelderholt. 

Is het mogelijk dat de sporthal van 

Beekbergen (ook voor de studenten 

van Spelderholt) uitgebreid kan wor-

den in plaats van een nieuwe sporthal 

op steenworp afstand te bouwen? Het 

college heeft met deze motie inge-

stemd. Tot slot zijn de omwonenden 

erg ontevreden over de bouwplannen 

en daarom hebben wij gevraagd om 

het overleg tussen de omwonenden 

Wantoestanden op Loenense paarden- en 
ponymarkt



en de ondernemers te stimuleren. 

Ook dit heeft het college toegezegd.

Recent heeft de fractie een motie inge-

diend over de toegankelijkheid van het 

Kroondomein. Van 15 september tot 

25 december zijn grote delen van het 

Kroondomein niet toegankelijk voor 

publiek omdat de Koninklijke familie 

hier een jachtprivilege heeft. Let op: het 

Kroondomein is staatseigendom en niet 

in particulier bezit van de Koninklijke 

familie. 

Wij hebben het college gevraagd om de 

tijdelijke sluiting te bespreken met de 

beheerders van het Kroondomein (de 

Koninklijke familie en jachtopzichters). 

De meeste partijen sympathiseerden 

met onze motie, alleen de burgemees-

ter weigerde de motie uit te voeren. De 

discussie over de sluiting van het Kroon-

domein wordt nog verder vervolgd...

Gaten in hekken, door mensen gemaakt

Vrij toegankelijk?

In de nasleep van bovenstaande discus-

sie gaan wij het ook hebben over de 

gaten in de hekken rondom het Kroon-

domein, die Harry steeds maar weer op 

diverse plaatsen aantreft. Opgejaagd 

door jagers ontsnappen de dieren door 

de gaten naar de bewoonde wereld en 

richten daar schade aan. Jagers grijpen 

keer op keer deze schade aan om de 

jacht mede te kunnen rechtvaardigen. 

Wij wijzen geen schuldigen aan van de 

vernielingen, maar hebben wel zo onze 

vermoedens………….

(Maaike)

Mede op aandringen van de Partij voor 

de Dieren heeft wethouder Olaf Prinsen  
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besloten dierenwelzijn in zijn portefeuil-

le op te nemen.  Natuurlijk zullen wij 

Olaf actief steunen en hem tegelijkertijd 

wijzen op die zaken die naar ons mening 

in de vergetelheid dreigen te geraken.

Werkbezoek Peter’s Farm.
Op 20 augustus brachten Harry Voss en Jeanco Lapierre Armande een be-

zoek aan kalvermesterij Peter’s Farm in Uddel.  Vanzelfsprekend is het voor ons 

een taak om goed geïnformeerd te zijn.  Leuk vond men het geenszins maar  

desalniettemin lieten Harry en Jeanco zich uitleg geven over de nieuwe manier 

om kalveren te houden. Commentaar van Jeanco na afloop: “ Dit soort kalvermes-

terij is een hele kleine verbetering vergeleken met de traditionele: ze zitten met 

ongeveer 40 bij elkaar, groot genoeg voor kudde- en hiërarchievorming, waar ze 

erg behoefte aan hebben. Maar het eten is nog altijd verkeerd. Een kalf eet geen 

muesli maar gras en hoort niet geslacht te worden”


