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VOORWOORD 
 
Voor u ligt het zesde jaarverslag van de gemeenteraadsfractie uit Apeldoorn over de 
periode mei 2015 tot en met april 2016. Ook in deze periode is weer veel werk verzet. 
Zo is er eindelijk een start gemaakt met gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid door een 
raadsbreed aangenomen dierenwelzijnsnotitie. Wie had dat durven dromen toen wij 6 
jaar geleden in de raad kwamen en vrijwel alle andere politieke partijen gemeentelijk 
dierenwelzijnsbeleid onnodig vonden?  
Na 6 jaar van vele moties, amendementen en vragen over misstanden voor het 
dierenwelzijn (waarmee we de dierenwelzijnswethouder stapelgek maakten) en vele 
uren om tafel met alle politieke partijen om uitleg te geven waarom dierenwelzijnsbeleid 
belangrijk is en wat erin zou moeten staan, is het eindelijk gelukt. Voor ons gaat de 
notitie nog lang niet ver genoeg, dus we gaan de komende jaren keihard ons best doen 
om nog veel meer punten op te nemen in het beleid. Maar we zijn heel erg blij dat er 
eindelijk een start is gemaakt en dat alle partijen ervan overtuigd zijn dat ook dieren een 
plek verdienen in de gemeentelijke politiek. 
Nog een aantal andere successen: na onze vragen over openstaande winkeldeuren in 
de winter wordt er een proef gestart om het energieverbruik in winkels te verlagen. Door 
moties en amendementen die wij hebben ingediend gaat er substantieel meer geld 
geïnvesteerd worden in de energietransitie. En we hebben een ballonnen-wedstrijd 
kunnen voorkomen en daarmee dierenleed en milieuschade bespaard. 
Het is ook heel fijn dat Apeldoorners zien dat wij ons met hart en ziel inzetten voor 
dieren, natuur en milieu. Zo werd ik voor de raadsvergadering in februari verrast door 
twee meisjes: Julie en Isabelle. Ze kwamen speciaal naar het gemeentehuis met hun 
ouders om me even stil te krijgen. Ik kreeg kleurplaten met dank en lof voor mijn werk 
voor de dieren. "Ik vind het goed wat je doet, ik sta achter je" en "ik vind het hartstikke 
goed wat je altijd voor de dieren doet!" Na de vergadering was er nog een leuke 
verrassing. Enkele Leerlingen van de school voor de pedagogiek uit Amersfoort 
kwamen me feliciteren omdat ze me het meest bevlogen raadslid vonden die met 
duidelijke taal zijn betoog deed. Die bevlogen inzet doe ik overigens niet alleen. Sinds ik 
het om gezondheidsredenen rustiger aan moet doen, zetten fractievertegenwoordigers 
Maaike, Marc en Nathalie zich extra in om ons geluid zoveel als mogelijk te laten zien 
en horen in politieke vergaderingen, op veldwerk en tijdens werkbezoeken. Ook zonder 
de inzet van onze (vrijwillige) fractiemedewerkers Heleen en Jeroen zou onze fractie 
niet zo goed functioneren. Grote dank hiervoor! 
Natuurlijk blijven wij ons komend jaar met hart en 
ziel inzetten voor onze idealen in Apeldoorn. 
Want een betere wereld, begint heel dichtbij… 
Komend jaar zijn wij hard op zoek naar nieuwe 
talenten die zich ook hiervoor willen inzetten. 
Want in 2018 zijn er weer gemeenteraads-
verkiezingen en dan zoeken we nieuwe 
kandidaten. Interesse? Neem svp contact met 
ons op via pvdd@apeldoorn.nl of meldt u aan bij 
het afdelingsbestuur Gelderland. 
 
Apeldoorn, 15 mei 2016 
Harry Voss 
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren Apeldoorn  

mailto:pvdd@apeldoorn.nl
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1. FRACTIE PARTIJ VOOR DE DIEREN APELDOORN 

 
De Apeldoornse fractie bestond in 2015/2016 uit de volgende leden: 
 
Harry Voss, gemeenteraadslid, fractievoorzitter 
Maaike Moulijn, fractievertegenwoordiger 
Marc Bontenbal, fractievertegenwoordiger 
Nathalie Hoogstraten, fractievertegenwoordiger  
Jeroen Juwett, fractiemedewerker 
Heleen Juwett, fractiemedewerker 
Jeanco Lapierre Armande, fractievertegenwoordiger en -medewerker (tot juli 2015) 
 
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/ingediend.  
 
De fractie heeft van mei 2015 tot en met april 2016 13 vragen gesteld, over:  

1. Schriftelijke vragen over laadpaleninfrastructuur (april 2016) 
2. Schriftelijke vragen over natuur- en milieueducatie (febr 2016)  
3. Actualiteitsvragen inzake afschieten gedumpte dieren (febr 2016) 
4. Schriftelijke vragen over energieverspilling winkels (januari 2015) 
5. Schriftelijke vragen over Apeldoorns Knekelveld (dec 2015) 
6. Schriftelijke vragen inzake huisdieren en minima (nov 2015) 
7. Actualiteitsvragen inzake energie in radio kootwijk (sept 2015) 
8. Schriftelijke vragen over voorgenomen kap zomereik Fabianusstraat (sept 2015) 
9. Schriftelijke vragen over megageitenstal (aug 2015) 
10. Actualiteitsvragen inzake diervriendelijke riolen (juli 2015) 
11. Schriftelijke vragen inzake dik trom race (juni 2015) 
12. Actualiteitsvragen “DE DAS IN DE KNEL” (juni 2015) 
13. Schriftelijke vragen inzake agenda stadslandbouw (juni 2015) 

 
De fractie heeft verder 7 moties en 2 amendementen ingediend over: 

- Motie Nooit meer een Westpoint (april 2016, aangehouden) 
- Motie vervolg dierenwelzijn beleid (maart 2016, unaniem aangenomen) 
- Amendement grindbermen Ugchelen buiten (januari 2016, unaniem 

aangenomen) 
- Amendement Here comes the sun (januari 2016, unaniem aangenomen) 
- Motie 32 De duurzame sportvereniging (november 2015, aangenomen) 
- Motie 2 Meer lobbygeld voor openstelling kroondomeinen, motie 9 Sigaar uit 

eigen doos en motie 10 Duurzaam toeristisch toplandschap (november 2015, 
beiden ingetrokken wegens onvoldoende steun) 

- Motie vreemd inzake “Groene Euro’s” (juni 2015, aangenomen) 
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3. COMMUNICATIE 
 
De fractie heeft een Facebookpagina (met 427 volgers) en een Twitteraccount (met 894 
volgers). Daarnaast houdt de fractie de website http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl 
bij. Hieronder vindt u de koppen van de berichten van afgelopen jaar. 
 

 
 
Mei 2015: 

Natura2000 Radio Kootwijk in de Raad besproken 
 
Juni 2015: 

Dassen dupe van verstoringen leefgebied in Apeldoorn 
Partij voor de Dieren start zwartboek Radio Kootwijk 
Partij voor de Dieren ziet een lichtpuntje in strijd voor donkerte (Radio Kootwijk) 
Partij voor de Dieren stelt vragen over Ugchelse ezelrace 
Jaarverslag PvdD Apeldoorn verdient complimenten 
Mestvergister vanuit milieuoogpunt geen oplossing voor mestprobleem 
 
Juli 2015: 

Voorjaarsnota: "We willen niet alleen harde cijfers maar ook daadkracht!!" 
College geeft antwoord op vragen eenden in de put 
Fractie Apeldoorn organiseert politieke meeloopavond 
Partij voor de Dieren Apeldoorn bezoekt Aardehuis duurzaam woningbouwproject 
Onderzoek naar dassenverstoring Loenen begonnen 
 
  

http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/radio-kootwijk-in-de-raad-besproken
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/dassen-dupe-van-verstoringen-leefgebied-in-apeldoorn
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/partij-voor-de-dieren-start-zwartboek-radio-kootwijk
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/partij-voor-de-dieren-ziet-een-lichtpuntje-in-strijd-voor-donkerte
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/partij-voor-de-dieren-stelt-vragen-over-ugchelse-ezelrace
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/jaarverslag-pvdd-apeldoorn-verdient-complimenten
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/feiten-over-mestvergisters
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/voorjaarsnota-we-willen-niet-alleen-harde-cijfers-maar-ook-daadkracht
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/college-geeft-antwoord-op-vragen-eenden-in-de-put
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/fractie-apeldoorn-organiseert-politieke-meeloopavond
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/partij-voor-de-dieren-apeldoorn-bezoekt-aardehuisproject
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/onderzoek-naar-dassenverstoring-loenen-begonnen
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Augstus 2015 

Schriftelijke vragen over megageitenstal 
Diefstal en vernielingen dassenburcht Loenen 
 
November 2015: 

Tent Julianatoren is afgebroken. 
Lobby voor echte natuur op de Veluwe! 
Kritiek PvdD op Meerjarenbegroting gemeente Apeldoorn 
Help mee het dierenwelzijn in Apeldoorn te verbeteren 
 
December 2015: 

PvdD stelt vragen over kadavers wilde zwijnen 
 
Januari 2016: 

Energieverspillende winkels in Apeldoornse binnenstad 
 
Februari 2016: 

Partij voor de Dieren woest over afschieten hangbuikzwijntjes 
Partij voor de Dieren roept GGD op om gezondheidsrisico's van vlees bekend te maken 
Schriftelijke vragen over natuur- en milieueducatie 
 
Maart 2016: 

Nu ook vragen aan provincie over fout wildraster 
Partij voor de Dieren vraagt om mededogen bij huisvesting statushouders 
Werkgroep PvdD Apeldoorn organiseert filmavond 
Dierenwelzijnsnotitie aangenomen! 
 
April 2016: 

Ballonnenwedstrijd Anklaar afgelast na protesten Partij voor de Dieren 
PvdD roept op om Zwitsal terrein duurzaam en groen te maken. 
Motie "De Duurzame Sportvereniging" uitgevoerd!! 
Schriftelijke vragen over laadpalen 
 
 
 
  

https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/schriftelijke-vragen-over-megageitenstal
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/diefstal-en-vernielingen-dassenburght-loenen
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/tent-julianatoren-is-afgebroken
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/lobby-voor-echte-natuur-op-de-veluwe
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/kritiek-pvdd-op-meerjarenbegroting-gemeente-apeldoorn
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/help-mee-het-dierenwelzijn-in-apeldoorn-te-verbeteren
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/pvdd-stelt-vragen-over-kadavers-wilde-zwijnen
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/pvdd-vraagt-zich-af-waarom-winkels-deuren-openhouden-in-winter
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/partij-voor-de-dieren-woest-over-afschieten-hangbuikzwijntjes
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/partij-voor-de-dieren-roept-ggd-op-om-gezondheidsrisico-s-van-vlees-bekend-te-maken
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-over-natuur-en-milieueducatie
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/nu-ook-vragen-aan-provincie-over-fout-wildraster
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/partij-voor-de-dieren-vraagt-om-mededogen
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/werkgroep-pvdd-apeldoorn-organiseert-filmavond
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/dierenwelzijnsnotitie-aangenomen
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. MEDIA 
De Apeldoornse fractie van de Partij voor de Dieren is regelmatig in het nieuws 
geweest, met name in de Stentor, het Apeldoorns stadsblad en op radio Apeldoorn. 
Hieronder vindt u enkele krantenknipsels. Een knipselkrant is in te zien op het 
fractiekantoor. 
 

 

PvdD woest over afschieten hangbuikzwijntjes 
APELDOORN - Een misselijkmakende zaak. Zo omschrijft de Partij voor de Dieren in Apeldoorn het 

afschieten van twee hangbuikzwijntjes afgelopen vrijdag. Woest is de fractie. 

De twee hangbuikzwijntjes, die door iemand gedumpt waren in het Hoenderlose bos, werden door 

boswachters en een opzichter van Faunabeheer afgeschoten. Verschrikkelijk, zo reageert de Partij voor de 

Dieren. ,,De gemeente heeft immers een zorgplicht ten aanzien van zwerfdieren en het doden van deze 

dieren had alleen gemogen wanneer er sprake was geweest van een medische noodzaak of wanneer de 

dieren voor acuut gevaar hadden gezorgd. 

Van beide was geen sprake." De fractie wijst op een filmpje op de site van de Stentor van vrijdag waarop te 

zien is hoe de tamme dieren tot op een halve meter benaderbaar waren. ,,Er waren dus alternatieve 

middelen om de dieren te vangen zoals een verdovingsgeweer of een vangkooi."  

Fractievoorzitter Harry Voss heeft op persoonlijke titel aangifte gedaan bij de politie van het opzettelijk 

doden van de twee hangbuikzwijntjes. De Partij voor de Dieren stelt aankomende donderdag 

actualiteitsvragen aan het college over deze zaak. ,,Er mag in dit soort situaties niet naar het jachtgeweer 

gegrepen worden", aldus de partij.  

Bron: Apeldoorns stadsblad 
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Das onder vuur in Apeldoorn 
APELDOORN - De Partij voor de Dieren eist opheldering over de bedreigingen waaraan 
dassen in de gemeente Apeldoorn blootstaan. De ophef die vorige week ontstond over een 
circustent van de Julianatoren pal naast een dassenburcht staat niet op zich. Zo worden in 
Loenen dassen met gif bedreigd, meldt de partij. 
De PvdD stelt morgen tijdens de gemeenteraadsvergadering 'actualiteitsvragen', naar 
aanleiding van de situatie bij de Julianatoren. Daar staan twee dassenburchten en hun 
bewoners onder druk, zo stellen milieubeschermers. De grote circustent achter in het 
pretpark staat vlak bij een burcht en vlakbij een andere is een skelterbaan aangelegd. 
Dassenburchten zijn net als dassen zelf beschermd, benadrukt de PvdD. ,,Apeldoorn heeft 
de rijkdom dat er verschillende dassenfamilies op haar grondgebied leven. Maar de laatste 
tijd lijken dassen in Apeldoorn steeds vaker te worden verstoord. Niet alleen bedrijven maar 
ook particulieren overtreden de Flora- en Faunawet door dassen te doden, te verontrusten 
en te verstoren." 
Klacht bij de Julianatoren is onder meer dat paden die de dassen op zoek naar voedsel 
gebruiken met gaas zijn afgesloten. Dat is ook het geval naast de Loenermark, meldt 
Janine Dubbelhuis, een van de leden van de PvdD. Samen met gif dat daar als 
onkruidbestrijding tot enkele tientallen meters van een burcht is gespoten vormt dat een 
dubbele bedreiging voor de dassen die daar leven, geeft ze aan. 
Bron: de Stentor 
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