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VOORWOORD 
 
Voor u ligt het twaalfde jaarverslag van de gemeenteraadsfractie uit Apeldoorn over de 
periode 2021. Dit was het laatste jaar voor de verkiezingen. We hebben afgelopen 4 
jaar veel op de kaart gezet met een ambitieus groenplan, er wordt gewerkt met boeren 
aan een landbouwtransitie zonder intensieve veehouderij en er komen klimaatbossen. 
Een aantal van onze successen, waar we blij mee zijn! En onze inzet wordt door 
inwoners zeer gewaardeerd. In de landelijke peilingen staan we op een verdubbeling 
van het aantal zetels. Dat zou heel mooi zijn en hard nodig! 
 
Want tegelijkertijd wordt steeds duidelijker dat de 
noodzakelijke koerswijziging tegen de klimaat- en 
natuurcrisis niet vanzelf gaat. De meeste andere politieke 
partijen willen een beetje vergroenen en gaan ervan uit dat 
we dan kunnen doorgaan, zoals altijd. Dus fossiel vervoer 
vervangen door elektrisch vervoer, een boompje planten als 
je een dikke boom hebt gekapt. Als je vele hectares 
bedrijventerrein aanlegt, leg je ook een paar hectare natuur 
aan en je bent klaar. Maar wij verwachten niet dat het zo 
eenvoudig is. Er moeten echt grotere veranderingen komen 
in onze samenleving en andere keuzes worden gemaakt. 
Niet meer ruimte geven aan nog meer verstening en 
economische groei, maar investeren in groen en 
ecologische bloei. Een bomendeltaplan, natuurinclusieve, 
plantaardige landbouw en meer ruimte voor wandelaars, fietsers en natuurlijk dieren. 
 
Dus onze inzet blijft helaas nog hard nodig. Bijvoorbeeld tegen domme fouten, 
waardoor een sloot in de verkeerde periode werd gebaggerd en heel veel padden en 
andere dieren tijdens de paddentrek gedood zijn. En ook tegen de groeiambities van de 
andere politieke partijen, die maar willen bij bouwen en groter willen laten worden. 77 
hectare bedrijventerrein en 12.500 nieuwe woningen, waarvan een deel in een nieuwe 
woonwijk in de buurt van het Beekbergerwoud. Uiteindelijk blijkt nog steeds dat de 
meerderheid in de raad van Apeldoorn niet door heeft dat mensen hun eigen 
leefomgeving aan het vernietigen zijn. 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 2022 
Maaike Moulijn 
Fractievoorzitter  
Partij voor de Dieren Apeldoorn 
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1. FRACTIE PARTIJ VOOR DE DIEREN APELDOORN 
 
De Apeldoornse fractie bestond in 2021 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 10-jarig 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. 
 

 
De fractie aangevuld met Ingrid Wentink, die als kandidaat 4 op de lijst,  

in 2021 alvast ingewerkt werd.  
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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 2021 12 vragen gesteld, over:  

1. Biodiversiteit versterken doen we samen 
2. Groene mal en ecologische verbindingen 
3. Hittestress 
4. Onafhankelijk onderzoek opening Lelystad Airport 
5. Vragenuurtje over dieren in het circus 
6. Vragen over bescherming van hazen  
7. Groene schoolpleinen 
8. FairTrade Apedoorn 
9. Toezicht en handhaving milieudelicten 
10. Zon op dak 
11. Actualiteitsvragen Natuurbescherming Gelders Natuurnetwerk 
12. Impulsieve huisdieraankopen 

 
De fractie heeft verder 31 moties en 9 amendementen (mede) ingediend over: 

- Bij de sportcampus op de Wegenerlocatie: Motie natuurinclusieve bouw, Motie groen, 
groener, groenst, Amendement duurzame mobiliteit (allen verworpen)  

- Motie vreemd regenbooggemeente (aangenomen) 
- Motie vreemd vrijstelling van giften tot 1200 euro per jaar voor mensen in de bijstand 

(aangenomen) 
- Motie Vreemd toiletten op de trein (aangenomen) 
- 3 moties over de lening aan de Apenheul: Motie Apenheul omvormen naar ecologisch 

opvangpark, Motie Apenheul stoppen met euthaniseren van “surplus”, Motie Apenheul 
opvang apen in nood (allen verworpen) 

- Motie vreemd tegen bovengrondse hoogspanningskabels (aangenomen) 
- Motie vreemd Kanaal Zuid 60 km/uur (aangenomen) 
- Tegen het fietsverbod in de Kapelstraat: motie mobilitijd voor een slimme oplossing en 

Amendement inzake de Kapelstraat (allen verworpen) 
- Bij de voorjaarsnota: amendement kenniscentrum, amendement behoefte aan goed 

geschoold en relevant personeel (investeren in MBO energietransitie), amendement 
natuurlijk kunstwerk, amendement geen topsport, motie onderzoek energiepark Teuge, 
motie veilig naar school fietsen, motie ecologische voetafdruk meten en verbeteren, 
motie geen piek te hoog (luchtkwaliteit), goed meten = weten (straling), motie 
herstelplan energiedoelen en motie tiny houses (allen verworpen of wegens te weinig 
steun ingetrokken); motie schone lucht is van levensbelang is aangenomen. 

- Bij de Regionale Energie Strategie: motie zon op dak en motie integrale aanpak (beide 
aangenomen), motie wij verlangen meer rijksinzet (verworpen) 

- Motie vreemd kroondomein jaarrond open (ingetrokken wegens te weinig steun) 
- Motie vreemd ja ja sticker (verworpen) 
- Motie vreemd Tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn (ingetrokken 

wegens te weinig steun) 
- Bij jaarstukken: motie klimaat op straat (aangenomen), motie klimaatdoelen in zicht 

(ingetrokken na toezegging wethouder), amendement zo ecologisch mogelijk 
(verworpen), amendement schone lucht in een gezonde gemeente (ingetrokken wegens 
te weinig steun) 

- Motie tiny houses (aangenomen) 
- Motie vreemd Kanaal Zuid 60 km/uur (niet in stemming gebracht door ordevoorstel VVD 

om het niet in stemming te brengen) 
- Motie right to challenge en motie Investeer in het opleiden van technici om de 

energietransitie te realiseren (aangehouden na toezegging wethouder) 
- Amendement afkoppelen regenwater (aangenomen) 
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3. COMMUNICATIE 
We hebben een Facebookpagina (met 918 volgers), een Twitteraccount (met 1.176 
volgers) en een Instagramaccount (444 volgers). Daarnaast houdt de fractie de website 
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl bij. Hieronder vindt u de koppen van de 
nieuwsberichten van afgelopen jaar. 
 
19 DEC Fractiemedewerker PvdD redt twee dwergkonijnen van gewisse dood  
1 DEC Apeldoorn heeft focus op het voorkomen van afval.....  
26 NOV Achmea maakt werk van biodiversiteit  
21 NOV Kandidaten PvdD fractie Apeldoorn bekend  
16 NOV Stemverklaring: waarom de Partij voor de Dieren als enige tegen de begroting 
stemt  
1 NOV Onze motie om klimaat- én biodiversiteitcrisis integraal aan te pakken is 
aangenomen  
11 OKT Vliegveld Teuge dicht, klimaatdoelen in zicht!  
4 OKT Femke Zielhuis winnares van Harry Voss award  
29 SEP Zorgen om de groene ambitie van Apeldoorn  
2 SEP Gezellige en informatieve PvdD bijeenkomst op Stadsakkers  
12 JUL Schone lucht is van levensbelang!  
9 JUL Duizenden dieren afgeschoten op de Veluwe om biodiversiteit te beschermen  
5 JUL Wordt Apeldoorn vrij van intensieve veehouderij?  
22 JUN Fractieleden PvdD Apeldoorn brengen werkbezoek aan Apenheul  
9 JUN Suppend afval ruimen voor Wereld Oceanen dag  
2 JUN GroenLinks en Partij voor de Dieren lanceren meldpunt houtrook  
22 MEI 22 mei: Internationale dag van de biodiversiteit. Ga aan de slag in de natuur!  
29 APR Apeldoorn werkt aan een klimaatneutrale stad  
22 APR Inspirerende webinar over biodiversiteit levert veel goede ideeën op  
31 MRT Aanleg zonneparken lijkt voorrang te krijgen op zon op het dak  
30 MRT Actie "Stop corona, red de biodiversiteit", de tussenstand......  
29 MRT Energieneutraliteit in Apeldoorn  
22 MRT Goed nieuws: Apeldoorn krijgt klimaatbossen  
18 MRT Terugblik op Tweede Kamer verkiezingen in Apeldoorn  
5 MRT Ben jij ook klaar met corona? Help dan mee en red onze biodiversiteit.  
4 MRT Jaarverslag van 2020 staat online  
12 FEB Apeldoorn is regenbooggemeente  
8 FEB Openbaar vervoer Apeldoorn in neerwaartse spiraal  
4 FEB Maak kennis met de leden van onze werkgroep!  
3 FEB Denk goed na voordat je een huisdier koopt  
14 JAN Van intensief naar natuurinclusief: de toekomst van de veehouderij krijgt 
vorm....  
4 JAN Toch onrustig verlopen jaarwisseling Apeldoorn ondanks vuurwerkverbod  
 
SUCCESSEN 
 

1. Naar aanleiding van onze motie wordt het gemeentelijk vastgoed steeds 
energieneutraler 

2. Apeldoorn krijgt klimaatbossen! 
3. Apeldoorn wordt regenbooggemeente (eindelijk…) 
4. Tiny houses krijgen een vaste plek in het woonbeleid 
5. De klimaat- en biodiversiteitscrisis gaan in samenhang aangepakt worden. 
6. Onze motie schone lucht is aangenomen 
7. Apeldoornse nieuwbouw krijgt proef met deelauto’s 
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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: 
 

- Verkiezingsactiviteiten 
- Klimaatalarm 
- Zwerfafvalacties, o.a. op world clean up day en suppend tijdens de wereld oceanendag 
- Actie tegen bouw tankstation in groene mal 
- Nationale zaaidag 
- Biodiversiteitsactie en webinar 
- Protestfietstocht in het Kroondomein 
- Climate miles meewandelen 
- Webinar over bollenteelt 
- Webinar toekomst van plantaardige voeding 
- Bijeenkomst Plan B in de praktijk 
- Harry Voss award 
- Houtrookmeldpunt en bijeenkomst over houtrook 
- Zerowasteweek, zie: https://www.youtube.com/watch?v=qvwR1Ehcv24  
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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, ApeldoornDirect en bij de lokale omroepen RTV Apeldoorn en 
SAMEN1 en Omroep Gelderland. Hieronder wat voorbeelden.  

 

 


