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Van de redactie 
Wist u dat Harderwijk een nette gemeenteraad heeft? Een brede coalitie 
werkt goed met elkaar samen en ook is er doorgaans een prima relatie met 
de oppositie. Veel voorstellen krijgen brede steun in de raad en complexe 
projecten worden tot een goed einde gebracht.  
Een mooi voorbeeld van het raadswerk leest u bij Wilco en Andrea die 
samen met andere raadsleden op pad gaan om de stad beter te leren 
kennen.  
Ligt het soms aan het feit dat Harderwijk écht leuk is, zoals Jeroen stelt? 
De volgende kopijdatum is 6 december 2019 
 
 

CDA Harderwijk-Hierden online 

Het CDA Harderwijk-Hierden zendt regelmatig persberichten naar lokale 
media en online nieuwssites. Een gedeelte daarvan wordt opgenomen in de 
lokale kranten en kan hier ook online worden gelezen: 

 

www.cda.nl/gelderland/harderwijk-en-hierden 
www.allesvanharderwijk.nl 
www.harderwijksezaken.nl 
www.hetkontaktharderwijk.nl 
www.harderwijkercourant.nl 
www.destentor.nl/regio/harderwijk 
  

Soms kunt u een CDA bericht vinden door CDA Harderwijk in het zoekvak in 
te typen van de desbetreffende nieuwssite. 

CDA Harderwijk Hierden 

@CDAHarderwijk   

www.instagram.com/cdaharderwijk_hierden  

http://www.allesvanharderwijk.nl/
http://www.harderwijksezaken.nl/
http://www.destentor.nl/regio/harderwijk
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Het nieuwe politieke seizoen 
 
 

Het einde van de zomervakantie betekent 
tegelijkertijd het begin van het nieuwe politieke 
seizoen. Door het CDA Harderwijk Hierden ingeluid 
met de traditionele ledenbarbecue. Ook nu weer 
een mooie en gezellige avond.  
 
Ook in politiek Den Haag is het reces voorbij. Onze 
koning heeft traditiegetrouw op de derde dinsdag van september de 
troonrede uitgesproken. De kern: het gaat goed, maar we moeten ons ook 
voorbereiden op een toekomst die onzeker is. Aan de ene kant zien we dat 
de economie op volle toeren draait. Dat uit zich in een begrotingsoverschot 
voor 2020: er komt 3,4 miljard euro meer binnen dan dat er uit gaat. En 
volgens de berekeningen stijgt de koopkracht gemiddeld met 2%. Daarnaast 
is ook het werkloosheidspercentage met 3,4% laag.  
 
Positieve geluiden. Maar aan de andere kant worden ook 
winstwaarschuwingen afgegeven: “de zon schijnt nog steeds over 
Nederland, maar de schaduwen tekenen zich af”, opende Trouw op 18 
september de krant. Onze welvaart is in grote mate afhankelijk van wat er in 
de wereld gebeurt. De onzekerheden in de wereld zoals de dreigende Brexit 
en de handelsoorlog tussen de VS en China kunnen roet in het eten gooien. 
Daarnaast hebben we ook uitdagingen binnen onze landsgrenzen die 
mensen kunnen raken. Zo hebben we te maken met forse uitdagingen in de 
zorg, de pensioenen, de stikstof-problematiek en ook is het lerarentekort in 
het onderwijs een punt van zorg. 
 
Landelijke voorspoed versus lokale druk 
Los van de uitdagingen die er zijn, is het huishoudboekje van het kabinet 
goed op orde. Gemeenten en haar inwoners merken daar maar weinig van, 
zo luidt de veel gehoorde kritiek. Door de dalende overheidsuitgaven 
ontvangen gemeenten minder geld uit het Gemeentefonds. Terwijl de 
verantwoordelijkheden die door de jaren heen bij gemeenten terecht zijn 
gekomen alleen maar zijn gegroeid. Hierdoor hebben veel gemeenten 
moeite de begroting sluitend te krijgen, waardoor ook de dienstverlening aan 
de inwoners onder druk kan komen te staan. Deze scherpe tegenstelling – 
minder geld, meer verantwoordelijkheden – legt een grote druk op de lokale 
politiek. Die druk vraagt om keuzes. Een goede keuze, een goed besluit, 
vraagt een zorgvuldige afweging van belangen. In Harderwijk zijn deze in 

Door Rob Hammenga, voorzitter 
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het verleden gemaakt, waardoor de gemeente Harderwijk er goed voor 
staat. Maar door de sterke afhankelijkheid van het Rijk blijft dit een continu 
punt van aandacht in de Harderwijker politiek.  
 
We doen goed mee 
Onze partij is bij uitstek de partij die niet alleen oog heeft voor het hier en nu, 
maar juist ook de blik op de toekomst gericht houdt. We zijn een partij die 
handelt vanuit de overtuiging dat Harderwijk ook voor de komende 
generaties een plek is waar het voor iedereen goed wonen, werken en 
ontspannen is.  
U leest in deze CDA Info dan ook over de initiatieven die onlangs door het 
CDA Harderwijk-Hierden zijn genomen om Harderwijk en Hierden niet alleen 
nú aantrekkelijk te laten zijn, maar ook in de toekomst. 
 
 
 
 
  

Het bestuur van het CDA Harderwijk-Hierden 

Op de foto ontbreekt Kitty van Elst 
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Ontwikkelingen AZC 
 

 
 
 
In de commissie Beleid Algemeen van 26 
september jl. was de stand van zaken omtrent 
het AZC het centrale thema. Dit 
informatiemoment kwam onder andere voort 
uit de mondelinge vragen die ik in mei van dit 
jaar aan de portefeuillehouder, de burgemeester, had gesteld.  
 
Ik wilde duidelijkheid over de cijfers (het aantal en de aard) van delicten die 
door bewoners van het AZC worden gepleegd. De politie en het openbaar 
ministerie (OM) konden, naar eigen zeggen, in eerste instantie deze cijfers 
niet geven vanwege de privacy van de bewoners van het AZC. 
 
Cijfers 
Tijdens de presentatie van de politie in deze commissievergadering werden 
deze cijfers alsnog besproken. En wat bleek? Het aantal misdrijven is enorm 
gestegen, van 80 vorig jaar naar 158 misdrijven dit jaar. 68% van de 
misdrijven wordt gepleegd door ‘Veilige Landers’ (zie hierna). Ook de politie 
sprak van “grote zorgen” omtrent deze groei van misdrijven. Deze zorgen 
werden vanzelfsprekend door alle aanwezigen gedeeld.  

 
Urgentie en belang 
De burgemeester heeft in 
mei en juni van dit jaar de 
door ons eerder 
geconstateerde zorgen 
over de overlast en de 
onveiligheid in het AZC, en 
vooral in en om het 
winkelcentrum 
Tweelingstad, in een brief 
aan het Openbaar 
Ministerie (OM) en het 
COA geuit. Gecombineerd 
met onze schriftelijke en 
mondelinge vragen werd 
ook bij het COA, het OM en 

Door Peter Sels (fractievoorzitter) 

namens de fractie 

Open dag op het AZC Harderwijk 

foto: Peter Sels 
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de staatssecretaris de urgentie en het belang van een harde aanpak heel 
duidelijk. Daarom waren bij deze commissievergadering de genoemde 
instanties aanwezig om te luisteren en aan te geven dat er een harde 
aanpak ontwikkeld wordt. 
 
Veilige Landers 
De groep die de meeste overlast en criminele activiteiten pleegt zijn de 
zogenoemde ‘Veilige Landers’. 
Dat zijn mensen, meestal jonge mannen, uit landen waar geen oorlog heerst 
en waardoor er geen noodzaak is om asiel aan te vragen. Het is deze kleine 
groep (1%) die crimineel is en dus voor een hoop ellende zorgt. Toch vragen 
deze mensen asiel aan en komen ze in de procedure en dus ook in ons 
AZC.  
Uitzetten is door allerlei wetgeving niet eenvoudig en snelrecht toepassen is 
ook niet altijd mogelijk. Het gaat erom deze kleine groep te weren. Daar 
moet de aanpak op gericht zijn, want het gaat ten koste van de veiligheid 
van de echte vluchtelingen en van de lokale samenleving. 
 
Veiligheid 
De veiligheid en het 
gevoel van veiligheid is in 
het geding. Hoewel de 
lijnen tussen de betrokken 
organisaties 
(burgemeester, OM, 
politie, COA, ministerie, 
gemeente, ondernemers, 
buurtbewoners) kort zijn 
en er snel gereageerd 
wordt op incidenten, 
voelen vooral oudere 
mensen zich niet veilig, zo 
weet een buurtbewoner te 
vertellen. Dat is natuurlijk 
heel ernstig. De onder-
nemers van het winkelcentrum Tweelingstad hebben veel last van 
winkeldiefstal en andere incidenten en hebben een bewaker in dienst 
genomen om de veiligheid te vergroten. De gemeente betaalt de helft van 
deze kosten. Zij merken echter dat minder mensen hun winkels bezoeken. 
Oudere mensen gaan uit veiligheid liever naar Stadsweiden. De winkeliers 
geven ook aan meer ondersteuning van de gemeente te verwachten op dit 

Het AZC Harderwijk. foto: Peter Sels 
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gebied. De burgemeester heeft toegezegd met hen in gesprek te gaan 
daarover.  
 
Een lerares van de ISK (Internationale Schakelklas), waarin kinderen van 12 
tot 18 uit het AZC leskrijgen, kreeg van haar leerlingen de wanhopige vraag 
te horen: “Waarom wonen er mensen uit veilige landen in het AZC?” Deze 
kinderen slaan de spijker op zijn kop. De kinderen zijn bang voor hun eigen 
veiligheid, zoals veel bewoners van het AZC en zijn tevens bang dat zij ook 
beschouwd worden als overlastgever en crimineel.  
 
Conclusie 
De conclusie van deze zinvolle thema-avond over het AZC is dat de urgentie 
van het probleem duidelijk door iedereen gezien en ervaren wordt. De kern 
van het probleem is een heel kleine groep Veilige Landers die met harde 
hand moet worden bestreden. Als commissie zijn we van mening dat we 
deze groep moeten weren uit het AZC. Het AZC is bestemd voor echte 
vluchtelingen. Zij verdienen bescherming en een veilig onderkomen. De 
criminele groep uit veilige landen moet berecht en zo snel mogelijk uitgezet 
worden. Alle aanwezigen zijn hiervan overtuigd, ook de staatssecretaris. Nu 
nog de concretisering ervan. We houden onze focus hierop gericht. 
 
 
 
 
 
 
 

De gemeenteraadsfractie van het CDA Harderwijk-Hierden staat altijd open 
voor uw suggesties en vragen. Neem gerust contact met hen op, ook om 
een keer een fractievergadering bij te wonen. 
 
De agenda van de gemeenteraad en de commissies is te vinden op  
www.harderwijk.nl -> Organisatie -> Gemeenteraad -> Agenda’s 
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Harderwijk is écht leuk! 
 
 
De afgelopen periode werd ik steeds vaker 
aangesproken door mensen die mij vertelden 
“Harderwijk is echt leuk”. Eerst dacht ik dat 
mensen gewoon een gesprek wilde aanknopen, 
maar steeds meer wordt duidelijk dat mensen het 
gevoel kwijt willen. Waar komt die oprechte 
verbazing en dat leuke gevoel vandaan? 
 
In de gesprekken die ik dan voer zijn het vooral de nieuwe Boulevard, het 
Oude Stadhuis en het Crescentpark die aanleiding zijn voor dat gevoel, 
maar het gaat ook over de nieuwe plannen zoals De Wijde Wellen, 
Waterfront fase 3 of de nieuwe plannen bij het Stationsgebied. Er bruist iets 
in Harderwijk waardoor er veel gebeurt. 
 
Dat is niet enkel een verdienste van een college of een gemeenteraad, dat is 
een samenspel waarbij inwoners en ondernemers en natuurlijk ook onze 
bestuurlijke voorgangers hun aandeel hebben. Dat “samen maken wij 
Harderwijk mooi” klopt dus ook echt. De vraag rijst wel of dit tempo van 
vernieuwing zo kan blijven. 
Want vernieuwing is leuk, maar zorgt natuurlijk ook voor onrust. De vele 
plannen die er momenteel zijn met woningbouw, infrastructuur, 
duurzaamheid en groen zorgen er ook voor dat mensen het toch spannend 
vinden wat er gaat komen en wat er gaat gebeuren. Helemaal als het bij hen 
in de buurt is.  
Als college zijn wij aan het nadenken over welke communicatievorm dan het 
beste past en hoe wij mensen goed kunnen informeren, want dan is er meer 
rust. De Omgevingswet is daarbij het instrument. 
 
Gaan wij dan vanaf nu rustig aan doen? Zeker niet want er gebeurt veel, 
maar dat is ook de wens van de politiek. Er is een positief gevoel in 
Harderwijk over hoe leuk Harderwijk is. Dat gevoel komt vanuit trots en 
vanuit waardering. Waardering voor alle vrijwilligers en hun werk en trots 
omdat het Onze Stad is. Als CDA leveren wij daar een grote bijdrage aan. 
Niet alleen vanuit de politiek, maar bovenal door de CDA leden en CDA 
stemmers die zich meer dan gemiddeld inzetten voor Harderwijk.  
 
Wij gaan door met Harderwijk leuk houden en leuker maken, want 
"Harderwijk is leuk” en dat komt ook door u. Dank!  

Door Jeroen de Jong (wethouder) 
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 (advertenties) 

 
 
  

Slagerij Uit de Bosch 
Kromhoutsteeg 6 
(hoek Vischmarkt) 

Harderwijk 
Telefoon 0341 – 412398 

www.slagerijuitdebosch.nl 
“Een klasse apart” 

http://www.slagerijuitdebosch.nl/
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Veiliger wandelen en fietsen 
 
 
 
Regelmatig gaan we als fractie in gesprek met 
inwoners van Harderwijk en Hierden. We vragen 
ons dan af op welk gebied we misschien iets voor 
hen kunnen betekenen. Twee onderstaande acties 
zijn voortgekomen uit ontmoetingen en 
gesprekken met inwoners. 
 
Wandelpad bij het Zeepad 
Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces heeft het CDA een 
motie ingediend die vraagt om een wandelpad aan te leggen tussen 
zorgcentrum Randmeer en de fietsbrug naar Drielanden. Omwonenden en 
gebruikers van het fietspad (Zeepad) hebben aangegeven dat er regelmatig 
gevaarlijke situaties ontstaan. Het fietspad is veel drukker geworden nu het 
onderdeel uitmaakt van verschillende fietsknooppuntroutes en de wijk 
Drielanden groeit. Veel voetgangers kiezen er echter ook voor om over het 

fietspad te wandelen omdat 
de voor wandelaars 
bedoelde route, langs de 
bebouwing, ronduit 
onprettig is. Veel haakse 
bochten en erg ver van het 
water. De Fietsersbond 
noemde het een 
“postbodepad”. De motie is 
met grote meerderheid 
aangenomen. In 
samenspraak met 
gebruikers en omwonenden 
zal er een voorstel naar de 
raad komen. 

 
Veiligheid Strokelweg 
Maar ook tijdens het zomerreces hebben we niet stil gezeten! Onze tweede 
actie betrof de schriftelijke vragen die we hebben gesteld over het fietspad 
langs de Strokelweg. Het is ongeveer 2 jaar geleden dat we een motie 
hebben ingediend waarin we aandacht vroegen voor donkere plekken in 
Harderwijk en Hierden waar inwoners sociale onveiligheid ervaren. Een van 

Door Gerdien Morren 

namens de fractie 

Wandelaars en fietsers op het Zeepad 
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de genoemde plekken was het fietspad 
langs de Strokelweg. Veel (jonge) 
scouts, sporters en omwonenden 
fietsen hier tijdens de wintermaanden in 
het aardedonker. Uit het onderzoek 
naar aanleiding van de motie is naar 
voren gekomen dat dit fietspad in 
Natura 2000 gebied ligt en dat er 
daarom maximaal 4 verlichtings-
objecten bijgeplaatst zouden mogen 
worden. Het blijkt nu dat deze 4 nooit 
zijn geplaatst, maar we vragen ons ook 
af of dit wel voldoende zal zijn. Natura 
2000 is een groot goed maar het is 
vreemd te moeten constateren dat de 
tennisbanen, atletiekbaan en 
voetbalvelden ’s avonds baden in het 
licht en de gebruikers daar in het 
donker naar toe moeten fietsen. We 
willen ons als CDA inzetten voor 
voldoende verlichting zodat hier een 
veiliger fietspad ontstaat. Daar zijn 
volgens ons verschillende mogelijkheden voor. Vanwege de vakantieperiode 
zullen we wat langer moeten wachten op antwoord. Waarschijnlijk zal dat er 
begin oktober zijn. 
 
  

Fietsers te gast op de Boulevard 
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Veilig uitgaan in Harderwijk  
 
 
 
 
Op zaterdag 21 september ben ik met een 
afvaardiging van de gemeenteraad een avondje 
wezen stappen in Harderwijk. Dit avondje 
stappen stond in het teken van Veilig Uitgaan. 
Hoe veilig is het uitgaansleven nu eigenlijk in 
Harderwijk en wat zijn de onderwerpen die nog verbeterd kunnen 
worden?  
 
De avond begon in het politiebureau. Daar werden wij ontvangen door een 
aantal ambtenaren van de gemeente die zich bezighouden met horeca en 
de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU). Daarnaast waren er een aantal 
horecaondernemers, boa’s en de wijkagent aanwezig. 
Wij kregen eerst een korte uitleg over de KVU. In het KVU- project werken 
de politie, horeca, gemeente en bewoners samen om de veiligheid te 
vergroten en de overlast in het uitgaansgebied te verminderen.  Horeca en 

Door Andrea Oosting-Klock  

namens de fractie 

Foto-impressie van Andrea Oosting 
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politie zijn samen na sluitingstijd om 04:00 op straat aanwezig om het 
uitgaanspubliek te vragen rustig naar huis te gaan. Dit om overlast in de 
buurt zoveel mogelijk te beperken. Alle partijen zijn tot op heden erg 
tevreden over deze maatregel en het KVU-project. Bijna alle 
horecaondernemingen in de binnenstad zijn hierbij aangesloten en er zijn 
korte lijntjes met de politie. 
 
Vervolgens kregen wij van de aanwezige boa’s een korte presentatie over 
het gebruik van alcohol onder de 18 en de controles die worden uitgevoerd 
bij de diverse horecaondernemingen en evenementen. In 2019 zijn er al 
ruim 40 jongeren (onder de 18) die een halt-verwijzing hebben gehad omdat 
zij alcohol hebben genuttigd in het openbaar. 
Aansluitend kregen wij de gelegenheid om bij het cameratoezicht te kijken. 
Erg interessant om te zien welke plekken de politie allemaal met de 
camera’s in de gaten kan houden. Deze beelden worden maximaal 14 
dagen opgeslagen en zijn ondersteunend aan de boa’s en politieagenten op 
straat en ondersteunend bewijsmateriaal voor de processen-verbaal. De 
politie en de boa’s zijn dan ook erg blij met dit hulpmiddel. 
 

Om 22:30 mochten wij aansluiten bij 
de briefing van de politie en daarna 
zijn wij de stad in gegaan en hebben 
wij een rondje langs een aantal 
horecaondernemingen en 
‘hangplekken’ gedaan. Goed om dit 
eens met eigen ogen te zien. Als 
aandachtspunt kregen wij mee dat 
het parkeren (met name de hoek 
Vijhestraat-Bruggestraat) gezien 
wordt als een probleem en veel 
overlast kan veroorzaken. Ook het 
ontbreken van een openbaar toilet 
wordt ervaren als gemis. Om 02:00 
mogen horecaondernemingen geen 
mensen meer binnenlaten, maar wat 
als je toch naar het toilet moet? 
 
Om 00:30 hebben wij met z’n allen 
een drankje gedronken bij Walhalla 
om deze informatieve en toch ook 
gezellige avond af te sluiten.  
  

De Bruggestraat op vrijdagmiddag 
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Hoe Harderwijk een kindercollege 
kreeg en wat er aan vooraf ging 
 
 
 
Het begon met het voorbereiden van een motie. Mijn 
voorbeeld was het kindercollege in Ede waar één van 
mijn kleinzonen kinderwethouder is. Daarna heb ik 
gesproken met de burgemeester en de griffier en op 
13 september 2018 een motie in de raad. De CDA-motie ‘Instellen 
Kindercollege Harderwijk’ werd unaniem aangenomen. 
 
In het voorjaar van 2019 was duidelijk hoe de werving van de kinder-
burgemeester en kinderwethouder opgepakt zou worden. Er verschenen 
advertenties en foto’s in de plaatselijke kranten en grote foto’s in bushokjes, 
waarin kinderen opgeroepen en uitgedaagd werden zich op te geven via de 
website. Vijftien kinderen ‘solliciteerden’. Zij stuurden een filmpje in en 
mochten een presentatie geven voor een vakjury waarbij zij vertelden 
waarom zij dé kandidaat waren voor het kindercollege. Ook familie en 
vriendjes waren op die feestelijke vrijdagmiddag vlak voor de zomervakantie 
aanwezig. 
 
Respect voor alle kandidaten maar Isabella en Nino kwamen uiteindelijk als 
de besten uit de bus. In de maand van de burgerschap, op 10 oktober, aan 
het begin van de raadsvergadering, zullen zij geïnstalleerd worden en krijgt 
Isabella de door kinderen ontworpen ambtsketen omgehangen.  
 
Met de installatie van het 
kindercollege is er een vorm 
gevonden om kinderen 
tussen 10 en 13 jaar bij de 
lokale politiek, en besluiten 
die hen aangaan, te 
betrekken. Tevens kan het 
kindercollege een opmaat 
zijn voor een 
Jongerenraad/Kinderraad. 
  

Door Ida Stoevelaar-Zijsltra  

namens de fractie 

Verkiezing van het kindercollege 
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Harderwijk gastvrij voor 
iedereen 
 

 
 
Wellicht heeft u de afgelopen weken het onderwerp 
rolstoeltoegankelijkheid met regelmaat voorbij zien 
komen in de lokale kranten of op social media. 
 
Afgelopen zomer werden we via social media als CDA 
uitgedaagd door Harderwijker Ralph Stoové om te ervaren hoe het is om als 
fysiek gehandicapte in een rolstoel door het centrum van Harderwijk te 
bewegen. Ralph Stoové is het afgelopen jaar ziek geworden en daardoor 
steeds minder in staat om zijn spieren te gebruiken. Naast het CDA waren 
ook Thijs Melkert (D66) en Wilco Bos (PvdA) uitgedaagd en zijn we deze 
uitdaging samen aan gegaan.  
 
Onderweg hebben we kunnen ervaren dat er op veel plekken in de 
binnenstad niet is gedacht aan mensen met een fysieke beperking. Dit 
zagen we terug in te hoge stoepen aan de Vitringasingel en bij de 
parkeergarage Vuldersbrink door verkeerd geplaatste paaltjes en 
invalideparkeerplaatsen waarbij je als gehandicapte bijna niet kunt 
uitstappen. Ook bij het Huis van de Stad is er een invalideparkeerplaats die 
amper te gebruiken is door fysiek gehandicapten, omdat daarbij de auto op 
een helling staat. Dit terwijl er nog geen 10 meter verder een prachtig vlak 
stuk is waar prima geparkeerd kan worden.  
 
Na de tour door de binnenstad en over de Boulevard en het Strandeiland 
zijn we bij elkaar gaan zitten en kwamen we al snel tot de conclusie dat hier 
iets aan gedaan moest worden.  
Deze ervaring had ons namelijk doen beseffen dat er actie ondernomen 
moet worden en dat de obstakels, zowel groot als klein, aangepakt dienen te 
worden. Daarom heb ik namens het CDA, D66 en PvdA op 19 september in 
de gemeenteraad een voorstel ingediend om op korte termijn het kleine leed 
op te lossen. Voor de grotere obstakels hebben we aan het college 
gevraagd om met een voorstel te komen hoe dit op te lossen. Tevens 
hebben we gevraagd om bij toekomstige projecten in de openbare ruimte 
mensen te betrekken die een fysieke en/of visuele beperking hebben.  
 

Door Wilco Mazier 

namens de fractie 
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In de tussentijd was ik 
namelijk ook benaderd door 
een tweetal Harderwijkers 
die de berichten in de krant 
gelezen hadden en vonden 
dat er ook aandacht moet 
zijn voor mensen met een 
visuele beperking. Terecht! 
Daarom hebben we dit ook 
meegenomen in het 
voorstel. 
  
Dit voorstel, ook wel motie 
genoemd, werd door een 
overgrote meerderheid van 
de gemeenteraad gesteund 
en mee ingediend. Het 
college, bij monde van onze 
CDA-wethouder Jeroen de 
Jong, reageerde ook 
positief op de motie en gaf 
aan serieus werk te willen 
maken van de 
toegankelijkheid van 
Harderwijk voor mensen 
met een fysieke en/of 
visuele handicap. Hiervoor 
wordt een projectleider aangesteld en een klankbordgroep opgericht met 
daarin ervaringsdeskundigen die de gemeente gaat adviseren.  
 
Het allermooiste komt eigenlijk nog en dat is dat de volgende ochtend direct 
door de gemeente (lees wethouder) actie is ondernomen door de 
parkeerplek bij het Huis van de Stad te verplaatsen. 
 
De initiatiefnemer Ralph Stoové was super enthousiast hoe we dit als 
gemeenteraadsleden hadden opgepakt en de wethouder hier een vervolg 
aan gegeven heeft. Een voorbeeld voor veel gemeenten! 
 
Als CDA vinden we dit Goed voor Elkaar! 
  

De bijzondere obstakels in de Bruggestraat 
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Opening nieuwe accommodatie  
MHC De Mezen 
 
 
 
 
Zaterdag 31 augustus jl. is de nieuwe 
accommodatie van MHV De Mezen onder grote 
belangstelling geopend. Het nieuwe complex 
bestaat uit een prachtig nieuw clubhuis omringd 
met één zand kunstgrasveld en twee water kunstgrasvelden. 
 
Rondom het tweede waterveld heeft het CDA een belangrijke rol gespeeld. 
Bij de planvorming was sprake van twee zandvelden en één waterveld. Vlak 
voor de besluitvorming werden wij door het bestuur van de MHC De Mezen 
benaderd of één van de geplande zandvelden vervangen kon worden een 
waterveld. Het voordeel van een waterveld is een minder groot risico op 
blessures, maar ook dat de balsnelheid beter is. De investeringskosten voor 

Door Dennis Koning 

namens de fractie 

De nieuwe accommodatie van MHZ De Mezen 
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een waterveld of een zandgras verschillen niet significant. Dit waren 
voldoende argumenten om hier als CDA positief tegenover te staan.  
 
Samen met de VVD hebben wij in juni 2017 het initiatief genomen om het 
voorstel aan te passen. Daartoe hebben wij bij de behandeling van de 
kadernota een amendement ingediend die door een meerderheid van de 
raad is aangenomen.  
 
Dit heeft geleid tot een uniek amateurhockey-complex. Er zijn steeds meer 
verenigingen die overstappen naar een water kunstgrasveld. Maar er zijn er 
maar weinig verenigingen die kunnen zeggen dat zij er twee hebben. Wij zijn 
er trots op te kunnen zeggen dat wij ons steentje hieraan hebben kunnen 
bijdragen. #goedvoorelkaar  
 
 

Vanuit het bestuur 
 
 
Ledenbarbecue en geboortenieuws 
Op vrijdagavond 13 september vond 
de jaarlijkse CDA-ledenbarbecue 
plaats. We waren wederom te gast bij 
Ontmoetingstuin De Rietmeen. Het 
was een gezellige ontmoeting met 
bijna 50 leden, fractie, bestuur en 
wethouder. We hebben genoten van 
het mooie weer, heerlijk vlees van 
slager Uit de Bosch en vis van Dries 
van de Berg. Ook voor de vegetariërs 
was er volop keus. De kinderen 
vermaakten zich in de tuin en met de 
diverse skelters op het verkeersplein.  
Mogen we volgend jaar ook (weer) op 
uw komst rekenen? 
Op de foto’s staat onze voorzitter Rob 
met zijn jongste zoon Sepp. Sepp 
werd geboren op 10 juli. We feliciteren 
Rob en José met zijn geboorte. 
 
  

Door Cor Jan Korevaar 

CDA barbecue 

De voorzitter met zoon Sepp en  

chef-kok(Wilco Mazier) tijdens de   
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Vergroten van de vijver en verbreden van de basis 
Het bestuur is de afgelopen maanden bezig geweest met diverse 
vervolgacties naar aanleiding van de evaluatie van de verkiezingsuitslag 
2018. We doen dit in nauwe samenwerking met de fractie en wethouder. 
Een belangrijke taak van het bestuur is de huidige en toekomstige 
bemensing van de fractie en het bestuur zelf. We zijn actief bezig om nieuwe 
mensen benaderen voor een rol binnen onze afdeling. Rob heeft hier in de 
vorige CDA Info eveneens iets over verteld. Misschien wilt u zelf een 
actieve(re) rol vervullen of kent u iemand die daarvoor geschikt is, geef het 
dan aan ons door. Iemand hoeft daarvoor op dit moment nog geen CDA-lid 
te zijn. 
 
De ALV op 13 november 
In onze komende 
ledenvergadering hoort u 
meer over de initiatieven 
die we als afdeling 
ondernemen.  
De ALV is op woensdag 13 
november in het 
gerenoveerde stadhuis. 
Kenners Gerdien Morren 
en Jeroen de Jong 
verzorgen die avond een 
speciale rondleiding. Een 
avond om niet te missen! 
Voelt u zich vrij een 
introducé mee te nemen. 
De uitnodiging met de 
volledige agenda heeft u 
ontvangen bij deze CDA 
Info. 
We hopen u te zien op 13 
november! 
 
 
 
  

Jeroen de Jong en Gerdien Morren geven  

de rondleiding in het gerestaureerde Stadhuis 
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Van de ledenadministratie 
 
We begroeten twee (hernieuwde) CDA-leden binnen onze afdeling: 
 
De heer L.M. Sloot, Academiestraat 4, 3841 ES Harderwijk 
 
Mevrouw G.W. Kamphuis-Lammers, Sonnevancklaan 2, 3847 LC Harderwijk 
 

 
Agenda 
 

 

 

 

9 november 2019 AppèlXL: CDA congres over de nieuwe koers 
Meer informatie op www.cda.nl 

13 november 2019 CDA Najaars ALV 
20.00 u Oude Stadhuis, Markt, Harderwijk  
met een rondleiding door het Oude Stadhuis 
De uitnodiging ontvangt u bij deze CDA Info 

 
   

De CDA ledenbarbecue op 13 september was goed bezocht 



 

CDA Info 

Oktober 2019 

23 

(advertenties) 
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Wethouder en Gemeenteraadsfractie 

 

J.L. de Jong (Jeroen) 
Stationslaan 18 
3842 LA Harderwijk 
Tel. 06-21541421  
j.dejong@harderwijk.nl 
   @jeroendj 

Wethouder van  
Bedrijfsvoering, 
ruimte en mobiliteit  

 
 

 

P.J. Sels (Peter) 
Vollenhovenmeen 18 
3844 ND Harderwijk 
Tel. 0341-433185 
p.sels@harderwijk.nl 
    @PeterJSels 

Gemeenteraadslid 
Fractievoorzitter 
Commissies:  
Beleid Algemeen, 
Presidium 

 

Gerdien Morren 
Blokhuis 15 
3841 EA Harderwijk 
M 06-54262276 
g.morren@harderwijk.nl 

Gemeenteraadslid 
Fractiesecretaris 
Commissie: 
Ruimte 

 

W. Mazier (Wilco) 
Braambergerhout 40 
3845 HH Harderwijk 
M 06-26322163 
w.mazier@harderwijk.nl 
   @mazierw 

Gemeenteraadslid 
Commissie: 
Samenleving 

 

I. Stoevelaar-Zijlstra (Ida) 
Turfbergerhout 55 
3845 JP Harderwijk 
Tel. 0341-267522 
i.stoevelaar@harderwijk.nl 
   @stoevelaarida 

Gemeenteraadslid 
Commissie: 
Ruimte 

 

D. Koning (Dennis) 
Ir. Lelystraat 13 
3841 JV Harderwijk 
M 06-55751483 
d.koning@harderwijk.nl 
   @dkoning74 

Fractievertegenwoor
diger 
Commissie:  
Samenleving 

 

Andrea Oosting-Klock 
Tonselsedreef 112 
3845 DR Harderwijk  
a.oosting@harderwijk.nl 
    @andreaklock1982 

Fractievertegenwoor
diger 
Commissie:  
Beleid Algemeen 
Campagneleider 
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Afdelingsbestuur CDA Harderwijk-Hierden  
Voorzitter: 
R. Hammenga (Rob) Tel. 06-31966199 
Langekamp 12 hammenga@gmail.com 
3848 DX Harderwijk 
  

Secretaris: 
C.J. Korevaar (Cor-Jan) Tel 06-51301402 
Dassenbergerhout 27 secretaris.cdaharderwijk@gmail.com 
3845 HG Harderwijk  
 

Penningmeester: 
A. Werkman (Arno) Tel 06 43378503 
Bachdreef 5 arnowerkman@hotmail.com 
3845 AB Harderwijk 
 

Overige leden: 
C.J.C.M. van Elst-van Schaijik (Kitty)  Tel 06-82328114 
Rietgorsmeen 149 kittyvanelst@gmail.com 
3844 ZP Harderwijk  
 
O. Maarleveld-Kampherbeek (Olga)  Tel 06-53360999  
Ganzekamp 1 olga@styx-uitvaart.nl  
3848 BE Harderwijk 
 

 
 

Campagneleider (geen bestuurslid): 
Andrea Oosting-Klock  Gegevens zie fractie 

 
 
Ledenadministratie CDA 

De ledenadministratie wordt verzorgd door het CDA bureau in Den Haag, te bereiken 
via leden@cda.nl of 070 - 342 48 85.Coördinator van de ledenadministratie van de 
afdeling Harderwijk-Hierden is de heer A.G.M. (Ton) de Hoop.  
Email tondehoop@solcon.nl, tel 0341 420702. 

 
 

Rekeningnummer CDA 

Het IBAN van het CDA Harderwijk-Hierden is: 
NL29 RABO 03869 63 185  t.n.v. CDA Afd. Harderwijk-Hierden 
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Colofon 
De CDA-Info is het officiële periodiek van de afdeling Harderwijk-Hierden en wordt 
uitgegeven door het bestuur van de afdeling en verschijnt viermaal per jaar. 
Artikelen van de leden van de gemeenteraadsfractie van het CDA in de gemeente 
Harderwijk worden geplaatst onder verantwoordelijkheid van de 
gemeenteraadsfractie en zijn als zodanig herkenbaar. 
 
Hoofdredacteur: Rob Hammenga 
Eindredacteur: Roelof Potters 
Redactie:  Cor Jan Korevaar, Marjoleine Brielsman en Dennis Koning 
Adres redactie: Dassenbergerhout 27, 3845 HG Harderwijk 

 Tel. 06-5130 1402 
Emailadressen:  secretaris.cdaharderwijk@gmail.com / brielsman.m@kpnplanet.nl 
 
Voorpagina: De nieuwe muziekkoepel in het Plantagepark  

Foto Marjoleine Brielsman 
 
De meeste foto’s in de CDA Info zijn gemaakt door Marjoleine Brielsman of afkomstig 
van www.cda.nl. Tenzij anders aangegeven. 
 
Deze Info is verzorgd door: :   

Marie Curiestraat 6    3846  BW Harderwijk           
Tel. 0341-431887     E print.dewissel@careander.nl 

 

 

 

Wijkposten  
Coördinatie wijkposten: De heer W. Buitenhuis – Bleek 56  0341-412735 

D.R. Potters  EE Prinsessenlaan 4  06-15838136 
H.J. Deuring  S1 Vlierburgweg 29  0341-418393 
I. Stoevelaar-Zijlstra DL Turfbergerhout 55  0341-267522 
J. Sels   SB Vollenhovemeen 18  0341-433185 
J. ter Steeg  W2 Wieringenmeen 2  0341-420228 
J. Wajer   H2 Zuiderzeestr.w. 51 - Hierden 0341-451677 
J.A. van der Weiden WH/S2 Goeman Borgesiuslaan 9 0341-416589 
K. Zomer   W1 Weth Janssenlaan 278 0341-417366 
L. van der Jagt  ZB/SB H. Stevinstraat 7  0341-422830 
O. Maarleveld  SH Ganzekamp 3  06-53360999 
P. Olofsen  H1 Hierdensweg 45  0341-412654 
T. de Hoop  F Eendekamp 56  0341-420702 
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(advertentie) 
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