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regelvrije bijstand

Jong in Harderwijk

Samen voor
een Sociaal
Harderwijk

Met een mooie kandidatenlijst gaan we
met de PvdA de verkiezingen in. We
nemen afscheid van Graddy Sondern, die
na 12 jaar raadslidmaatschap en 8 jaar
fractievoorzitterschap het stokje
overdraagt aan de volgende generatie.
Graddy, bedankt voor al je inzet! Op onze
website kunt u al onze standpunten
vinden, maar ik wil toch graag onze
speerpunten er even uitlichten. Want dat
zijn natuurlijk onze prioriteiten de
komende vier jaar. Niet alleen voor ons
werk in de gemeenteraad, maar ook in de
onderhandelingen voor een nieuw college.
Afgelopen zomer is de PvdA met veel
inwoners in discussie geweest, zowel op
straat als online. Met de uitkomsten zijn
we als partij aan de slag gegaan en
1 hebben we acht speerpunten vastgesteld:
Jeugdwerkeloosheid, kleinschalige zorg,
goedkope woningen, leefbare wijken met
eigen voorzieningen, koopzondag,
kinderarmoede, groenonderhoud en een
bruisende binnenstad met een eigentijds
en volwaardig theater.
U kunt ervan op aan dat we ons de
komende vier jaar keihard hiervoor zullen
inzetten! En daarnaast kunt u onze
raadsleden ook altijd aanspreken. Niet
alleen op hun werkzaamheden, maar ook
om concrete zaken te delen. We blijven
graag in gesprek! Ik hoop van harte dat u
gaat stemmen op 21 maart en wens u
veel leesplezier!
Wilco Bos
Lijsttrekker PvdA Harderwijk

Dit is een uitgave van PvdA Harderwijk.
Voor meer informatie:
harderwijk.pvda.nl
facebook.com/PvdAHarderwijk
twitter.com/PvdAHarderwijk

Interview
tekst Laurens de Kleine en Wilco Bos
(Paspoort pagina 3: Wilco Bos)
beeld Karin Huizendveld

"Experimenten met zogenaamde regelvrije
bijstand zou ik ook graag in Harderwijk willen
zien"

Het stokje wordt
overgedragen

W

Wilco Bos is de nieuwe lijsttrekker van
de Harderwijkse Partij van de Arbeid
en volgt daarmee Laurens de Kleine
op. Laurens blijft wel actief in de
Harderwijkse politiek. Hij staat op de
lijst op de derde plek, en is tevens de
wethouderskandidaat namens de
PvdA. Voor dit magazine interviewen
Wilco en Laurens elkaar over
Harderwijk, achtergrond en idealen.
Laurens: Een interview met de 34
jarige Wilco Bos laat me zien wat er
voor een gedreven sociaal democraat
voor me zit. Hij is de nieuwe
lijsttrekker voor de PvdA Harderwijk
geworden en neemt daarmee het
stokje van ondergetekende over. Maar
Wilco, waarom heb je je gekandideerd
voor het lijsttrekkerschap?
Wilco: In de afgelopen periode zijn er
in de raad een aantal thema’s
onderbelicht gebleven waardoor de
coalitie er te gemakkelijk mee weg
kwam. Ik vond het bijvoorbeeld
ongelofelijk dat er zoveel miljoenen in
de verbouwing van het stadhuis
werden gestopt en als er door ons
aandacht gevraagd werd om iets
extra’s te doen om kinderarmoede te

bestrijden, werd er niet thuis gegeven.
Harderwijk is een prachtige,
welvarende gemeente, maar er zal
minder geld naar prestigeprojecten
moeten gaan en meer investeringen in
de sociale kant van onze stad’.
Gelukkig heeft de PvdA daar altijd wel
voor gestreden en zal dat de komende
jaren blijven doen. Als lijsttrekker
denk ik een goede bijdrage aan het
debat in de raad te kunnen leveren en
het sociaaldemocratische geluid in
Harderwijk naar voren te brengen’. En
Laurens, je bent nu 16 jaar actief in de
Harderwijkse politiek. Wat drijft je om
je opnieuw kandidaat te stellen, en
waarom niet meer als lijsttrekker?
Laurens: Ik doe dit werk al 16 jaar met
heel veel plezier en energie en zal dit
ook blijven doen. Maar op een gegeven
moment is een partij ook toe aan
nieuwe mensen. We hebben nu goede
nieuwe kandidaten en ik breng graag
mijn ervaring over. Met mijn
bestuurlijke ervaring kan ik nu juist
een andere rol vervullen en hopelijk
namens de PvdA in het college ervoor
zorgen dat er in Harderwijk andere
keuzes gemaakt worden.

paspoort

tekst
beeld

Er is nog steeds ongelijkheid en we
moeten alles in het werk stellen om
dat te bestrijden. Eén van mijn
belangrijkste drijfveren is dat ik Nel
Gerritsen op haar sterfbed beloofd heb
me te blijven inzetten voor de minima.
In Harderwijk groeien ongeveer 400
kinderen op in armoede. Dat mogen
we echt niet tolereren. We moeten
alles in het werk stellen om deze
kinderen mee te laten doen. Op school,
maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld in
een sportvereniging. En natuurlijk kun
je je niet alleen met één thema
bezighouden. Politiek is veel meer.
Waar wil jij je sterk voor maken?
Wilco: Ik zou graag zien dat we
jongeren meer en beter aan de stad
kunnen binden doordat ze makkelijker
aan een huis kunnen komen. Verder
blijf ik aandacht vragen voor de
werkgelegenheid. Banenplannen staan
al jaren in de begroting, maar er
gebeurt te weinig concreet.
Experimenten met zogenaamde
regelvrije bijstand zou ik ook graag in
Harderwijk willen zien. Mensen
komen dan uit een vicieuze cirkel van
wantrouwen. Zie jij ook

Ontroerd door: De vele (on)
zichtbare mantelzorgers
Trots op: Onze kandidatenlijst!
Drijfveer: Ook door het
veranderen van kleine dingen
kun je mensen helpen
Boek: David Baldacci, Dan
Brown, Andreas Esbach
Krant: Lokale kranten, voor het
kleine nieuws dichtbij de
mensen
Radio: 3FM
Beste tv-programma: House of
Cards
Eten: Zelfgemaakte snert
Vrije tijd: Gezinstijd! Van lego en
spelletjes tot lekker samen
zwemmen
Muziek: Heel breed, van Rock en
Metal, tot ontroerend en
breekbaar als Lisanne Spaander
en Maaike Ouboter
PvdA’er: Lutz Jacobi
Favoriet moment: De geboorte
van mijn kinderen
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mogelijkheden voor werk?
Laurens: Ik wil graag meer sociale
ondernemingen naar Harderwijk
halen. Deze ondernemingen kun je
helpen door goede voorwaarden te
scheppen, bijvoorbeeld in
grondprijzen. Een sociale
onderneming draait niet alleen om
winst, maar ook om maatschappelijke
winst, door mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen
en te begeleiden. Wie is jouw
belangrijkste inspiratiebron en
waarom?
Wilco: Ik heb Hans Spekman in zijn
Utrechtse tijd meegemaakt, en dat was
echt wel een voorbeeld van hoe je
politiek hoort te bedrijven. Datzelfde
geldt voor Lutz Jacobi. Dit zijn politici
die niet alleen in de bankjes zitten,
maar veel op straat te vinden waren.
Luister naar mensen en laat je
inspireren. En Lutz heeft zowel in
Friesland als in de Tweede Kamer
altijd laten zien dat idealen het
belangrijkste zijn. Uiteindelijk draait
de politiek om mensen en dat moeten
we niet vergeten’. Hoe zit dat bij jou?

Laurens: Ik ben lid geworden toen ik
achttien was, in de tijd van Joop den
Uyl. Joop kwam net als ik uit een
gereformeerd nest. Hij heeft
geworsteld met waar hij zich thuis
voelde, bij welke politieke stroming.
Hij was heel benaderbaar en zette zich
onvermoeibaar in. Met zijn manier van
politiek bedrijven heeft hij mij altijd
geïnspireerd, juist door met beide
benen op de grond te blijven staan. Net
als bijvoorbeeld Jan Schaeffer en
Marcel van Dam in zijn goede tijd. Wat
is jouw achtergrond eigenlijk?
Wilco: Ik ben opgegroeid in een
christelijk gezin. Daar is omzien naar
elkaar met de paplepel ingegoten. De
keuze voor de PvdA is daar uiteindelijk
ook uit voort gekomen. In de politiek
van de Christelijke partijen miste ik
vaak het omzien naar elkaar, bij de
PvdA staat dat centraal. Wat wil je de
lezer tot slot nog meegeven?
Laurens: Voor een goed en sterk
sociaal geluid is een grote Partij van de
Arbeid belangrijk! Ik hoop dat de
Harderwijker kiezers dat ook vinden.

Lucelle in gesprek
tekst Lucelle Deneer en Hans-Peter
Lassche
beeld Picture People

‘Ik heb geen haast om hier weg te komen…’
hoor ik hem beslist aan de andere kant van de
lijn zeggen.

Jong in
Harderwijk

naar school en als vervolgopleiding kiezen mijn
toch best kritische vmbo-leerlingen vaak voor
Landstede. Harderwijk zou zich best mogen
inzetten voor een aantal hbo-dependances,
zoals een pabo of een economische opleiding.
Een student psychologie geeft zelfs aan geen
haast te maken met op kamers gaan. “Als het
druk is met mijn studie kan ik altijd bij
studievrienden in Utrecht terecht, maar verder
ben ik in de weekenden graag in Harderwijk,
waar ik actief ben bij de hockeyclub en waar ik
ook gewoon mijn bijbaan heb.”

Het voelt hier
vertrouwd

H

Hoe anders reageerden jongeren in gemeenten
waar ik hiervoor lesgaf. In Lelystad en Almere
droomden de meeste jongeren ervan om na het
behalen van de onmisbare startkwalificaties te
vertrekken naar Amsterdam, Utrecht of
Rotterdam. Daar gebeurt het, daar kun je echt
uitgaan. Dat sentiment kom ik hier nauwelijks
tegen. De meeste jongeren die ik spreek zien hun
toekomst als vanzelfsprekend hier in Harderwijk.
Ik kom allerlei redenen tegen waarom het
jongeren hier prima bevalt. Het voelt hier
vertrouwd en ook veilig, veiliger dan in de grote
stad. Wel worden vaak de verschillende
onverlichte tunneltjes of fietspaden zorgvuldig
gemeden, maar dat zouden ze elders ook doen.
Neemt niet weg dat daar best iets aan gedaan zou
mogen worden. Jongeren gaan hier met plezier

Kan de gemeente dan rustig achterover leunen?
Nee, natuurlijk niet. Want er moet wel iets zijn
om naar terug te keren of om onze jongeren
hier te houden. Harderwijk zal dus constant
moeten investeren in betaalbare woningen voor
starters en zich moeten blijven inzetten voor
voldoende werkgelegenheid die aansluit op de
opleidingen die onze jongeren volgen. Niet
voor niets belangrijke speerpunten voor ons.
Jongeren zijn tevreden over de kroegen en
terrasjes in Harderwijk, maar sinds de sluiting
van Harderplaza laat de rest van het
uitgaansleven zwaar te wensen over. Zij nemen
in het weekend vaak de wijk naar Ermelo,
Zeewolde of zelfs Zwolle en Amersfoort. Ik kan
ze daarin geen ongelijk geven. Als de jongeren
het in Harderwijk voor het zeggen zouden
hebben, hoeft de gemeente niet op de schop,
maar het kan wel beter. Koopzondag? Check!
Intercitystation? Graag!
Gaan die jongeren dit zelf doen? Nog niet, in
ieder geval. Het is dus aan ons om de politiek
aantrekkelijk te maken, zodat de volgende
generatie hier niet alleen blijft wonen en
werken, maar op een gegeven moment ook het
stokje van ons overneemt.
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Cultuur met Doris
Ik stel u twee vrijgevestigde ondernemers in
de kunst voor, Relinde Kattenberg en Jan
Postulart.

tekst Doris Goosen
beeld Henk Epskamp/Henk
Merjenburg

Omarm de
Kunst

beelden dit jaar exposeerde. Dat vond ik een
geweldig gebaar. We missen galeries waar
regionale kunstenaars kunnen exposeren."
Is stijldansen kunst? Jan verbindt deze
dansvorm met andere podiumkunsten. Hij was
de choreograaf van de twee Podiumspektakels.
Naast zijn dansschool Porceletti, waar zijn
cursisten boven zichzelf uit kunnen stijgen,
zoekt Jan steeds naar aansluiting met andere
cultuuruitingen. "Ieder mens is uniek, dat is
mijn vertrekpunt"

Het culturele
klimaat: Samen!

I

Ik vroeg wat hun werk als beeldend kunstenaar en
danser/choreograaf voor hen betekent. Wat
zouden zij anders zien in het culturele klimaat in
Harderwijk. Relinde werkt alleen in haar atelier en
Jan zet mensen letterlijk in beweging.
Kunst betekent voor Relinde ontmoeten. "Kunst
roept vragen op die een antwoord willen.
Persoonlijk is het maken van beelden een
transportmiddel om in contact te komen met het
ongrijpbare. Wat ik tijdens mijn zoektocht vind
kan ik daarin vormgeven. Door mijn beelden kom
ik in gesprek met anderen. Voor mij werkt kunst
helend en verbindend. Kunst in de openbare
ruimte heeft ook een verbindende werking.
Gesubsidieerde kunstinstellingen zouden de
individuele kunstenaar meer mogen omarmen. Een
goed voorbeeld is het Stadsmuseum dat mijn

Jan is 15 jaar ondernemer in Harderwijk en
heeft zijn dansschool Porceletti een stevige
plaats weten te geven. "Ik hou van mijn vak,
omdat dansen mensen verbindt en
samenbrengt ongeacht kleur, geaardheid en
stand. Het gaat om het zijn!"
"Mijn hoogtepunten zijn mijn Gala’s die ik 2x
georganiseerd heb voor een goed doel. Ik was
genomineerd in 2016 als ondernemer van
Harderwijk. Ik heb het initiatief genomen om
een Musical Masterclass in Harderwijk op te
zetten. Zo wil ik het talent in deze stad
ontwikkelen in zang / dans / spel. Tot nu
zonder enige vorm van subsidie. Mijn visie op
het culturele klimaat: SAMEN! Ik hoop dat de
komende tijd er meer geluisterd wordt naar de
kleine zelfstandige ondernemer in het
Culturele leven in Harderwijk. Stop het denken
in kadertjes en laat het gevoel meespreken."
Jan en Relinde hebben dezelfde oproep. Zoek
de ondernemende kunstenaar op, zie ons niet
als concurrent van de gesubsidieerde
instellingen. De gemeente heeft nooit bovenaan
gestaan in het ondersteunen van de Kunsten.
Per hoofd van de bevolking kan dat bedrag best
omhoog. "Ik gun iedereen deelname aan kunst
en cultuuruitingen", aldus Relinde Kattenberg.

5

Even voorstellen
tekst
beeld
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"Een mooie diverse mix"
Eerder in dit magazine hebben Wilco Bos en Laurens de Kleine zich al voorgesteld
middels een dubbelinterview. Samen met de andere kandidaten op de foto vormen zij een
mooie diverse mix.
Van jong en oud, vrouw en man, ervaring
en jong talent en veel verschillende
achtergronden en ervaringen. Een sterk
team, wat veel van zich zal laten horen in
de gemeenteraad de komende jaren.
Op plek twee staat Zehrâ Sariaslan. Zij is
op dit moment ook al raadslid. Zehrâ is
28 jaar en is geboren en getogen in
Harderwijk. Jarenlang heeft ze naast haar
opleiding op de markt groente en fruit
verkocht. Tijdens haar studie was zij als
jongerenvertegenwoordiger actief bij de
Verenigde Naties. Nu werkt ze als
beleidsmedewerker bij een
mensenrechtenkennisinstituut voor
emancipatie in Amsterdam. In de

gemeenteraad komt Zehrâ op voor
kwetsbare minderheidsgroepen.
Op de vierde plek staat nieuwkomer Dik
Karssen. Hij is al enkele jaren op de
achtergrond actief in de steunfractie en
wil nu graag de raad in. Dik is geboren en
getogen Harderwijker, is getrouwd en
heeft drie studerende dochters. Hij werkt
als adviseur geo-informatie en landmeten
bij Meerinzicht. Voorheen was hij
teamcoördinator beheer en grondzaken
van de gemeente Ermelo. In de raad gaat
hij zich richten op de ruimtelijke dossiers.
Direct daarachter op plek 5 staat nog een
nieuwkomer: Lucelle Deneer. Lucelle is 44

jaar jong, getrouwd en moeder van twee
kinderen. Als lerares maatschappijleer
maakt zij zich vooral, maar zeker niet
alleen, sterk voor de jongeren in onze
gemeente. Veel Harderwijkse jongeren, zo
weet zij uit hun verhalen, willen na hun
schooltijd graag in Harderwijk blijven
wonen en werken. Dat betekent dat we
moeten investeren in werk en cultuur.
Alleen zo houden we Harderwijk
aantrekkelijk voor onze jongeren.
Samen met Wilco en Laurens gaan Zehrâ,
Dik en Lucelle zich sterk maken voor een
herkenbaar sociaal geluid en beleid in de
gemeenteraad!

Mantelzorg
"Een mantelzorger is geen vrijwilliger, omdat
een mantelzorger al een persoonlijke relatie
heeft met de zorgbehoevende."

tekst Zehrâ Sariaslan
beeld Zehrâ Sariaslan

Help de
mantelzorger

De mantelzorgtaken belasten ook veel meer
vrouwen dan mannen. Uit meerdere
onderzoeken is naar voren gekomen dat
vrouwen zich in hun vrije tijd meer dan mannen
verantwoordelijk voelen voor het emotionele
welbevinden van de ander leden van de familie
en daarom meer zorgverantwoordelijkheid
opnemen.
Helaas wordt hier weinig aandacht aan
geschonken. De gemeenten horen meer te doen
aan dit onderwerp en de lasten van de
mantelzorgers te verlichten. Dit kan op vele
manieren van praktische ondersteuning, zoals
huishoudelijke hulp, maar ook met materiële of
emotionele ondersteuning.

De Dag van de
Mantelzorger

I

In het hele land worden op deze dag mantelzorgers
in het zonnetje gezet om erkenning te krijgen voor
het werk dat zij verrichten voor hun dierbaren en
naasten. Het is tevens een onderwerp waarvoor ik
mij als raadslid heb ingezet de afgelopen periode.
Iedereen kent wel een mantelzorger in zijn of haar
omgeving: mensen die hulp en ondersteuning geven
aan naasten die hulpbehoevend zijn. Het vergt veel
van iemand. Een mantelzorger is geen vrijwilliger,
omdat een mantelzorger al een persoonlijke relatie
heeft met de zorgbehoevende. Dit zijn bijvoorbeeld
kinderen die zorgen voor hun ouders, ouders die
zorgen voor hun gehandicapte kind of partners die
de zorg op zich nemen voor hun chronisch zieke
naaste.

We zijn overgegaan van een verzorgingsstaat
naar een participatiesamenleving. Dit betekent
dat de gemeenten veel meer bevoegdheden
hebben gekregen en daarmee een grotere
verantwoordelijkheid om er te zijn voor elke
burger in de stad. We moeten socialer met
elkaar omgaan en als Partij van de Arbeid willen
wij ons hiervoor inzetten.

Standpunt
Vrijwilligers en professionals ondersteunen
mantelzorgers, zodat zij hun zorgtaken uit kunnen voeren
en daarnaast hun eigen leven kunnen leiden. Ook moet
het mogelijk zijn dat mantelzorgers tijdelijk een ‘zorgunit’
bij het huis kunnen bouwen of verbouwen.
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De Rode Taart
tekst Wilco Bos
beeld Wilco Bos

M

Met de Rode Taart wil de PvdA Harderwijkse
vrijwilligers in het zonnetje zitten. Mensen die
heel hard werken en zo onze samenleving een
stukje mooier maken. Ongeveer één keer per
maand gaan we langs bij een vrijwilliger of een
vrijwilligersorganisatie. Daar delen we de Rode
Taart uit, en gaan we in gesprek. We praten over
het werk dat mensen doen en krijgen regelmatig
een rondleiding om te zien wat er gebeurt.
Zo zijn we bij Mensen in Nood geweest, waar we
zien hoeveel er gedaan wordt voor mensen die
niet bij de voedselbank terecht kunnen, maar wel
hulp nodig hebben. Er wordt niet alleen voedsel
uitgedeeld, maar mensen worden echt verder
geholpen en voelen zich gezien.
Ook waren we bij Frits Sparnaaij, de
onvermoeibare Harderwijkse reporter die voor en
achter de schermen meekijkt bij elk evenement,
bijna elke “medewieker” kent en goed ziet wat er
speelt in de samenleving.

er samen met professionele krachten om dieren
die aan hun lot over gelaten zijn te verzorgen.
Er zijn in Harderwijk zoveel mensen die
belangeloos aan het werk zijn voor de
samenleving. Voor vluchtelingen, voor dieren,
voor vrienden of familie, voor de natuur en voor
nog veel meer. Zichtbaar en onzichtbaar.
De gesprekken met de vrijwilligers zijn altijd
leerzaam. Wat hebben vrijwilligers nodig om hun
werk te kunnen doen? Hoe ervaren ze de steun van
de gemeente? Wat kan er anders? En wat gaat er
juist wel goed? Alle ervaringen kunnen we
gebruiken in ons politieke werk, om zo de
vrijwilligers te helpen om vrijwilliger te zijn.
Weet u ook iemand die het verdient om in het
zonnetje gezet te worden? Laat het weten via onze
facebookpagina, of stuur een email naar
PvdA.Harderwijk@gmail.com.

Bij het dierenasiel zagen we hoeveel zorg en liefde
er gegeven wordt aan dieren. Vrijwilligers werken

Meer info op www.pvda.nl

samen vooruit

