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Het politieke jaar 2019 stond voor D66 Apeldoorn voor de zomer vooral in het teken van twee 

verkiezingen, voor Provinciale Staten en voor het Europees Parlement. Voor D66 teleurstellende 

verkiezingen, voor D66 Apeldoorn wel met als mooi gevolg dat ons lid Celine Blom (opnieuw) is 

gekozen tot statenlid en in 2019 fractievoorzitter van onze fractie in de provincie Gelderland is 

geworden.  

In het najaar verschoof de aandacht naar de gemeentepolitiek vanwege het betreurde aftreden op 

eigen initiatief van Mark Sandmann als wethouder en het proces om tot een opvolger te komen. In 

de laatste raadsvergadering van 2019 is Maarten van Vierssen (hiervoor fractievoorzitter en 

lijsttrekker)  als nieuwe wethouder geïnstalleerd en wij wensen hem veel succes in deze nieuwe rol. 

Leden 

De afdeling is het jaar begonnen met 163 leden en geëindigd met 156 leden. Het verlies van leden 

komt deels door verhuizingen, deels door opzeggingen om landelijke redenen en helaas ook deels 

door het overlijden van leden. In 2019 overleed één van onze oudste leden, Herman Hafkamp.  

 

Het bestuur heeft gedurende 2019 een maandelijkse borrel voor leden georganiseerd. Helaas bleek 

het animo hiervoor te gering om dit in 2020 op reguliere basis voort te zetten. De 

nieuwjaarsbijeenkomst, de zomerborrel en de nieuwe eindejaarsborrel waren wel goed bezocht. 

Daar gaan we dus gewoon mee door. Hetzelfde geldt voor de ledenexcursie in september. Wij 

danken Orpheus voor de gastvrijheid.  

In 2019 zijn er drie Algemene Afdelingsvergaderingen (AAV) georganiseerd. In deze AAV’s zijn de 

leden bijgepraat door fractie en wethouder over lokale issues en zijn moties besproken die 

vervolgens zijn ingebracht bij het landelijk congres. De AAV’s zijn daarmee de belangrijkste 

momenten voor politiek debat binnen de afdeling. Daarnaast bieden de facebook-groep en de 

What’s-appgroep mogelijkheden vooruitwisseling van standpunten. De What’s-appgroep wordt 

hiervoor wat meer gebruikt dan de facebookgroep.  De derde AAV op 26 november kwam in plaats 

van een open discussieavond over “Van nieuwkomer tot Apeldoorner” en stond in het teken van het 

aftreden van Mark en de consequenties daarvan. De discussieavond komt ergens in 2020 terug. 

 

Gedurende het jaar is door een aantal leden op initiatief van Robert van Vlet gewerkt aan een 

historisch document over D66 in Apeldoorn vanaf de jaren 60 tot nu. Gedurende 2019 zijn wat eerste 

resultaten gedeeld, voorjaar 2020 zal een eerste publicatie verschijnen. 

 

Fractie 

De gemeenteraadsfractie nam begin 2019 definitief afscheid van Paula Donswijk. Zij heeft jarenlang 

hart en ziel in D66 en in Apeldoorn gestoken. Wij hebben ook als afdeling in een bijzondere 

bijeenkomst afscheid van haar genomen.  Paula is in de gemeenteraad opgevolgd door Maria 

Camacho, die haar al een jaar had vervangen. In het najaar is ook Dennis Russchen uit de fractie 

teruggetreden. Na bijna 6 jaar bleek de combinatie van het raadslidmaatschap met een jong gezin en 



een baan niet meer mogelijk. Dennis is opgevolgd door raadsvolger Robert van Vliet. Aan het eind 

van het jaar een nieuwe wijziging door het al genoemde vertrek van Mark Sandmann en zijn 

opvolging door fractievoorzitter Maarten van Vierssen. Robert van Vliet is fractievoorzitter geworden 

en de open plaats in de fractie is ingevuld door Gavin Treep.  We vertrouwen erop dat dit nieuwe 

viertal stabiel blijft tot aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. De fractie 

wordt gecompleteerd door de fractievolgers Ahmet Alkas en Thomas de Bruijn. Koen Mookhoek is in 

2019 helaas ziek uitgevallen en wordt als fractieassistent vervangen door Andrea Ooms. Op de 

website van de afdeling zijn berichten en actualiteiten van de fractie te vinden. 

 

Bestuur 

Het bestuur is in 2019 stabiel van samenstelling gebleven en bestaat uit Bart Schudel (voorzitter), 

Erik Bus (penningmeester, ledenbinding), Robert Jan Jonker (secretaris), Quirine Lensvelt (algemeen 

bestuurslid politiek), Nicolet Theunissen (algemeen bestuurslid talentontwikkeling),  Bart Lauw 

(algemeen bestuurslid campagne) en Gerjan van Engelenhoven (algemeen bestuurslid 

communicatie). Bart en Erik zijn in oktober door de AAV voor een nieuwe (laatste) termijn benoemd. 

In 2020 verlopen de laatste termijnen van Quirine en Robert Jan (mei) en Nicolet (oktober). Het 

bestuur kijkt rond naar opvolging. 

Het bestuur heeft in 2018 zeven keer regulier vergaderd. Daarnaast is er een aparte vergadering 

geweest om een Wethoudersadviescommissie in te stellen na het afstreden van Mark. Het bestuur 

onderhoudt via de voorzitter regelmatig contact met de fractievoorzitter en met de wethouder. 

Daarnaast worden de fractievergaderingen bijgewoond door één van de bestuursleden. Twee keer 

per jaar overleggen bestuur en fractie als geheel en gezamenlijk over actualiteiten en de agenda voor 

de toekomst. Voor 2020 zijn hier twee prioriteiten uit voortgekomen waar we gezamenlijk mee aan 

de slag gaan ter voorbereiding van de verkiezingen in 2022:  de ontwikkeling van een langere 

termijnvisie (Apeldoorn 2032) en het ontwikkelen van het talent in de afdeling.  

 

 


