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Voorwoord 
 
Beste inwoner van Apeldoorn,  
 
 Bij de gemeenteraadsverkiezingen van D.V. 21 maart gaat het om belangrijke keuzes. Welke 
kant moet Apeldoorn op? Die vraag betreft een groot aantal onderwerpen, zoals veiligheid, 
werkgelegenheid, zorg, verkeer, onderwijs, cultuur, energievoorziening, wonen en financiën. Op al 
deze terreinen moet de gemeenteraad beslissingen nemen. Het maakt echt uit welke partij u kiest. 
Uw stem doet ertoe. 
 Wij hopen dat u voor de SGP kiest. De SGP heeft hart voor Apeldoorn. Onze fractie doet al vele 
jaren actief mee in de gemeenteraad en is ook diep geworteld in de Apeldoornse samenleving. Maar 
de SGP heeft ook een breed netwerk in andere gemeenten, provincies, Den Haag en Brussel. 
 In de komende raadsperiode 2018 – 2022 wil de SGP zich weer voor u inzetten. Wij staan op de 
bres voor al onze inwoners. In onze opstelling baseren wij ons op de Bijbel als het Woord van God, 
want daarin staan duidelijke richtlijnen voor de taken van de overheid en ook hoe wij als inwoners 
moeten samen leven.  
   
 In dit verkiezingsprogramma ziet u de punten waar de SGP voor staat. Het programma maakt 
duidelijk welke keuzes de SGP de komende jaren wil maken. De kern van het programma is 
samengevat in drie speerpunten. De SGP wil de komende jaren vooral investeren in: 

 
1. Zorg voor elkaar 

De SGP heeft hart voor Apeldoorn. Liefde komt uit het hart. Liefde voor onze Schepper en onze 
medemens staan centraal. De SGP heeft, vanuit Bijbelse waarden en normen, met name hart voor 
onze kwetsbare medemens. Voor ouderen, voor minima, voor mensen met een handicap. Het raakt 
ons als burgers in de knel komen. Of eenzaam worden. Niemand mag tussen wal en schip vallen. Na 
jaren met forse bezuinigingen, verdient de zorg daarom extra geld, extra aandacht. Bijvoorbeeld door 
een verhoging van het mantelzorgcompliment. Uw zorg is onze zorg! 
 

2. Veilige leefomgeving 
De SGP heeft oog voor Apeldoorn. Oog voor de zorgen van burgers over veiligheid, over leefbaarheid. 
Apeldoorn moet vooral een gezellige gezinsstad blijven. Het groen in parken en plantsoenen verdient 
meer aandacht, maar ook het onderhoud van wegen, wijken en dorpen. Het aantal speelveldjes kan 
fors hoger. De SGP heeft oog voor ondernemers. Rust en bezinning op zondag is beter dan 24/7 in 
bedrijf. De SGP pleit voor een krachtige aanpak van overlast. Ouderen, jongeren, kinderen moeten 
veilig over straat kunnen. Meer blauw op straat, meer wijkagenten in de buurt. Uw buurt! 
 

3. Zuinig met belastinggeld 
De SGP heeft oor voor Apeldoorn. Een luisterend oor voor verontruste burgers. De SGP vindt dat 
Apeldoorn zorgvuldiger moet omgaan met uw belastinggeld. Geen tonnen in topevenementen! Geen 
bodemloze subsidiestroom naar Orpheus en Gigant! De SGP kiest liever voor een verlaging van de 
ozb-belasting. Of een gezonde investering in duurzaamheid en energiebesparing, waarbij de 
gemeente het voorbeeld moet geven. Met zonnepanelen bijvoorbeeld. Windmolens bij woonwijken 
vinden wij dan weer minder geslaagd. Zo zoekt de SGP graag het beste voor alle inwoners van 
Apeldoorn. Ook voor u! 
 
 De SGP wil zich de komende jaren op een geloofwaardige en betrouwbare wijze blijven inzetten 
voor heel Apeldoorn. Hopelijk samen met u. Samenwerken in het belang van onze inwoners en onze 
mooie gemeente. Wij hebben een hart voor Apeldoorn. 
 
 
Henk van den Berge 
SGP-lijsttrekker 
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Inleiding verkiezingsprogramma raadsperiode 2018 - 2022 
 
 De drie speerpunten ”Zorg voor elkaar, Veilige leefomgeving en Zuinig met belastinggeld” 
worden in dit verkiezingsprogramma uitgewerkt. Daarbij kiest de SGP een duidelijke koers. Veel 
politieke partijen willen Apeldoorn laten bruisen. Een uitgebreid uitgaansleven, hoge subsidies voor 
cultuur en dure evenementen met veel overlast moeten van Apeldoorn een bruisende stad maken. 
 De SGP wil Apeldoorn juist niet laten bruisen. Wij kiezen voor zorg, veiligheid, duurzaamheid, 
leefbaarheid en rust. Belangrijk is dat wijken en dorpen goed onderhouden worden, zodat kinderen 
en jongeren zich prima kunnen vermaken. In Apeldoorn moet het goed wonen, werken, leren en 
spelen zijn. 
 Ook de achterliggende raadsperiode heeft de SGP zich hiervoor ingezet. Belangrijke punten die 
wij in de gemeenteraad naar voren hebben gebracht zijn: goede en betaalbare zorg, een ruim 
minimabeleid, het duurzaam omgaan met energie, zondagsrust, het tegengaan van geluidsoverlast, 
verbetering verkeersveiligheid, financieel herstel van de gemeente, een hoger 
mantelzorgcompliment, meer blauw op straat, harde aanpak criminaliteit, interessante 
kinderboerderijen, goed onderhoud van openbaar groen, wegen en fietspaden, geen 
belastingverhoging, kritischer omgaan met subsidies voor het Omnisportcentrum, Orpheus en 
evenementen, goede winkelvoorzieningen en meer ontspanningsmogelijkheden voor kinderen en 
jongeren in de wijken en dorpen. 
 
 

1.  Kernwaarden en drijfveren SGP 
 

 De SGP is een christelijke partij. Wij baseren onze visie op de Bijbel. De SGP kiest hiervoor, 
want het christelijke geloof is waardevol en biedt een goed moreel fundament voor het leven van 
mensen en voor de politiek.  
 Liefde tot God en elkaar is het centrale thema van het christelijke geloof. We moeten God 
liefhebben boven alles en onze naaste liefhebben als onszelf. Een leven volgens christelijke waarden 
en normen is goed voor de hele samenleving. God wil dat zegenen.  
 
Concreet: 

- christelijke waarden: met name naastenliefde, rechtvaardigheid, rentmeesterschap en 
 verantwoordelijkheid; 

- christelijke normen: zijn vooral verwoord in de Tien Geboden, zoals zondagsrust, 
 vloekverbod, veiligheid, gehoorzaamheid aan gezag van ouders en overheid, eerlijkheid 
 en tegengaan van aanstootgevende reclame. 
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2.  Bestuur en ondersteuning  
 

 De overheid is op grond van de Bijbel de dienares van God, die zich inzet in het belang van de 
inwoners, zodat deze een stil en gerust maatschappelijk leven leiden. Het richtsnoer daarbij zijn de 
Bijbelse beginselen zoals die onder meer hierboven in punt 1 ”Kernwaarden en drijfveren SGP” zijn 
verwoord.  
 De SGP kiest voor een kleine, daadkrachtige en flexibele overheid die efficiënt werkt en 
klantvriendelijk is. Deze richt zich op kerntaken zoals openbare orde en veiligheid, de zorg, 
duurzaamheid, onderwijs en onderhoud openbare ruimte (wegen, fietspaden en groen). Daarbij gaat 
de SGP uit van burgers die een eigen verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen. De overheid 
mag hen daar ook op aanspreken. 
 In Apeldoorn is het centrum belangrijk, maar het moet niet alleen om de binnenstad gaan. Ook 
de wijken verdienen veel aandacht en dat geldt evenzeer voor onze dorpen Uddel, Beekbergen, Hoog 
Soeren, Radio Kootwijk, Hoenderloo, Ugchelen, Loenen, Oosterhuizen, Lieren, Klarenbeek, Beemte 
Broekland en Wenum-Wiesel. 
 
Concreet: 

- de SGP vindt ideeën van inwoners belangrijk en staat open voor goede 
 burgerinitiatieven; 

- het stimuleren en faciliteren van vrijwilligerswerk; 
-  de gemeente is transparant en zoekt actief contact met inwoners, organisaties, 

 bedrijven en dorps- en wijkraden en luistert goed naar gevoelens en argumenten; 
- integriteit is zeer belangrijk en daarom moeten bestuurders eerlijk en oprecht zijn; 
- samenwerking met andere gemeenten moet duidelijke maatschappelijke en 

 economische voordelen hebben; 
- bij vergunningaanvragen voor evenementen moeten burgers voldoende tijd hebben  

om eventueel bezwaar aan te kunnen tekenen; 
- de gemeente doet mee in de (fijnmazige) netwerken van onze samenleving, zoals de 

 Veiligheidsregio, Cleantech en de Stedendriehoek; 
- de gemeente moet persoonsgegevens van inwoners beter beschermen in verband met privacy; 
- de gemeente geeft duidelijker aan of gelden besteed zijn op de manier zoals met de 

gemeenteraad is afgesproken.  
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3.  Veiligheid en openbare orde 
 

 Veiligheid is een van de belangrijkste zaken in onze samenleving. Daarom is veiligheid een 
kerntaak van de gemeente. Burgers willen veiligheid in hun huis, in hun wijk, in het verkeer, op 
school en op het werk. 
 Apeldoorn is een relatief veilige gemeente. Maar dat neemt niet weg dat er de nodige zorgen 
zijn. In de directe woonomgeving is vaker sprake van overlast. Daarbij gaat het om ruzies, 
vechtpartijen en burengerucht. Ook het aantal zedendelicten en de overlast van drugsgebruikers 
stijgt. Maar daarnaast zijn er nog steeds veel inbraken, diefstallen en andere vormen van criminaliteit 
en overlast van hangjongeren. 
 De politie draagt zorg voor de fysieke veiligheid. Maar ook woningcorporaties, instellingen, 
ondernemers en burgers zelf zijn verantwoordelijk voor veilig wonen, werken en reizen. 
 Preventie is het belangrijkst, daarna volgt handhaving. De gemeente straalt daadkracht uit in 
haar communicatie. 
   
Concreet: 

- meer blauw op straat door onder andere extra wijkagenten; 
- intensieve inzet op buurtpreventie met onder andere WhatsApp-groepen; 
- de gemeente borgt een goede brandweer, waarbij onderzoek nodig is om uit te zoeken 
 welke maatregelen gewenst zijn om het aantal vrijwilligers op peil te houden; 
- inwoners nog meer aanzetten tot brandpreventie; 
- de gemeente let scherp op de aanrijtijden van politie, ambulance en brandweer; 
- geweld tegen hulpverleners wordt niet getolereerd; 
- stevige inzet om kindermishandeling en huiselijk geweld tegen te gaan; 
- meer preventie en betere controle om alcoholgebruik minderjarigen terug te dringen; 
- vervroeging sluitingstijden van cafés;  
- betere controle op overlast bij evenementen (geluid, verkeer, parkeren en afval);  
- klachten rond overlast bij evenementen moeten sneller worden opgepakt;   
- gemakkelijker aangiften van bijvoorbeeld diefstal en klachten over overlast  
- een strenger drugsbeleid en geen coffeeshops; 
- geen aanstootgevende reclame en prostitutie; 
- inzet op goede uitstapprogramma’s voor prostituees; 
- geen gokautomaten, casino’s en seksinrichtingen; 
- betere handhaving na klachten over verkeersveiligheid; 
- veiligheid bij scholen vergroten; 
- bij langdurige ernstige overlast is preventief cameratoezicht belangrijk; 
- ontmoediging gebruik van vuurwerk en invoering vuurwerkvrije zones; 
- grote waakzaamheid ten aanzien van radicalisering; 
- grondige aanpak van ondermijning van de rechtsorde door criminelen. 

 
Asielbeleid  
 De gemeente heeft op grond van de Bijbelse noties van naastenliefde, barmhartigheid en 
herbergzaamheid een verantwoordelijkheid bij de opvang van vluchtelingen. Er zal worden gezorgd 
dat er een plaats is voor asielzoekers en vergunninghouders. Wij vinden dat daarbij zoveel mogelijk 
moet worden gestreefd naar een goede spreiding over de gemeente. Het  
 Belangrijk is ook het uitgangspunt van rechtvaardigheid. Alleen de vluchtelingen die er echt 
recht op hebben, horen een verblijfsvergunning te krijgen. Bovendien moeten asielzoekers actief 
meewerken aan hun integratie door onze taal goed te leren en onze cultuur te begrijpen. Op dit 
terrein is een betere begeleiding van de overheid nodig. Vrijwilligers kunnen helpen met werk, school 
en vrijetijdsbesteding. Ook de plaatselijke kerken moeten om zien naar deze inwoners met hun 
kinderen. 
 
Concreet: 
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- christelijke barmhartigheid voor vluchtelingen en vergunninghouders; 
- strengere eisen aan integratie rond beheersing Nederlandse taal en cultuur; 
- grote aandacht voor veiligheid en het tegengaan van overlast rond het  

asielzoekerscentrum aan de Deventerstraat en goed overleg met omwonenden is daarbij 
essentieel; 

- het AZC aan de Deventerstraat mag alleen worden uitgebreid van 400 naar 600 personen als 
dit vanuit het oogpunt van veiligheid, overlast en draagvlak in de omgeving verantwoord is. 
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4.  Verkeer en bereikbaarheid 
 
 In de afgelopen jaren is het onderhoud van wegen en fietspaden verbeterd. Tegelijk is er in 
Apeldoorn nog sprake van een duidelijke achterstand in het onderhoud. Daarom is er meer geld en 
aandacht nodig om dit weg te kunnen werken. 
 Nog steeds neemt het aantal auto’s toe. De SGP vindt dat de belangrijke doorgaande 
verkeersstromen zoveel mogelijk buiten de woonkernen moeten worden geleid, maar ook dat wijken 
goed ontsloten moeten zijn voor zowel auto’s als fietsers. Actuele verkeersknelpunten moeten 
gemeld en aangepakt kunnen worden om de bereikbaarheid en veiligheid te vergroten. 
 Het openbaar vervoer (OV) moet op peil blijven of verbeteren, ook in de dorpen. Nieuwe 
woonwijken en bedrijventerreinen moeten vanaf de eerste oplevering goed zijn verbonden via het 
OV. Ook moet het openbaar vervoer groener en duurzamer. 
 Het fietsverkeer kan worden geoptimaliseerd. Er moet speciale aandacht zijn voor veilige fiets- 
en wandelroutes van en naar de scholen en andere belangrijke centra. 
 De SGP zet sterk in op de verduurzaming van het vervoer. Dat betekent dat elektrisch rijden 
gestimuleerd wordt, doordat er de nodige voorzieningen zoals oplaadpunten zijn.  
 
Concreet: 

- goede ontsluiting van bestaande en nieuwe wijken (bijvoorbeeld Zuidbroek); 
- verbeterde doorstroom op de ring (uitbreiding groene golf waar mogelijk); 
- optimale ontsluiting woonwijken voor fietsers, bij voorkeur door fietssnelwegen; 
- ontbrekende schakels in het fietspadennet moeten worden ingevuld; 
- wachttijden voor fietsers bij verkeerslichten moeten zoveel mogelijk worden beperkt; 
- 30 km-zones moeten echt voldoen aan de eisen voor deze zones; 
- samen met maatschappelijke organisaties, scholen en bedrijven aan goed 

 verkeersgedrag werken (bijvoorbeeld: cursussen voor senioren op elektrische fietsen 
 en rijvaardigheidsdagen voor jonge automobilisten); 

- bevoorrading van winkels in het centrum optimaliseren door aan- en afvoerroutes beter 
toegankelijk te maken; 

- meer (snel)laadpalen in de openbare ruimte en in parkeergarages om elektrisch 
 vervoer te stimuleren; 

- meer oplaadpunten voor elektrische fietsen in het centrum; 
- voldoende en goede parkeergelegenheid voor fietsen in de binnenstad en andere 

drukbezochte voorzieningen om wildparkeren tegen te gaan; 
- duurzaam vervoer in samenwerking met bedrijven en werknemers naar werklocaties 

 realiseren (bijvoorbeeld door plannen voor elektrische fietsen en scooters, collectief 
 vervoer en door ‘smart mobility’); 

- parkeertarieven moeten transparanter door een tarief per minuut in te voeren; 
- voor het aanpakken van de verkeers- en parkeerproblemen in Apeldoorn-West moet 

 een onderzoek komen naar de vestiging van een transferium; 
- de gemeente moet bij de provincie de terugkeer van het ‘eurokaartje’ voor het OV 

 bepleiten; 
- tunnel onder spoor bij de Laan van Spitsbergen en de Laan van Erica vanwege de 

verkeersveiligheid en een goede doorstroom van het verkeer; 
- streven om uiterlijk in 2020 het openbaar busvervoer volledig elektrisch te laten rijden; 
- een goede en vlotte treinverbinding naar Arnhem; 
- goede busverbindingen met de dorpen.  
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5.  Economie  
 

 Voor de SGP is de economie geen doel maar een middel. De economie is nodig om in ons 
levensonderhoud te voorzien. 
 Vanuit het Bijbels perspectief van rentmeesterschap is het onze verantwoordelijkheid om de 
schepping niet te laten lijden onder onze drang naar welvaart. Waar mogelijk staan we voor een 
circulaire economie waarin recycling optimaal benut wordt.  
 De SGP vindt een sterke lokale economie met voldoende bedrijvigheid belangrijk. Dat zorgt 
immers voor werkgelegenheid. En werk is ook belangrijk voor structuur en een sociaal netwerk. Daar 
heeft iedereen behoefte aan. 
 Apeldoorn is op dit moment de MKB-vriendelijkste stad van Nederland. Een mooi resultaat. Dat 
moet zo blijven.   
  
Concreet: 

- nieuwe bedrijventerreinen zoveel mogelijk circulair aanleggen;  
- constante dialoog met de lokale bedrijven om in te kunnen spelen op de nieuwe 

 economie;  
- toekomstgerichte, innovatieve bedrijven aantrekken door een regionaal  

 samenhangend beleid in onder andere de Stedendriehoek. 
 
Winkelvoorzieningen 
 In de wijken en dorpen moeten goede en voldoende winkelvoorzieningen zijn. De binnenstad 
moet volgens de SGP aantrekkelijker worden. Daarbij gaat het om een gevarieerder aanbod van 
winkels,  een goede bereikbaarheid, geen verhoging van de parkeertarieven en een vriendelijker 
uitstraling met bijvoorbeeld meer groen.  
 Daarnaast vindt de SGP dat er goede en aantrekkelijke markten moeten zijn. De gemeente 
moet dit actief stimuleren. Herindeling van het Marktplein is noodzakelijk, waarbij uitgangspunt 
moet zijn dat de zaterdagmarkt kan blijven.  
 
Zorg voor ondernemers 
 Zelfstandige ondernemers in het midden- en kleinbedrijf zijn de ruggengraat van onze 
economie. Zij verdienen de steun van de gemeentelijke overheid. Dat kan door hen te faciliteren en 
goed met hen te communiceren. Ook moeten voor hen goede locaties beschikbaar zijn. Apeldoorn 
moet een geschikte vestigingsplaats zijn voor bedrijven en instellingen.  
 Regels zijn er om bedrijven te beschermen en te reguleren - niet om ze te belemmeren. Dat 
moet de insteek van alle regelgeving zijn. Regelgeving moet een steun in de rug zijn in plaats van stok 
tussen de spaken.  
 
Concreet: 

- nieuwe bedrijven ontvangen met een ‘rode loper benadering’: zodat zij snel alle 
 procedures en processen kunnen doorlopen;  

- regels moeten eenduidig en beschermend zijn; 
- BBZ-regeling (besluit bijstandverlening zelfstandigen) actief onder aandacht brengen van 

ondernemer; 
- lokale lasten moeten zoveel mogelijk worden beperkt;  
- boeren moeten een gezond ontwikkelingsperspectief hebben voor bijvoorbeeld 

 nevenactiviteiten. 
 
Zondagsrust 
 Bij lokale economie en een sociale arbeidsmarkt hoort ook rust op zijn tijd, of beter gezegd op 
Zijn tijd. God heeft in Zijn wijsheid ons de zegen van een collectief rustmoment gegeven, de zondag. 
Een dag om Hem te dienen en te rusten van al onze arbeid. En dat is niet knellend of beperkend, 
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want een uitgerust mens produceert en functioneert beter. Wij willen geen 24-uurseconomie en dus 
geen zondagsopenstelling voor winkels.  
 
Concreet: 

- zondag is een collectief rustmoment in onze economie;  
- bescherming van kleine winkeliers en werknemers die in de problemen komen door 

 winkelopenstelling op zondag; 
- afschaffing koopzondagen.  
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6.  Onderwijs 
  

 Goed onderwijs is erg belangrijk voor de ontwikkeling van burgers en ook voor de samenleving. 
De gemeente heeft vooral een belangrijke rol bij het scheppen van goede randvoorwaarden. Het 
gaat daarbij om lokaal onderwijsbeleid, passend onderwijs, leerlingenvervoer, nieuwbouw en 
uitbreiding van scholen, het tegengaan van onderwijsachterstanden en toezicht op de leerplicht. 
Verduurzaming van de schoolgebouwen en het verbeteren van het binnenklimaat in lokalen zijn 
daarbij belangrijke speerpunten. 
 Het is belangrijk dat de gemeente Apeldoorn zich betrokken voelt op het onderwijs in onze 
dorpen en in de stad. De SGP vindt de vrijheid van onderwijs absoluut leidend.  
  De SGP wil laaggeletterdheid en taalachterstanden effectief aanpakken. Het bevorderen van 
leesgedrag onder jonge kinderen is hierbij een belangrijk middel.   
 De gemeenten is verantwoordelijk voor het toezicht op de Leerplichtwet. De problemen met 
thuisblijvende kinderen zijn vaak complex. Toch wil de SGP thuiszitten zoveel mogelijk terugdringen 
en voorkomen. Daarbij is een goede samenwerking met instellingen nodig om doelgericht te werken 
aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren.  
 
Concreet: 

- in de huidige tijd met krimpende leerlingenaantallen zijn er goed uitgeruste 
 schoolgebouwen met een optimaal binnenklimaat; 

- het duurzamer maken van schoolgebouwen heeft prioriteit;  
- de gemeente werkt ruimhartig mee bij aanpassingen in huisvesting die vanwege 

 passend onderwijs nodig zijn; 
- gemeenten en scholen vormen samen een visie op volledige decentralisatie van de 

 onderwijshuisvesting; 
- scholen en besturen bepalen uiteindelijk zelf of ze samenwerken of samengaan; 
- onderwijs en jeugdhulp moeten intensief samenwerken om thuiszitten te voorkomen; 
- de gemeente zorgt ervoor dat er geen wachtlijsten zijn bij zorgaanbieders die complexe 

 problemen bij kinderen en jongeren behandelen; 
- een uitbreiding van het aantal HBO- en universitaire opleidingen is gewenst.  
- de autonomie van het schoolgebouw berust bij het bestuur. 

 
Leerlingenvervoer en zorg 
 De gemeente betaalt onder bepaalde voorwaarden (een deel van) het vervoer van leerlingen. 
Dit geldt voor leerlingen die door een beperking niet zelfstandig naar een passende school kunnen of 
voor leerlingen die verder moeten reizen omdat er geen school met een zelfde identiteit in de buurt 
is. De SGP vindt het zogeheten ‘signatuurvervoer’ belangrijk. De gemeente stelt zich royaal op en 
werkt voortvarend mee bij de vergoeding van het leerlingenvervoer aan ouders. Dit vervoer dient 
van goede kwaliteit te zijn. 
 Sommige leerlingen hebben naast ondersteuning in het onderwijs ook aanvullende zorg nodig. 
De gemeente zorgt vanwege de garantiefunctie van de overheid dat er altijd voldoende passend 
onderwijs in de openbare scholen beschikbaar is. Ook peuterspeelzalen die niet onder de eisen van 
de Wet kinderopvang vallen hebben recht op gemeentelijke subsidie. 
 
Concreet: 

- burgers mogen bij onderwijs-zorgarrangementen niet van het kastje naar de muur 
 worden gestuurd; 

- zorgaanbieders moeten passen bij de identiteit van leerlingen, ouders en school en dat 
 geldt niet alleen voor geïndiceerde, maar ook voor kortdurende zorg; 

- uiterlijk per augustus 2018 moeten de vervoersproblemen van het PLUS-OV in het zorg- en 
leerlingenvervoer opgelost zijn. 
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7.  Sport, cultuur en recreatie 
 

 De SGP wil een samen-leving, niet een naast-elkaar-leving. Cultuur en cultuurgeschiedenis 
kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Dat geldt ook voor verantwoord samen recreëren en 
sporten.   
  
Sport 
 De overheid heeft een rol in het bevorderen van breedtesport. Recreatieve sport kan een 
positieve bijdrage leveren aan de vorming en gezondheid van de jeugd. Ook heeft sport voordelen 
voor de volksgezondheid en voor sociale verbanden. We willen dit ondersteunen door als gemeente 
goede faciliteiten en accommodaties te bieden. Wel hecht de SGP aan zondagsrust. Ouderen en 
gehandicapten verdienen extra aandacht.  
 De SGP vindt dat topsport geen taak van de overheid is. De SGP vindt het positief dat 
gemeentelijke sportvoorzieningen zelfstandig worden gemaakt.  
  
Concreet: 

- geen verhoging van sportsubsidies; 
- stimuleren van sport, spel en gezondheid via scholen; 
- faciliteren breedtesport; 
- geen subsidie voor topsportevenementen; 
- geen sportevenementen op zondag en geen subsidie voor zondagssport.  

 
 Cultuur 
 De SGP vindt verantwoorde cultuurbeleving heel belangrijk. Het stimuleren van sociaal-
culturele activiteiten kan daar aan bijdragen. Culturele activiteiten moeten ontstaan uit particulier 
initiatief. De gemeente vervult daarbij wel een stimulerende en ondersteunende rol.  
 
Concreet: 

- de hoge subsidies voor Orpheus, Gigant en Coda-museum moeten omlaag; 
- evenementen en cultuuruitingen moeten altijd bij de goede zeden passen, dus ze 

 mogen niet aanstootgevend zijn; 
- goede bibliotheekvoorzieningen in wijken en dorpen; 
- steun voor lokale media, zodat zij inwoners onafhankelijke informatie geven; 
- aanstellen van een stadsorganist. 

 
Archeologie en erfgoed 
 Archeologie en erfgoed zijn verbonden met de lokale identiteit van dorp, stad en streek. 
Wanneer monumenten en cultuurhistorisch erfgoed worden behouden, wordt de gemeente 
aantrekkelijk voor inwoners en toeristen. De rijke geschiedenis moet zichtbaar zijn in de bebouwing, 
maar ook in de openbare ruimte en in het cultuurlandschap. 
 
Concreet: 

- uitbreiding van de educatieve programma’s om cultureel historisch erfgoed onder de 
 aandacht te brengen; 

- een gevelsubsidie voor het renoveren van monumentale gebouwen moet blijven; 
- een actueel beleid voor archeologie en cultuurhistorie, zodat waardevolle historische 

 elementen en plaatsen behouden worden en zichtbaar zijn; 
- cultuurhistorisch erfgoed wordt behouden door middel van herbestemming; 

 
Recreatie 
 Voor Apeldoorn en heel de Veluwe is recreatie belangrijk. Een van de kerndoelen van de 
gemeente is immers dat Apeldoorn een toeristisch toplandschap is. De gemeente heeft veel 
recreatieterreinen, vakantieparken, camping, hotel en dergelijke. Bovendien zijn er verschillende 
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toeristische trekpleisters zoals Nationaal Park de Hoge Veluwe, Paleis Het Loo, Julianatoren, 
Apenheul en park Berg en Bos. 
 
Concreet: 

- het realiseren van fiets- en wandelpaden en het goed onderhoud daarvan; 
- ook bij toerisme is zondagsrust belangrijk; 
- scherp toezicht op permanente bewoning en op het weren van criminelen op vakantieparken. 
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8.  Zorg 
 
 De SGP wil vanuit de optiek van Bijbelse naastenliefde opkomen voor de zwakkeren in de 
samenleving. We denken daarbij bijvoorbeeld aan zieken, gehandicapten, hulpbehoevende ouderen, 
arbeidsongeschikten, jongeren met psychische problemen, minima, psychiatrische patiënten en 
verslaafden. 
 Belangrijk is de eigen verantwoordelijkheid en de zogenaamde zelfredzaamheid van mensen, 
maar niet iedereen kan voor zichzelf zorgen. Daarom is voor kwetsbare mede-inwoners goede zorg, 
ondersteuning en soms zelfs bescherming nodig.  
 Bij de hulp en zorg speelt de naaste omgeving een belangrijke rol. Daarom moeten familie, 
vrijwilligers, kerken, scholen en maatschappelijke instellingen intensief worden betrokken bij het 
gemeentelijke beleid in het sociaal domein.   
 
Jeugdzorg 
 Jongeren moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. Daarom wil de SGP investeren in de 
jeugd. 
 Belangrijk is dat ouders of andere opvoeders primair verantwoordelijk zijn voor hun kinderen. 
Sterke gezinnen die gebaseerd zijn op liefde en trouw zijn hierin de belangrijkste basis. Door de 
toename van het aantal (echt)scheidingen staat dit onder druk. De SGP wil daarom inzetten op het 
tegengaan van (echt)scheidingen. De (maatschappelijke) schade hiervan, voor met name kinderen, is 
daarvoor te groot.  
Als een gezin ondersteuning nodig heeft, worden ze geholpen via de Centra voor Jeugd en Gezin. Om 
te voorkomen dat hulporganisaties bij de Jeugdzorg langs elkaar heen werken, geldt: één gezin, één 
plan, één regisseur. 
 De SGP vindt dat cliënten moeten kunnen kiezen voor identiteitsgebonden zorg. Er moeten 
goede voorzieningen en netwerken worden geboden. Daardoor is meer preventie, eerdere 
ondersteuning, integrale hulp en gebruik van de eigen kracht van jongeren en hun ouders mogelijk.   
 
Concreet: 

- Centra voor Jeugd en Gezin moeten actief samenwerken met sociale wijkteams; 
- goede signalering van problemen en inzet op preventie en opvoedondersteuning is voor de 

SGP een belangrijk speerpunt; 
- zorgvragers in de jeugdzorg moeten keuzevrijheid hebben, waarbij rekening wordt 

 gehouden met de levensovertuiging van ouders en jongeren;  
- geld dat voor jeugdzorg bedoeld is, wordt ingezet voor jeugdzorg; 
- extra inzet op preventie en hulp bij relatieproblemen; 
- als de gemeente bepaalde identiteitsgebonden of specialistische zorg niet kan leveren dan 

moeten ouders dit via een Persoonsgebonden Budget (PGB) kunnen regelen; 
- goede begeleiding van tienermoeders.  

 
Wmo 
 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt veel verantwoordelijkheid neer bij de 
burgers. De zorg is bedoeld voor (kwetsbare) medeburgers en hun leefomgeving. Daarbij biedt de 
gemeente ondersteuning, begeleiding en verzorging aan huis. De SGP pleit voor een ruimhartig 
beleid. Belangrijk is dat de burger zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en solidair is met mensen 
met een (psychiatrische) handicap en/of langdurige zorgbehoefte.   
  
Concreet:  

- de SGP wil een optimale keuzevrijheid binnen de Wmo, zodat de burger mede vanuit 
 het oogpunt van identiteit de hulp en instelling kan kiezen die bij hem past; 

- goede ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligers (onder andere respijtzorg); 
- goede indicering zodat de zorgbehoevenden de hulp krijgen die ze nodig hebben; 
- bij verandering van de situatie bij zorgbehoevenden tijdige aanpassing van de hulp; 



 

15 
 

- goede huishoudelijke hulp tegen een reële prijs; 
- meer hulp voor jonge mantelzorgers, zodat zij voldoende tijd hebben voor scholing, werk en 

vrije tijd;  
- mantelzorgvergoeding moet van 100 euro naar 150 euro per jaar; 
- grote alertheid dat het betalen van een eigen bijdrage niet leidt tot zorgmijding; 
- lokaal actieve maatschappelijke organisaties en initiatieven op het gebied van zorg en 

 welzijn moeten ondersteund worden; 
- er moeten laagdrempelige en toegankelijke sociale wijkteams zijn, die dicht bij de 

 mensen werken en direct ondersteuning en hulp kunnen bieden; 
- de rol van wijkverpleegkundigen bij directe hulp en ondersteuning van 

 hulpbehoevenden wordt steeds belangrijker; 
- de openbare ruimte moet goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking; 
- de opvang van mensen met verward gedrag gebeurt nu noodgedwongen meestal door de 

politie, maar dit moet worden voorkomen door een betere afstemming en samenwerking 
met zorginstellingen, want zij zijn verantwoordelijk voor mensen met verward gedrag. 
  

Ouderen 
 Ouderen verdienen respect. In hun arbeidzame leven hebben zij zich op verschillende 
manieren ingezet voor onze maatschappij. Ook bij het ouder worden doen velen dat nog, zolang hun 
gezondheid dat toelaat. Belangrijk is dat er goede zorg is als ouderen met problemen te maken 
krijgen.  
 
Concreet:   

- doordat ouderen langer zelfstandig wonen, zijn actieve controle en ondersteuning 
 vereist om te kijken of er hulp nodig is; 

- goede voorzieningen voor ouderen, zoals thuiszorg, maaltijden en alarmering; 
- gemeente moet actiever meedenken met de realisatie van geschikte huisvesting voor ouderen 

(onder andere door aanpassingen aan eigen woningen, meergeneratie-, aanleun- en 
zorgwoningen); 

- voorkomen van sociaal isolement en eenzaamheid bij alleenstaanden en ouderen, 
 mede door maatschappelijke participatie; 

- Apeldoorn geeft als dementievriendelijke gemeente meer aandacht aan dementerenden door 
onder meer voorlichting en deskundigheidsbevordering. 
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9. Werk en inkomen 
 

 De Bijbel besteedt veel aandacht aan werk. Al aan het begin van de schepping geeft God de 
opdracht om een goed beheerder en rentmeester te zijn van de aarde. Werken is waardevol voor 
mensen. Niet alleen voor het inkomen, maar ook voor sociale contacten. 
 Niet alleen betaald werk is waardevol. Zorg, ondersteuning en vrijwilligerswerk moeten als 
even nuttige maatschappelijke bijdragen worden gestimuleerd en gewaardeerd. Wel is iedereen zelf 
verantwoordelijk voor zijn of haar inkomen.    
   De SGP heeft een groot hart voor mensen die door omstandigheden niet kunnen werken of 
geen volledige week kunnen werken. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt (langdurig 
werklozen, gehandicapten, bijstandsgerechtigden) worden door de gemeente actief geholpen, hetzij 
aan een reguliere baan, hetzij aan beschut werk. Daarbij werkt de gemeente nauw samen met 
werkgevers in de gemeente en de regio en met de sociale werkvoorziening Lucrato (voorheen Felua-
groep). Er moet wel worden gelet op het gevaar van werkverdringing. 
 Als werken onmogelijk is of als er geen werk te vinden is, moet de gemeente in een inkomen 
voorzien. Een uitkering is dan onvermijdelijk. Maar een uitkering is een vangnet, geen hangmat. Het 
uitgangspunt blijft om mensen via bijvoorbeeld scholing en reïntegratieprogramma’s aan betaald of 
onbetaald werk te helpen. Meedoen in de samenleving is uiterst belangrijk. 
 
Concreet:  

- de gemeente moet samen met Lucrato en bedrijven extra leerwerkplekken 
 organiseren, waar burgers werkervaring kunnen opdoen; 

- van burgers die een uitkering ontvangen, mag –voor zover mogelijk– een 
'tegenprestatie' worden verwacht, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk op een 
werkervaringsplek;   

- de jeugdwerkloosheid moet, in samenwerking met het bedrijfsleven, actief worden 
 aangepakt; 

- burgers met een arbeidsbeperking moeten in samenwerking met (speciaal) onderwijs 
 en met het bedrijfsleven actief naar leerwerkplekken of naar een dagbesteding worden 
 begeleid;  

- zoeken naar een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt door 
 onder meer leerlingen actief kennis te laten maken met het regionale bedrijfsleven; 

- actieve inzet op schuldhulpverlening is nodig, hetgeen betekent dat organisaties die 
 daarin actief zijn, moeten worden ondersteund; 

- onbetaald werk, zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg, verdient een grotere 
 waardering; 

- alleengaanden met jonge kinderen of partners van ernstig zieken moeten worden 
 vrijgesteld van de sollicitatieplicht. 
 
Armoedebeleid 
 Burgers die van een wettelijk sociaal minimum moeten rondkomen, hebben het zwaar. Zij 
kunnen bij de SGP rekenen op een ruimhartig minimabeleid. De SGP wil alle wettelijke 
mogelijkheden maximaal benutten. 
 Om armoede te voorkomen is een goed en barmhartig armoedebeleid belangrijk. Wel moet 
misbruik van sociale regelingen hard worden aangepakt. 
 
Concreet: 

- de gemeente moet een ruimhartig minimabeleid hebben, met kwijtschelding van 
 gemeentelijke belastingen, ruimhartige verlening van bijzondere bijstand en een 
 ziektekostenverzekering voor minima; 

- geen bezuinigingen op het minimabeleid; 
- in het minimabeleid extra aandacht voor gezinnen met kinderen; 
- voor dak- en thuislozen en zwerfjongeren is opvang aanwezig; 
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- maatschappelijke organisaties die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding en 
 eenzaamheid zoals de Voedselbank, stichting Present, stichting Schuldhulpmaatje, de 
 NPV, het Leger des Heils en Vluchtelingenwerk verdienen ondersteuning; 

- een armoedeval moet worden voorkomen door werken financieel aantrekkelijker te 
 laten zijn dan een uitkering; 

- extra aandacht in het minima- en gemeentelijk beleid voor mensen die net boven de criteria 
voor het minimabeleid zitten.  

 
Aanpak verslaving 
 De SGP wil een betere aanpak van de verslaving van alcohol, drugs en gokken. Voorkomen is 
beter dan genezen, en nog veel goedkoper ook.  
 Er mag terecht geen alcohol meer worden verkocht aan jongeren onder de achttien jaar. De 
SGP vindt dat dit beleid goed moet worden gehandhaafd. Ook de jongeren zelf, hun opvoeders en de 
horeca en supermarkten hebben daarbij een belangrijke verantwoordelijkheid.  
 In Apeldoorn is een toenemende overlast van drugsgebruikers. Hier is effectiever ingrijpen 
nodig. Het is belangrijk dat in het beleid de nadruk ligt op terugkeer van de verslaafde in het normale 
sociale leven. Softdrugs is slecht voor de gezondheid, werkt vaak verslavend en is ook nogal eens een 
opstap naar het gebruik van harddrugs. 
 Daarnaast moet er meer aandacht zijn voor de gevaren van gokken. De SGP wil geen gokhallen 
en casino’s. 
 
Concreet:  

- een gemeentelijk gezondheidsplan met concrete doelstellingen voor bewegen en voor  
 het stimuleren van een gezonde levensstijl;  

- alcoholgebruik bij minderjarigen terugdringen door meer aandacht voor preventie en strenge 
controle op de verkoop van alcohol; 

- voorlichting op scholen over bewegen, gezonde voeding en gevaren van verslaving;  
- het aantal coffeeshops duidelijk verminderen, het liefst naar nul. 
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10. Energie en duurzaamheid 
 

 Rentmeesterschap is een van de uitgangspunten van de SGP. We moeten goed omgaan met de 
schepping en de volksgezondheid. Een duurzame samenleving, waarbij kinderen en kleinkinderen 
niet worden belast met de negatieve effecten van onze generatie, is erg belangrijk.  
 
Energie 
 De vraag naar energie blijft stijgen. Fossiele energiebronnen op aarde raken op. Daarom wil de 
SGP een actieve bijdrage leveren aan energiebesparing. Ook willen we rendabele, duurzame 
energiebronnen inzetten. We zijn immers rentmeester. Ook voor de energievoorziening geldt: de 
vervuiler betaalt.  
 De SGP wil duurzame energiewinning door middel van zonnepanelen maximaal inzetten. 
Windenergie is een optie als burgers participeren in de baten en de windmolens effectief genoeg zijn. 
Daarnaast willen we deze niet dichtbij woongebieden, zodat onder andere het geluid en de 
slagschaduw geen overlast veroorzaken. Windenergie is daarmee maar beperkt mogelijk in onze 
gemeente. Daarom is het belangrijk dat de mogelijkheden om windenergie van buiten Apeldoorn in 
te kopen beter worden onderzocht en waar mogelijk benut. 
 
Concreet:  

- de gemeente bevordert draagvlak in de samenleving voor verduurzamende 
 maatregelen, zoals stimulering van energiebesparing bij woningen en 
 bedrijven en de aanschaf van zonnepanelen voor de opwekking van elektriciteit; 

- de gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven door duurzame voorzieningen (zoals 
energiewinning en isolatie) te treffen in eigen gebouwen en scholen; 

- de gemeente zet voluit in op het vergroten van bekendheid en betrokkenheid van particulieren 
en bedrijven om de energie- en milieudoelstellingen (onder andere doelen van het 
Klimaatakkoord) te halen; 

- de SGP zet in op energiebesparing en energiezuinige wijken waarbij de investeringen qua 
kosten en termijnen reëel moeten zijn; 

- lokale energiecorporaties van inwoners moeten worden ondersteund, waarbij de gemeente 
eventueel in deze corporaties investeert; 

- de gemeente dringt er bij de nutsbedrijven op aan dat verouderde en ondeugdelijke gas- en 
waterleidingen worden vervangen;  

- de SGP vindt dat bij de aanleg van nieuwe woonwijken gestreefd moet worden naar 
alternatieven voor verwarming met behulp van aardgas, zoals energie uit biomassa of het 
gebruik van bodemwarmte via warmtepompen; 

- hoogspanningskabels in Beekbergen en de woonwijk De Maten verdwijnen onder de grond. 
 
Milieu en openbare ruimte 
 We hebben de taak om Gods goede schepping te bouwen en te bewaren. Goed 
rentmeesterschap is belangrijk. Een schoon milieu moet daarom onze aandacht hebben. We kunnen 
immers lokaal het grootste verschil maken. We mogen van de vruchten van de aarde genieten, maar 
moeten de natuurlijke bronnen niet uitputten.  
 Het is belangrijk om de leefomgeving op een goed kwaliteitsniveau te houden. Onder het 
beheer van openbare ruimte vallen water, verhardingen, openbare verlichting, groen en 
speelvoorzieningen. Het beheer moet, waar mogelijk, integraal gebeuren. Bij werkzaamheden en 
groot onderhoud aan wegen en riolering moet de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls krijgen. 
Bomen, struiken en plantsoenen bevorderen de leefbaarheid in de gemeente. Daarom verdient 
groen extra aandacht.  
 Voor de SGP betekent dit dat we de omringende natuurgebieden en het groen in de stad en de 
dorpen koesteren. Apeldoorn moet een groene stad in het groen blijven. De plantsoenen, bermen en 
groenstroken in de wijken en dorpen en ook de parken moeten beter worden onderhouden.  
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 De SGP is principieel voor begraven. In het graf rusten gestorvenen tot de wederkomst van 
Christus. Het gemeentebestuur zorgt blijvend voor voldoende, betaalbare en gepaste gelegenheid 
om te begraven.  
 
Concreet:  

- wateroverlast wordt bestreden door zoveel mogelijk lokale waterberging, gescheiden van de 
riolering; 

- de luchtkwaliteit (fijnstof) wordt verbeterd op de plaatsen waar deze onder druk staat; 
- het gebruik maken van openbaar vervoer en de fiets (E-bike) wordt gestimuleerd;  
- Apeldoorn investeert in duurzaamheid samen met burgers en het bedrijfsleven;  
- gemeentelijk vastgoed wordt voor 100 procent voorzien van duurzame energie en is tenminste 

energielabel B;  
- waardevolle natuur, zoals bos, heide en houtwallen, moet behouden blijven;  
- speelterreinen en speeltoestellen moeten op een goede manier over de gemeente 

 worden verdeeld: kinderen moeten op loopafstand kunnen spelen en bewegen;  
- inwoners worden zoveel mogelijk betrokken bij de inrichting en het onderhoud van de 

openbare ruimte; 
- tarieven voor begraafrechten zijn zodanig dat iedereen grafrechten kan kopen;  
- algemene begraafplaatsen moeten goed onderhouden worden, waarbij geldt dat de 

 dienstverlening vanuit de gemeente rondom begrafenissen op niveau moet blijven; 
- tegen overlast van hondenpoep wordt opgetreden. 

 
Overlast vliegtuigen 
 De voorgestelde plannen rond de vliegroutes van vliegveld Lelystad Airport leiden tot 
geluidsoverlast in Apeldoorn. De gemeente moet daarom alles op alles zetten om dit te voorkomen. 
 De veranderingen rond Lelystad Airport leiden waarschijnlijk tot meer vliegverkeer van kleinere 
vliegtuigen naar Teuge. Ook flinke delen van Apeldoorn ondervinden hier overlast van. De gemeente 
moet dit tegengaan. 
 De vliegroute vormt ook een bedreiging voor het parachutistencentrum van vliegveld Teuge. 
Als dit centrum verdwijnt heeft dat grote financiële gevolgen voor Teuge en voor de gemeente 
Apeldoorn die grootaandeelhouder is. De gemeente moet zorgen dat Apeldoorn geen verlies op 
Teuge gaat lijden. Dat kan mogelijk leiden tot het ontwikkelen van nieuwe plannen zoals een 
energiepark op de locatie van het vliegveld.  
   
Afval  
 Burgers en bedrijven produceren enorm veel afval. Daar moeten ze zich bewust van zijn. De 
SGP vindt dat de vervuiler moet betalen. Daarnaast zijn we voorstander van zoveel mogelijk 
gescheiden afvalinzameling. Experimenten om dit te verbeteren zijn daarbij nodig. Bij afvalinzameling 
moet het milieurendement worden verbeterd. Daarom moeten afvalstromen tegen aanvaardbare 
kosten voor de burger optimaal worden gescheiden zodat de gescheiden stromen kunnen worden 
hergebruikt. Het serviceniveau moet minimaal gelijk blijven.  
 
Concreet: 
 

- de gemeente bevordert draagvlak in de samenleving voor verduurzamende 
maatregelen, zoals recycling, verminderen van verpakkingsmaterialen en het scheiden van 
afval in (herbruikbare) grondstoffen; 

- met pilots moet een verhoging van het milieurendement op afvalinzameling en -verwerking 
worden onderzocht en bij verbetering opgeschaald en zo mogelijk algemeen ingevoerd 
worden; 

- de gemeente zet blijvend in op het tegengaan van zwerfafval en dumping van afval en probeert 
vervuilers te achterhalen en verantwoordelijk te laten zijn voor het opruimen of de kosten. 
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11. Ruimtelijke ordening en wonen 
 

 Wonen en werken zijn belangrijke onderwerpen. Daarbij is een evenwichtig woningaanbod van 
groot belang: daardoor wordt de gemeente aantrekkelijk voor inwoners. Er moet oog zijn voor de 
wenselijk en haalbare verhouding tussen huur- en koopwoningen en voor de verschillende 
prijsklassen van de koopwoningen. Verder dient sociale woningbouw geïntegreerd te zijn in alle 
woonwijken. De SGP streeft naar minimaal 30 procent sociale woningbouw. Daarbij is een goede 
spreiding van sociale woningbouw op dorp- en stadsdeelniveau noodzakelijk.  
 Nederland heeft een rijke geschiedenis. Dat is te zien aan historische gebouwen met diverse 
bouwstijlen en aan archeologische vondsten en cultuurlandschappen. De SGP hecht sterk aan het 
behoud hiervan. 
 In 2019 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Die biedt een kans om lokale beleidsruimte te 
ontwikkelen. Initiatiefnemers moeten meer verantwoordelijkheid krijgen om zelf draagvlak voor hun 
nieuwe bouwontwikkeling te zoeken. Bij grootschalige ontwikkelingen, zoals bedrijventerreinen, 
vindt de SGP regionale samenwerking een voorwaarde. Wij willen als rentmeesters altijd zuinig 
omgaan met de open ruimte.  
 Er moet evenwicht zijn om alle doelgroepen te kunnen laten wonen. Afstemming met de 
omliggende gemeenten is belangrijk. Demografische ontwikkelingen houden namelijk niet op bij de 
gemeentegrenzen. Dat betekent concreet dat er gebouwd moet kunnen worden naar behoefte. 
 Om dorpen vitaal en leefbaar te houden, zijn scholen en winkelvoorzieningen belangrijk. Dat is 
haalbaar als er voldoende betaalbare woningen zijn, zodat er ook genoeg gezinnen in dorpen kunnen 
wonen. In het gebied binnen de snelwegen A1 en A50 wil de SGP dat op bestaande locaties 
woningbouw nadrukkelijker een optie of daadwerkelijke invulling wordt.  
 Ook nieuwe woonvormen verdienen de aandacht omdat de woonwensen van inwoners 
kunnen veranderen. Het levensloopbestendig bouwen is daarbij belangrijk, zodat ouderen langer 
zelfstandig kunnen blijven wonen. De bestaande koop- en huurwoningen moeten worden 
verduurzaamd. Nieuwe woningen moeten energieneutraal worden gebouwd. Daarnaast is het nodig 
om het energiezuinig maken van bestaande woningen (naar A- en B-energielabels) te blijven 
stimuleren. Leegstaande kantoren krijgen een herbestemming als woonruimtes voor bijvoorbeeld 
studenten of statushouders.  
 
Concreet; 

- de omgevingsvisie moet snel worden opgesteld en bijgesteld als de praktijk van de 
 nieuwe Omgevingswet daar aanleiding voor geeft; 

- welstandseisen kunnen worden versoepeld of gedeeltelijk worden afgeschaft, mits het belang 
van cultuurhistorische aspecten niet wordt aangetast;  

- de uitbreiding van bedrijventerreinen is gekoppeld aan revitalisering van bestaande 
 terreinen;  

- er komt een aanpak om de bestaande koop- en huurwoningen duurzamer te maken;  
- er is extra aandacht voor doelgroepen zoals starters, senioren met een laag inkomen 

 en statushouders;  
- de ontwikkeling van mantelzorgwoningen wordt maximaal ondersteund. 
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12. Financiën 
 

 Een gemeente moet als goed rentmeester zorgvuldig omgaan met haar uitgaven. 
Overheidsgeld is gemeenschapsgeld. Na het debacle bij het grondbedrijf gaat het gelukkig financieel 
weer beter met Apeldoorn. 
 De SGP wil een sober en solide financieel beleid. Wij zijn tegen het doorschuiven van lasten 
naar de toekomst. Een gemeente moet voldoende reserves opbouwen. Bij problemen moet eerst 
worden bezuinigd op beleidsterreinen die niet tot de kerntaken van de gemeente behoren. Het 
ingezette financieel herstel moet wat de SGP betreft worden versneld. 
 Apeldoorn moet voorzichtiger omgaan met het geld van de belastingbetaler. Nu worden er 
jaarlijks miljoenen gestoken in megaprojecten als Orpheus, Coda-museum en Omnisportcentrum. 
Dat kost veel te veel geld. Ook het subsidiëren met honderdduizenden euro’s van topevenementen 
als de Giro en proftennis met geld van de belastingbetaler wijst de SGP af. 
 
Concreet: 

- vermindering lastendruk voor particulieren en bedrijven; 
- de onroerendezaakbelasting (ozb) en andere belastingen mogen alleen worden verhoogd met 

het inflatiecijfer; 
- de tarieven van rioolheffing, afvalstoffenheffing en leges zijn transparant en in 

 overeenstemming met de geleverde diensten; 
- de begraafrechten mogen niet te hoog worden, zodat begraven niet te 

 duur wordt;  
- (gedeeltelijke) kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor inwoners met een 

 minimuminkomen; 
- subsidies worden alleen verleend als de aanvrager het echt niet zelf kan betalen en 

 indien deze het publieke nut en/of welzijn van de gemeente dienen; 
- subsidies mogen niet strijdig zijn met de Bijbelse beginselen; 
- de gemeente subsidieert taken (doelen) en geen instellingen of organisaties; 
- goede controle op de uitgaven en subsidies van de gemeente. 
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SGP-kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 
 
 
Nr Naam Voorletters Woonplaats 
1 van den Berge H. (Henk) Apeldoorn 
2 Kloosterman J. (Jan) Apeldoorn 
3 Kok S. (Sander) Uddel 
4 van de Weerd H. (Henk) Apeldoorn 
5 Geuze B.D.M. (Dinant) Uddel 
6 van Lagen L. (Leo) Apeldoorn 
7 Versloot P.G. (Pieter) Apeldoorn 
8 van Kralingen C.W.L. (Cornelis) Beekbergen 
9 van den Broek N. (Nico) Uddel 
10 ten Voorde G. (Gerard) Apeldoorn 
11 Donk R.A.C. (Richard) Beekbergen 
12 Roos C. (Kees) Uddel 
13 Wiegman S.A. (Stephan) Apeldoorn 
14 van de Haar P. (Peter) Uddel 
15 Schreuder J. (Han) Apeldoorn 
16 Karsten H.J. (Niek) Beekbergen 
17 van As D. (David) Apeldoorn 
18 Mulder E. (Evert) Ugchelen 
19 Hop G. (Gert) Uddel 
20 Middelkoop A.S. (Steven) Apeldoorn 
21 Dekker H.J. (Henk) Uddel 
22 Bunt H.T. (Herman) Klarenbeek 
23 Belder B. (Bas) Apeldoorn 
24 Leune J. (Hans) Apeldoorn 

 
 
 
Stem D.V. woensdag 21 maart op de SGP! 


