
Programma
in ’t kort

EEN HART VOOR APELDOORN!

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van D.V. 
21 maart gaat het om belangrijke keuzes. 
Welke kant moet Apeldoorn op? In het 
verkiezingsprogramma kunt u lezen waar de 
SGP voor staat. De kern van het programma is 
samengevat in drie speerpunten. De SGP wil de 
komende jaren vooral aandacht besteden aan:

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 mantelzorgcompli-
ment. Uw zorg is onze zorg!

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!

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 topevene-
menten! 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 ener-
giebesparing, waarbij de gemeente het voorbeeld moet geven. Met zonnepanelen bijvoor-
beeld. Windmolens bij woonwijken vinden wij dan weer minder geslaagd. Zo zoekt de SGP 
graag het beste voor alle inwoners van Apeldoorn. Ook voor u!
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