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,,Extra aandacht nodig voor zorg, minima en veiligheid”
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,,In Apeldoorn is een andere koers 
nodig”, stelt SGP-lijsttrekker 
Henk van den Berge. ,,We kampen 
met hardnekkige problemen. 
Bovendien krijgt de gemeente 
nieuwe taken op sociaal gebied. 
Dat vraagt daadkracht en goede 
keuzes. De SGP kiest daarbij voor 
extra aandacht voor onze kwetsba-
re medeburgers.”

Henk van den Berge (52) is gepokt 
en gemazeld in de politiek. De 
Apeldoorner, woonachtig in De 
Maten, draait al 12 jaar mee als 
fractievoorzitter. Hij voert nu voor 
de vierde keer de SGP-lijst aan.
Van den Berge heeft twee keer een 
enquêtecommissie geleid naar het 
optreden van het gemeentebestuur 
in Apeldoorn: bij de tegenwerking 
van het handelsbedrijf Reesink 
(2006) én bij de enorme problemen 
rond het grondbedrijf (2012). ,,In 
beide gevallen was het terecht dat 
het college wegens grote fouten 
moest aftreden.”

Is de politiek nodig?
,,In de gemeenteraad worden belangrijke 
besluiten genomen. De achterliggende 
jaren bleek dat duidelijk. Door het rege-
ringsbeleid en de grote fouten rond het 
grondbedrijf moest Apeldoorn ruim 50 
miljoen euro bezuinigen. Dan komt het 
erop aan welke keuzes de partijen maken. 
Bij de bezuinigingen wilde de SGP zo min 
mogelijk schrappen op belangrijke taken 
als veiligheid, sociaal beleid en onderhoud 
van wegen, fietspaden en groenstroken. 

Deze zijn van groot belang om de leef-
baarheid in de wijken en dorpen te ver-
sterken. Ondanks onze kritiek koos een 
raadsmeerderheid er jammer genoeg voor 
hierop flink te bezuinigen. Nu, in de ver-
kiezingscampagne, zeggen veel partijen 
deze zaken ook belangrijk te vinden. Tja, 
het kan verkeren…”

Wat zijn uw drijfveren?
,,Politiek is belangrijk en ik vind het erg 
interessant daar een bijdrage aan te leve-
ren. Leidend daarbij zijn voor mij de chris-
telijke beginselen. In de Bijbel staan duide-

lijke richtlijnen voor het eren van de Heere 
God en de zondagsrust, maar ook voor de 
zorg voor de medemens en duurzaamheid. 
Daarbij wil ik me graag sterk maken voor 
de kwetsbaren in de samenleving. Daarom 
willen wij zeker niet bezuinigen op minima-
beleid. Ook wil de SGP dat mensen die 
huishoudelijke hulp nodig hebben dat krij-
gen en dat er extra zorg moet zijn voor 
langdurig zieken en gehandicapten.”

Iedere partij pleit voor een goed sociaal 
beleid.
,,Zeker, maar het gaat er wel om wat je in 

Henk van den Berge bij Felua: ,,Werk geeft ook mensen met een beperking perspectief.”  Foto: GtV

Hans Leune (69)
oud-raadslid SGP

,,Ik woon in Apeldoorn, een stad 
met gelukkig nog z’n dorpse 
charmes. Ik ben raadslid en 
wethouder geweest in Benthuizen. 

Jaren later mocht ik de draad in Apeldoorn als raadslid 
voor de SGP weer oppakken. Mijn beroep heb ik achter 
me gelaten, maar ik mag mij nog wel inzetten voor de 
Eben-Haëzerkerk.

Een SGP-vertegenwoordiger is er voor de gehele 
gemeente, maar ik heb me vooral ingezet voor mensen 
die het minder hebben. ‘Sterkeren’ kunnen vaak wel 
voor zichzelf opkomen. De SGP is voor mij de partij 
waarmee je onze opdracht ”God eren en naar je naaste 
omkijken” het meest tot uiting kunt brengen.

Peti van Maldegem-Luteijn (56) 
educatief bureau PETI

,,Mijn dagelijks werk is het Pro Deo 
begeleiden van asielzoekers. 
Daardoor kom ik in aanraking met 
verschillende kerken, ambtenaren en 
instanties. Ik vind het fijn in Apeldoorn te wonen, waar 
veel bewogen christenen uit vele kerken actief zijn op 
meerdere fronten. 

De economische crisis is in Apeldoorn goed merkbaar. 
Zo min mogelijk mensen in de bijstand is natuurlijk 
goed, maar het moet wel rechtvaardig gebeuren. Als 
een ongeschoolde, werkwillige ex-asielzoeker wil wer-
ken, valt hij snel in een economisch gat als dat via flex-
werk gebeurt. De regels hiervoor werken een criminele 
onderlaag in de hand. Laat het sociale hart opnieuw 
spreken en onderneem actie!”



,,Extra aandacht nodig voor zorg, minima en veiligheid”
de praktijk doet. In de achterliggende peri-
ode is de subsidie aan Orpheus verhoogd 
met een miljoen naar 4,8 miljoen euro per 
jaar. De gemeente geeft dus per inwoner 
30 euro subsidie. Cultuur is belangrijk, 
maar wel werd er bijna tegelijkertijd 
900.000 euro bezuinigd op minimabeleid. 
Onbegrijpelijk. De SGP was daar sterk 
tegen, maar de coalitiepartijen stemden 
toch voor. Ook in andere onderdelen van 
het sociaal beleid is helaas fors gesneden. 
Gelukkig werd ons voorstel om niet te 
bezuinigen op vrijwilligerswerk gesteund.”

Een alternatief voor bezuinigen is een 
hogere ozb-belasting.
,,Het is belangrijk dat Apeldoorn zijn zwak-
ke financiële positie verbetert. Dat is niet 
gemakkelijk. De gemeente zit met forse 
financiële risico’s rond de komst van de 
nieuwe zorgtaken. Ook heeft Apeldoorn 
veel te hoge leningen, terwijl er nauwelijks 
reserves zijn. Met kritische opmerkingen 
van de SGP daarover is weinig gedaan.
Om uit de problemen te komen, kan een 
belastingverhoging verleidelijk zijn. Toch 
zeggen wij: ”Géén grond voor hogere ozb-
belasting”. Er zijn andere mogelijkheden. 
De gemeente kan nog verder de broek-
riem aanhalen. Door vooral een betere 
planning is er meer efficiëntie mogelijk. 
Dat vraagt daadkracht. Ook moeten we 
kijken naar de 51 miljoen euro subsidie 
die de gemeente jaarlijks verstrekt.”

Veel partijen vergeten verkiezingsbelof-
ten vaak vrij snel…
,,De SGP is na de verkiezingen niet anders 
dan ervoor. Iedereen kan een duidelijke, 
consistente lijn zien in onze opstelling van 

de afgelopen jaren. Geloofwaardig zijn 
betekent woord houden.”

Wat zijn speerpunten voor de SGP bij 
deze verkiezingen?
,,Een goed sociaal beleid, koopzondagen 
op zaterdag, een veilige en goede leefom-
geving, een financieel solide beleid en een 
geloofwaardig gemeentebestuur. 
We wonen in een mooie en groene 
gemeente, maar dat moeten we wel zo 
houden. Ook moeten er goede voorzienin-
gen in wijken en dorpen zijn. 
Vanuit principiële, sociale en economische 
motieven willen wij geen koopzondagen. 
Zondagsrust is belangrijk voor de dienst 
aan de Heere God. Eén dag in de week 
rust is voor mens en maatschappij zó 
nodig. Zijn zes winkeldagen per week nóg 

niet voldoende? Bovendien gaat de con-
sument per saldo niet meer uitgeven.”

Veiligheid is een speerpunt. Waarom?
,,In Apeldoorn zijn ruim 30.000 meldingen 
van criminaliteit per jaar. Het gaat dan om 
bijvoorbeeld fietsendiefstal, woninginbra-
ken, overlast jongeren, verkeersovertre-
dingen en drugsoverlast. Maar niet ieder-
een meldt alles. Het werkelijke cijfer ligt 
dus nog hoger. Onacceptabel. Daarom 
pleit de SGP voor een hardere aanpak en 
ook voor extra aandacht voor normen en 

waarden. Er moet meer respect komen 
voor elkaar en voor elkaars eigendom-
men.”

Noem eens wat concrete SGP-voorstellen.
,,De SGP wil meer woningbouw voor star-
ters en senioren. De bibliotheken moeten 
openblijven. Het is een slechte ontwikke-
ling dat deze in sommige wijken en dorpen 
al fors zijn ingekrompen. De SGP is ook 
voorstander van een tunnel onder het 
spoor bij de Laan van Osseveld.” 

Als je een ton mag uitgeven, wie krijgt 
dan wat?
,,Voor het bestrijden van armoede 50.000 
euro. Voor vrijwilligersorganisaties als De 
Kap en Schuldhulpmaatje 25.000 euro en 
eenzelfde bedrag voor voorlichtings-
projecten op scholen over waarden en 
normen, alcohol en drugs.”

Nevenactiviteit?
,,Bestuurslid van de sociale werkvoorzie-
ning Felua. Belangrijk is dat er in 
Apeldoorn meer werkgelegenheid komt. 
Werk geeft mensen perspectief. En dat 
geldt ook zeker voor mensen met een 
beperking. Daar zet ik mij graag voor in.”

Wat is de SGP-stijl van politiek bedrijven?
,,We zijn transparant en houden niet 
van politieke spelletjes. Wij stellen ons 
constructief op waar het kan en kritisch 
waar het moet. Daarbij zetten we ons in 
voor alle inwoners om het wonen, wer-
ken en leven in onze mooie gemeente te 
verbeteren.”

Gerard ten Voorde
redacteur
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Evert Mulder (51)
SGP-raadslid 

,,Ik ben opgegroeid in het Paleispark 
achter Het Loo, in Apeldoorn. Ik 
woon al 25 jaar met veel plezier in 
Ugchelen. Het is een echt dorp 
gebleven, terwijl het toch alle stedelijke voorzieningen 
bij de hand heeft in Apeldoorn.

Sinds jaar en dag ben ik betrokken bij het werk van de 
gemeenteraad. Ik hou mij vooral bezig met ruimtelijke 
ordening, wegen en milieu. 

Vanuit de overtuiging dat de SGP het dichtst staat bij 
de richtlijnen die de Heere God in de Bijbel geeft. Ik 
zou graag willen dat er meer geld komt voor onder-
houd aan wegen en voor betaalbare woningen voor 
ouderen en jongeren. Daarvoor telt iedere stem!”

Marjolein Haazebroek (35)
leerkracht basisonderwijs 

,,Het leuke van Apeldoorn is dat 
voorzieningen én de natuur snel 
bereikbaar zijn. Met fiets of bus ben 
je zó in de stad of een winkelcentrum. 
Als gezin zoeken we graag de natuur op. Apeldoorn 
biedt daarin volop keus.
Qua uitstraling vind ik het jammer dat Apeldoorn de 
afgelopen jaren bezuinigd heeft op groen. Rotondes 
zien er zeer matig uit, daar verandert een grote oranje 
fiets of racket niet veel aan.

Ik heb veel moeite met de hoeveelheid feesten in de 
binnenstad met forse geluidsoverlast. Het lijkt of de 
gemeente zich zorgen maakt over hoe ze de inwoners 
moet bezig houden. Met zulke geluidsoverlast geeft de 
gemeente een slecht voorbeeld.”

,,Wij hechten aan
geloofwaardigheid
en houden niet van

politieke spelletjes”



4

Dirk-Jan Wolvers (23)
pensioenfiscalist bij Talent & Pro

,,Met veel plezier ben ik actief als 
SGP-jongere in onze gemeente. 
Apeldoorn zit te wachten op een 
duidelijk financieel beleid! Daar is 
de laatste jaren niet veel van terecht 
gekomen. En hoewel er een begin is, heeft de stad lang-
durig sober en stevig beleid nodig.

Met dat beleid verdwijnen zowel de gaten in het weg-
dek als in de begroting. Ook is het huishoudboekje van 
de minima hier goed mee af. Gaten vullen, goed rent-
meesterschap, voor mens en milieu.

Niets nieuws bij een oranje partij met een groen hart. 
En dat is de reden waarom ik met overtuiging mijn stem 
als jongere geef!”

Linda Bisschop (47)
zorgverleenster Atlant Zorggroep

,,Ik ben getrouwd, moeder van drie 
levenslustige pubers en werkzaam 
bij Atlant Zorggroep. Als vrijwilliger 
houd ik me bezig met het coördina-
torschap van Bijbelcentrum ’t Vogelzaad. 

Ik hou van Apeldoorn vanwege z’n grote binnenstad. 
Bovendien kan ik als enthousiast wandelaar in 
Apeldoorn alle kanten op om van de schoonheid in de 
schepping te genieten.

Apeldoorn investeert graag in het grote (Omnisport), 
maar ‘vergeet’ het kleine (sluiting van buurthuizen en 
bibliotheken). Dat treft vooral de inwoners die juist 
deze uitwijkmogelijkheid zo nodig hebben. Dat is ook 
het standpunt van de SGP en daarom stem ik daarop.”

SGP in een notendop
Veiligheid op straat en 
zorg voor de sociaal 
kwetsbare medemens zijn 
échte kerntaken voor de 
gemeente. Net als onder-
houd aan wegen, pleinen 
en fietspaden. En goed 
onderwijs. Om met z’n 
allen bij de les te blijven.

Zinloos geweld? Eh, is er 
ook zinvol geweld…?! 
Méér blauw op straat, lik 
op stuk en een krachtige 
aanpak van criminaliteit, 
vandalisme en overlast. 
Afschaffen van bierfees-
ten scheelt al een slok op 
een borrel.

De bieb moet blijven! Ook 
in uw wijk! Bibliotheken 
vormen een uitgelezen 
kans voor de gemeente 
om iets voor de burger te 
betekenen. Liever bezuini-
gen op het museum van 
Coda, dan op de bieb van 
de burger. 

Kwetsbare jongeren, 
ouderen én minima drei-
gen in een vrije val te 
belanden. Apeldoorn moet 
daarom zorgen voor een 
vangnet. De zwakkere 
medemens verdient onze 
warme aandacht en zorg. 
Niet op bezuinigen!

Rotondes? Vaak rond-uit 
beschamend. Fraaie par-
ken, plantsoenen en 
groenstroken moeten een 
visitekaartje voor 
Apeldoorn zijn. Voldoende 
onderhoud is belangrijk. 
Apeldoorn is toch stad in 
het groen…?!

Mantelzorgers en vrijwil-
ligers doen fantastisch 
werk. Petje af! Apeldoorn 
moet vierkant achter hen 
staan. Moreel én financi-
eel. Want sociale verban-
den in de samenleving 
zijn belangrijk. Zeker ook 
het werk van de kerk!

Apeldoorn voert een zwak 
financieel beleid. De 
bezuinigingen van het rijk 
én de problemen van het 
grondbedrijf maken het 
nóg erger. De burger mag 
hier niet de dupe van 
worden. Géén grond voor 
hogere ozb-belasting.

Koopzondag 
op zaterdag

Een krachtige aanpak van 
softdrugs. Coffeeshops 
kunnen hun deuren maar 
beter sluiten. Wietteelt 
door de gemeente?! 
Apeldoorn zit niet te 
wachten op een college 
van burgemeester en wiet-
houders!

Mag uw kind ook even 
veilig oversteken? 
Gevaarlijke oversteek-
plaatsen, vooral bij scho-
len, moeten snel veiliger. 
Hardrijders tasten de 
leefbaarheid in woonwij-
ken en dorpen aan. 
Op de bon.

Geen grond 
voor hogere 
ozb-belasting



5

Arie Maasland (37)
voorganger ICF Apeldoorn

,,Sinds de start in 2005 ben ik betrok-
ken bij ICF Apeldoorn, een missionaire 
gemeenschap, gericht op mensen met 
een niet-Nederlandse achtergrond. Zo 
heb ik tientallen medelanders leren kennen.
Ik besef meer dan voorheen welke impact overheidsbe-
leid op sociaal zwakkere groepen heeft. Als een werkloze 
ex-asielzoeker gekort wordt op zijn uitkering hakt dat er 
meestal meer in dan wanneer een huizenbezitter gekort 
wordt op zijn hypotheekrenteaftrek.

Wat me aanspreekt in de SGP is de naastenliefde, gast-
vrijheid en het belang van inburgering. Veel medelanders 
willen graag een stabiele plek innemen in onze maat-
schappij en een positieve inbreng leveren. Goed dat de 
SGP hen op basis van Bijbelse normen tegemoetkomt!”

David van As (48)
directeur pensioenfonds

,,In het dagelijks leven geef ik leiding 
aan het pensioenfonds voor de 
Bouwnijverheid. Het bouwen aan 
Apeldoorn is ook belangrijk. Ik mag al 
12 jaar met vreugde meedoen in de SGP-fractie.

Apeldoorn is voor mij een bijzonder mooi en weids 
dorp, een uitstekende plaats om als gezin te wonen. Ik 
koester de kerkelijke gemeenschappen die er nog zijn.
Apeldoorn heeft financieel veel problemen gehad. Denk 
bijvoorbeeld aan de verliezen van het grondbedrijf. 
Als lid van de rekenkamercommissie van de 
Apeldoornse gemeenteraad volg ik de ontwikkelingen 
kritisch. Een gezond, solide financieel beleid is een 
Bijbelse opdracht. De gemeente moet een meer solide 
financiële positie opbouwen dan ze nu heeft.” 

SGP in een notendop

Hockeyers kunnen hun 
clubcontributie vaak 
prima zelf betalen, de 
minima hun eten en drin-
ken soms amper. Toch 
bezuinigt Apeldoorn op 
minima en zorg en niet op 
sport en cultuur. Snapt u 
het? Het roer moet om! 

Apeldoorn is een pracht 
plek om te wonen, te wer-
ken en te leven. In wijken 
en dorpen. Het college 
moet samen optrekken 
met dorps- en wijkraden. 
Schouder aan schouder. 
Met een passend potje 
geld!

De wereld draait door! Een 
economie van 24 x 7 is 
knap ongezond. Voor 
ondernemer, personeel én 
burger. Eén dag rust is 
belangrijk, vooral voor de 
dienst aan de Heere God. 
Daarom: Koopzondag op 
zaterdag!

Onder dak of uit je dak? 
Apeldoorn moet bouwen 
aan z’n toekomst. Met 
meer betaalbare (star-
ters-)woningen voor jon-
geren en passende senio-
renwoningen voor oude-
ren. Groene stad, dorpse 
allures.

Oude gevels in het centrum 
moeten we koesteren. En 
zo mogelijk in eer herstel-
len. Cultureel erfgoed 
vraagt zorgvuldig onder-
houd. Onze cultuurop-
dracht kent twee speerpun-
ten: de eer van God en het 
welzijn van de medemens. 

Ondernemers zijn een 
motor van de economie. 
Apeldoorn moet zorgen 
voor een goed vesti-
gingsklimaat. Minder 
regeldruk, minder 
gemeentebelasting, als 
het even kan. Goed voor 
werk en inkomen.

Vandalen 
moeten zelf 

betalen

Maximale 
aandacht 

voor minima

Uitputting van de aardbol 
is een reëel gevaar. 
Zorgvuldig omgaan met 
grondstoffen, afvalstoffen 
en energiebesparende 
maatregelen is daarom 
van levensbelang. 
Daarom in Apeldoorn: 
plastic apart inzamelen.

Niet korten op kinderboer-
derijen! Kinderboerderijen 
hebben een positieve 
invloed op wijken en wijk-
bewoners. Ook als ont-
moetingsplaats. Voor jong 
en oud, sociaal en educa-
tief. Vlees komt niet uit 
een fabriek…

Apeldoorn staat stil in de 
spits. Of sukkelt over de 
ring. Voor de bereikbaar-
heid is een goede door-
stroming belangrijk. Een 
snelheidsverhoging op 
ringwegen naar 70 km/uur 
is een prima plan. Als het 
veilig en verantwoord kan.
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Bij ons kunt u terecht als 
ondernemer, zelfstandige 
of particulier voor:
• Verwerking van administratie

• Samenstellen van jaarrekeningen

• Fiscale aangiften

•• Fiscaal advies

• Financieel advies

Noorder Hoogte 41
7325 SE  Apeldoorn
Tel:  055 - 360 41 88
Fax: 055 - 360 38 87
info@buurenaa.nl
www.buurenaa.nl

vanaf 
€7.950,-

Benut élke buitenkans
Een buitenverblijf of garage van Bronkhorst onderscheidt zich 

door traditioneel handwerk, robuuste materialen en een 
authentieke uitstraling. Ook voor u realiseren we graag een project 
op maat. Daarbij nemen we u van vergunning tot oplevering alle 
zorgen uit handen. Terwijl u ook nog eens 10 jaar garantie krijgt. 

Het énige dat u zelf hoeft te doen is buitengewoon genieten. 
Download de gratis catalogus op de website  

www.bronkhorstbuitenleven.nl of bel 0577 - 75 09 44.
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Waarom EcoVlonders?
- Planken op maat, tot 12m lang
- Splintert niet
- Slijtvast
- Vergrijst niet
- Onbreekbaar
- 5 jaar garantie- 5 jaar garantie

Interesse of vragen? Wij geven u graag advies!
EcoVlonders zijn uniek en niet te vergelijken met andere vlonders.
Bezoek onze showroom op donderdag, vrijdag, zaterdag of op afspraak.

Geopend vanaf zaterdag 8 maart

Waar vindt u ons?
  Hoofdweg 131   
  7371 GG Loenen
  055-5050150
 
  info@ecovlonders.nl  
  www.ecovlonders.nl  www.ecovlonders.nl

VLONDERS
-Buitengewoon natuurlijk-

ECO

Terrassen   |   Bloembakken   |   Schuttingen   |   Hekwerken   

 



Samen staan ze in de startblokken voor 
de gemeenteraad. Een kennismaking met 
nummer twee en drie op de SGP-lijst. 
,,De aandacht voor de dorpen kan beter.” 

Jan Kloosterman (36) uit Apeldoorn en 
Sander Kok (30) uit Uddel draaien al een 
poosje mee in de SGP. Kloosterman –direc-
teur Zorg op de Fruytierscholen-
gemeenschap– is actief sinds z’n 18e. Kok 
–MKB-adviseur bij Van Lienden en 
Kooistra– zet zich in vanaf z’n 15e.

Wat heb je met politiek?
Jan: ,,Politiek boeit me: Het helder for-
muleren van je boodschap, het zorgvul-
dig luisteren naar anderen. Met het 
doel iets te bereiken voor de burger.”
Sander: ,, Je kunt aan de zijlijn roepen 
dat het niet goed gaat, of dat er zaken 
anders moeten. Door zelf mee te doen 
probeer je echt iets te bereiken.” 

Wat ergert je in Apeldoorn?
Sander: ,,Apeldoorn investeert in mega-
projecten als Orpheus en Omnisport, 
terwijl er minder geld is voor de zorg. 
Dat gaat me aan het hart.”
Jan: ,,Sommige schoolgebouwen zijn 
hard aan een opknapbeurt toe, maar 
het college steekt tonnen in topevene-
menten. Zó onevenwichtig. Ergerlijk.”

Stel, je wordt burgemeester. Wat doe 
je als eerste?
Jan: ,,Geld vrijmaken voor de 
Stadsbank. Om burgers die financieel in 
de knel komen beter te helpen. Een 
sterk, sociaal vangnet is dan nodig. Als 
opdracht, uit naastenliefde.”

Sander: ,,Geen evenementen meer op zon-
dagen organiseren. Ook geen koopzonda-
gen. De consument gaat echt niet meer 
geld uitgeven. De zondag is een prachtige 
rustdag om, als het goed is, de Heere God 
nog meer te dienen dan doordeweeks.”

Heeft Apeldoorn voldoende aandacht 
voor de dorpen?
Sander: ,,Geen enkele partij heeft iemand 
uit het dorp Uddel op de lijst staan. 

Opvallend. Alleen de SGP. De aandacht 
voor de dorpen kan beter. Ik ben bij de 
Dorpsvisie voor Uddel betrokken geweest. 
De uitvoering daarvan duurt  te lang.”

Waarom SGP?
Jan: ,,De SGP wil van Apeldoorn een echte 
gezinsstad maken, met passend onderwijs, 
goede voorzieningen, veiligheid op straat.”
Sander: ,,De SGP is een partij die radicale 
keuzes durft te maken. Met extra aan-
dacht voor de minima en de leefbaarheid 
in dorpen bijvoorbeeld. Bovendien moe-
ten mensen met een kleinere beurs meer 
mogelijkheden krijgen voor het kopen of 
huren van een woning.”

Je mag een ton uitgeven in Apeldoorn. 
Wat krijgt hoeveel?
Jan: ,,Voor onderhoud van kinderspeel-
plaatsen in parken trek ik 25.000 euro uit, 
de Stadsbank krijgt 50.000 euro voor het 
helpen van burgers met schulden. En 
25.000 euro voor de inzet van meer school-
maatschappelijk werk. Met de komst van 
passend onderwijs kan preventief veel 
goeds gedaan worden. Eh… dat is wel wei-
nig, hè? Als eerste en symbolische aanzet 
dan maar…”
Sander: ,,Ik steek 50.000 euro in kinder-
boerderijen. Erg belangrijk. Kinderen die 
zelden in de natuur komen, leren daar dat 
chocolademelk niet van bruine koeien 
komt. Verder krijgt stichting Voorkom 
25.000 euro voor voorlichting over alcohol 
en drugs. En 25.000 euro voor meer aan-
wezigheid van de politie in de dorpen.”

Gerard ten Voorde
redacteur
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Chocomelk komt niet van bruine koeien

Steven Middelkoop (27)
jeugdwerkadviseur HHJO

,,Voor mij is Apeldoorn een bruisende 
rustplaats op de Veluwe. Voor mijn 
werk zwerf ik door het hele land. 
Zodra ik ’s avonds weer tussen de 
bossen rijd, weet ik dat ik bijna thuis ben.

In de weekenden genieten we van de bossen en ’s 
zomers fietsen we geregeld richting de IJssel. Apeldoorn 
is door haar winkelhart van alle gemakken voorzien.

Politieke partijen moeten op een gezonde manier bestuur-
lijke verantwoordelijkheid combineren met een geestelijk 
getuigenis. De aandacht voor jongeren die hulp nodig heb-
ben, spreekt me daarbij in het bijzonder aan. Juist nu de 
jeugdzorg in handen van de gemeente komt.”

Bas Belder (67)
SGP-lid Europees Parlement

,,Apeldoorn is een heerlijke stad om 
te wonen. De voorzieningen zijn 
goed en het dorpse karakter is in 
veel wijken gebleven. Dat moet zo 
blijven. Om dat zo te houden verdient de plaatselijke, 
kleine middenstand onze steun. Dat is nodig voor 
ondernemers en goed voor de bereikbaarheid en 
beschikbaarheid van het Apeldoornse winkelaanbod.

De SGP is een betrouwbare partij. We doen wat we 
zeggen en zeggen wat we doen. We baseren ons han-
delen op Bijbelse motieven. Daarmee willen we alle 
inwoners van Apeldoorn dienen. Met een beleid, 
betrouwbaar, transparant en gemotiveerd vanuit de 
Bijbel.” 

Sander Kok   Jan   
               Kloosterman



Oude Apeldoornseweg 15
7361 EH Beekbergen

info@depoedelick.nl
055 506 48 96

www.depoedelick.nl

begeleiding op maat

D.V. 17 mei OPEN DAGwelkom!

Ondernemen? Samen met Visser & Visser Accountants-Belastingadviseurs in Apeldoorn! 
Wij staan u terzijde met een verrassend veelzijdig dienstenpakket. In onze aanpak gaan we altijd  
een stap verder.  We verdiepen ons in uw organisatie, zijn betrokken bij alle facetten van onder-
nemen en adviseren u bij het nemen van grote en kleine beslissingen. Wilt u eens vrijblijvend 
kennismaken? Bel Henry van Hattem AA CB of drs. Jaap van Beek RA van onze vestiging in Apeldoorn.

Visser & Visser Accountants-Belastingadviseurs
H. (Henry) van Hattem AA CB, telefoon: 06 10 72 38 61
Drs. J. (Jaap) van Beek RA, telefoon: 06 42 30 93 51
Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
Telefoon: 055 539 93 99
Apeldoorn@visser-visser.nl, www.visser-visser.nl

En dat allemaal onder één dak.
In Apeldoorn!

Een stap verder
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Ben Kiezer  Frank, hoe kan het toch dat het crisis is, maar er 
enorme winkels worden gebouwd op het terrein van 
Omnisport? En dat terwijl de binnenstad meer leegstand 
kent dan gemiddeld in Gelderland...
3 maart om 18:06 - Vind ik leuk       1

Frank van Putten  Terechte vraag. De SGP is ook niet blij met 
een grootschalig winkelcomplex bij Omnisport. De SGP heeft 
altijd gepleit voor een goede binnenstad én winkelvoorzie-
ningen op rollatorafstand, in Apeldoorn en de dorpen.
3 maart om 18:20 - Vind ik leuk       1

Ben Kiezer  Maar winkelen op zondag is er zeker niet bij?
3 maart om 19:15 - Vind ik leuk   

Frank van Putten  Klopt. De ondernemers zeggen dit voor de 
consument te doen. Maar zij willen meer omzet. Als zij dat 
echter allemaal doen, verandert er niets, want de consument 
geeft per saldo niet meer uit. Bovendien heeft de consument 
toch keus genoeg als de winkels zes dagen open zijn?
3 maart om 19:17 - Vind ik leuk       3

Ben Kiezer  Hé, hoe gaat de SGP vergrijzing van Apeldoorn 
tegen? Wat heeft Apeldoorn starters te  bieden?
3 maart om 21:30 - Vind ik leuk

Frank van Putten  Wij vinden het heel belangrijk dat er ook 
voor jongeren betaalbare woningen beschikbaar zijn. 
Daarom vinden we het positief als starters een woning kun-
nen kopen en om de prijs te drukken de grond in erfpacht 
kunnen nemen.  
3 maart om 21:55 - Vind ik leuk       1

Ben Kiezer  Maar blijft wonen in Apeldoorn eigenlijk wel aan-
trekkelijk? Bomen en planten zie ik steeds meer verdwijnen, 
meer asfalt... Wat is straks nog het verschil met Rotterdam?
3 maart om 21:59 - Vind ik leuk       1

Frank van Putten  In Apeldoorn is gelukkig veel groen. De SGP 
hecht daaraan. Aandacht voor groen is geen linkse hobby. De 
SGP was sterk tegen de bezuiniging op het onderhoud van 

bermstroken, plantsoenen en parken. Wij willen meer 
bomen in het straatbeeld terug. Voor een groene, milieu-
vriendelijke gemeente moet je bij de SGP zijn. 
3 maart om 21:59 - Vind ik leuk       1

Ben Kiezer  Maar de praktijk is dat auto's vóór bomen gaan. 
Ik bedoel: als het verkeer elke dag vaststaat dan moet je wat.
3 maart om 22:05 - Vind ik leuk

Frank van Putten  Zeker. Daarom zijn we voor een groene 
golf op de ringwegen. Laat waar mogelijk op de ringwegen 
70 km/uur rijden. Zo snel mogelijk de stad uit die auto's!
3 maart om 22:17 - Vind ik leuk       1

Ben Kiezer  Nog even heel wat anders. Die coffeeshop aan 
de Arnhemseweg, Wat vind je daar van?
4 maart om 15:03 - Vind ik leuk 

Frank van Putten  De SGP wil geen coffeeshops, zeker niet 
in een woonwijk en dicht bij een school. Dat kan echt niet! 
4 maart om 15:45 - Vind ik leuk       1

Ben Kiezer  Maar kan de gemeenteraad dat dan bepalen?
4 maart om 15:55 - Vind ik leuk

 
Frank van Putten  Zeker. Helaas wil een meerderheid dat 
er coffeeshops zijn. Sterker nog, een meerderheid wil dat 
de gemeente zelf wiet gaat verbouwen! Ongelooflijk hé!? 
Dat biedt geen oplossing voor het criminele gedoe rond 
de wietteelt. Wij zijn heel helder: we willen geen college 
van burgemeester en WIEThouders!
4 maart om 19:01 - Vind ik leuk       12

Ben Kiezer  Sterk verhaal Frank! Ik weet het zeker: 19 
maart, SGP. 
4 maart om 19:03 - Vind ik leuk       14

Gert Wilbrink (42)
lid Dorpsraad Beekbergen

,,Overdag ben ik werkzaam bij DGA bij 
Wilbeek Bouw en Onderhoud bv, een 
aannemer in de bouw. In mijn vrije tijd 
zet ik me in voor de Dorpsraad in 
Beekbergen.

Met mijn vrouw Femmy en onze vier kinderen wonen we 
met veel genoegen in Beekbergen. We hebben in 
Nederland nog heel veel goeds. Ja, natuurlijk zijn er wat 
wensen. Graag zou ik eens met een potlood wat aan-
strepen en doorhalen in de begroting van Apeldoorn.

Vanuit de dorpsraad in Beekbergen weet ik dat de SGP-
fractie veel kennis van zaken heeft. Daarom krijgen ze 
ook onze stem.”

Marieke Achterberg (23) 
Logopedist, student taalwetenschap 

,,Al vanaf mijn geboorte woon ik in 
Apeldoorn. Het mooie aan onze stad 
vind ik dat er goede gelegenheid voor 
het winkelend publiek is. Apeldoorn 
heeft voor elk wat wils.

De politiek moet inzetten op een goede binnenstad en 
voldoende winkelcentra. Dat vind ik erg belangrijk. Voor 
winkels hoef ik de stad niet uit!
Voor mijn studie wel, maar dat is vanuit Apeldoorn met 
het openbaar vervoer geen enkel probleem. En wil ik 
bijvoorbeeld een middag naar het bos, in plaats van 
weer in mijn studieboeken te duiken, dan zit ik in 
Apeldoorn goed. De SGP heeft een belangrijk kenmerk: 
zij kiest voor een sociale houding. Waarde(n)vol!”

Frank van Putten
3 maart

Aftellen naar de gemeenteraadsverkiezingen! Keus al gemaakt? Aanrader: SGP, lijst 9. Sociaal, Geloofwaardig, Principieel.

Vind ik leuk   Reageren   Delen
Henk van den Berge, Jan Kloosterman, Sander Kok en 30 anderen vinden dit leuk

https://www.facebook.com/frank.vanputten

https://www.facebook.com/frank.vanputten
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Gildeslager Wilbrink

Dorpstraat 50, Beekbergen

055 - 506 12 50

www.wilbrink.gildeslager.nl



Voor de SGP zijn de gemeenteraadsver-
kiezingen van D.V. woensdag 19 maart 
weer erg spannend. 

In 2002 haalden wij in Apeldoorn voor het 
eerst een tweede zetel. Dat was een krap-
pe restzetel. Ook in 2006 en 2010 was 
dat het geval. We waren er heel blij mee 
dat veel mensen ons steunden. Ook 
hebben we het als een groot wonder 
van de Heere ervaren. Helpt u ook deze 
keer de SGP weer aan meer dan één 
zetel? 
De lijsten van de SGP en ChristenUnie 
zijn -evenals de voorgaande gemeente-
raadsverkiezingen- ook deze keer door 
een horizontale lijstverbinding aan 
elkaar verbonden. Hierdoor zullen even-
tuele restzetels eerder aan de SGP en 

ChristenUnie worden toegekend.
Mogen wij u vragen om uw voorbede bij 
deze verkiezingen? Belangrijk is dat er 
gebed is voor de overheid, opdat de vele 
werkzaamheden nog tot zegen mogen zijn 
in onze gemeente.

Het is belangrijk dat u gaat stemmen. 
Maar wellicht heeft u praktische  
problemen. 

Misschien hebt u bijvoorbeeld in verband 
met uw gezondheid hulp of vervoer nodig 
om naar het stembureau te gaan. De SGP 
wil u graag helpen. Laat uw stem niet ver-
loren gaan. Bel met één van onderstaande 
personen en zij komen u graag ophalen.
Kunt u door omstandigheden zelf niet 
naar het stembureau? Zorg ervoor dat uw 
stem bij volmacht wordt uitgebracht! 

Weet u niemand die voor u kan stemmen 
en wilt u uw stem op de SGP uitbrengen? 
Bel dan met één van de volgende perso-
nen. Zij verzorgen het voor u!

APELDOORN
Pieter Versloot  06 - 53136435

BEEKBERGEN
W.P.D. Esveld  055 - 5061190

UDDEL
H. Vos-Bronkhorst  0577 – 401601

Help de SGP aan een extra zetel!
Stem op D.V. 19 maart lijst 9

Vervoersproblemen of stemmen per volmacht?
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Gerrit Stufken (32)
lid Dorpsraad Beekbergen

,,Ik ben geboren en getogen in 
Lieren. In het dagelijks leven ben ik 
werkzaam bij een importeur voor 
grondverzetmachines, waar ik met 
plezier mijn werk als inkoper doe.

Vanaf de oprichting van de SGP-jongeren in Apeldoorn 
ben ik bestuurslid geweest, de laatste jaren als voorzit-
ter. Bij het 10-jarig jubileum ben ik afgezwaaid. Ik heb 
daar een mooie, bijzondere en leerzame periode gehad!  

Lieren is prachtig. We willen hier graag blijven wonen, 
bij voorkeur in een eigen betaalbare woning. Als echte 
dorpeling zet ik mij in voor het algemeen belang vanuit 
de dorpsraad. De dorpen zijn de parels op de 
Apeldoornse kroon.”

Pieter Versloot (24)
it-ondernemer

,,Sinds het begin van mijn leven ben 
ik inwoner van Apeldoorn. Mijn werk-
zame leven vult zich met mijn eigen 
online marketingbedrijf en marketing-
werk in de it-sector.

Ik hoop dat de verbetering van de ringwegen in 
Apeldoorn snel wordt afgerond. Nu is het een crime om 
in de spits de stad uit te komen.

De gemeente moet verder het MKB een steuntje in de 
rug geven en werken aan het creëren van meerwaarde 
tegenover e-commerce en grote, landelijke ketens.
Naast de stevige en positieve standpunten voor onder-
nemers vind ik betrouwbaarheid van groot belang in de 
politiek. Ook daar staat de SGP voor.”

Kandidatenlijst
1. Henk van den Berge Apeldoorn 
2. Jan Kloosterman Apeldoorn
3. Sander Kok Uddel 
4. David van As Apeldoorn 
5. Evert Mulder           Ugchelen 
6. Henri de Boer Uddel              
7. Frank van Putten Apeldoorn 
8. Leo van Lagen Apeldoorn 
9. Dirk-Jan Wolvers Apeldoorn 
10. Richard Donk Beekbergen 
11. Nico van den Broek  Uddel                
12. Gerrit Stufken  Lieren  
13. Arjan Davelaar Uddel                
14. Tom van de Pol Apeldoorn 
15. Niek Karsten  Apeldoorn 
16. Peter van de Haar Uddel                
17. Pieter Versloot  Apeldoorn 
18. Cornelis van Kralingen Lieren  
19. Gert Hop Uddel  
20. Steven Middelkoop Apeldoorn 
21. Simon Peter Kraayeveld  Lieren 
22. Gert Wilbrink Beekbergen 
23. Henk Dekker Uddel                
24. Bas Belder Apeldoorn 
25. Hans Leune Apeldoorn

Verkiezingsprogramma
Voor het volledige verkiezingsprogramma 
van SGP Apeldoorn zie onze website:  
apeldoorn.sgp.nl/programma

Het programma is ook te bekijken door 
het scannen van deze QR-code:

De eerste drie SGP-kandidaten (v.l.n.r.): 

Henk van den Berge, Jan Kloosterman en 

Sander Kok.

http://apeldoorn.sgp.nl/programma
http://apeldoorn.sgp.nl/Programma
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Elke werkdag fiets ik een stukje van 
Apeldoorn-Zuidwest naar Apeldoorn- 
Noord, dwars door het mooie Apeldoorn 
waar ik ben geboren en getogen. 
‘Eeuwenlang bleef Apeldoorn slechts een 
dorp 'n eenzaam zandgehucht, maar 
langzaam groeide 't mooie dorp naar 
een stad en weert zich nu geducht.’
Ook in Apeldoorn zie ik nog veel dingen 
die verbeterd kunnen worden. 
Natuurlijk lijkt het gras bij de buren 
altijd groener, maar wij kunnen zelf 
bepalen hoe groen ons gras is door 
oranje te stemmen. Zo kunnen we zelf 
als burgers groen licht geven en ons 
natuurschoon behouden.
In de stad zie ik op een binnenplaats 
een aantal personen staan die hun 
behoefte aan verslavende middelen 
proberen te stillen. Intriest, en diep van 
binnen krijg ik medelijden, dit moet 
toch anders kunnen. Effectieve zorg en 
begeleiding is hierbij erg belangrijk.
Over zorg en begeleiding gesproken 
denk ik aan mijn werk, waar passend 
werk wordt aangeboden voor gehandi-
capte mensen. De gemeente heeft een 
speciale verantwoordelijkheid om men-
sen aan ’t werk te helpen met een 
arbeidsbeperking.
Dit werk bevindt zich onder andere in 
de Kroondomeinen, het juweel van 
Apeldoorn. De vogels fluiten, de specht 
roffelt een gat in de boom en de wind 
ruist door de bladeren van de bomen. 
Het gebied ademt rust, schoonheid en 
harmonie. Laten we dit vooral zo hou-
den.De SGP voegt daad bij het woord 
en Woord bij de daad. Samen staan we 
sterk voor een mooie, groene en sociale 
gemeente.
Het stoplicht 
springt op oranje.

Joanne 
Mekelenkamp
SGP-J Apeldoorn

re-tweet
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Gedachten op de fiets…
Langzaam groeide 't mooie 
dorp naar een stad en 
weert zich nu geducht  
#Apeldoorn 

(advertentie)

Je mag voor het eerst stemmen. Spannend?
,,Iedere volwassene wordt gevraagd zijn 
stem uit te brengen. Ik ben 18 en voor mij 
is dat de eerste keer. Niet direct een span-
nend, wel een bijzonder moment. 
Omdat mijn stem 
voor het eerst lokaal 
gaat meetellen.”

Wat vind je belang-
rijk in de politiek?
,,Wat ik belangrijk 
vind, is dat de 
Apeldoornse politiek 
met een eerlijk, helder verhaal komt over 
haar plannen waarop men Apeldoorn op 
een verantwoorde en sociale manier weer 
uit de rode cijfers denkt te krijgen.”

Wat is daar voor nodig?
,,Een geloofwaardig verhaal, waardoor de 
Apeldoornse kiezer zich aangesproken 

voelt. Niet de dingen mooier maken dan 
ze zijn, maar juist vertellen hoe de zaken 
ervoor staan en met een degelijke oplos-
sing voor de problemen komen.”

Welk probleem moet 
Apeldoorn als eerste aanpak-
ken?
,,Economische problemen. Het 
economisch nieuws lijkt gevan-
gen te worden in het woord 
”schulden”. Niet alleen de 
overheid, ook burgers hebben 
hiermee te maken. Apeldoorn 

moet jaarlijks ruim 50 miljoen euro bezui-
nigen. Een belangrijke, maar ook een lasti-
ge opgave. Gezinnen met een smalle beurs 
kunnen hard worden geraakt door te forse 
bezuinigingen. Dat moeten we niet willen. 
Het is zaak om, zeker als christelijke partij, 
onze sociaal zwakkere medemens waar 
mogelijk te ondersteunen.”

Tim Grotenhuis mag nu ook stemmen

Gratis uitgave SGPost- nieuwsbrief 32

Deze nieuwsbrief van de SGP-fractie in 

Apeldoorn verschijnt drie keer per jaar. Dit 

verkiezingsnummer is uitgegeven door SGP-

kiesvereniging Apeldoorn. Als u deze gratis 

uitgave ook wilt ontvangen, kunt u contact 

opnemen met het fractiesecretariaat.

SGP-fractie Apeldoorn

Henk van den Berge

fractievoorzitter,  055-542 7475

Evert Mulder

raadslid,  055-541 9565

Fractieleden: David van As,  Nico van den 

Broek, Jan Kloosterman, Sander Kok

Fractieassistent

Frank van Putten 

sgp@apeldoorn.nl  06-1772 2899

Redactie

Gerard ten Voorde en anderen

Advertenties

Herman Bunt: 06 - 3074 0319

Steun de SGP met uw bijdrage

Stort uw gift op rekeningnummer NL39 

RABO 0306 0532 68 tnv. Gem. Kiesver. SGP

apeldoorn.sgp.nl
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MAANDAG T/M VRIJDAG  9.30 - 21.00 UUR
ZATERDAG 9.00 - 17.00 UUR.  ZONDAG ALTIJD GESLOTEN

ALKMAAR, Koedijkerstraat 2 NIEUW
AMERSFOORT, Amsterdamseweg 37a NIEUW
ASSEN, Borgstee 7

CAPELLE A/D IJSSEL, Lylantsebaan 7a

DEVENTER, Essenstraat 15, de Snipperling

DRACHTEN, Dr. M.L.Kingsingel 10

DEN HAAG, Waldorpstraat 144, Megastores

EINDHOVEN, Kanaaldijk-Noord 5

GRONINGEN, Energieweg 13, Hoendiep 

HEERLEN, In De Cramer 74, Woonblvd Heerlen

HENGELO, Wegtersweg 82

HOOGEVEEN, Groenewegenstraat 23-25

MAASSLUIS, Noordzee 10 

MIJDRECHT, Rendementsweg 10b

NIEUWEGEIN, De Liesbosch 72 

SLIEDRECHT, Conradstraat 8  

OOSTERHOUT, De Meerstoel 14, Woonblvd

UDEN, Industrielaan 20, Woonboulevard

VEENENDAAL, Schoolstraat 100

ZEVENAAR, Edisonstraat 26, Meubelstraat

ZALTBOMMEL, Van Voordenpark 21 

ZOETERWOUDE, Hoge Rijndijk 307

Disclaimer: Dit betreft een 0% lening en is een niet-doorlopend goederenkrediet. Vraag naar de (product)voorwaarden en het 
standaard informatieblad in de winkel. Toetsing en registratie BKR. Seats and Sofas treedt op als verbonden bemiddelaar van Santander 
Consumer Finance Benelux B.V. Santander en Seats and Sofas geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste 
 nancieel product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie.

Seats and Sofas en A Giant Take-Away zijn als woordmerk geregistreerd. Het logo van Seats and Sofas is als beeldmerk geregistreerd. 
Deze reclame-uiting is gedeponeerd, het kopiëren of dupliceren zonder schriftelijke toestemming van Seats and Sofas is wettelijk 
verboden.  Prijs- en modelwijzigingen alsmede zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbie-dingen geldig zolang de voorraad strekt. 
De afbeeldingen zijn niet bindend en kunnen afwijken van de specificaties. Actie niet geldig in combinatie met andere acties. 
Een niet-doorlopend krediet van Santander Consumer Finance Benelux B.V. Vraag naar de voorwaarden en prospectus in de winkel 
of raadpleeg deze op www.comfortcard.nl of vraag deze op via (030) 63 88 100. Toetsing en registratie bij BKR. Comfort Card is een 
merk- en handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Rekenvoorbeeld lease 10 maanden

Contante
betaling

Totale
krediet-
bedrag

Jaarlijks
kosten-

percentage

Debet
rentevoet

(vast)

Termijn-
bedrag

per maand

Duur krediet-
overeenkomst 
in maanden

c 500.-

c 1000.-

c 1500.-

c 2000.-

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

c 50.-

c 100.-

c 150.-

c 200.-

10

10

10

10

c 0.-

c 0.-

c 0.-

c 0.-

+ 10 X 24.90
 LET OP! 0% RENTE

+ 10 X 44.90
 LET OP! 0% RENTE

449.-
normaal 2145.-

nu

Stofzuiger + Koffiezetapparaat +  Citruspers + Waterkoker + 

Blender +  Elec. pepermolen + Eierkoker + Broodrooster + 

Tosti apparaat + Keukenweegschaal + Stoomstrijkijzer

5  koopavonden 
per week tot 21.00 uur

!

3+2 ZION met 4 relaxelementen
Strak en comfortabel relaxbankstel. 
De relaxelementen zorgen voor een 
ontspannen zithouding. Verkrijgbaar 
in diverse kleuren Artificial Leather.

Met relax-
systeem!

2-Longchair BOSTON
Comfortabele kussens en de 
2 bekledingen maken dit ontwerp 
helemaal af. Combinatie met diverse 
kleuren uit Stofgroep 2.

Let op   Dit zijn slechts
enkele voorbeelden

!

3+2 BROOKE
Strak bankstel inclusief 
sierkussens. In verschillende 
kleuren Sussy leverbaar. 

249.-
normaal 1615.-

nu

499.-nu
normaal 2495.-

+ 10 X 49.90
 LET OP! 0% RENTE

Alle banken op voorraad
2 minuten levertijd!



In de afgelopen jaren heeft de SGP spe-
ciale aandacht gevraagd voor de dorpen 
in Apeldoorn, in het bijzonder voor 
Uddel. En dat hopen we uiteraard ook de 
komende jaren te blijven doen. De dor-
pen en de bewoners daarvan liggen ons 
na aan het hart.

De SGP vindt het belangrijk dat de dorpen 
leefbaar blijven, dat iedereen er met ple-
zier woont en werkt. Daar hoort natuurlijk 
bij dat de voorzieningen, onder andere in 
Uddel, in stand blijven: de supermarkt, 
basisscholen, verenigingen, het brand-
weerkorps en de Koningin Wilhelmina 
Hof. Ook moet er ruimte zijn voor lokale 
bedrijvigheid.
Daarvoor is het nodig dat jongeren 
in Uddel blijven wonen, zodat het 
dorp niet vergrijst. De belangrijkste 
randvoorwaarde hiervoor is de 
beschikbaarheid van betaalbare 
woningen, zowel voor starters als 
voor gezinnen. We zijn daarom blij 
dat het plan Kayim inmiddels in de 
realisatiefase is en dat de plannen 
voor de Aardhuislocatie nu ook ein-
delijk concreet worden. 
Vorig jaar kreeg een SGP-voorstel 
voor de bouw van 130 extra wonin-
gen in de dorpen -naast de al 
bestaande plannen- raadsbrede 
steun. We gaan er vanuit dat de bouw 
van deze woningen gespreid wordt 

over een langere periode, zodat er ook 
voor de volgende generatie betaalbare 
woningen beschikbaar zijn.
Ook de jongerenproblemen rond alcohol 
en drugs vragen nadrukkelijk de aan-
dacht. Dat is niet alleen een zaak van de 
gemeente, maar dit vraagt een gezamen-
lijke aanpak, waarbij de jongeren zelf en 
ook ouders, scholen, kerken en verenigin-
gen zijn betrokken.
Een ander belangrijk punt is dat de politie 
vaker in Uddel aanwezig moet zijn. Verder 
vindt de SGP dat het onderhoud van de 
wegen en de begraafplaats moet verbete-
ren.

SGP heeft aandacht voor dorpen

Op bijna geen enkele lijst van de ver-
schillende politieke partijen die in 
Apeldoorn meedoen aan de gemeente-
raadsverkiezingen staan kandidaten uit 
Uddel. Op de SGP-lijst is dat wel het 
geval.

Uddel telt bij de SGP mee. In totaal staan 
er op de lijst zeven kandidaten uit het 
dorp. Bij de eerste tien staan er twee: 
Sander Kok (3) en Henri de Boer (6). De 
andere dorpsgenoten zijn Nico van den 
Broek, Arjan Davelaar, Peter van de Haar, 
Gert Hop en Henk Dekker. 
In de gemeenteraad vraagt de SGP-fractie 

nadrukkelijk aandacht voor 
zaken die in Uddel spelen. 
In de afgelopen jaren ging 
dat bijvoorbeeld over 
woningbouw, wegen en het 
busvervoer. Maar ook op 
een andere manier is er 
betrokkenheid. Lijsttrekker 
Henk van den Berge is 
voorzitter van de werk-
groep Jongeren, waarin de 
scholen, kerken, Uddels 
Belang en de verenigingen 
proberen verschillende 
problemen rond jongeren 
aan te pakken.
We hopen dat Uddel op 
D.V. woensdag 19 maart 
oranje kleurt… Stem SGP.

SGP-lijst telt wel 
kandidaten uit Uddel

Gert Hop (42)
ondernemer

,,Ik ben gehuwd en vader van acht 
kinderen. Als ondernemer werk ik 
in de houtbranche en sinds kort 
ben ik ook actief in de ontwikkeling 
van vastgoed.
Ik hou van Uddel omdat het een mooi dorp is vanwege 
de ligging in het groen op de Veluwe. Maar ook omdat 
ik er geboren ben. 

Wat kan beter? Naar mijn idee zou de gemeente 
Apeldoorn meer als een onderneming bestuurd moeten 
worden. Dat verbetert de kwaliteit van de besluitvorming.
Leer en leven moet samen gaan. Bij de SGP wordt 
geprobeerd om vanuit Gods Woord zo goed mogelijk 
invulling te geven aan het openbaar bestuur, gemeente-
lijk, provinciaal en landelijk.”

Naomi van den Broek (18)
student maatschappelijke zorg

,,Ik woon in Uddel. Op dit moment 
studeer ik voor medewerker maat-
schappelijke zorg in de gehandicap-
tenzorg. Ik woon mijn hele leven al in 
de gemeente Apeldoorn en dit bevalt me erg goed. Het is 
een mooie omgeving met veel natuur. 

Maar aan sommige dingen stoor ik mij wel. Iets wat echt 
verbeterd moet worden zijn de wegen en de begraaf-
plaats. Vergeleken met andere gemeenten vind ik de 
begraafplaats in Uddel soms gewoon een schande. Een 
begraafplaats moet netjes onderhouden worden. Ook 
later mag het graf er niet geheel onverzorgd bij liggen.

Ik stem SGP omdat dit de partij is die nog echt regeren 
wil op grond van Gods Woord.”

Uddel kleurt oranje. Stem D.V. 19 maart SGP, lijst 9!

De SGP-kandidaten Sander Kok (l.) en lijsttrekker  

Henk van den Berge.



Hij vindt Uddel een prachtig dorp en zet 
zich er graag voor in. Voorzitter Evert-Jan 
van Egteren (37) van Uddels Belang is 
positief over de samenwerking met de 
gemeente, maar ,,we hebben nog wel 
een paar punten.”

Hoe zie jij Uddel?
,,We zijn harde werkers en ondernemend. 
Als het er op aankomt is er een grote 
saamhorigheid en we wonen in een prach-
tige omgeving.”

Het gaat dus goed?
,,In de achterliggende jaren zijn er allerlei 
voorzieningen verdwenen, zoals winkels, 
een school, de bibliotheek en een aantal 
verenigingen. Gelukkig komen er ook din-
gen voor terug, zoals de Koningin 
Wilhelmina Hof en de Jacobus Fruytier. 
Dat is belangrijk voor de leefbaarheid. 
Daar moeten we aan blijven werken. Het 
kan altijd beter.”

Wat is de rol van Uddels Belang daarbij?
,,Om de leefbaarheid en voorzieningen in 
ons dorp te verbeteren, overleggen we 
met de gemeente en de provincie.”

Hoe is de samenwerking met de  
gemeente?
,,De afstand met het huidige college is 
niet groot. Er wordt nu echt naar je geluis-
terd. Dat hoor ik ook van ondernemers.”

Een belangrijk punt was altijd woning-
bouw.
,,Samen met de woningbouwcorporatie 
hebben wij jarenlang gevochten voor de 
bouw van veel meer woningen. Dat is 

gelukt. In vergelijking met de andere d
orpen in Apeldoorn staat Uddel er het 
beste voor.”

Wat moet verbeteren?
,,Een belangrijk punt is de staat van som-
mige wegen. Bijvoorbeeld de Markveld-
weg, de Heegderweg en veel kruisingen. 
Daar zijn we al jarenlang over bezig. Een 
andere kwestie is de werkgelegenheid. 
Het is belangrijk dat bedrijven ontwikke-
lingsmogelijkheden blijven houden.” 

Nog wensen richting de gemeente?
,,In de dorpsvisie staat dat we een leven-
dig dorpshart willen. Dat moet worden 
opgeknapt en daar hebben we de steun 
van de gemeente bij nodig. Ook willen we 
dat de agent vaker aanwezig is.”

Er is een werkgroep die zich bezighoudt 
met problemen rond jongeren.
,,Ik ben ook jong geweest en heb toen heel 
wat uitgehaald. Maar je werd in die tijd 
meer gecorrigeerd. Als Uddels Belang vin-
den wij het jammer dat sommige jongeren 
bij de voetbalkooi van alles vernielen. Het 
leuke is er dan vanaf. De slechten verpes-
ten het voor de goeden. Er zijn ook andere 
problemen en het is van belang dat daar 
naar wordt gekeken.”

Zie je nog nieuwe 
kansen voor Uddel?
,,We moeten proberen 
meer dagrecreatie 
naar Uddel te halen. 
We hoeven geen 
Garderen te worden, 
maar kunnen ons 
dorp wel aantrekkelij-
ker maken door de 
aanleg van bijvoor-
beeld een klompen-
pad. Dat biedt de 
horeca kansen.”

Hoe zijn de verhou-
dingen in het dorp?
,,Er wordt goed 
samengewerkt. Dat 
zie je bijvoorbeeld 
bij de Koningin 

Wilhelmina Hof. Daar wordt iedereen 
geaccepteerd en er werken meer dan 70 
vrijwilligers op een goede manier samen. 
Ook bij de peuterspeelzaal zie je dat. Er 
zijn behoorlijke verschillen in levensvisie, 
maar men respecteert elkaar. Dat is 
belangrijk.”

,,Uddel moet blijven werken aan leefbaarheid”

Kees Roos (65)
voorzitter Vrijwillige Hulpdienst

,,Ik ben getrouwd met Jeanne, vader 
van vier kinderen en opa van acht 
kleinkinderen. Het grootste deel van 
mijn werkzame leven bij TNO hebben 
wij in Apeldoorn gewoond. Sinds bijna acht jaar wonen 
wij met veel plezier in Uddel: een prachtig stukje van de 
Veluwe.
Als voorzitter van de Vrijwillige Hulpdienst ben ik 
momenteel sterk betrokken bij de vragen rond zorg en 
welzijn in Uddel. 
Voor de komende verkiezingen is het voor mij belangrijk 
dat ook in de gemeenteraad, wanneer dat aan de orde 
is, een christelijk geluid klinkt. Ik hoop op de SGP te 
stemmen, omdat die partij zich voor mij van veel andere 
partijen onderscheidt door onder andere betrouwbaar-
heid, deskundigheid en stabiliteit.”

Nel de Bruin-Huijzer (65)
bestuurslid Vrijwillige Hulpdienst

,,Fijn dat de SGP aandacht schenkt 
aan het sociale leven van onze 
ouderen. Zij willen graag in ons dorp 
blijven wonen met voorzieningen die 
geboden worden.
Zo'n voorziening is de Koningin Wilhelmina Hof waar de 
ouderen op verschillende dagdelen terecht kunnen voor 
een praatje en allerlei activiteiten. Dat kan zijn koffie 
drinken, open eettafel, meer bewegen voor ouderen, 
creatieve middagen en dagopvang. Bij dit alles zijn veel 
vrijwilligers betrokken. Alles bij elkaar is dit een heel 
samenbindend geheel, dat niet meer weg te denken is 
uit ons dorp. 
Ik hoop dat de plaatselijke SGP zorg en aandacht blijft 
schenken voor deze groep. Tot nu toe hebben ze dat 
steeds gedaan. Een blijvende opdracht!”

Evert-Jan van Egteren: ,,Er wordt in Uddel goed samengewerkt. Dat 

zie je bijvoorbeeld bij de Koningin Wilhelmina Hof.”


