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SGP-fractie staat klaar
voor nieuwe raadsperiode
Raad zet wissel om
bij koopzondagen
Bezuinigingen op
huishoudelijke hulp
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In gesprek met

Evert Mulder

Gemiste kans voor nieuwe coalitie
Apeldoorn heeft een nieuw college. D66, CDA, ChristenUnie, PvdA
en GroenLinks hebben samen een
akkoord gesmeed. Opvallend
genoeg ontbreekt elk ethisch
punt. ,,Een gemiste kans”, reageren SGP’ers Henk van den Berge
en Jan Kloosterman.
De verkiezingen zijn alweer ruimschoots achter de rug. De SGP kijkt
terug op een klinkend resultaat.
Voor het eerst in de geschiedenis
sleepte de partij op eigen kracht
twee volle zetels binnen. De SGP
groeide met maar liefst 27 procent
naar 3458 stemmen.
,,Dankbaarheid overheerst”, aldus
SGP-fractievoorzitter Van den Berge.
,,Een tweede zetel was allerminst
vanzelfsprekend.” Hij wijst ook op
de keerzijde. ,,Het schept een grote
verantwoordelijkheid.”

pzondagen.
e betreuren de uitbreiding van de koo
Jan Kloosterman en Henk van den Berg

Dan volgt de collegevorming. Hoe
werkt dat?
Henk: ,,De grootste fractie, D66, nodigt
alle partijen uit hun visie te geven: Welke
coalitie willen jullie, wil je deel uitmaken
van het college en welke inbreng vinden
jullie belangrijk?”
Welke punten heeft de SGP ingebracht?
Henk: ,,Zondagsrust is voor ons belangrijk, een goed sociaal beleid en een solide
financieel beleid. En natuurlijk onderhoud
van wegen en groen.”
Jan: ,,Iedere partij heeft zijn eigen ideologische veren. Maar het belangrijkste is nu
het huishoudboekje op orde te krijgen.
Daar hebben wij sterk op aangedrongen.”
Verloopt zo’n proces een beetje in de
openbaarheid?
Henk: ,,D66 werpt zich vaak op als de

partij die zorgt voor vernieuwing. Wij hadden daarom meer openheid verwacht.”
Jan: ,,Vaak werd niet meer dan een korte
mededeling gedaan.”
Is er een goed akkoord uitgerold?
Henk: ,,Het akkoord kent zondermeer
positieve punten. Het college wil op financieel gebied een solide beleid voeren.
Prachtig, maar dat moet gewoon van de
provincie. Daarom komt het juist aan op
politieke keuzes. Die ontbreken naar ons
idee te veel. Op sociaal gebied geldt hetzelfde: Hoe ver steek je je nek uit als college? Blijven de ambities beperkt tot de
ruimte die het rijksbeleid biedt of durf je
een stap verder te gaan? Daarmee kun je
het verschil maken. Daar schrikt de coalitie
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echter voor terug. Het minimabeleid zou
beter kunnen. Wij zouden dat graag meer
kleur willen geven.”
Jan: ,,Het college stelt dat de bijdrage uit
het Gemeentefonds het plafond voor het
sociaal beleid is. Het Rijk gaat echter korten op het Gemeentefonds, dus ook op dit
beleid. Dus keuzes worden nog belangrijker. Maar het college kiest fors voor sport,
omdat dat de participatiesamenleving zou
versterken… Nou, ik heb liever meer participatie aan een ziekbed. Met een terugtrekkende overheid wordt het elkaar helpen nog belangrijker.”
Wat is het opvallendste punt in het collegeakkoord?
Henk: ,,Het opvallendste is dat er geen

SGP kritisch over mogelijke komst wielerronde
Apeldoorn wordt in 2016 zeer waarschijnlijk de startplaats van de grote Italiaanse
wielerronde de Giro. Voor de SGP reden
om kritische vragen te stellen.
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De provincie Gelderland heeft het initiatief
genomen voor de komst van de Giro d’Italia
in mei 2016. Het is de bedoeling dat de presentatie van de wielerploegen en de proloog in Apeldoorn worden gehouden. Ook
zal onze gemeente de startplaats zijn van
de eerste etappe. Deze zal vervolgens door
Gelderland gaan en eindigen in Nijmegen.
Daarna gaat de wedstrijd voor profwielren-

ners richting Italië. Inmiddels heeft de provincie 6 miljoen euro voor de komst van de
Giro d’Italia beschikbaar gesteld.
Gelderland ziet de internationaal bekende
wielerronde als een goede promotie. Naar
verwachting komen er een paar honderdduizend toeschouwers. Voor onder meer de
horeca, hotels en campings levert dat veel
extra inkomsten op. Belangrijk is ook de
grote aandacht van de media. Beelden van
de provincie en Apeldoorn zijn in vele landen te zien. Ook Den Bosch wilde startplaats worden, maar deze stad haakte vanwege de hoge kosten af.

De SGP in de Provinciale Staten van Gelderland heeft kritische vragen gesteld over de
mogelijke komst van de wielerronde. Henk
van den Berge heeft dat in de Apeldoornse
raad ook gedaan. De SGP wijst principieel
gezien een dergelijk topsportspektakel
waarin het draait om sporthelden en bruisende festiviteiten van de hand.
Een ander belangrijk bezwaar van onze
fractie is dat een deel van de activiteiten
waarschijnlijk op zondag is. De proloog
wordt meestal op zaterdag gereden, terwijl
de eerste etappe dan zondags is. Dus ook
de eerbiediging van Gods dag is in het

e

ter kennisname
enkel ethisch punt in staat. Niets over
koopzondagen, niets over gereguleerde
hennepteelt, gokbeleid, seksbedrijven.
Jammer, teleurstellend.”
Is dat niet vreemd, met twee christelijke
collegepartijen?
Jan: ,,CDA en CU hebben op deze belangrijke punten niets geregeld. Er zijn ”vrije
kwesties” van gemaakt, omdat de meningen van de coalitiepartijen te ver uiteen
lopen. Het beleid wordt overgelaten aan
een meerderheid in de raad. Daardoor
krijgen winkeliers bij de koopzondagen nu
volledige vrijheid. Dat wisten deze partijen van te voren. Wij vinden het erg teleurstellend dat CDA en CU in de onderhandelingen niets hebben bereikt voor wat
betreft de ethische punten. Wij hadden
gezien het grote belang van deze punten
anders verwacht.”
De Stentor constateert in een verslag
over het koopzondagendebat: ,,de CU
hakkelde wat onduidelijk mee in de discussie.”
Jan: ,,In de raad zegt de CU aan te sluiten
bij het SGP-standpunt, maar voegt er wel
aan toe: ,,We zouden het zelf iets anders
verwoorden.” Henk heeft daarop via een
interruptie gevraagd: ,,Hoe verwoorden
jullie het dan?” Dat blijft vervolgens
onduidelijk. Ook in een tweede debat
heeft de CU over de principiële punten
weinig gezegd.”
Wat is de opstelling van de SGP richting
het nieuwe college?
Henk: ,,De SGP heeft de achterliggende
jaren altijd gekozen voor een positieve,
constructieve opstelling. Wij beoordelen
voorstellen op hun inhoud, geen kritiek
om de kritiek. Vervolgens proberen we
voorstellen via moties en amendementen
bij te sturen.”

Jan: ,,De SGP is geen klassieke oppositiepartij.”
Henk: ,,Nee. De overheid is er niet om
spelletjes mee te spelen. De overheid is
van God gegeven, daar moeten we verantwoord mee omgaan. Aan de andere kant
heeft het college een zware wissel getrokken door alle koopzondagen vrij te geven.
Hierbij is één van Gods geboden in het
geding. Dat weegt voor ons heel zwaar.
We zullen het college daarom kritischer
benaderen.”
Wat zijn de grootste uitdagingen de
komende vier jaar?
Jan: ,,De drie decentralisaties. Het
gemeentebestuur wordt verantwoordelijk
voor jeugdzorg, werk en inkomen en de
zorg voor langdurig zieken en ouderen.
Een grote uitdaging én een grote verantwoordelijkheid om dat goed te regelen.
Complexe dossiers, waar veel geld mee is
gemoeid, terwijl de gemeente maar weinig reserves heeft.”
Henk: ,,Een andere interessante uitdaging
is de trend om verantwoordelijkheden te
verschuiven naar burgers, vrijwilligers,
kerken. Meer mantelzorg bijvoorbeeld.
Ook meer taken naar wijkraden.”
Hebben jullie een beetje zin in een nieuwe raadsperiode?
Jan: ,,Ja, boeiend. De fractie bestaat uit
gemotiveerde mensen. Henk beschikt als
fractievoorzitter over een enorm stuk
senioriteit, kennis en ervaring, waar de
nieuwkomers veel van kunnen leren.”
Henk: ,,Het is belangrijk dat we vanuit
Gods Woord onze inbreng weer mogen
leveren. Dat moet de leidraad zijn voor
het beleid. Dáár is zegen op te verwachten.”
Gerard ten Voorde
redacteur

Giro
geding. Kritisch zijn wij eveneens over de
hoge kosten. In deze tijd van bezuinigingen
is het ongepast om hier 6 miljoen voor uit te
trekken. We vroegen of de gemeente ook
zelf een financiële bijdrage levert.
Een volgend kritiekpunt is de forse overlast.
Allerlei wegen zullen worden gesloten voor
de koers. Bovendien zullen er veel toeschouwers komen. Dat betekent dat inwoners hiervan grote hinder ondervinden.
Het college is enthousiast over het plan.
In de beantwoording erkende wethouder
Stukker (CDA) dat de zondagsrust ermee
gemoeid is. Hier zal volgens hem

,,zorgvuldig” naar worden gekeken, maar
hij gaf ook aan dat het maar de vraag is of
de organisator van de wielerwedstrijd daar
rekening mee houdt.
Als het gaat om de kosten wees de wethouder erop dat Gelderland weet dat Apeldoorn
een lege kas heeft. De bijdrage van onze
gemeente zal vooral bestaan uit het leveren
van menskracht en andere faciliteiten.
Deze zomer zal de Giro een besluit nemen
over de startplaats. Duidelijk is dat de SGP
niet op de wielerronde zit te wachten. Voor
het geld van de provincie hebben we wel
een betere bestemming.

De gemeenteraadsverkiezingen verliepen
goed. Nog nooit haalde de SGP in Apeldoorn zoveel stemmen. Graag willen wij
iedereen die voor de SGP heeft gekozen
hartelijk bedanken. We hopen uw vertrouwen niet te beschamen.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van
2002, 2006 en 2010 was de tweede SGPzetel steeds een restzetel, maar nu was
het een volle zetel. Heel bijzonder. En
zeker een reden om de Heere te danken
voor deze mooie uitslag. In een verkiezingscampagne kun je het als lijsttrekker
en fractie niet alleen. Gelukkig kregen we
van jong en oud goede hulp bij de verkiezingsbijeenkomsten en het maken en verspreiden van folders. Die samenwerking
was heel mooi. In het bijzonder willen we
Martijn Stufken en Gerard ten Voorde bedanken. Zij hebben heel veel werk verzet.
Jan Kloosterman is ons nieuwe raadslid.
De afgelopen vier jaar heeft hij als fractievertegenwoordiger al de nodige ervaring
opgedaan. Jan is inmiddels volop aan de
slag: met grote inzet, gedegen en met
een open houding.
Van twee gewaardeerde fractievertegenwoordigers hebben we afscheid genomen. Nico van den Broek had al voor de
verkiezingen aangegeven na ruim acht
jaar te willen stoppen. Maar dat ook
David van As na twaalf jaar niet door zou
gaan, kwam onverwacht. Hij heeft zich
teruggetrokken, omdat een raadsmeerderheid het aantal fractievertegenwoordigers jammer genoeg wilde verminderen.
Fractiesecretaris Johan Stufken is na
twaalf jaar eveneens gestopt. Graag willen we hen hartelijk bedanken voor hun
grote inzet en collegialiteit.
De komende raadsperiode zijn Sander
Kok en Evert Mulder onze fractievertegenwoordigers, terwijl Frank van Putten
fractieassistent is. De fractie vergadert
meestal eens in de twee weken op maandagavond. Mocht u iets willen bespreken
dan bent u van harte welkom.
Belangrijk voor onze fractie zijn de principiële én praktische punten uit ons verkiezingsprogramma. Deze willen wij op een
positieve en constructieve manier naar
voren brengen. Niet in eigen kracht, maar
vragend om Gods hulp
en biddend om Zijn
zegen.
Met vriendelijke groet,
Henk van den Berge
fractievoorzitter
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SGP boekt flinke stemmenwinst
De raadsverkiezingen leverden de SGP
een forse stemmenwinst op. Bijna 3500
mensen stemden op onze partij. Een
ongekend hoog aantal.

volle zetels behaald. We hadden zelfs nog
Die partij voelde daar echter niet voor.
een klein overschot van 78 stemmen.
Wellicht was ze benauwd om daarmee
Ook ditmaal was er weer een lijstcombieen al te christelijk stempel opgedrukt te
natie met de ChristenUnie. Vorige keren
krijgen.
hadden we onze tweede zetel daaraan te
Voor de zetelverdeling had het niets uitZaten we in 2010 op 2724 stemmen, nu
danken. Nu hadden we zonder die lijstgemaakt, zo kunnen we achteraf vastwaren dat er 3458. Ruim een kwart meer.
combinatie twee zetels. De ChristenUnie
stellen. Maar met 46 stemmen meer, had
Procentueel stegen we van 4,2 naar 5,2.
zou eveneens op eigen kracht vijf zetels
deze combinatie de laatste restzetel bij
In Uddel stemde driekwart van de kiezers
hebben verkregen, al was de vijfde zetel
PvdA en GroenLinks weggehaald. Die
op de SGP. We behaalden daar 851 stemvan de ChristenUnie een restzetel. Maar
was dan bij het CDA terecht gekomen.
men.
zoiets kun je alleen achteraf vaststellen.
Waar hebben we dat aan te danken? We
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Raad wil winkels elke zondag open
Winkels in Apeldoorn mogen van een
ruime raadsmeerderheid volgend jaar elke
zondag open. Met dit besluit wordt een
wissel omgezet en dat betreurt de SGP.
Op 17 april, tijdens de eerste raadsvergadering na de verkiezingen, diende de VVD
een motie in om de openstelling van winkels op zondag mogelijk te maken. Hoewel
er een raadsmeerderheid voor was, haalde
deze motie het niet. Vooral D66 wilde als
winnaar van de verkiezingen zelf dit punt
verzilveren. In het coalitieakkoord waren
geen afspraken gemaakt over de zondagsopenstelling. Dat de christelijke collegepartijen CDA en ChristenUnie daarmee
akkoord waren gegaan, bekritiseerde de
SGP sterk, want hierdoor konden de voorstanders doorgaan.
Dat gebeurde. Op 5 juni dienden D66, VVD,
PvdA, GroenLinks en Leefbaar Apeldoorn
een voorstel in waarbij ondernemers zelf
mogen bepalen of ze op zondag opengaan.
Het debat ging aanvankelijk om de vraag
hoe de ondernemers betrokken moeten
worden in dit proces. Een tweede punt
betrof de vraag of er nog een onderzoek
onder winkeliers moet plaatsvinden.
Geen beperkingen
Uit de inbreng van verschillende fracties
werd duidelijk dat de uitkomst van een
onderzoek het voorstel niet zou veranderen. Een ruime raadsmeerderheid wil geen
beperkingen bij de zondagsopenstelling.
De SGP noemde vier argumenten tegen
de verruiming:
1. Principieel. In de Bijbel is de zondag
als rustdag bedoeld om God te dienen.
Dat geldt voor zowel huishoudens als
de samenleving als geheel. De Heere

belooft Zijn zegen als Zijn geboden
het standpunt van de eigen fractie centraal
gehouden worden.
staan, maar moet ieder raadslid zelf uit2. Economisch. Per saldo wordt er geen
spreken of hij het daarmee eens is. Met 9
euro méér uitgegeven terwijl de lasten
stemmen voor en 30 stemmen tegen werd
voor ondernemers stijgen.
onze motie verworpen. Het voorstel van
3. Sociaal. Een dag waarop de samenlede vijf indieners werd jammer genoeg met
ving in rust is, is zeer gewenst in onze
ruime meerderheid aangenomen. Na de
drukke tijd.
zomervakantie komt het in de inspraak. Op
4. Verlies. Onder het mom van meer vrijdonderdagavond 11 september is er een
heid komt met name de kleine onderhoorzitting in het stadhuis voor belanghebnemer voor een dilemma te staan. Als
benden. Daartoe behoren ook de kerken.
hij zondags dicht blijft mist hij
omzet, maar
als hij open
gaat heeft hij
te maken met
hogere personeelslasten.
Het debat had
voor de SGP een
diepe lading
omdat het vierde
gebod van Gods
Wet in het geding
is. Met het aannemen van dit voorstel is één van de
heilzame leefregels
van de Heere terzijFoto: GtV
koopzondagen.
Apeldoorn zet een wissel om bij de
de geschoven en
dat raakt het hart.
Bij de stemming diende de SGP de motie
Verder is er van 9 oktober tot 7 november
”Koopzondag op zaterdag” in, waarin we
schriftelijke inspraak mogelijk, waar iederhet college opriepen met een voorstel te
een gebruik van kan maken. Op donderdag
komen om alle koopzondagen te schrap11 december is er mondelinge inspraak
pen. Niet vanuit politieke overwegingen
mogelijk. Erg belangrijk dat
van haalbaarheid, maar juist om het princivan christelijke zijde een
piële gewicht en de verantwoordelijkheid
stevig en waardig protest
van het besluit te benadrukken. Daarom
klinkt.
Jan Kloosterman
vroegen we ook om hoofdelijke stemming.
raadslid
Bij een zo’n belangrijk besluit moet niet

Onrust over mogelijke bouw tweede crematorium
Sinds eind 2013 is er sprake van een
groeiende onrust in Apeldoorn-Noord en
Wenum. In de krant verschenen berichten over de mogelijke bouw van een
tweede crematorium. De SGP heeft
schriftelijke vragen gesteld.
In september 2013 was er een informatieavond in Wenum over plannen voor een
crematorium op de Wenumse begraafplaats. D66 stelde hierover vragen, omdat
zij vonden dat de omwonenden onvoldoende waren geïnformeerd.
Waarschijnlijk is dit weer aanleiding
geweest voor de initiatiefnemer VOF
Crematorium Apeldoorn om de raadsfracties een open brief te sturen. Hieruit komt
het beeld naar voren dat de gemeente als

partner heeft helpen zoeken naar de
geschiktste locatie voor de realisatie van
een tweede crematorium in Apeldoorn.
Dit was voor de SGP aanleiding om
opheldering te vragen aan het college.
We vroegen of het waar was dat B&W al
een standpunt had ingenomen over de
wenselijkheid van de bouw van een
tweede crematorium en of de gemeente
inderdaad drie locaties had ‘aangeboden’. En natuurlijk waarom de raad hierover dan niet geïnformeerd was.
In de antwoorden wordt dit min of meer
ontkend. Het college heeft nog geen
standpunt ingenomen en bindende
afspraken zijn er nog niet gemaakt.
Daarom is de raad er nog niet bij betrokken. Niettemin is er wel een locatiever-

kenning uitgevoerd, waarbij niet alleen
de begraafplaats Wenum, maar ook een
plek aan de rand van de woonwijk
Zuidbroek als mogelijke locaties naar
voren zijn gekomen.
Intussen is door de buurtschap Wenum en
door bewoners van Zuidbroek een petitie
met handtekeningen tegen de bouw van
een tweede crematorium aangeboden aan
de burgemeester. Naar aanleiding van
onze vragen en deze aangeboden petities
wordt er (op verzoek van de fractievoorzitters) na de vakantie een bespreking
belegd op de politieke markt. Daarbij
wordt de raad bijgepraat en krijgen zowel
de initiatiefnemers als de aanbieders van
de petities de gelegenheid om hun plannen en bezwaren kenbaar te maken.
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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
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7325 SE Apeldoorn
Tel: 055 - 360 41 88
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info@buurenaa.nl
www.buurenaa.nl

Inwoner heeft taak bij grotere veiligheid
Apeldoorn is redelijk veilig. Uit onderzoek blijkt dat inwoners een 7,3 geven.
Maar ook zelf moeten zij bijdragen aan
een betere veiligheid.
Sinds 2012 onderzoekt Apeldoorn bij inwoners van veertien jaar en ouder wat zij van
de veiligheid in de gemeente vinden. Het
gemiddelde cijfer vorig jaar was een 7,3,
hetzelfde als in 2012. Als veiligste buurten
kwamen Loenen (8), De Sprengen (7,9) en
Orden (7,8) uit de bus. Het Centrum scoorde met een 6,8 het laagst.
Hoewel er over het algemeen tevredenheid
is, gaf vorig jaar 42 procent van de 870
ondervraagden aan zich wel eens onveilig
te voelen. Het gevoel van onveiligheid
komt vooral voor bij bewoners van De
Parken en De Vlijt, Oosterhuizen en
Centrum. Positief is dat ouderen zich veiliger zijn gaan voelen.
Inbraakpreventie
De gemeente vindt het terecht belangrijk
dat ook inwoners verantwoordelijkheid
nemen voor de veiligheid in hun omgeving.
De ondervraagden zouden de volgende
maatregelen treffen: melding van verdachte zaken, buurtwacht, goede verlichting,
inbraakpreventie, meer blauw op straat en
mensen aanspreken op hun gedrag. Dat
zijn punten die navolging verdienen.
Als het erom gaat welke kwesties in
Apeldoorn het eerst moeten worden aan-

gepakt dan kiezen de ondervraagden net
als in 2012 voor verkeersveiligheid, overlastgevende jeugd en woninginbraak. Bij
verkeersveiligheid moet de gemeente met
name het gedrag van de weggebruikers
aanpakken. Ook moet de positie van de
fiets ten opzichte van auto’s en bromfietsen verbeteren.
De overlast door jongeren blijft een zorgpunt. Het gaat dan vooral om geluidsoverlast, zwerfafval, gebruik van alcohol en
drugs, kleine criminaliteit en intimidatie.
Mensen vinden het moeilijk om hier zelf
iets aan te doen. Van degenen die overlast
ervaren doet de helft niets, een deel
spreekt de jongeren aan op hun overlast
en sommigen bellen de politie.
Om het probleem van overlast door jongeren te verminderen heeft de gemeente
twee Buitengewone Opsporingsambtenaren (jeugdboa’s). Zij leggen in buurten met
problemen contacten met jongeren en
spreken hen aan op ongewenst gedrag.
Dat heeft een positieve invloed.
Loverboys
Dat aandacht voor veiligheid belangrijk is,
blijkt uit het feit dat er vorig jaar net als in
2012 ruim 32.000 incidenten waren. Dat is
er bijna één per kwartier. In ruim 10.000
gevallen ging het om misdrijven. Er is een
verschuiving van veel voorkomende criminaliteit (inbraak, diefstal voertuigen en
overlast horeca) naar aantasting van socia-

le sociale kwaliteit (overlast door gestoorde en verslaafde personen, woonoverlast
en burengerucht). Verontrustend is dat er
vorig jaar meer meldingen waren van
zedenzaken, loverboys en jeugdprostitutie.
Mogelijk komt dit omdat mensen alerter
zijn geworden en dit eerder doorgeven.
Openingstijden horeca
Een belangrijk aandachtspunt blijft alcohol. De overlast van de horeca nam sterk
toe, terwijl ook het rijden onder invloed
steeg. In dat verband is het positief dat de
openingstijden van de horeca zeer waarschijnlijk niet worden verruimd. Nu moeten de café’s om vier uur ’s nachts dicht,
maar een ruime raadsmeerderheid wilde
de tijden vrijgeven.
Er ligt inmiddels echter een advies van de
horeca-ondernemers, de politie en de
omwonenden van het Caterplein om de
tijden niet te veranderen, omdat anders
de overlast zal toenemen. Na de zomervakantie moet de gemeenteraad deze kwestie bespreken. Het ziet er naar uit dat het
advies wordt gevolgd. Dat betekent echter niet dat de SGP tevreden is met de
huidige openingstijden. Liever zouden wij
deze –mede met het oog op de zondagsrust– flink willen terugdringen. De SGP zal
ook hier de vinger aan de pols blijven
houden.
Henk van den Berge

fractievoorzitter

Nieuwe prioriteiten bij veiligheid
Veiligheid blijft een ‘hot’ item. Dat
bleek wel tijdens de behandeling in de
raad van de prioritering van de veiligheidsthema’s in Apeldoorn.

• georganiseerde criminaliteit (met
name hennepteelt, mensenhandel en
sommige motorclubs);
• veilig toerisme.

Binnen de gemeente is een veiligheidsanalyse gehouden waarbij aan bewoners,
wijkverenigingen en veiligheidspartners
(bijvoorbeeld politie, brandweer, scholen
en jeugdwerkers) is gevraagd welke van
de 22 veiligheidsthema’s het belangrijkst
zijn voor de komende vier jaar. Hieruit
koos de gemeenteraad er vijf. Uiteraard
betekent dat niet dat er geen aandacht is
voor andere veiligheidsgebieden. De vijf
thema’s die meer aandacht krijgen, zijn:
• sociale kwaliteit (overlast in de woonomgeving);
• objectieve veiligheid (onder andere
huiselijk geweld, woninginbraken en
straatroof);
• jeugdcriminaliteit, loverboys en jeugdprostitutie: zowel preventieve aanpak
(onder meer sociale media en cyberpesten) als repressieve aanpak;

Verkeersveiligheid
Ter voorbereiding op de behandeling van
de veiligheidsthema's was er –op verzoek van de SGP– een ontmoeting met
vele veiligheidspartners. In een van de
gesprekken bleek dat er in de
Apeldoornse moslimgemeenschap ook
enkele jihadstrijders zijn. Het is belangrijk om dit goed in de gaten te houden.
Uit de veiligheidsanalyse bleek dat veel
bewoners zorgen hebben over de verkeersveiligheid. Deze zorg wordt gedeeld
door de veiligheidsadviseur van de politie. De ongevallen doen zich vooral voor
bij langzaam verkeer (fiets, e-bike). Het
aantal verkeersslachtoffers stijgt nog
steeds, zeker bij ouderen die zich dankzij
de elektrische fiets sneller voortbewegen
en soms minder snel op hun omgeving
kunnen reageren.

De SGP heeft tijdens de behandeling in
de politieke markt expliciet aandacht
gevraagd voor verkeersveiligheid. Bij bijvoorbeeld de inrichting van straten moet
daar meer op worden gelet, zodat auto’s
op gevaarlijke plekken minder hard kunnen rijden. Een raadsmeerderheid wilde
hier jammer genoeg geen speciaal thema
van maken.
Diverse hulpverleners wezen op het
belang van preventie: het voorkomen van
problemen door bijvoorbeeld inbraakbeveiliging, brandmelders en jongerenwerkers die in contact treden met hangjongeren. Door bezuinigingen is hiervoor minder geld beschikbaar.
In de politieke markt heeft de SGP gevraagd of in het beleid extra rekening met
preventie kan worden gehouden. Het voorkomen van problemen is
per saldo beter en goedkoper dan achteraf
ingrijpen.
Sander Kok
fractievertegenwoordiger
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Met lange, afgemeten passen beende
SGP-raadslid Evert Mulder regelmatig
naar de interruptiemicrofoon. Na twaalf
jaar zet hij een punt achter zijn werk als
raadslid, maar maakt een doorstart als
fractievertegenwoordiger. ,,Ik heb het in
Gods kracht mogen doen.”
Mulder staat bekend als een dossiertijger.
Nuchter, weloverwogen, maar vooral met
argumenten kruiste de SGP’er de degens
met wethouders en collega-raadsleden.
Zijn inzet leverde hem in 2010 de prijs
voor beste raadslid op. Mulder blikt terug
op twaalf jaar politiek handwerk.
Herinner je je eerste bijdrage in de raad
nog?
,,Eh… nee.”
Eerste raadsvergadering?
,,M’n gevoel kan ik me nog goed herinneren. Ik zag er behoorlijk tegenop, ook al
had ik al acht jaar in commissievergaderingen meegedraaid. Ik was echter absoluut geen politiek dier. Ik was gewend om
vanuit argumenten te debatteren, zonder
politieke spelletjes. Ik wist ook niet of ik
het raadswerk wel leuk zou vinden.”
Is de politiek in twaalf jaar erg veranderd?
,,Ja. Op het moment dat ik aantrad, stapte
de politiek juist over op het dualisme. De
wethouders maakten daarbij niet langer
deel uit van de raad, maar werden gecontroleerd door de raad. Dit verminderde in
Apeldoorn de tegenstelling tussen coalitie
en oppositie. Een positieve verandering.”
Wat heeft het meeste indruk gemaakt?
,,Het debat over gewetensbezwaarde
trouwambtenaren. Het lukte ons níet om
andere raadsleden duidelijk te maken wat
ten diepste onze overtuiging was, zodat zij
die konden wegen en overwegen. Dat gaf
een gevoel van niet begrepen te worden,
een enorm gevoel van machteloosheid.”
Moeilijkste onderwerp?
,,Het grondbedrijf. Lastig te begrijpen,
maar ook ongrijpbaar. Ook door wethouders met gladde praatjes. We voelden: Er
zit meer achter, maar we konden er op dat
moment geen vinger achter krijgen.”
Mooiste moment?
,,De mooiste momenten waren als een
voorstel van mij of van de SGP de eindstreep haalde. Meer dan eens unaniem.
Het woningbouwprogramma bijvoorbeeld.
Ondanks een forse vermindering door
ingrijpen van de provincie heb ik er,
samen met andere fracties, toch meer

woningen voor de dorpen uit
kunnen slepen.”
Is het nou leuk dat raadswerk?
,,Ik heb het van het begin tot
het eind met plezier gedaan.
Toen de SGP mij twaalf jaar
geleden vroeg voor kandidaatraadslid, heb ik gezegd: Dat kan
en wil ik niet. Ongedacht en
onverwacht sleepte de SGP toen
twee zetels in de wacht. Ik heb
dat als leiding van de Heere God
ervaren. Ik heb het daarom ook
in Zijn kracht mogen doen.”
Heb je weleens iets gemerkt van
Gods leiding in je raadswerk?
,,Eén keer heb ik algemene
beschouwingen moeten houden. Tot één
dag voor de vergadering wist ik niet welke
insteek ik moest kiezen. De dag voor de
raadsvergadering was het dankdag.
Vanuit de preek heb ik toen kunnen insteken op dankdag: Ook al moet Apeldoorn
miljoenen euro’s afschrijven op het grondbedrijf, toch geeft de Heere God nog veel
reden tot dankbaarheid.”
Wat maakt het raadswerk zo aardig?
,,Het debatteren. En het gevoel iets voor
burgers en voor Apeldoorn te kunnen
betekenen. Verder heb ik het als verrijkend ervaren. Als milieutechnoloog ben ik

psalmen staat.
Andere fracties merken dat ook op.
CU-raadslid Miep van der Zee sprak ons
altijd aan met ”mannenbroeders.” Ook al
is er bij ons verschil van mening, je vindt
elkaar, vanuit Bijbelse uitgangspunten.”
Naar welke politicus kijk je met respect?
,,Hans Leune is altijd een voorbeeld voor
me geweest. Hans was zó goed in staat
om, sprekend vanuit zijn hart, iets over te
brengen van zijn eigen worsteling én van
zijn standpunt.
Verder Michael Boddeke van GroenLinks.
Ik heb veel met hem samengewerkt, voor
de fietsdoorstroomassen, onderhoud
groen, afvalverwerking. Hij GroenLinks. Ik

Doorstart voor een dossiertijger
op een klein terrein bezig, in de raad ben
je heel breed actief.”

GroenRechts. Vanuit een Bijbels rentmeesterschap.”

Zwaar werk?
,,Het kost soms best nachtrust, vaak tot
ver na middernacht. Vooral op woensdag,
de dag voor de raadsvergadering. Ik wil
graag alles gelezen hebben, alle feiten
kennen.”

Heeft de SGP voldoende oog voor milieu?
,,De SGP kan nog een grote stap maken.
Ik hoor nog vaak argumenteren vanuit
geld en economie, terwijl mens en milieu
veel belangrijker zijn. De Schepping is niet
van ons, maar is Gods eigendom. Wij hebben niet alleen de Scheppingsopdracht,
maar ook de verantwoordelijkheid de
aarde door te geven aan de volgende
generatie.”

Weleens spijt gehad van stemgedrag?
,,Nee, nooit. Het gebeurde wel regelmatig
dat ik naar huis fietste en dacht: Evert, je
had meer dit en minder dat moeten zeggen.”
Hoe werkt dat in zo’n SGP-fractie?
,,Uitstekend. Ik kijk terug op twintig jaar
goede samenwerking, twaalf jaar met
Henk van den Berge, maar ook acht jaar
onder Hans Leune. Het geeft een gevoel
”als broeders die samenwonen”, zoals in

Zijne Majesteit heeft je een lintje toegekend.
,,Mooi, ja. Als waardering voor de vele
uren raadswerk. Ik draag het bijbehorende speldje met gepaste trots.”
Gerard ten Voorde
redacteur
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SGP wil goede zorg voor jongeren Minimabeleid
staat onder druk
De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Net
voor het zomerreces zijn de regels om
goede zorg in te kopen vastgelegd.

Met ingang van volgend jaar krijgen
gemeenten op basis van de Jeugdwet
één budget voor jeugdzorg. In Apeldoorn
gaat het om ongeveer 37,5 miljoen euro.
In 2017 moet er 15 procent zijn bezuinigd. De gemeente moet met minder
geld goede en toegankelijke hulp organiseren.
In Apeldoorn hebben enkele duizenden
van de ongeveer 32.000 jongeren in de
leeftijd van 0 tot 18 jaar een zorgvraag.
Dat varieert van opvoedingsproblemen,
jongeren met een psychiatrische problematiek tot bijvoorbeeld jeugdigen die
met Justitie in aanraking zijn gekomen.
Gezinsplan
De gemeente is al verschillende jaren
goed bezig met het verbeteren van de
jeugdzorg. Daarbij staan de ouders en het
kind centraal. Het kind moet de zorg krijgen die het nodig heeft, waarbij de veiligheid van het kind voorop staat. Om coördinatieproblemen tussen hulpverleners te
voorkomen, wordt gewerkt volgens het
principe: één gezin, één plan en één regisseur.
Een van de belangrijkste instrumenten in
de nieuwe aanpak is het gezinsplan.
Daarin staat wat er moet gebeuren en
waarom, wat het kind en de ouders zelf
kunnen (eventueel met steun van hun
omgeving) en waar er professionele begeleiding nodig is.

Bij deze aanpak speelt het Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG) een centrale rol.
Om de toegang te verbeteren krijgt het
CJG in verschillende wijken basisteams,
waarin professionele hulpverleners van
verschillende zorgorganisaties samenwerken.
De bedoeling is om eventuele problemen
sneller te onderkennen door goede preventie. Hoe eerder er wordt geholpen hoe
beter het is voor het kind en het gezin,
maar ook hoe goedkoper want lichte zorg
kost minder geld dan langdurige zwaardere zorg.
Apeldoorn heeft de jeugdzorg in twee
groepen verdeeld. Een deel is vrij toegankelijk. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om
basiszorg, het meldpunt spoedeisende
zorg en het Advies en Meldpunt Huiselijk
geweld en Kindermishandeling (AMHK).
Het andere deel betreft de (duurdere)
individuele jeugdzorgtrajecten, zoals
24-uurs zorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering. De gemeente laat het CJG
beoordelen of hier toestemming voor
wordt gegeven.
Bijbelse opdracht
Het zal spannend worden of er genoeg
geld is om zorg van goede kwaliteit
beschikbaar te stellen. Maar voor de SGP
staat niet het geld centraal. De fractie
heeft er op gewezen dat het vanuit de
Bijbelse opdracht tot naastenliefde allereerst om goede hulp voor een kwetsbare
groep jonge burgers moet gaan.

Jan Kloosterman
raadslid

Het minimabeleid in Apeldoorn staat
onder druk. De SGP probeert bezuinigingen te voorkomen.
De gemeente moet het minimabeleid
mede als gevolg van andere wetgeving
aanpassen. Het doel is dat er een goed
sociaal vangnet blijft, zodat iedereen
ongeacht zijn inkomen zo lang mogelijk
zelfstandig moet kunnen participeren.
Dat vraagt extra aandacht, want er zijn in
Apeldoorn circa 15.000 huishoudens met
een laag inkomen. Dat betreft bijvoorbeeld mensen in de bijstand, maar ook
ouderen zonder aanvullend pensioen of
nogal wat zzp’ers behoren hiertoe.
In het beleid krijgen kinderen in een
armoedesituatie terecht extra aandacht.
Voorkomen moet worden dat zij bijvoorbeeld niet mee kunnen met een schoolreisje.
Bij het maken van een sociaal vangnet
gaat het niet alleen om goede subsidieregelingen, maar ook zeker om het bevorderen van participatie. De nadruk ligt daarbij
op het zoeken naar werk. Dat geeft vaak
weer perspectief.
Een groot knelpunt in het beleid zijn de
financiën. Hiervoor is ongeveer acht miljoen euro beschikbaar. Dat bedrag is
voor het college het plafond. Maar de
SGP vindt dat te stellig, omdat de problemen mede door de toenemende werkloosheid toenemen. Een door ons ingediend amendement om het plafond minder stellig te formuleren kreeg in de raad
echter jammer genoeg onvoldoende
steun.

Zorgen om bezuiniging op huishoudelijke hulp
De huishoudelijke hulp wordt ook in
Apeldoorn flink verminderd. De SGP wil
de negatieve effecten zoveel mogelijk
beperken.
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De gemeente moet 40 procent bezuinigen op het budget van 16,5 miljoen euro
voor huishoudelijke hulp. Hiervan maken
nu circa 4300 inwoners gebruik. Daarvan
heeft ongeveer driekwart een laag inkomen. Dat betreft vooral ouderen zonder
aanvullend pensioen.
Bij het realiseren van de bezuiniging
staat zelfredzaamheid centraal. Het gaat
erom wat iemand nog zelf kan, eventueel
met hulp van zijn netwerk (bijvoorbeeld
familie, buren en vrijwilligers uit de
kerk). Om de omslag in het beleid mogelijk te maken, komen er gesprekken met
de cliënten voor een nieuwe indicatie,

waarbij het aantal zorguren flink vermindert.
Voor huishoudelijke hulp betekent dit
dat het een maatwerkvoorziening wordt
voor met name de meest kwetsbare
cliënten, zoals mensen met een ernstige
lichamelijke beperking. Anderen krijgen
misschien nog wat huishoudelijke hulp,
maar zullen vooral gebruik moeten
maken van algemene voorzieningen
zoals de vrijwillige hulpdienst voor boodschappen. Daarbij geldt een inkomensafhankelijke bijdrage.
De SGP steunt de omslag van het beleid,
maar benadrukt dat mensen wel de zorg
moeten krijgen die ze behoeven. Het
blijft maatwerk. Ook vroeg de fractie aan
het college om samen met de thuiszorgorganisaties actie te ondernemen om te
voorkomen dat van de 800 werknemers

in de thuiszorg velen hun baan verliezen.
Nu de gemeente de verantwoordelijkheid
voor de zorg heeft, is het belangrijk dat
de raad goed weet wat er gebeurt. Maar
dat valt niet mee. De zorg is ingewikkeld
en er wordt in de nota’ s uitgegaan van
allerlei inschattingen en verwachtingen,
maar de praktijk is weerbarstig. Bij de
veranderingen heb je als raadslid regelmatig het gevoel dat je in de ‘zorgauto’
op de achterbank zit, terwijl je als raad
eigenlijk mee zou moeten sturen.
Belangrijk is om de gewenste doelen te
bereiken. Niet alleen financieel, maar
vooral ook voor wat betreft de kwaliteit
van de zorg. Hulpbehoevende inwoners
mogen niet in de kou komen te staan.
Henk van den Berge

fractievoorzitter

Toch weer verlies op grondbedrijf
In 2010 en 2011 heeft de gemeente 178
miljoen euro afgeboekt op de waarde
van bouwgrond waarvan het niet realistisch meer was dat deze binnen afzienbare tijd verkocht wordt. Over 2012 konden we gelukkig een winst inboeken van
7,4 miljoen. In 2013 is er toch weer verlies, hoewel het beperkt blijft tot 2,8
miljoen.
In het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) geeft het college één keer
per jaar een actueel inzicht in de financiële positie van het grondbedrijf. Vorig jaar
concludeerden we als SGP dat het college
de (grond)zaken weer redelijk op orde
had, een jaar nadat een enquêtecommissie onder leiding van Henk van den Berge
een groot aantal misstanden aan de kaak
stelde. Hoewel het MPG 2014 opnieuw
meer inzicht biedt in de financiële situatie
van het grondbedrijf, blijven er voor ons
wel degelijk wensen, maar ook zorgen
over.
Kantoren
Allereerst maken we ons zorgen over het
verlies over 2013. Dit wordt grotendeels
veroorzaakt door een afschrijving op
bouwlocaties voor kantoren. De gemeente verwacht dat er de komende tien tot
twintig jaar geen behoefte zal zijn aan
nieuwe kantorenlocaties. Daarom is alle
grond voor dit doel nu in één keer afgeschreven. Dit betekent een verliespost
van 4,5 miljoen. Verder is de prijs van
bouwgrond met 15 procent verlaagd.
Dit komt weliswaar overeen met onze
wensen, maar het leidt wel tot minder

inkomsten. Gelukkig staat tegenover
blijft onduidelijk over welke locaties we
deze verliesposten een beperkte winst
het precies hebben en wat de waarde is
op enkele exploitaties die werden afgevan deze gronden.
sloten.
Wel is duidelijk dat we, ondanks de grote
Bovendien vinden we het zorgelijk dat de
afboekingen in eerdere jaren, nog steeds
verkoopprognoses voor de korte termijn
ieder jaar 1,2 miljoen euro rente betalen
weer verder naar beneden zijn bijgesteld.
over het geleende kapitaal voor deze
Op zich is dat realistisch. Maar omdat de
gronden. Onze conclusie is daarom dat
totale hoeveelheid te verkopen bouwwe deze gronden zo snel mogelijk moegrond niet naar
beneden is bijgesteld, betekent dit dat er in
de toekomst
meer verkocht
zal moeten worden. En de vraag
is hoe realistisch
dat zal blijken te
zijn. De wethouder moest erkennen dat dit doorschuiven van een
deel van het
bouwprogramma
inderdaad een
risico in zich
heeft.
twintig jaar geen behoefte aan
Apeldoorn heeft de komende tien tot
Foto: GtV
nieuwe kantoorlocaties.			
Zorgenkind
Ten slotte blijven
de niet-in-exploitatie-genomen-gronden
ten verkopen. De wethouder zegde toe
een zorgenkind. Als SGP hebben we daar
om daarover nog dit jaar met de
al meerdere jaren aandacht voor
raad in discussie te gaan,
gevraagd. Weliswaar is er dit jaar weer
aan de hand van een coniets meer duidelijkheid over gekomen.
creet voorstel.
De grote stap voorwaarts, die de wethouder vorig jaar beloofde, is ook in het
Evert Mulder
fractievertegenwoordiger
MPG 2014 weer niet gerealiseerd. Het

Nieuwe problemen bij Omnisportcentrum
Weer zijn er problemen rond het
Omnisportcentrum. Deze kunnen veel
geld gaan kosten. Een reden voor de
SGP om kritische vragen te stellen.
Omnisport is een van de prestigeprojecten waar Apeldoorn tientallen miljoenen
in heeft gestoken. Bovendien draagt de
gemeente jaarlijks nog eens circa
800.000 euro bij aan de exploitatie. Dat
er zoveel geld naar toe gaat, is voor de
SGP een belangrijke reden om de gang
van zaken kritisch te volgen.
Door drie signalen vreest de SGP dat
Omnisport nog meer kan gaan kosten
voor de gemeente. Eind vorig jaar
bleek dat er bij de oplevering van het
gebouw in 2008 een aantal technische
mankementen waren. Nog steeds is
onduidelijk of de gemeente als eigenaar

van het complex deze kosten kan
verhalen op de aannemer of leveranciers.
Een tweede kwestie is dat ROC Aventus,
dat een deel van de week de gymlocatie
in Omnisport huurt, hiermee stopt. Op
zich is dit een probleem voor projectontwikkelaar Libéma die tot 1 januari 2018
verantwoordelijk is voor de exploitatie
van het complex. Maar als er geen andere
huurders komen, zou dit in de toekomst
wel eens een hogere jaarlijkse bijdrage
voor de gemeente kunnen betekenen.
Het grootste probleem dat naar buiten
kwam is echter dat begin dit jaar de houten wielerbaan is afgekeurd, omdat er
splinters vrij komen. De baan mag niet
meer worden gebruikt tot deze weer is
opgeknapt. Onduidelijk is wie dat bedrag
–het gaat al snel om een half miljoen–
moet betalen.

De SGP heeft hier vragen over gesteld,
omdat de gemeente als eigenaar mogelijk de grootste financiële risico’s loopt.
Het college antwoordde erg summier.
Deels omdat bepaalde gegevens niet in
de openbaarheid mogen komen vanwege
eventuele juridische procedures. Maar
dat gold zeker niet voor alle zaken.
Bovendien kan het college de raad ook
vertrouwelijk informeren.
De SGP nam daarom geen genoegen met
de beantwoording en heeft nieuwe vragen gesteld. Een reactie van het college
is pas dit najaar te verwachten. Onze
fractie zal de problematiek nauwlettend
blijven volgen. Inmiddels is duidelijk dat
Omnisport een hoofdpijndossier aan het
worden is.
Henk van den Berge

fractievoorzitter
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Terugblik op een ontdekkingsreis in de politiek
David van As en Nico van den Broek vertrekken als fractievertegenwoordigers
van de SGP. David was vanaf 2002 actief.
Hij was ook lid van de Apeldoornse
rekenkamercommissie. Nico kwam eind
2005 bij de fractie. De afgelopen jaren
voerden zij bij de behandeling van allerlei onderwerpen namens onze fractie het
woord. Een terugblik.
Hoe kijken jullie terug op deze periode?
Nico: ,,De afgelopen negen jaar heb ik op
donderdagavond vaak mee mogen draaien in de Politieke Markt Apeldoorn (PMA).
Dit is een heel effectieve manier van vergaderen. Op een avond worden drie tot
vier onderwerpen tegelijkertijd behandeld. Bij ieder onderwerp zit van iedere
partij één fractielid. Het zijn geen eindeloze discussies, maar ‘to the point’ wordt er
behandeld wat op de agenda staat. Als
een onderwerp eenmaal in de PMA is
behandeld dan komt het de week erna in
de gemeenteraad voor een definitief
besluit.
Het is een vrij zakelijk vergadersysteem.
Een nadeel voor een partij als de SGP is
wel dat er daardoor weinig ruimte is om

David van As

Bijbelse beginselen uit te dragen. Nu
moet ik er wel bij vermelden dat ik ruimtelijke ordening deed. Het gaat dan over
kwesties als woningbouw en bestemmingsplannen en daar komen weinig
Bijbelse principes aan te pas. Al met al
vond ik het wel een leerzame periode om
te zien hoe de Apeldoornse politiek in
elkaar steekt.”
David: ,,Mijn kennismaking met de plaatselijke politiek twaalf jaar geleden heb ik
ervaren als een ontdekkingsreis. Wat doet
de gemeente veel. Daar sta je in het dagelijks leven niet bij stil. Als nieuwe fractievertegenwoordiger van SGP-huize voelde
ik mij serieus genomen. De vele ontmoetingen met een veelkleurig palet aan mensen zijn zeer leerzaam geweest.

Apeldoorn is een grote gemeente, met
veel papier, e-mails, vergaderingen, maar
ook met heldere procedures, taken en
bevoegdheden.
De komst van het duale stelsel betekende
een zoektocht naar een nieuwe invulling
van rollen. Apeldoorn stelt zich graag als
lerende gemeente op. Dat heb ik als positief ervaren. De werkelijkheid is, zoals
vaak, hardnekkiger. De raadsenquêtes
over het bedrijf Reesink en het grondbedrijf toonden aan dat de cultuur in de
gemeente ernstige tekortkomingen vertoonde.
De noodzaak van innerlijk
doorleefde waarden en normen blijkt ook in
Apeldoorn. Zonder Gods
geboden zijn we dwalende
schapen, of soms erger. De
misstanden zijn helaas niet
gering gebleken en de financiële gevolgen zijn tot vandaag merkbaar.”
Wat was het interessantste
onderwerp waar je zelf bij
betrokken was?
David:
,,Diverse
gebeurtenissen hebben mij geraakt.
Ik denk aan de ramp op
Koninginnedag in 2009.
Het bracht een wonderlijke saamhorigheid
teweeg en er was terecht
waardering voor het
optreden van de burgemeester. Mijn deelname
aan de rekenkamercommissie, vanaf het startmoment, gaf ook een
verbondenheid die
boven de partijpolitieke
programma's staat.
De SGP is een partij die
een gewaardeerde inbreng levert, dat heb
ik steeds gemerkt. Ook tijdens vele individuele gesprekken op het gemeentehuis is
geprobeerd iets door te geven hoe goed
het is om de Heere te dienen. Dat laat zich
niet in statistieken vangen.”
Nico: ,,Eén van de eerste zaken die ik
behandelde was de herontwikkeling van
Radio Kootwijk door Staatsbosbeheer. Dit
was interessant om te doen en ik vond
het leuk om constructief mee te denken.
Maar gelukkig zijn de eerste plannen die
op tafel lagen niet doorgegaan. Hier hadden we als SGP principiële bezwaren
tegen. Hierdoor heeft Radio Kootwijk nog
steeds mijn belangstelling. Het is een
prachtig gebied met een even prachtig
gebouw als ”de Kathedraal”.

Het laatste onderwerp waar ik bij zat, was
het eerste item dat aan de orde kwam
door middel van een burgerinitiatief. Het
ging over de driemaandelijkse afsluiting
van het Kroondomein. Volgens de indieners van dit initiatief moet het
Kroondomein het gehele jaar open blijven. Eén van de partijen die hier fel voorstander van is, is de Partij voor de Dieren.
Dat bleek wel uit de manier waarop fractievoorzitter Voss dit naar voren bracht.
Het leek wel of hij voorzitter was van een

Nico van den Broek

nieuwe partij en wel de ”Partij tegen de
Jacht”.”
Krijg je nu meer vrije tijd? Of heb je
bepaalde voornemens?
Nico: ,,Politiek vraagt voorbereiding en
dat moest in mijn geval gebeuren in de
avonduren voor de donderdag. Ik wil niet
zeggen dat nu alle avonden voor de donderdag gevuld zijn met andere zaken,
dus al met al heb ik meer vrije tijd gekregen. Dit houdt in dat ik nu meer tijd heb
voor mijn gezin en dat ik nu vaker een
boek kan pakken. Ik heb geen concrete
plannen om iets te ondernemen wat vrije
tijd kost”
David: ,,Mijn vertrek uit de politiek kwam
zeer onverwacht, omdat een raadsmeerderheid het aantal fractievertegenwoordigers wilde verminderen. Toch heb ik deze
inperking als Gods voorzienig beleid ervaren. Na twaalf jaar is het ook een goed
moment na te denken, met de bede:
,,Wijst U ons de weg.”
Mijn werk voor de verdrukte christenen
in China heeft meer en meer mijn hart
gekregen. God gaat door met Zijn kerkvergaderend werk. Dat bemoedigt mij
zeer. In de komende tijd hoop ik mij hiervoor blijvend in te zetten. En verder blijf
ik mij hartelijk verbonden voelen aan
mijn fractievrienden van de SGP. Deze
eenheid wordt ook door andere partijen
opgemerkt.”
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Inhaalslag onderhoud wegen Meer ruimte
Al jarenlang is er achterstallig onderhoud bij wegen en fietspaden in
Apeldoorn. De gemeenteraad zet extra
geld in om een deel van de achterstand
in het onderhoud weg te werken. De SGP
vindt dat een goede, eerste stap. Wat
onze fractie betreft is er echter meer geld
nodig om de wegen in Apeldoorn overal
van een goede kwaliteit te laten zijn.

sgppost

maken. De achterstand bij de zogenaamde
risicowegen bedraagt nog eens 12,2 miljoen euro. In het Herstelplan wordt aangeven op welke manier het noodzakelijk
onderhoud voor een deel kan worden weggewerkt. Deze inzet is echter nog steeds
niet groot genoeg om alle achterstand in
het onderhoud weg te werken.
Volgend jaar zullen alle wegen in Apeldoorn opnieuw gecontroleerd worden. Eén
In 2013 is het Herstelplan Wegen door de
strenge winter kan veel schade en ondergemeenteraad vastgesteld. In dit plan is
houd veroorzaken. Het is na uitvoering
van al het
geplande onderhoud dit jaar
niet precies te
zeggen hoe
groot de achterstand in het
wegenonderhoud zal zijn.
Jaarlijks wordt
er een plan van
aanpak opgesteld. Dit jaar
wordt de J.C.
Wilslaan voor
meer dan vijf
ton aangepakt.
Twee andere
grote ondersehen
Zutp
de
van
ubbeling
De provincie betaalt mee aan de verd
GtV
houdsklussen
Foto:
en.
weg
van
ud
erho
r ond
straat. Daardoor is meer geld vrij voo
in 2014 betreffen de Laan van
duidelijk gemaakt dat er meer geld nodig is
Maten en de Voorsterweg. De Deventerom de wegen in Apeldoorn goed te kunnen
straat wordt in de tweede helft van dit
onderhouden. Om die reden is het onderjaar voor 766.000 euro opgeknapt. Alle
houdsbudget in de begroting tot ongeveer
onderhoudswerkzaamheden samen kos6 miljoen euro per jaar verhoogd. Daar
ten de gemeente dit jaar 6,4 miljoen euro.
komt bij dat Provinciale Staten van GelderTijdens de politieke markt was de SGP blij
land 5 miljoen euro heeft toegekend voor
te merken dat het terugdringen van de
de verdubbeling van de Zutphense-straat.
onderhoudsachterstand door alle aanweDat betekent dat de gemeente daar minder
zigen belangrijk gevonden wordt. De fracgeld aan kwijt is. De financiële middelen
tie vindt het belangrijk dat wegen en fietsdie hiermee vrijkomen, worden gebruikt
paden goed onderhouden zijn. Dit verom nog meer achterstand in het onderhoud
hoogt de veiligheid en zorgt voor een
van wegen aan te pakken.
goede bereikbaarheid. En daar heeft elke
In het Herstelplan Wegen is berekend dat
burger baat bij.
Jan Kloosterman
er in totaal 9,1 miljoen euro nodig is om de
raadslid
slechtste wegen en fietspaden in orde te
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Gratis uitgave SGPost
Deze nieuwsbrief van de SGP-fractie in
Apeldoorn verschijnt drie keer per jaar. Als u
deze gratis uitgave ook wilt ontvangen, kunt u
contact opnemen met de fractieassistent.
Redactie
Gerard ten Voorde en anderen
Advertenties
Herman Bunt:

055 - 542 84 49

voor recreatie
Meer ruimte door minder regels voor
kampeerterreinen, vakantiebungalows en
stacaravans. Het college wil meer ruimte
geven aan ondernemerschap in de toeristische sector.
Naar schatting wordt van alle vakanties op
de Veluwe ongeveer 25 procent in
Apeldoorn geboekt. Onze gemeente is
aantrekkelijk voor toeristen. Wij hebben
een gevarieerd en omvangrijk aanbod aan
voorzieningen.

Toeristische accommodaties in
Apeldoorn 2014
Soort
Campings

49

6000

Minicampings

17

240

Bungalowparken

7

1200

Bed & Breakfast

10

100

Hotels

25

1000

5

55

113

ca. 9000

Groepsaccommodaties

Totaal

Het gemeentebestuur ziet recreatie als een
van de speerpunten voor de toekomst.
Apeldoorn moet hierin investeren. Daarom
wordt de sector versterkt. Zo krijgen ondernemers de mogelijkheid om op kampeerterreinen de plaatsen voor tenten in te wisselen voor standplaatsen voor stacaravans.
Verder krijgen burgers en boeren toestemming voor kleinschalige kampeermogelijkheden. Naast verruiming van het aantal
toegestane vierkante meters wordt het
mogelijk niet alleen in het buitengebied,
maar ook in het stedelijk gebied een Bed
& Breakfast te starten.
De SGP is blij met de nieuwe regelgeving.
Op een zorgvuldige manier wordt er meer
ruimte aan ondernemers gegeven. We hebben de wethouder gevraagd om een grondige evaluatie over circa een jaar, zodat we
kunnen nagaan of dit nieuwe beleid goed
uitpakt. Wij willen overlast en een verdere
aantasting van de zondagsrust voorkomen.
Ook mag het toenemend toerisme niet ten
koste gaan van natuur en milieu.

SGP-fractie Apeldoorn
Henk van den Berge, fractievoorzitter
055-542 7475, h.vandenberge@apeldoorn.nl
Jan Kloosterman, raadslid
j.kloosterman@apeldoorn.nl
Fractieleden: Sander Kok, Evert Mulder
Fractieassistent
Frank van Putten:

sgp@apeldoorn.nl

twitter.com/sgpapeldoorn

Aantal Capaciteit

Adresbeheer en bezorging
Lianne Hertgers
hertgers@solcon.nl
Bankrekening
NL09 INGB 0009 5975 23
tnv. SGP-fractie Apeldoorn

06-1772 2899

apeldoorn.sgp.nl

SGP-reis gaat naar Straatsburg
Het jaarlijkse SGP-reisje van kiesvereniging Apeldoorn gaat dit jaar naar
Straatsburg.
Gelukkig heeft ‘onze’ Bas Belder bij de
Europese verkiezingen zijn zetel mogen
behouden. Wij hopen hem in Straatsburg
te bezoeken en van hem te horen hoe hij
nu functioneert in de nieuwe fractie; de
Europese
Conservatieven en
Hervormers (ECR),
waarbij hij zich heeft
aangesloten.
We vertrekken maandag 15 september en
zullen dan dinsdag
het Europees
Parlement bezoeken.
Voor woensdag staat

het bezoek van een stad in de omgeving
van Straatsburg op het programma waar
we nog niet eerder zijn geweest.
Donderdag hopen we weer huiswaarts te
keren.Er hebben zich weer voldoende
deelnemers aangemeld.
Voor vragen kunt u terecht bij Herman de
Jong (055 5218185).

re-tweet
#Hornbachrel
Waar zet je een megawinkel met de omtrek van vier
voetbalvelden neer?
Het was u misschien ontgaan, maar de
komst van de megabouwmarkt van
Hornbach met de omtrek van vier voetbalvelden heeft voor nogal wat
opschudding gezorgd. Waar zet je zo’n
megawinkel neer?
Zuidbroek is genoemd en ook de
Voorwaarts, de locatie waar nu de
Americahal staat. Deze goede oude evenementenhal gaat dan simpelweg tegen
de vlakte en daar wordt dan de bouwmarkt gezet.
De mogelijke locatie leverde herrie op in
de gemeenteraad. En terecht. Na
gesteggel gaat de bouwmarkt toch naar
Zuidbroek. Een kolossale oranje doos,
dat wel. Goed voor de concurrentie,
daar doet niemand wat aan af, al komen
er nu wel wat veel van dergelijke winkels. Zelfs de bemoeienis van de provincie kan de komst van Hornbach niet
tegenhouden.
Zo’n megabouwmarkt is goed voor de
jeugd. Het levert ten eerste werkgelegenheid op en ten tweede is het een
testbaan voor autorijden. In deze megabouwmarkt is het namelijk mogelijk om
met je auto door de winkel te rijden om
je boodschapjes te halen. Niets is leuker
om daar een circuit van te maken.
Houdt de jongeren nog van de straat
ook.
Daarnaast hoort u ons niet klagen over
een grote oppervlakte die oranje kleurt.
Zou het geen openingsstunt zijn als het
Hornbachlogo onder het doek verdwijnt
in dat van de SGP?
Een circuit, een openingsstunt; het zijn
allemaal maar grapjes over deze bouwmarkt. Beste gemeenteraad: het is
gewoon een bouwmarkt (oké, een
grote) die zich wil vestigen in
Apeldoorn. Maak u niet druk,
wees er juist blij
mee. Het houdt
zelfs jongeren van
de straat.
Stephan Wiegman
SGP-J Apeldoorn e.o.
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ECO VLONDERS
on natuurlijk-

-Buitengewo

EcoVlonders
Hoofdweg 131
7371 GG Loenen (GLD)
+31 55 5050 150
www.ecovlonders.nl
info@ecovlonders.nl

Openingstijden: donderdag t/m
zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur
Telefonisch bereikbaar: maandag
t/m zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

ZOMERACTIE
Houtcomponenten buitenvloeren
nu van € 125 voor € 79,50 per m2
Inclusief onderbalken, schroeven,
clips en bitje t.w.v. € 25

Uniek: niet vergelijkbaar met enig ander product
Levering op maat: planken leverbaar t/m 12 meter
Kwaliteit: 5 jaar productgarantie
Variatie: leverbaar in de structuren glad, geborsteld en hout
Duurzaam: op houtbasis, zeer natuurlijk productieproces
Kleuren: leverbaar in antraciet, bruin, terracotta, marmerwit en
zandkleurig

10% korting voor SGPost-lezers!

Op vertoon van deze advertentie ontvangt u 10% extra korting. Geldig op het gehele assortiment tot september 2014.

Terrasvlonders | Veranda’s | Hekwerken | Schuttingen | Plantenbakken | Wandlambrisering | Vijverafwerking | Balustraderanden

