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Triest besluit over 
koopzondagen

Raad trots op komst  
Giro d’Italia

SGP wil eerlijk, duidelijk 
en transparant zijn



Stoelendans in Gelderland om 55 zetels
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De kiezer is aan zet. Iedere stem-
gerechtigde Nederlander mag op 
18 maart zijn stem uitbrengen 
voor de provincie. De politieke 
stoelendans gaat in Gelderland 
om 55 zetels. ,,De SGP maakt zich 
sterk voor een Bijbels genormeerd 
beleid.”

De verkiezingscampagne draait op 
volle toeren. Politieke partijen pro-
beren zoveel mogelijk kiezers te 
strikken en zoveel mogelijk zetels 
te veroveren. De SGP organiseert in 
Gelderland zes werkbezoeken, 
gecombineerd met een verkiezings-
avond.
De top van de SGP telt drie politieke 
zwaargewichten. Lijsttrekker is Klaas 
Ruitenberg (57) uit Opheusden, 
Statenlid in Gelderland, oud-raadslid 
in De Bilt en oud-fractiemedewerker 
in de provincie Utrecht. Nummer 
twee is oud-SGP-wethouder Breunis 
van de Weerd uit Ede.
Op de derde, verkiesbare plaats, 
staat oud-SGP-gemeenteraadslid 
Evert Mulder (52) uit Ugchelen, die 
in twaalf jaar tijd zijn sporen heeft 
verdiend in de gemeentepolitiek van 
Apeldoorn.

Hoe belangrijk is de provincie?
Ruitenberg: ,,Erg belangrijk. De provincie 
bepaalt bijvoorbeeld waar bos en weiland 
mag worden aangelegd en op welke loca-
ties huizenbouw mag plaatsvinden. En 
ook hóeveel. Verder beheert Gelderland 
1300 kilometer aan provinciale wegen. 
Ten slotte houdt de provincie toezicht op 
gemeenten, die financieel onder water 
staan. Bijvoorbeeld Apeldoorn.”
Mulder: ,,Kerntaken van de provincie zijn 
ruimtelijke ordening, wonen,  mobiliteit 
en milieu. De provincie stelt via de zoge-
naamde Omgevingsvisie, de nieuwe naam 
voor de Structuurvisie, de randvoorwaar-
den op waarbinnen gemeentebesturen 
moeten opereren.”

Wat merkt de burger daar concreet van?
Mulder: ,,Soms veel. De SGP heeft bij-
voorbeeld een werkbezoek gebracht aan 
een fruitteler in Tiel. Deze mag zijn bedrijf 
niet uitbreiden van de gemeente Tiel door 
een strikte toepassing van het provinciaal 
beleid. Een palletbedrijf uit Ermelo mag 
ook niet uitbreiden op grond van dit 
Omgevingsplan. Provinciaal beleid raakt 
burgers en bedrijven.”

Wat zijn wapenfeiten van de SGP uit de 
afgelopen vier jaar?
Ruitenberg: ,,Ons eerste wapenfeit is de 

verbreding van de Rijnbrug tussen 
Kesteren en Rhenen. De SGP heeft zich 
verder sterk gemaakt voor het behoud 
van de afslag Hoevelaken op de A1. Dat is 
gelukt. We zetten ons, samen met ande-
ren, in voor een betere aansluiting A30-A1 
bij Barneveld.
En dankzij de SGP is vorig jaar een plan 
voor glastuinders in de Bommelerwaard, 
waarin hun bedrijven sterk aan banden 
zouden worden gelegd, van tafel gegaan.”

Spelen er ook principiële discussies?
Mulder: ,,Zeker. Gelderland vindt sport en 
cultuur kerntaken van de provincie. Regel-
matig krijgen we daarom voorstellen voor 
subsidiëring van culturele evenementen of 

sportevenementen. Gelderland trekt bijvoor-
beeld miljoenen uit voor de Giro d’Italia, de 
Italiaanse wielerronde die in Apeldoorn 
moet starten. De SGP zegt: Topsport is geen 
kerntaak van de provincie.”

Wat zijn de speerpunten voor de SGP?
Ruitenberg: ,,Wij zien Gods Woord als 
basis voor ons politiek handelen. Daarbij 
willen we oog hebben voor de menselijke 
maat.”
Mulder: ,,Een speerpunt is ruimte voor 
boeren. Niet groeien om te groeien, maar 
juist om het dierenwelzijn te verbeteren.”
Ruitenberg: ,,We zeggen niet per definitie 
nee tegen megastallen. Maar wel als het 
fabrieksmatige bedrijven worden waar de 
dieren onder lijden. We zijn voor een 
boervriendelijk en diervriendelijk beleid.”
Mulder: ,,De slogan van de SGP is: ”De 
daad bij het Woord”. We willen ons laten 
leiden door de Bijbel. Eerlijk, transparant 
en duidelijk zijn. Doen wat we zeggen en 
zeggen wat we doen.”
Ruitenberg: ,,Rentmeesterschap staat 
hoog in het vaandel. We zijn op deze 
aarde gezet, maar we moeten er ook een 
keer vanaf. In de tussentijd mogen we er 
geen rommeltje van maken.”

Natuurbeschermers en agrariërs zitten 
elkaar nogal eens in de haren. Voor wie 
kiest de SGP?
Mulder: ,,De SGP heeft oog voor beiden. 

Top-10 kandidatenlijst
1. Klaas Ruitenberg Opheusden 

2. Breunis van de Weerd Ede

3. Evert Mulder Ugchelen

4. Bennie Wijnne Barneveld 

5. Arjan Klein           Elburg 

6. Arnold Versteeg Wekerom             

7. Gerrit Averesch Zelhem  

8. Chris Stoffer Elspeet  

9. Henk van den Berge Apeldoorn 

10. Gerrit van Lagen Putten 

De top van de SGP-lijst voor Gelderland telt drie politiek zwaargewichten, waaronder Klaas 

Ruitenberg (r.) uit Opheusden en Evert Mulder uit Ugchelen.               Foto: GtV



 

ter kennisname 
En weer mag u naar de stembus. Een 
jaar geleden waren er gemeenteraads-
verkiezingen, in juni kon u kiezen voor 
het Europees Parlement en op D.V. 
woensdag 18 maart liggen de stembil-
jetten klaar voor de verkiezingen van  
Provinciale Staten en het Waterschap. 
Belangrijk dat we gebruik maken van 
ons democratisch recht.
Maar misschien heeft u geen zin om 
naar de stembus te gaan. Of denkt u 
dat het toch niet uitmaakt welke par-
tijen er in Provinciale Staten of het 
Waterschap zitten. Wat doen deze 
politieke organen er eigenlijk toe? 
Mogelijk interesseert de politiek u niet 
en vindt u dat er door politici heel wat 
tijd wordt verbeuzeld met wollig 
gepraat en eindeloze discussies en 
dat de besluitvorming traag en vaag 
is.
Bij deze kritische noten kan ik mij best 
iets voorstellen. Er gaan soms dingen 
echt goed fout. Daar kunnen we in 
Apeldoorn als het gaat om het verlies 
van 200 miljoen euro bij het grondbe-
drijf van meepraten. Soms verloopt de 
discussie inderdaad teleurstellend. 
Kijk maar naar de gang van zaken rond 
de zondagsopening van winkels.
Bij een ander onderwerp tellen de argu-
menten niet en is de wens de vader van 
de gedachte. De komst van de wieler-
wedstrijd Giro d’Italia naar Apeldoorn is 
daar zo’n voorbeeld van. Bijna alle par-
tijen vinden het fantastisch en zijn trots 
dat dit spektakel komt. Er is nu ineens 
bijna een miljoen euro beschikbaar, ter-
wijl er op andere belangrijke zaken 
zoals sociaal beleid en onderhoud 
openbare ruimte fors wordt bezuinigd. 
Daar zou je inderdaad bijna cynisch van 
worden.
De andere kant van de medaille is ech-
ter dat de overheid belangrijk is. Gods 
Woord laat daarover geen enkel mis-
verstand bestaan. De overheid is er u 
ten goede. Daarbij is het wel essenti-
eel dat er geregeerd wordt op grond 
van de Bijbelse beginselen. En dus 
maakt het terdege uit dat u gaat stem-
men. Een stemadvies lijkt mij niet 
nodig, toch?

Met vriendelijke 
groet,

Henk van den Berge
fractievoorzitter
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Stoelendans in Gelderland om 55 zetels
Sterker nog, de SGP heeft hen de afgelo-
pen jaren dichter bij elkaar gebracht. 
Natuurbeschermers en agrariërs zijn 
daardoor geen tegenstanders meer, 
maar juist gesprekspartners. Een win-
winsituatie.”
Ruitenberg: ,,Het moet niet zo zijn dat 
boeren met de handen in het haar zitten 
omdat ze niets meer kunnen. We moeten 
kijken naar een oplossing voor beiden. 
Het liefst zouden we boeren inschakelen 
voor natuurbeheer.
Mulder: ,,De SGP wil vanuit Bijbels rent-
meesterschap bouwen en bewaren. 
Bouwen voor boeren en bewaren voor 
natuurbeheer. We moeten natuurlijk wel 
brood op de plank hebben.”
Ruitenberg: ,,We moeten ons gezond ver-
stand gebruiken. De bouw van een nieu-

we woonwijk heeft twee jaar stilgelegen 
omdat er af en toe een steenuil op het 
perceel kwam. Dat kan niet. Er is genoeg 
ruimte voor uilen in Gelderland.”

Gelderland heeft 5 miljard in kas door de 
verkoop van Nuon-aandelen. Wat wil de 
SGP daarmee?
Ruitenberg: ,,Laten staan. Als we die gel-
den gaan aanspreken, krijgen we ook 
geen rente meer. Dat is toch 50 tot 150 
miljoen euro per jaar. Gelet op de crisis 
en de lage rentestand zijn we wel bereid 
om voor de komende vier jaar 250 miljoen 
op te nemen voor samenwerking via zoge-
naamde stads- en regiocontracten.”

Hoe spannend zijn de verkiezingen?
Ruitenberg: ,,Spannend, maar ik lig er 
niet elke dag wakker van. De SGP had 
acht jaar geleden drie zetels in 

Gelderland. Bij de vorige verkiezingen 
heeft de SGP 7000 stemmen meer gekre-
gen, maar door een hoge opkomst zijn we 
toch een zetel kwijtgeraakt.”
Mulder: ,,We doen wat we kunnen. We 
hebben veel werk verzet in de verkie-
zingstijd. Werkbezoeken afgelegd, verkie-
zingsavonden georganiseerd, deelgeno-
men aan verkiezingsdebatten. De uitslag 
ligt in Gods hand. We mogen dat aan Hem 
overlaten.”

De SGP zet in op drie zetels. Lukt dat?
Ruitenberg: ,,Ik hoop en verwacht dat 
Evert straks kan aanschuiven. Dat scheelt 
enorm veel werk. Daarmee kunnen we het 
SGP-geluid nog beter laten horen.”
Mulder: ,,We hopen, én bidden, op drie 
zetels. We zijn optimistisch. De SGP groeit 

gemeentelijk, provinciaal en landelijk. Het 
is belangrijk dat mensen gaan stemmen, 
want deze keer telt een stem drie keer: 
voor de provincie, voor het waterschap en 
indirect voor de Eerste Kamer. Want 
Statenleden kiezen in mei de senaat.”

Hebben jullie er een beetje zin in?
Ruitenberg: ,,Zeker. Het intellectuele 
debat spreekt mij erg aan. En ik heb iets 
met besturen.” 
Mulder: ,,Ik vind het een uitdaging om 
mijn politieke kennis en ervaring uit de 
Apeldoornse periode in te zetten in 
Arnhem. Gelderland kan nog wel wat 
leren van Apeldoorn. De Staten verzetten 
veel werk, maar kunnen soms ook oever-
loos praten. Dat kan efficiënter. ”

Gerard ten Voorde
redacteur

Verkiezingsavond Provinciale Staten en Waterschap

Kom naar de verkiezingsbijeenkomst van de SGP! Hartelijk welkom! 

Apeldoorn: D.V. vrijdag 13 maart

  Hoornbeeck College, Musschenbroekstraat 11

Sprekers: Breunis van de Weerd (kandidaat Provinciale Staten)

  Evert Mulder (kandidaat Provinciale Staten) 

  Lambert Polinder (kandidaat Waterschap Vallei en Veluwe)

Tijd:  19.45 uur (koffie vanaf 19.15 uur) tot 21.30 uur  

  Na afloop hapje en drankje

Organisatie: SGP Jongeren Apeldoorn e.o.

,,Een stem op 18 maart telt drie keer: 
voor provincie, waterschap 

én Eerste Kamer.”



Apeldoorn is een redelijke veilige stad 
en wil dat ook blijven. De SGP vindt dat 
de aandacht voor veiligheid niet mag 
verslappen. Het is een van de belangrijk-
ste kerntaken van de overheid.

Verschillende keren per jaar komt het veilig-
heidsbeleid van Apeldoorn in de gemeente-
raad aan de orde. Het is een belangrijk 
onderwerp. De eerstvolgende keer is 12 
maart. Het gaat dan onder meer over het 
Integraal Veiligheidsplan Apeldoorn (zie het 
onderstaande artikel) en de jaarplannen 
2015 van de politie en de dienst Toezicht en 
Handhaving in de Openbare Ruimte.

Voertuigcriminaliteit
Uit de rapporten komt een vrij positief 
beeld over onze gemeente naar voren. De 
meeste inwoners ervaren Apeldoorn als 
een veilige stad. Gemiddeld gaven zij 
zowel in 2012 als in 2013 een 7,3 voor de 
veiligheid in hun buurt. Een mooi cijfer. 
Het aantal misdrijven in onze gemeente is 
afgenomen van 11.793 in 2012 naar 
10.872 in 2013 (zie tabel).  De belangrijk-
ste dalers waren woninginbraken, voer-
tuigcriminaliteit, geweldsdelicten en ille-
gale handel. Daarentegen was er een stij-
ging bij zeden- en vermogensdelicten.
Apeldoorn staat landelijk in de top-tien van 
de veiligste grote gemeenten. In vergelijking 
met bijvoorbeeld Nijmegen, Arnhem, Zwolle 
en Enschede zit Apeldoorn qua aantal mis-
drijven op ongeveer hetzelfde niveau als 
Zwolle, terwijl de andere drie steden aan-
zienlijk slechter scoren.
Toch mag dat geen reden zijn om achter-
over te leunen. Een feit blijft dat een aantal 

misdrijven van bijna 11.000 in 2013 nog 
steeds inhoudt dat er zo’n 30 aangiften per 
dag zijn, dus ruim een per uur. In werkelijk-
heid ligt het aantal misdrijven nog hoger, 
want lang niet alles wordt gemeld bij de 
politie. Dus blijft grote inzet geboden om 
de cijfers verder te verbeteren. 

Parkeren en honden
De Veiligheidsregio Noord- en Oost-
Gelderland waartoe Apeldoorn behoort 
–een groot gebied van de Achterhoek tot 
de Noordwest-Veluwe– heeft ruim 1000 
agenten. Zij verrichten een groot aantal 
taken.
Om de zicht-
baarheid in 
de wijken en 
dorpen te 
verbeteren, 
pleit de 
gemeente-
raad al lan-
ger voor 
meer wijk-
agenten. 
Gelukkig 
wordt het 
aantal nu 
met 6 uitge-
breid tot 31. 
Daarnaast heeft de gemeente de dienst 
Toezicht en Handhaving in de Openbare 
Ruimte (THOR) opgezet om de politie te 
ontlasten. Deze bestaat uit ongeveer 25 
medewerkers. Zij doen allerlei controleta-
ken die moeten zorgen voor meer veilig-
heid. Het gaat bijvoorbeeld om het geven 
van veiligheidsadviezen en de controle op 

horeca-inrichtingen, parkeren van auto’s 
en fietsen, overlast van honden en milieu-
regelgeving.
Sinds begin vorig jaar moet de dienst THOR 
ook controleren dat er geen alcohol wordt 
verkocht aan jongeren onder de achttien 
jaar. Hiervoor is echter onvoldoende capaci-
teit. De SGP heeft er daarom voor gepleit de 
dienst uit te breiden, want het tegengaan 
van alcoholmisbruik is belangrijk.
Het terugdringen van misdrijven en over-
last is echter niet alleen een zaak van de 
politie en de dienst THOR. Iedereen kan 
daaraan bijdragen door bijvoorbeeld het 

aanspreken van personen op ongewenst 
gedrag, het nemen van preventieve maat-
regelen om inbraken te voorkomen en 
alertheid in de buurt op verdachte perso-
nen. Laten we dit serieus oppakken.

Henk van den Berge
fractievoorzitter

Apeldoorn is redelijk veilige stad

Gemeenteraad stelt prioriteiten veiligheidsbeleid vast
Het opstellen van het veiligheidsbeleid 
is veel ingewikkelder geworden. De 
politie is daarbij natuurlijk erg belang-
rijk, maar er spelen meer belangheb-
benden een rol. 

Jarenlang was het opstellen van het veilig-
heidsbeleid vooral een zaak van de lokale 
driehoek: politie, openbaar ministerie en 
gemeente. Sinds de komst van de nationa-
le politie in 2013 is het ingewikkelder 
geworden, want de minister van Justitie en 
Veiligheid geeft ook landelijke eisen aan 
de politiekorpsen mee.
Het beleid moet tevens worden afgestemd 
met de prioriteiten in de veiligheidsregio. 
Voor Apeldoorn gaat het daarbij om de 
Veiligheidsregio Noord- en Oost-
Gelderland. Dat betreft 81 gemeenten in 
een gebied van Harderwijk tot Winterswijk. 

Maar bij het opstellen van het integraal 
veiligheidsbeleid gaat het niet alleen om 
de gemeenten. Ook andere partners 
zoals woningcorporaties, Centrum voor 
Jeugd en Gezin en de welzijnsorganisatie 
Stimenz zijn erbij betrokken.
Vorig jaar startte het proces om tot het 
Integraal Veiligheidsplan Apeldoorn 
2015-2018 (IVA) te komen. Op 12 maart 
buigt de gemeenteraad zich er wederom 
over. In het IVA staan vijf thema’s cen-
traal. Deze onderwerpen vragen extra 
prioriteit bij het verbeteren van de veilig-
heid. Het gaat om:
- sociale kwaliteit: overlast in de woon 
 omgeving;
- objectieve veiligheid: met name 
 huiselijk geweld, woninginbraken,  
 (woning)overvallen en straatroof;
- jeugdcriminaliteit, jeugdprostitutie en  

 loverboys (preventief: aandacht voor  
 sociale media, cyberpesten, groeps- 
 druk en weerbaarheid, maar ook   
 repressief: overtreders aanpakken);
- georganiseerde criminaliteit, met name  
 hennepteelt, mensenhandel en motor- 
 clubs;
- veilig toerisme (onder andere het 
 aanpakken van criminelen die zich 
 tijdelijk op vakantieparken vestigen).
De SGP staat achter de genoemde vijf 
prioriteiten. Voor deze thema’s is extra 
aandacht nodig. Een enkel punt mist 
onze fractie. Een duidelijk voorbeeld 
daarvan is verkeersveiligheid. Andere 
aandachtpunten vinden wij het tegen-
gaan van radicalisme en het belang van 
waarden en normen. Preventieve maatre-
gelen zijn van groot belang, want voorko-
men is beter dan genezen.
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Misdrijven gemeente Apeldoorn
Soort 2010 2011 2012 2013
Woningcriminaliteit 798 1062 1083 919

Voertuigcriminaliteit 3228 3201 3118 2634

Bedrijfscriminaliteit 1037 1038 945 940

Overige vermogensdelicten 1783 2152 2164 2232

Geweldsdelicten 1030 1107 1042 893

Zedendelicten 99 88 58 90

Aantasting openbare orde en ruimte 1710 1620 1455 1295

Illegale handel 560 540 531 474

Overige misdrijven 1538 1571 1397 1395

Totaal 11.783 12.379 11.793 10.872



Ondernemers in Apeldoorn mogen sinds 
1 februari elke zondag hun winkeldeuren 
openen. Een flinke meerderheid van de 
gemeenteraad heeft daarmee ingestemd. 
,,Dit voorstel raakt ons in het hart”, 
aldus SGP-raadslid Jan Kloosterman. 
,,Een triest besluit.”

De gemeenteraad boog zich eind januari 
over een initiatiefvoorstel van D66, VVD, 
PvdA, GroenLinks en Leefbaar Apeldoorn 
om elke beperking in de zondagsopen-
stelling van winkels op te heffen.
Een ruime meerderheid (24 van de 39 
raadsleden) stemde uiteindelijk vóór het 
voorstel. ,,Een mooi moment”, volgens de 
ene fractie. ,,Een triest moment”, aldus 
een andere fractie.

Wekelijkse rustdag
De SGP stemde om principiële, sociale, 
maatschappelijke en economische rede-
nen tegen. ,,Ons standpunt is gebaseerd 
op de overtuiging dat God de zondag als 
een wekelijkse rustdag heeft gegeven”, zo 
hield raadslid Kloosterman de raad voor. 
,,Een rustdag waarop iedereen in het bij-
zonder geroepen wordt God lief te hebben 
en te dienen.”
Ook de twee collegepartijen CDA en 
ChristenUnie keerden zich tegen het voor-
stel, evenals Gemeentebelangen en de 
Partij voor de Dieren. Maar D66, VVD, PvdA, 
GroenLinks en Leefbaar Apeldoorn stemden 
voor, samen met PSA en VSP. ,,Apeldoorn 
wordt hiermee de 21e eeuw ingetrokken”, 
stelde de PvdA tevreden vast.
Winkels in de stad en de buitenwijken 
mogen voortaan op zondag van 12 tot 18 
uur open zijn. In de dorpen en op recrea-
tieterreinen geldt een openingstijd tot 
22.00 uur.

Discussie
Aan het besluit ging een lang traject voor-
af. Nadat de Tweede Kamer in 1997 had 
ingestemd met de mogelijkheid van koop-
zondagen is dit onderwerp in Apeldoorn 
regelmatig aan de orde geweest. Het aan-
tal koopzondagen werd steeds verder uit-
gebreid. Voor het centrum golden bijvoor-
beeld veertien koopzondagen, terwijl de 
supermarkten bij toerbeurt elke zondag 
open mochten.  
Vorig jaar werden na de gemeenteraads-
verkiezingen bij de collegeonderhandelin-
gen, waaraan ook CDA en ChristenUnie 
deelnamen, jammer genoeg geen afspra-
ken gemaakt om een uitbreiding van het 
aantal koopzondagen te voorkomen. D66, 
VVD, PvdA, GroenLinks en Leefbaar 
Apeldoorn zagen hun kans schoon en 
kwamen met een initiatiefvoorstel om de 
winkeliers zelf te laten beslissen of ze op 
zondag open willen. 

In het afgelopen halfjaar is over dit voor-
stel verschillende keren gesproken. De 
gemeenteraad heeft verschillende 
inspraakrondes georganiseerd, waarvan 
voor- en tegenstanders, burgers en bedrij-
ven ruimschoots gebruik hebben gemaakt.
Voor- en tegenstanders van de verruiming 
van de winkelopenstelling stonden in de 
discussie lijnrecht tegenover elkaar. Voor 
de voorstanders was openstelling een 
principieel strijdpunt. Voor praktische 
bezwaren van vooral kleine onderne-
mers én gewe-
tensbezwaren van 
het christelijk 
volksdeel leek 
weinig oog te zijn.

Kerken
Verheugend was de 
deelname van ker-
ken aan de 
inspraakronden, 
waaruit een grote 
betrokkenheid 
spreekt bij dit 
onderwerp. Verder 
hebben veel burgers 
gebruik gemaakt 
van de mogelijkheid 
om –via een zoge-
naamde zienswijze– 
schriftelijk hun visie te geven. 
Ook daaruit blijkt niet alleen hun bewo-
genheid met de gemeente Apeldoorn en 
het gemeentebestuur, maar ook met het 
welzijn van ondernemers in de gemeente. 
In totaal zijn ongeveer vierhonderd 
inspraakreacties binnengekomen, waarin 
bezwaren werden geuit tegen de zondags-
openstelling.
Op de politieke markt in januari over dit 
onderwerp werd het vrijgeven van de 
koopzondagen bekritiseerd door inspre-
kers vanuit de kerken, verschillende 
ondernemers en ook burgers. De bezwa-
ren werden door de politieke partijen aan-
gehoord, maar daar bleef het jammer 
genoeg bij. 

Klemmend beroep
De SGP heeft tijdens de afrondende, 
besluitvormende raadsvergadering een 
klemmend beroep gedaan op elk raadslid 
om niet in te stemmen met het voorstel 
voor verruiming van de koopzondagen. 
,,Op elk gemeenteraadslid rust een grote 
persoonlijke verantwoordelijkheid”, aldus 
Kloosterman. De SGP vroeg om hoofdelijke 
stemming. Elk raadslid moet zich dan per-
soonlijk uitspreken over het voorstel. Niet 
één raadslid stemde echter afwijkend van 
zijn fractie.
In een stemverklaring gaf Kloosterman 
nog een keer ,,het diepste motief” van de 

SGP weer tegen deze aantasting van de 
zondagsrust. ,,Het vierde gebod van de 
Tien Geboden roept ons mensen op om 
de zondag op een goede manier te gebrui-
ken. Gods liefdesgebod is in het geding.” 
De SGP’er wees de raad erop dat er zegen 
rust op het houden van Gods geboden, 
maar dat de Heere Zijn zegen niet ver-
bindt aan het overtreden daarvan.
CU en SGP dienden samen nog een motie 
in om voor winkeliers elke vorm van 

dwang bij de openstelling op zondagen 
via huurcontracten te voorkomen. 
Huurders in bijvoorbeeld winkelcentrum 
Alexandrium in Rotterdam werden nog 
niet zo lang geleden via een huurcontract 
gedwongen hun winkels op zondag te 
openen.
Nadat wethouder Prinsen (D66) –na ver-
schillende pogingen– uiteindelijk toezeg-
de min of meer toe oog te zullen hebben 
voor deze problematiek, trokken CU en 
SGP hun motie in.

Evenement
Door het besluit van de raadsmeerderheid 
is nu elke beperking voor de zondagsopen-
stelling van winkels in Apeldoorn opgehe-
ven. Burgemeester Berends sprak over 
,,een zorgvuldig” verlopen proces. Hoe 
zorgvuldig de procedure ook moge zijn, het 
resultaat is er niet minder triest om. 
Ondernemers in de binnenstad hebben al 
aangegeven vooralsnog één keer per 
maand gebruik te maken van de zondags-
openstelling. Deze zou dan worden 
gekoppeld aan een evenement. Veel 
supermarkten, de meeste winkels op De 
Voorwaarts en waarschijnlijk ook verschil-
lende bouwmarkten gaan echter al wel 
elke zondag open. Het hek is van de dam.

Gerard ten Voorde
redacteur 5

De zondagsrust wordt verder aangetast. Een raadsmeerderheid 

heeft ingestemd met het vrijgeven van de koopzondagen.  Foto: GtV

5

Zondagsopenstelling triest besluit 
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De gemeenteraad is erg enthousiast over 
de start van de grote wielerwedstrijd 
Giro d’Italia volgend jaar in Apeldoorn. 
De SGP heeft echter belangrijke principi-
ele en financiële argumenten tegen de 
komst van dit topsportevenement. 

De bedoeling is dat de Giro in mei 2016 
met een tijdrit in het centrum van 
Apeldoorn van start gaat. Het parcours 
begint waarschijnlijk bij het 
Omnisportcentrum en eindigt bij Het 
Loo. Dan volgt de eerste etappe in de 
buurt van Arnhem en Nijmegen, waar-
na de Italiaanse profkoers in zuidelij-
ke richting gaat.

Schijnwerpers
De provincie Gelderland heeft vorig 
jaar mei het initiatief genomen voor de 
organisatie van de start van de Giro in 
deze omgeving. In totaal is daar 8,7 
miljoen euro mee gemoeid. Hiervan 
betaalt de provincie ruim 5 miljoen 
euro, terwijl Apeldoorn, Arnhem en 
Nijmegen ieder bijna 1 miljoen euro 
voor hun rekening nemen. 
In het geval van Apeldoorn gaat het om 
350.000 euro uit het topsportfonds en 
circa 600.000 euro aan personele kos-
ten (inzet van ongeveer 13.000 uren 
van ambtenaren voor het organiseren 
van het evenement). Maar daar staat 
volgens het college 3,5 miljoen euro 
aan inkomsten voor met name het 
bedrijfsleven tegenover. De te verwach-
ten ruim 100.000 bezoekers brengen 
geld in het laadje bij de horeca, winkels 
en de toerismesector (hotels, campings 
en dergelijke). Rond het evenement in 
Apeldoorn zullen ook allerlei andere acti-
viteiten worden georganiseerd om een 
bezoek zo aantrekkelijk mogelijk te 
maken.

Minimabeleid
Bij de behandeling vorige maand van het 
voorstel in de Politieke Markt toonden 
bijna alle fracties zich erg positief. Men is 
er trots op dat Apeldoorn deze kans krijgt 
om zich in de schijnwerpers te zetten. 
Alleen Leefbaar Apeldoorn en de ouderen-
partij VSP waren gematigder, terwijl de 
SGP zich als enige niet in het voorstel kon 
vinden.
Onze fractie is erg kritisch over het beno-
digde geld en de ambtelijke inzet. De 
financiële lasten voor de gemeente zijn 
te hoog. Apeldoorn zit nog steeds met 
grote schulden. Als de raad een dergelijk 
groot bedrag van bijna een miljoen euro 
al wil uitgeven dan besteedt de SGP 
dat liever aan het minimabeleid of bij-
voorbeeld aan de ondertunneling van 
de Laan van Osseveld. 

Ook vindt onze fractie het zeer merkwaar-
dig dat er nu zoveel ambtelijke capaciteit 
kan worden vrijgemaakt voor de Giro. Bij 
de begroting eind vorig jaar vroeg het col-
lege van burgemeester en wethouders 
vanwege de sterke stijging van het aantal 
bijstandsgerechtigden 700.000 euro aan 
de raad voor het aantrekken van extra 
ambtenaren. De aanpak van deze proble-

matiek kon niet met de bestaande ambte-
lijke capaciteit worden opgelost. 
Opvallend dat dit nu een paar maanden 
later bij de Giro wel mogelijk is… In een 
reactie zei wethouder Stukker (CDA) dat 
dit nu kan omdat andere taken minder of 
niet worden gedaan. Op de vraag welke 
taken dit dan betreft kon nog geen ant-
woord worden gegeven.

Financiële risico’s
Een ander kritiekpunt betreft de financië-
le risico’s. Uit ervaring met soortgelijke 
evenementen in andere gemeenten en 
uit een onderliggend rapport bij het Giro-
voorstel blijkt dat allerlei kosten voor 
praktische maatregelen veel te laag wor-
den ingeschat, terwijl de inkomsten zoals 
uit sponsoring door het bedrijfsleven 
worden overschat. In Apeldoorn wordt bij 
de risico’s vooralsnog uitgegaan van een 
bedrag van 230.000 euro. Maar is dat 
voldoende?
De SGP heeft aangedrongen op een trans-
parante verantwoording van alle inkom-
sten en uitgaven. Verder benadrukten wij 
dat het merkwaardig is dat de gemeente 

met de kosten zit, terwijl allerlei bedrijven 
er flink aan kunnen verdienen maar niet 
mee hoeven te betalen.

Zondagsrust
Een belangrijk punt is ook de forse 
overlast. Allerlei wegen zullen worden 
afgesloten. Bovendien zullen er veel toe-
schouwers van buiten Apeldoorn 

komen. Dat betekent dat inwoners hier-
van grote hinder zullen ondervinden. Hoe 
wordt dat zoveel mogelijk voorkomen?
De SGP heeft bovendien principiële 
bezwaren tegen de komst van de Giro. 
Met de profkoers die een paar weken 
duurt, zijn verschillende zondagen 
gemoeid. Weliswaar zijn de gedeelten van 
de wielerronde in Apeldoorn –behalve de 
tijdrit gaat het ook om de medische keu-
ring van de renners en de presentatie van 
de wielerploegen– waarschijnlijk niet op 
een zondag, maar op donderdag 5 mei 
(het is dan wel Hemelvaartsdag), vrijdag 6 
of zaterdag 7 mei. Dat neemt echter niet 
weg dat de zondagsrust bij de Giro in het 
geding is.
Al met al genoeg redenen voor een kriti-
sche opstelling. Triest dat deze in de 
raad niet breder werd gedeeld. Dit jaar 
volgen nog een aantal beslismomenten 
rond de komst van het topsportfestijn, 
maar de eerste grote stap is jammer 
genoeg gezet.

Henk van den Berge
fractievoorzitter 7

De wielerwedstrijd Giro d’Italia start waarschijnlijk volgend jaar mei in Apeldoorn bij het 

Omnisportcentrum.       Foto: GtV

Raad erg enthousiast over wielerronde Giro
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 in gesprek met...
,,Om de postmoderne tijdgeest te weer-
staan, heeft de gereformeerde gezindte 
Gods genade hard nodig”, benadrukt 
Dinant Geuze (32) uit Ugchelen. Geuze 
staat alweer een jaar aan het roer van de 
kiesvereniging Beekbergen. 

Geuze, echtgenoot van Aletta en vader 
van Mary-Lynn (4) is in het dagelijks leven 
coördinator/counselor VWO en coördina-
tor Versterkt Talen Onderwijs op het Van 
Lodenstein College in Barneveld. Engels 
staat de SGP’er, opgegroeid in Canada, op 
het lijf geschreven. Eerder heeft Geuze 
zijn sporen verdiend in de SGPJ.

Wat heb je met de SGP?
,,De SGP probeert in de politiek het grote 
gebod in de praktijk te brengen: God lief-
hebben boven alles en de naaste als ons-
zelf. De partij is er voor alle burgers, maar 
wil vooral aandacht geven aan de zwakkere 
in de samenleving. Verder hecht de SGP aan 
ruimte voor agrariërs én natuur. Kortom, 
rentmeesterschap in alle facetten.”

Canada kent geen christelijke partijen. 
Wat is de waarde van een christelijke 
partij? 
,,Een christelijke partij laat Gods Woord 
klinken in vergaderzalen. Wie weet wat 
dat ooit uitwerkt, dan de Heere alleen? 
Een christelijke partij zoekt naar mogelijk-
heden Gods Woord in de samenleving 
gestalte te geven. Dat is goed voor álle 
mensen, niet slechts voor een groep. 
Verder geeft het vastheid in deze jachtige 
maatschappij. Gods Woord houdt name-
lijk eeuwig stand.”

Wat is je stijl van leidinggeven?
,,Dat moet je anderen vragen... Absoluut 
niet verticaal, niet van bovenaf. Elk 
bestuurslid is vrijwilliger, we doen alle-
maal ons best. Als bestuur zoeken we 
naar consensus, zodat iedereen zich 
zoveel mogelijk kan vinden in besluiten. 
Daarbij is er ruimte voor gewetensvrij-
heid, daar tornen we niet aan.”

Wat doen al die bestuursleden?
,,Bestuursleden werken nu bijvoorbeeld 
aan het omzetten van de kiesvereniging 
naar een afdeling. Ze proberen verder jon-
geren te strikken als lid, leveren een bij-
drage aan campagnes en voeren gesprek-
ken met kandidaten voor de verkiezingen. 
Ten slotte organiseren ze avonden met 
sprekers rond actuele thema’s. Kortom, 
veel werk. Alleen is dat niet altijd even 
zichtbaar.”

Heb je meer ambities in de SGP?
,,Nee, niet echt. Hoewel, deelname aan 

het fractiewerk lijkt mij bijzon-
der mooi.”

Hoe kan de SGP jongeren 
bereiken?
,,Door politiek interessante 
avonden te organiseren. 
Bovendien moet de SGP jonge-
ren zoveel mogelijk betrekken 
bij de partij. Een aantal jaren 
geleden hebben we rond de ver-
kiezingen het Oranjepark 
schoongemaakt. Prachtig. 
Verder moet de partij jongeren 
actief benaderen om lid te wor-
den zodra ze 18 jaar zijn.”

Niet elke SGP’er denkt hetzelf-
de. Hoe om te gaan met verschil-
len en flanken?
,,Paulus geeft daar richtlijnen voor in 
Romeinen 14. Daar schrijft hij over het eten 
van moeskruiden. De een moet de ander 
niet verachten, omdat hij niet eet. En dege-
ne die niet eet, zegt Paulus, moet degene 
niet oordelen, die wel eet. Laten we dingen 
vooral niet op de spits drijven, zowel links- 
als rechtsom, maar zoeken naar wat ons 
verbindt. We hebben elkaar hard nodig.”
 
Wat vind je positief aan Apeldoorn? 
,,Apeldoorn heeft een prachtige omge-
ving. Vrienden in Canada zeggen altijd: 
voor de natuur hoef je niet naar Canada.”

Negatief?
,,Jammer vind ik vooral dat er zoveel over-
heidsgeld in ”vermaak” gaat zitten. 
Mensen moeten vermaak in hun vrije tijd 
zelf maar organiseren en opbrengen.”

Je woont in Ugchelen, maar hebt in 
Uddel gewoond. Wat spreekt aan?
,,Uddel is een typisch Veluws dorp met een 
bijzonder mooie ligging. Ugchelen is erg 
praktisch. Je bent zo in de natuur, maar net 
zo snel in het centrum. Alles bij de hand.”

Stel, je mag 1000 euro verdelen. Wie 
krijgt wat?
,,Lastig… ik zou het uitgeven, waar het het 
hardst nodig is. Aan mindervaliden, aan 
gehandicapten. En mantelzorgers niet te 
vergeten.”

Wat is het beste advies dat je ooit hebt 
gekregen?
,,Misschien wel de bekeringsgeschiedenis 

van Augustinus: tolle lege, neem en lees. 
Samengevat: lees je Bijbel, bid elke dag.”

Waarvoor mogen ze je wakker maken?
,,Voor een uitvoering van een cantate van 
Bach. Wonderschoon!”

Wat doe je aan sport?
,,Ik probeer elke week te fietsen, zodat ik 
fit blijf. ’s Winters op m’n mountainbike, ’s 
zomers op de racefiets. Lekker alleen. Je 
raakt even alle stress kwijt en je hoofd is 
weer leeg.”

Welk debat houd je bezig?

,,Ik volg het debat over de Giro d’Italia op 
de voet, de wielerronde die in 2016 start in 
Apeldoorn. Ook al vind ik wielrennen nog 
zo leuk, ik betreur dat Apeldoorn bijna een 
miljoen in het evenement steekt, terwijl de 
minima onder druk staan. Internationaal 
houd mij de opmars van IS erg bezig.” 

Wat is een groot gevaar voor de geref. 
gezindte?
,,De postmoderne tijdsgeest waarmee we 
ongemerkt allen besmet raken. Om die te 
weerstaan hebben Gods genade nodig.”

Waarmee zou je een meditatie in de 
Banier vullen?
,,Bijvoorbeeld met Lukas 20, over de vraag 
of het is toegestaan de keizer schatting te 
geven. Zwart werken gebeurt, ook onder 
christenen, nog veel te veel.”

Gerard ten Voorde
redacteur

Wielrennen is geweldig, 
maar 9,5 ton voor de Giro niet
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Het is onduidelijk of de bouw van star-
terswoningen in Lieren doorgaat. De cor-
poratie Sprengenland Wonen wil niet 
verder. Vanuit de gemeenteraad neemt 
de druk op het college toe om te onder-
zoeken hoe het project uit het slop kan 
worden getrokken. 

In 2005 nam de vereniging Betaalbaar 
Wonen in Beekbergen en Lieren (BWiBL) 

het initiatief voor de bouw van starters-
woningen aan de Nieuwe Voorweg in 
Lieren. De gemeenteraad was positief. 
Een motie van de SGP waarin het college 

werd opgeroepen mee te werken aan de 
realisering van het idee kreeg in de raad 
unanieme steun. 
De uitvoering van de plannen kwam dich-
terbij toen Sprengenland Wonen in 2009 
mee ging doen. De woningcorporatie zou 
grond kopen aan de Nieuwe Voorweg en 
het project van 45 huizen gaan bouwen. 
Het ging om 18 starterswoningen en 27 
huizen in de vrije sector om het plan 

financieel aantrek-
kelijk te maken.

Teleurstelling
De achterliggende 
jaren zat er wei-
nig schot in de 
zaak. Vorig najaar 
kwamen er 
steeds meer ver-
ontrustende 
berichten dat 
Sprengenland 
Wonen zou wil-
len stoppen. Er 
was haast gebo-
den, omdat een 
ander project 
van de corpora-
tie aan de 
Ruitersmolen-
weg in Beek-

bergen wel gestaag doorging en dat zou 
nadelig kunnen zijn voor de bouw van 
starterswoningen in Lieren. 
De SGP nam daarom eind november het 

initiatief om samen met de fracties van 
VVD, CDA, Gemeentebelangen, PvdA en 
GroenLinks het college te vragen wat de 
stand van zaken was en of het college 
bereid was om op korte termijn een oplos-
sing te zoeken om het startersproject op 
gang te helpen. 
Het college had aan de voorgeschreven 
termijn van vier weken om de vragen te 
beantwoorden niet voldoende en vroeg 
uitstel. Maar voordat de antwoorden bin-
nen waren, kwam Sprengenland begin 
januari ineens met de verrassende mede-
deling dat zij stopte met het project. Dat 
was een bittere teleurstelling voor de ver-
eniging BWiBL. En begrijpelijk. Vanuit de 
raad is kritisch gereageerd op de merk-
waardige opstelling van de woningcorpo-
ratie.
Enkele dagen na de vervelende bood-
schap was er een promotiebijeenkomst 
om de belangstelling voor het starterspro-
ject te peilen. Toen bleken er juist meer 
gegadigden te zijn. 
Voor en achter de schermen wordt er 
inmiddels gezocht naar een oplossing om 
toch starterswoningen in Lieren te kunnen 
bouwen. Op D.V. 12 maart komt het onder-
werp in de Politieke Markt aan de orde. 
Aangezien de beantwoording van het colle-
ge op de vragen vrij vlak was, zal er vanuit 
de raad druk worden uitgeoefend om 
ervoor te zorgen dat er toch starterswonin-
gen komen.

Henk van den Berge
fractievoorzitter

Grote zorgen rond starterswoningen Lieren 

,,Behoud woningen voor de dorpen”
De woningmarkt is volop in beweging. 
Ondanks de crisis worden er toch huizen 
gebouwd. Het zal niemand verbazen dat 
er minder vraag is naar duurdere hui-
zen, terwijl de vraag naar goedkopere 
juist groot is. De SGP-fractie kaart dit 
thema regelmatig aan in de raad.

De gemeente heeft in 2012 een woning-
bouwprogrammering vastgesteld. Daarin 
staat beschreven hoeveel woningen er 
de komende tijd gebouwd mogen wor-
den in de verschillende stadsdelen en 
dorpen. Ook is een inschatting gemaakt 
van het aantal woningen in de segmen-
ten goedkoop – middel – duur. 
Tijdens het opstellen van de programme-
ring ging de gemeente er vanuit dat 30 
procent van de totale vraag naar nieuwe 
woningen tot het goedkope segment zou 
behoren. Op basis van de werkelijke ver-
huisbewegingen in Apeldoorn blijkt dit 

ongeveer 50 procent te zijn. Dat is een 
fors verschil. 
Dit raakt de begroting van de gemeente. 
Als de gemeente haar eigen gronden wil 
verkopen ten behoeve van duurdere 
woningen, dan levert dat meer geld op 
dan als het besteed wordt voor goedko-
pere woningen. Daarom heeft de 
gemeente voorgesteld om nu een verlies-
voorziening te vormen van 2,8 miljoen 
euro. Dat is een fors bedrag! Als de mas-
sale vraag naar goedkopere nieuwe 
woningen doorzet dan kan dit verlies nog 
verder oplopen. 
In de actualisatie kwam ook naar voren 
dat er juist in de dorpen minder vraag is 
naar dure woningen. Daarom wil de 
gemeente de aantallen woningen die in 
de dorpen gebouwd mogen worden naar 
beneden bijstellen. De SGP vindt dit een 
verkeerde ontwikkeling en heeft hiervoor 
een wijzigingsvoorstel ingediend. De 

gemeente kan de dorpen niet over een 
kam scheren. De woningvraag in Loenen 
is nu eenmaal anders dan bijvoorbeeld in 
Uddel. Wat de SGP betreft wordt met een 
neerwaartse bijstelling van het aantal 
woningen een verkeerd signaal afgege-
ven.
Die opstelling werd gelukkig onder-
steund door een brief van de voorzitter 
van Uddels Belang die het belang van 
goedkope rijtjeswoningen en senioren-
woningen benadrukte. 
Daarnaast gaf de startersvereniging in 
Lieren tijdens de inspraak aan dat er juist 
veel vraag is naar goedkope woningen. 
De voorzitter van de dorpsraad 
Beekbergen sprak ook in. Juist om de 
vergrijzing van de dorpen tegen te gaan 
is het verstandig dat er betaalbare 
woningen blijven. 

Sander Kok
fractievertegenwoordiger
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Op de promotiebijeenkomst ligt de voorzitter van de starters-

vereniging Gerrit Stufken (r.) de plannen toe.     Foto: BWiBL



Apeldoorn is een ondernemende stad. Bij 
de gemeenteraad zijn diverse voorstellen 
langsgekomen voor de vestiging van 
nieuwe winkels. Deze verzoeken worden 
getoetst aan het bestemmingsplan, maar 
ook aan de detailhandelsvisie. 

In de detailhandelsvisie staat dat vesti-
ging van winkels mogelijk is indien de bin-
nenstad van Apeldoorn wordt versterkt en 
de fijnmazige winkelstructuur in de wijken 
behouden blijft. Maar soms zijn er verzoe-
ken die niet voldoen aan de kaders en dan 
bestaat er de mogelijkheid van ‘maat-
werk’. Daarvoor moeten dan wel zwaar-
wegende argumenten zijn.
Begin dit jaar werd het verzoek voor de 
bouw van twee grote supermarkten (circa 
4000 vierkante meter) aan de Christiaan 
Geurtsweg (op het industrieterrein) door de 
gemeente afgewezen omdat zij geen  zoge-
naamd ”solitaire” (niet in een wijkcentrum 
gevestigde) mega-supermarkt wil. Een ver-
zoek van Action XL voor een vestiging op De 
Voorwaarts vond de gemeente ongewenst, 
omdat in dit gebied vooral sportgerelateer-
de producten moeten worden verkocht. De 
SGP was het eens met het college.
Vorige maand lag er weer een verzoek 
voor ‘maatwerk’. Deze keer voor het oude 
stadskantoor aan de Vosselmanstraat; het 
ge-bouw Westpoint. Dit pand zou  moeten 
worden gesloopt, waarna er een super-
markt van Albert Heijn (circa 1700 vier-
kante meter) en een aantal dagwinkels 
zouden kunnen komen. 

Het voorstel heeft verschillende kanten. Dat 
er eindelijk een kansrijk initiatief ligt voor 
herontwikkeling van de Westpoint-locatie 
juicht de SGP toe. Ook buurtbewoners zijn 
blij dat er iets gebeurt. Door de langdurige 
leegstand dreigt er verloedering. 
Daarentegen zijn de ondernemersveren-
gingen minder blij. Zij hebben, met de 
gemeente, hard gewerkt aan de detail-
handelsvisie. Nu 
wil de gemeente 
de kaders van 
deze visie loslaten 
voor dit specifieke 
geval. In de ogen 
van de onderne-
mersverengingen 
is de overheid 
daarmee geen 
betrouwbare 
partner.

Leegstand
Wethouder Olaf Prin-
sen (D66) gaf aan 
dat de gemeente in 
dit specifieke geval 
genoeg reden ziet 
om maatwerk toe te 
passen. Er zijn twee externe onderzoeken 
die aangeven dat er in Apeldoorn nog 
beperkte ruimte is voor een supermarkt. 
Daarnaast blijkt uit die onderzoeken
dat de binnenstad geen hinder ondervindt
van deze plannen. Ook is er in Apeldoorn-
West nog een ‘blinde vlek’ als het gaat om 

de verdeling van supermarkten. En ja, het 
lost ook een behoorlijk deel van de leeg-
stand op.
De SGP is in dit geval voorstander van maat-
werk. Er is nog ruimte voor een (niet al te 
grote) supermarkt in Apeldoorn-West. Er 
komen ook wat dagwinkels bij, waardoor 
het geen op zichzelf staand project wordt. 

Tevens wordt de ruimtelijke inrichting er 
beter van, doordat een 
groot leegstaand gebouw 
verdwijnt.

Sander Kok
fractievertegenwoordiger

Nieuwe winkels vragen om ‘maatwerk’ 

Grondbedrijf baart SGP nog steeds zorgen
Drie jaar geleden kwam Apeldoorn slecht 
in het nieuws toen bleek dat de gemeente 
bijna 200 miljoen euro moest afboeken op 
ons grondbedrijf. We gaven winsten al uit 
voordat we de grond verkocht hadden. En 
de wethouder (Metz) informeerde de raad 
onvoldoende toen het tij keerde. Van 
melkkoe werd het grondbedrijf zorgen-
kind. Helaas is het dat nog steeds.

Aan de ene kant waren we blij met het 
voorstel van het college om de grondprij-
zen naar beneden bij te stellen. Aan de 
andere kant waren we ook absoluut niet 
tevreden. Wel blij waren we omdat we 
als SGP-fractie al een paar jaar op rij con-
stateren dat er minder grond wordt ver-
kocht dan begroot en ook minder dan 
omliggende gemeenten. Dat kan eigen-
lijk maar één ding betekenen: de grond 
is te duur. 
Dat is nu ook geconstateerd door een ad-
viesbureau, in opdracht van de gemeen-

te, althans voor een deel van de gron-
den. Voor de bedrijventerreinen 
Apeldoorn-Noord en Ecofactorij en voor 
woningbouwgrond, bedoeld voor groot-
schalige projecten. 
Het voorstel was om de prijzen met 20 
euro per vierkante meter te verlagen. Op 
zich een realistisch voorstel. Echter, daar 
zit ook een schaduwkant aan. Als de 
grond minder waard wordt, moeten we 
die namelijk ook in de boeken afwaarde-
ren. Dat gaat Apeldoorn opnieuw rond de 
12 miljoen euro kosten. Gelukkig hebben 
we dat nog (net) in reserve. Maar daar-
mee is de pot wel helemaal leeg. Nu 
maar hopen dat dit besluit ertoe leidt dat 
we het komend jaar meer grond gaan 
verkopen; dan vult de pot zich weer.
De gemeente heeft veel grond en panden 
in bezit op plaatsen waar het ooit de 
bedoeling was om grootscheepse veran-
deringen door te voeren. Bijvoorbeeld 
winkelpanden aan de Markt- en 

Beekstraat (beoogde uitbreiding winkel-
centrum) en grond in Beekbergsebroek en 
de Biezematen (voor aanleg van bedrij-
venterreinen). Al met al 150 hectare grond 
en rond de dertig panden, waar op dit 
moment geen concrete plannen (meer) 
voor zijn, met een boekwaarde van rond 
de 40 miljoen euro. En dat kost ons ieder 
jaar 1,4 miljoen aan renteverliezen. 
Daarom dringt de raad –met de SGP voor-
op– al langer aan op versnelde verkoop. 
Het college legde een plan voor om de 
koers te bepalen voor die verkoop. Wat 
ons betreft een terughoudend plan, waar-
bij nog steeds gedacht wordt in termen 
van kansen die zich wellicht kunnen voor-
doen, in plaats van dat zo snel mogelijk 
toegewerkt wordt naar 
verkoop. We moeten nu 
eindelijk gaan verkopen.

Evert Mulder
fractievertegenwoordiger 1111

Het gebouw Westpoint moet plaatsmaken voor een vestiging van 

Albert Heijn.            Foto: GtV
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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.



In Zuidbroek en op de begraafplaats 
Wenum Wiesel komt geen crematorium. 
Een grote meerderheid in de gemeente-
raad heeft deze voorgestelde locaties 
afgewezen. De SGP heeft vanuit Bijbelse 
motieven aangegeven voor begraven te 
zijn en is daarom tegen de komst van 
een tweede crematorium.

De toenemende vraag naar crematies 
was voor twee ondernemers reden om 
bij de gemeente Apeldoorn toestem-
ming te vragen voor de bouw van een 
tweede crematorium. Het college van 
burgemeesters en wethouders heeft 
daarop een aantal mogelijke locaties 
verkend. De lijst met verschillende loca-
ties zijn aan de ondernemers voorge-
legd. Een van hen koos voor de 
begraafplaats in Wenum Wiesel. De 
andere partij wilde in Zuidbroek graag 
een crematorium vestigen.
Zowel in Wenum Wiesel als in 
Zuidbroek hebben bewoners echter 
petities ingediend en comités opgericht 
tegen de komst van een crematorium. Bij 
de direct omwonenden van de beoogde 
bouwlocaties was er absoluut geen draag-
vlak voor de plannen. 
De bezwaren van bewoners richten zich op 
verkeersveiligheid, financiën en de gevol-

gen voor de begraafcapaciteit in Wenum 
Wiesel. De dagelijkse komst van bezoekers 
voor een condoleance of crematieplechtig-
heid geeft extra verkeer. In Zuidbroek zou 
dat verkeer door de woonwijk moeten rij-
den. In Wenum Wiesel leefden vooral 
bezwaren vanwege de smalle wegen en de 
nu al gevaarlijke Zwolseweg. Bewoners uit 

beide delen van Apeldoorn verwachten 
door de extra drukte bij een crematorium 
een onveiliger verkeerssituatie. 
In Zuidbroek speelden ook financiële 
bezwaren een rol. Huiseigenaren vrezen 
dat hun woning in waarde daalt als er vlak-

bij een crematorium gevestigd wordt. De 
inwoners van Wenum Wiesel bepleiten dat 
de recente uitbreiding van de begraaf-
plaats helemaal beschikbaar moet blijven 
als begraafplaats. 

Bijbelse gronden
Naast de genoemde bezwaren is de SGP 

niet overtuigd van de noodzaak van 
een tweede crematorium. Het crema-
torium op Heidehof in Ugchelen kan 
aanzienlijk meer crematies verzorgen 
dan nu het geval is. De verwachting is 
dat deze locatie de stijgende vraag 
naar crematies in ieder geval de 
komende tien jaar aan moet kunnen. 
Bovendien is er een stijgende belang-
stelling voor natuurbegraafplaatsen. 
De SGP was als enige fractie tegen 
een vervolgonderzoek naar andere 
locaties. Begraven is het voorbeeld 
wat de Bijbel ons op meerdere plaat-
sen geeft. Ook Christus is begraven. 
Wij zijn op Bijbelse gronden tegen 
cremeren. Daarom steunen we de 

komst van een tweede cre-
matorium ook op een 
andere locatie niet. 

Jan Kloosterman
raadslid

Voorlopig geen tweede crematorium

Energieke en groene ideeën voor Beekbergsebroek
De gemeente zoekt voor het gebied 
Beekbergsebroek een andere bestem-
ming dan bedrijventerrein. De bedoeling 
is dat er mogelijkheden komen voor 
duurzame energieopwekking, natuur en 
recreatie. De SGP heeft hiermee inge-
stemd, maar windmolens horen daar vol-
gens ons niet bij.

In 2013 besloot de gemeenteraad een 
andere bestemming te gaan zoeken voor 
Beekbergsebroek, het gebied ten zuiden 
van de A1 en tussen het Kanaal en de 
A50. Door de economische crisis bleek 
een bedrijventerrein niet meer haalbaar 
te zijn. Burgers en bedrijven zijn uitgeno-
digd om mee te denken over andere 
mogelijkheden. 
Bij de ingediende plannen gaat het om 
een recreatiecentrum met in- en outdoor 
activiteiten en het opwekken van stroom 
met een speciaal ontworpen vlieger. Ook 
leeft de wens voor een veilig en goed wan-
delpad van woonwijk De Maten naar het 
Beekbergerwoud. 
De ontwikkelrichting die voorgesteld is, is 
ontstaan uit allerlei ideeën van burgers en 
bedrijven. Het college van burgemeester 

en wethouders heeft de ontwikkelrichting 
voorgelegd aan de dorp- en wijkraden en 
degenen die ideeën ingediend hadden. 
Vijf partijen hebben hun reactie daarop 
gegeven: 

2Open; deze initiatiefnemers willen 1. 
een dorpslandgoed realiseren. 
Dorpsraad Oosterhuizen. 2. 
Vereniging Klarenbeeks Belang. 3. 
Wijkraad Zuidoost. 4. 
Vereniging Dorpsraad Beekbergen-5. 
Lieren.

Het initiatief van 2Open bleek niet haal-
baar te zijn omdat er dan meer dan 200 
woningen gebouwd zouden moeten wor-
den. Een dergelijke grootschalige woning-
bouw past niet in dit gebied. De andere 
vier reacties boden wel mogelijkheden. 
Ze richten zich op recreatie en duurzame 
energieopwekking. De dorps- en wijkra-
den geven daarbij aan dat de plaatsing 
van windmolens erg omstreden is. Veel 
mensen vinden windmolens niet passen 
op de locatie Beekbergsebroek. De SGP-
fractie deelt die mening. 
Nu de ontwikkelrichting vastgesteld is, 
worden er concrete plannen gemaakt. Het 
college van burgemeester en wethouders 

gaat samen met betrokken burgers en 
bedrijven een nieuw kader maken voor de 
ruimtelijke inrichting van Beekbergse-
broek. Binnen dit kader kunnen dan 
bestemmingsplannen gemaakt worden en 
zal de financiële haalbaarheid van de 
plannen getoetst worden.
De SGP stelde in het debat dat de steun 
van bewoners voor de plannen erg 
belangrijk is. Verder vindt de fractie dat 
agrarische en bedrijfsmatige activiteiten 
mogelijk moeten zijn. Ook vindt de SGP 
dat de jaarlijkse rente van 300.000 euro 
die nu voor Beekbergsebroek betaald 
wordt, terugverdiend moet worden. 
De nieuwe plannen zijn milieuvriendelijk. 
Dat is een goede zaak. Het opwekken van 
duurzame energie helpt daarbij. Wat de 
SGP betreft doen we dat vooral met zon-
nepanelen. Ook zou onze fractie verder 
willen gaan met plannen die geen onom-
keerbaar karakter hebben. Mocht ooit 
blijken dat we Beekbergsebroek nodig 
hebben voor andere ontwikkelingen, dan 
moet dat mogelijk blijven.

Jan Kloosterman
raadslid
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Zuidbroek en Wenum wijzen crematorium in hun buurt af.
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De mensheid bestaat al ruim zesduizend 
jaar. Je zou verwachten dat de mensheid 
in al die jaren en eeuwen wel heeft kun-
nen leren hoe je in  vrede zou moeten 
samenleven.
Maar nee, ook in onze huidige samenle-
ving is vrede nog ver weg. De oorlogen 
die op dit moment woeden zijn talrijk en 
de wreedheid die daarmee gepaard 
gaat, is in veel gevallen onbeschrijfelijk 
en meedogenloos.
Aan de ruim vier jaar durende strijd in 
Syrië lijkt nog lang geen einde te 
komen. Ondertussen zijn er al meer dan 
220.000 mensen alleen in Syrië omge-
komen. Om u een voorstelling te geven, 
dat is bijna anderhalf keer het aantal 
inwoners van Apeldoorn.
De onrust op het wereldtoneel beperkt 
zich niet alleen tot het Midden-Oosten, 
maar is ook te vinden in Afrika, waar 
Boko Haram flink huishoudt, ten koste 
van duizenden onschuldige mensenle-
vens. Het zorgt ervoor dat duizenden 
vluchtelingen een weg zoeken naar een 
veiliger bestaan, vaak met gevaar voor 
eigen leven.
Ook de onrust in onze Europese achter-
tuin, oftewel Oekraïne, zal u vast niet 
ontgaan zijn bij het lezen van de media 
van de afgelopen maanden.
Wordt u al onrustig van deze onrustige 
wereld? Ondanks al deze onrust mogen 
we een troost vinden in Gods Woord, 
want Hij blijft dezelfde, ondanks 
oorlogen, geweld en verdriet. Ondanks 
alles is er Eén Die regeert over deze 
aarde.
Ik hoop dat deze troost ook beleefd 
mag worden in landen waar christenen 
om Zijn Naam vervolgd worden. Zij heb-
ben ons gebed daarom hard nodig. Dat 
wij ondanks onze dagelijkse beslomme-
ringen en onrust 
toch aan onze 
naasten in de 
wereld mogen 
gedenken.

Joris ten Voorde
SGP-J Apeldoorn e.o.

re-tweet
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#Onrust
We moeten aan de naasten 
in de wereld denken.

Voor een raadsfractie is het belangrijk 
om goed te weten wat er speelt. Daarom 
heeft de SGP een werkbezoek gebracht 
aan de Stadsbank en de Menorah-
gemeente die dak- en thuislozen helpt. 
Het opent je ogen nog meer voor de stille 
nood in onze stad. 

De Stadsbank ontving in 2014 meer dan 
1300 aanvragen voor schuldsanering. 
Steeds vaker komt het voor dat een echt-
scheiding de oorzaak is voor de financiële 
problematiek. Andere oorzaken zijn het 
niet kunnen weerstaan van reclame-uitin-
gen, het mee willen doen met anderen of 
geen (financieel) overzicht hebben. We 
kregen een goede uitleg hoe de 
Stadsbank de problemen aanpakt en pro-
beert op te lossen. Belangrijk werk!
Maar de hulp voor mensen die het moeilijk 
hebben, komt gelukkig niet alleen van de 
overheid. Er zijn ook initiatieven van ker-
ken, organisaties en particulieren. Wij 
bezochten de Menorahgemeente aan de 
Paslaan. Dak- en thuislozen kunnen er 
meerdere keren per week terecht voor een 
bord warm eten. Ook wordt voor hen kle-
ding en dergelijke ingezameld. Op sommi-

ge avonden is er een kapper en een pedi-
cure die gratis hun diensten aanbieden. 
We spraken met een aantal bezoekers. Jim 
(49) is steigerbouwer geweest en heeft op 
veel plaatsen in de wereld gewerkt. Vijf 
maanden geleden is hij zijn huis uitgezet. 
Vaak slaapt Jim bij Omnizorg. Zijn twee-
lingdochters ziet hij een keer per week. 
Op dit moment probeert Jim zijn leven 
weer op de rails te krijgen, zodat hij weer 
een kamer kan gaan huren. 

Kogels
Een man die twee kogels in z’n lijf heeft 
gehad, probeert nu weer een bestaan op te 
bouwen. Kortgeleden mocht hij weer voor 
enkele uren bij zijn vrouw en kinderen zijn. 
Hij probeert z’n kennis te vermeerderen en 
wil binnenkort weer gaan solliciteren. Hij 
gelooft dat ,,er licht aan het einde van de 
tunnel is, omdat God machtig is.”
Wat opviel bij de hulp aan de dak- en 
thuislozen is de bewogenheid met de 
naaste. Hier wordt naastenliefde heel let-
terlijk in de praktijk gebracht. 
Hartverwarmend. Voor degenen die om 
hulp komen is dit als ”een beker koud 
water”.

Bewogenheid met naaste

Onrust over apart inzamelen plastic
Bewoners in Osseveld en Woudhuis krij-
gen de mogelijkheid om plastic afval 
apart in te verzamelen. De SGP steunt 
het stimuleren van betere afvalschei-
ding, maar vindt goede communicatie 
over de proef belangrijk.

Tijdens een proefperiode wordt de grijze
container ‘omgebouwd’ voor het inzame-
len van plastic. Restafval moet daarbij  
worden weggebracht naar ondergrondse 
containers in de buurt. Over deze plannen 
is onder bewoners de nodige onrust ont-
staan. Ongeveer 1900 mensen tekenden 
een petitie tegen de proef. Voor de SGP-
fractie was dat reden om vragen te stellen 
over de gang van zaken.
D66-wethouder Prinsen heeft in reactie 
daarop aangegeven dat er veel tijd en ener-
gie gaat zitten in de afstemming met bewo-
ners. Verder heeft hij toegezegd dat de kos-
ten voor bewoners niet zullen stijgen, ter-
wijl er volgens Prinsen wel winst is te beha-
len. De bewoners mogen zelf beslissen of 
ze aan de proef meedoen. Dat is positief.
Op dit moment leveren mensen gemiddeld 
13 kilo plastic in. Uit een kleine proef 
onder vijftig bewoners blijkt dat dit kan 
stijgen naar 25 kilo. Dat betekent dat er 12 
kilo minder restafval is. Op dit moment is 
er gemiddelde 156 kilo restafval per per-

soon per jaar. Er wonen 14.500 mensen in 
de wijken Osseveld en Woudhuis. Als zij 
allemaal 12 kilo minder restafval hebben, 
levert dat meer dan 100.000 euro aan 
opbrengsten op. Dit komt omdat minder 
restafval voor lagere afvalkosten zorgt en 
plastic afval juist geld opbrengt.  

Rentmeesterschap
Tijdens de proef zal het restafval naar 
ondergrondse containers gebracht moe-
ten worden. Deze containers worden op 
maximaal 100 tot 150 meter afstand van 
de huishoudens geplaatst. In de wijken 
Osseveld en Woudhuis zal het om onge-
veer veertig ondergrondse containers 
gaan. Ervaring in andere gemeenten leert 
dat deze containers het best in overleg 
met de bewoners geplaatst kunnen wor-
den. 
Het doel van de proef is om tot een betere 
afvalscheiding te komen. Daar staat de SGP 
van harte achter. Goed rentmeesterschap 
gaat ook over het zo goed mogelijk schei-
den van afval. Onze fractie vindt het echter 
ook belangrijk dat restafval op een goede 
en eenvoudige manier verwijderd kan wor-
den. Betere afvalscheiding begint tenslotte 
bij jezelf.

Jan Kloosterman
raadslid
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