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SGP teleurgesteld over keuzes c ollege
Apeldoorn steekt volgend jaar 
tonnen extra in topevenementen, 
sport en jonge cultuur. De SGP 
reageerde bij de behandeling van 
de Meerjarenbegroting teleurge-
steld. ,,Dit zijn geen kerntaken.” 
De fractie maakt zich liever sterk 
voor zorg en veiligheid. Een SGP-
motie voor mantelzorgers en vrij-
willigerswerk kreeg brede steun. 
,,Verheugend.”

Apeldoorn heeft zware tijden achter 
de rug. De gemeente heeft ruim 50 
miljoen euro structureel moeten 
bezuinigen. Vele verenigingen voe-
len nog altijd de gevolgen van de 
lagere subsidies. Ook is bijvoorbeeld 
flink gesneden in het budget voor de 
zorg en het onderhoud van de open-
bare ruimte.
Het tij lijkt gekeerd. Financieel her-
stel komt langzaam in zicht. ,,We zijn 
opgelucht, maar niet uitbundig”, zegt 
het college in de Meerjarenbegroting 
(2015-2018). ,,Het herstel is broos.”
De begroting kent opvallende punten. 
Apeldoorn trekt bijvoorbeeld 200.000 
euro per jaar uit voor topevenemen-
ten, 150.000 euro voor sport en 
200.000 euro voor zogenaamde 
”jonge cultuur”. Daarvan gaat circa de helft 
naar het noodlijdende muziekpodium en 
filmtheater Gigant.
Eind november heeft de gemeenteraad 
zich –van half drie ’s middags tot half twee 
’s nachts– gebogen over de begroting en 
over pakweg veertig moties en twintig 
amendementen. SGP-fractievoorzitter Henk 
van den Berge en raadslid Jan Kloosterman 
blikken terug op de marathonzitting.

Wat zijn positieve punten uit de begro-
ting?
,Jan Kloosterman: ,,Het financiële herstel 

verloopt sneller dan verwacht. Een posi-
tieve ontwikkeling.”
Henk van den Berge: ,,Positief is de aan-
dacht voor de sociale sector, veiligheid en 
huisvesting van scholen.”

Negatieve punten? 
Henk: ,,Door een zuinig beleid heeft 
Apeldoorn voor het eerst sinds jaren iets 
extra te besteden. Het teleurstellende is 
dat het college dit geld juist uitgeeft aan 
zaken als topevenementen, sport en cul-
tuur. Bij dergelijke activiteiten hebben wij 
vaak principiële bedenkingen als je ziet 
wat met het geld wordt gedaan. 

Bovendien gaan naar deze zaken al vele 
miljoenen euro’s.”
Jan: ,,De SGP had het geld liever gestoken 
in minima, zorg, de openbare ruimte en 
de verbetering van de zwakke financiële 
reserves van de gemeente. Wij hebben 
daar voorstellen voor gedaan, maar die 
haalden het jammer genoeg niet.”

Jonge cultuur krijgt maar liefst 2 ton.
Henk: ,,De SGP heeft hier ernstige 
kritiek op. Verenigingen hebben fors 
moeten bezuinigen. Velen hebben die 
opdracht keurig uitgevoerd. Gigant niet, 
maar krijgt nu toch een ton. 

De SGP-fractie wijst de extra investeringen in muziekpodium en filmtheater Gigant van de hand. 

Op de foto de raadsleden Jan Kloosterman (l.) en Henk van den Berge bij het gebouw aan de 

Nieuwstraat in het centrum.                   Foto GtV

Apeldoorn moet verveling onder de 480 
vluchtelingen in de noodopvang zien te 
voorkomen. Vrijwilligerswerk –met een 
kleine financiële tegemoetkoming– kan 
daar een steentje aan bijdragen.

De SGP heeft het college opgeroepen 
mogelijkheden te onderzoeken voor 
meer vrijwilligerswerk en als waardering 
daarvoor het geven van ‘zakgeld’ aan 
vluchtelingen in de noodopvang. ,,Het is 
een vorm van christelijke barmhartigheid 
om naar de naaste in nood om te zien”, 

verklaart SGP-fractievoorzitter Henk van 
den Berge.
Vluchtelingen zouden een kleine tege-
moetkoming moeten krijgen van de 
gemeente of de organisatie waarvoor ze 
aan de slag gaan. Slechts een klein deel 
van de 480 bewoners van de noodop-
vang verricht al vrijwilligerswerk.

Onzekerheid
Het idee is ontstaan tijdens een recente 
ontmoeting van de SGP-fractie met een 
groep vluchtelingen. Deze zouden aan-

vankelijk ongeveer drie weken in de 
tijdelijke opvang verblijven. Deze termijn 
is inmiddels opgelopen tot een half jaar.
De onzekerheid en verveling nemen 
daardoor toe. Hierdoor lopen de span-
ningen op. Een klein akkevietje kan 
zomaar aanleiding zijn voor een 
grotere ruzie. Onlangs nog brak een 
vechtpartij uit in de noodopvang achter 
het Omnisportcentrum.
De SGP wil dergelijke incidenten graag 
voorkomen. ,,Het verrichten van vrijwilli-
gerswerk kan ledigheid en frustratie 

,,Voorkom verveling vluchtelingen” 
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ter kennisname 
Even de mensen aan het denken zet-
ten. Dat was de bedoeling van de 
ludieke actie van de SGP-jongeren 
onlangs in Apeldoorn. Bij het bus- en 
treinstation deelden zij 250 witte 
rozen uit aan reizigers. Met hun actie 
vroegen de jongeren aandacht voor 
huwelijkstrouw. Prima!
SGP-fractievoorzitter Kees van der 
Staaij startte de campagne voor liefde 
en trouw dit voorjaar. De gevolgen 
van ontrouw in het huwelijk zijn 
groot, omdat het vaak leidt tot rela-
tieproblemen.
Maar de gevolgen raken ook de kin-
deren. Bij hen leiden de moeilijkhe-
den vaak tot spanningen, stress, 
onveiligheid, minder goede school-
prestaties, depressiviteit en soms 
zelfs tot agressief en crimineel 
gedrag. 
De Apeldoornse SGP-fractie vindt dat 
de gemeente daarom actiever moet 
worden bij de aanpak van relatie-
problemen. Er moet meer oog komen 
voor de kinderen. Om die reden heb-
ben wij aangedrongen op betere 
voorlichting aan ouders met relatie-
problemen over de gevolgen hiervan 
voor de kinderen. Daarbij moet ook 
meer aandacht zijn voor relatiethera-
pie. Gelukkig zegde het college toe 
dit op te pakken.
Wie over de problemen rond liefde en 
trouw nadenkt en voor de spiegel 
gaat staan, zal zich niet boven een 
ander kunnen verheffen. Er is er 
slechts Eén die waarlijk liefde en 
trouw aan een ander kan bewijzen. 
Dat is de Heere Jezus Die naar de 
aarde kwam en Zijn leven gaf om de 
zonden van Zijn volk, ook hun liefde-
loosheid en ontrouw, te verzoenen. 
Met deze boodschap van Kerst mogen 
wij de mensen om ons heen eveneens 
aan het denken zetten.

Namens de fractie gezegende 
Kerstdagen en een goed nieuwjaar.

Met vriendelijke groet,

Henk van den Berge
fractievoorzitter
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SGP teleurgesteld over keuzes c ollege
Dat is oneerlijk ten opzichte van andere 
verenigingen.”

Waar wil de SGP dat geld dan aan beste-
den?
Jan: ,,Wij vinden het ook belangrijk om 
extra geld in de jeugd te investeren, maar 
dan op een andere manier. Onze fractie 
heeft voorgesteld een flink deel van die 2 
ton te besteden aan de bibliotheek en 
voor ontspanningsmogelijkheden voor 
kinderen en jongeren in de wijken en dor-
pen. Daar is jarenlang op bezuinigd. 
Helaas is dit niet gelukt.”

Hoe probeert de SGP het beleid bij te 
sturen?
Henk: ,,De fractie heeft twaalf moties en 
amendementen ingediend. Over zondags-
rust, meer aandacht voor respect en waar-
den en normen, vluchtelingen, minima, 
mantelzorg, huishoudelijke hulp, duur-
zaamheid en veiligheid op scholen. Voor 
de meeste voorstellen kregen wij geen 
meerderheid, vooral omdat de coalitiepar-
tijen als één blok achter het college ston-
den, ook het CDA en de ChristenUnie. 
Teleurstellend.”

Welke SGP-voorstellen hebben het wel 
gehaald?
Jan: ,,Verbetering van sociale en fysieke 
veiligheid op scholen bijvoorbeeld. De 
SGP stelt voor om alle betrokkenen, de 
politie, de brandweer, het Centrum voor 
Jeugd en Gezin één keer per jaar om tafel 
te zetten.”
Henk: ,,De SGP heeft een amendement 
én een motie ingediend over mantelzorg. 
Ons voorstel om 150.000 euro extra uit 
te trekken voor vrijwilligers en mantel-
zorgers heeft geen meerderheid gekre-
gen. Een motie om niet te bezuinigen op 
mantelzorgers is gelukkig wel aangeno-
men.”

De SGP heeft uiteindelijk tegen de 
begroting gestemd. Een moeilijk 
besluit?
Henk en Jan: ,,Ja, zo’n besluit neem je niet 
lichtvaardig. De begroting gaat toch over 
het beleid voor de komende jaren. Wij 
hebben geprobeerd verschillende keuzes 
van het college waar wij principiële en 
ook inhoudelijke bedenkingen bij hebben 
te veranderen, maar dat is niet gelukt. 
Dan kunnen we moeilijk onze steun uit-
spreken.”

De SGP staat bekend als een constructie-
ve partij. Verlegt de fractie hiermee haar 
koers?
Henk: ,,Nee. Ook al wijs je voorstellen af, 
dan nog kun je constructief meedenken.”
Jan: ,,We blijven voorstellen beoordelen 
op inhoud.”

Kan de SGP in zo’n vergadering iets van 
haar dieperliggende boodschap kwijt?
Jan: ,,Jazeker. De besprekingen over de 
begroting vormen een soort algemene 
beschouwingen. Juist daarin kan een par-
tij haar politieke keuzes principieel ver-
antwoorden.”
Henk: ,,Inderdaad. We proberen vanuit 
de Bijbel lijnen te trekken. Bijvoorbeeld 
extra aandacht voor zorgbehoevende 
mensen en duurzaamheid. Ook hebben 
we een motie ingediend waarin we het 
college oproepen de koopzondagen niet 
te stimuleren. Jammer genoeg kreeg 
deze alleen de steun van de 
ChristenUnie.
En tot slot van onze bijdrage wensen we 
de burgemeester, wethouders, collega-
raadsleden en ambtenaren altijd Gods 
ondersteuning en zegen toe. Dat heeft 
een diepe betekenis.”

Gerard ten Voorde
redacteur

tegengaan, terwijl het de eigenwaarde 
en integratie van vluchtelingen bevor-
dert”, aldus Van den Berge.

Diefstallen
Vluchtelingen krijgen nu geen geld, 
zolang ze niet in een asielprocedure zit-
ten. „Sommigen hebben daardoor geen 
geld meer om bijvoorbeeld een telefoon-
kaart te kopen om familie te bellen. Bij 
anderen staat het geld op geblokkeerde 
rekeningen in Syrië of Eritrea.” 
Het gebrek aan financiën heeft al geleid 

tot verschillende kleine diefstallen.
Asielzoekers die al wel in een procedure 
zitten, krijgen 12,95 euro per week. Een 
dergelijk bedrag zou ook een idee zijn 
voor vluchtelingen uit de noodopvang 
die vrijwilligerswerk doen. 
Het college heeft het SGP-voorstel over-
genomen. Burgemeester Berends beloof-
de het idee aan te kaarten bij het minis-
terie en het Centraal Orgaan opvang 
Asielzoekers (COA).

Zie ook pag. 5



Apeldoorn krijgt net als veel andere 
gemeenten een asielzoekerscentrum. 
Ook de SGP steunt het besluit, al is het 
wel belangrijk om goed te letten op de 
gevolgen voor de omgeving.

Eind vorig jaar had het Centraal Orgaan 
Asielzoekers (COA) een verzoek bij de 
gemeente neergelegd voor de vestiging 

van een asielzoekerscentrum (AZC) van 
circa 800 personen. Daarbij geldt dat het 
COA het gebouw moet kopen of huren, 
maar dat de gemeente de locatie 
bepaalt.
Nadat het college van burgemeester en 
wethouders een behoorlijk aantal loca-
ties had onderzocht, bleven er drie over: 
GGNet aan de Deventerstraat (door het 
vertrek van psychiatrische cliënten komt 
dit leeg te staan), het Immendaal in 
Beekbergen (leegstaand verpleeghuis 
van Atlant Zorggroep) en de Kleiberg in 
Orden (de voormalige politieacademie).

Herbergzaamheid
Hoewel het college bevoegd was om zelf 
een keuze te maken, vroeg het de raad 
om een advies. Een goede zaak, want bij 
een gevoelige kwestie als een AZC is het 
belangrijk dat er een breed draagvlak is.
Ter voorbereiding op de discussie in de 
gemeenteraad brachten de fracties een 
bezoek aan de drie locaties en is er met 
veel betrokkenen gesproken. Op 24 sep-
tember spraken de fracties hun voorkeur 
uit. Raadsbreed werd aangegeven dat het 

gezien de enorme vluchtelingenproblema-
tiek belangrijk is dat Apeldoorn als grote 
gemeente haar verantwoordelijkheid 
neemt en meewerkt aan de vestiging van 
een AZC.
De SGP was het hiermee eens.  Wij heb-
ben benadrukt dat het vanuit christelijke 
motieven belangrijk is om hulp te bieden 
aan de naaste in nood. 

Kernbegrippen hierbij zijn herbergzaam-
heid en barmhartigheid. Maar ook het 
begrip rechtvaardigheid is van belang. 
Als tijdens de procedure blijkt dat asiel-
zoekers geen goede reden hebben om 
hier te mogen blijven, moeten zij terug. 
De fractie heeft ook aangegeven dat het 
belangrijk is om de overlast en veiligheid 
in de omgeving goed in de gaten te hou-
den.

Bezwaren
Tijdens de behandeling in de raad bleek 
dat alle partijen voor een hoofdvestiging 
op GGNet zijn. Een grote meerderheid van 
de fracties, waaronder de SGP, wil hier 
beginnen met een AZC van circa 400 
plaatsen. Als dit goed gaat en er in de 
omgeving voldoende draagvlak is, kan het 
aantal doorgroeien tot 600 plaatsen.
Bij een stijging richting de 800 asielzoe-
kers wil de raad opnieuw worden geraad-
pleegd. Opties zijn dan een verdere uit-
breiding op GGNet of een nevenlocatie bij 
het Immendaal of de Kleiberg. Vooralsnog 
kiest een kleine raadsmeerderheid voor 
de laatste optie. Ook de SGP steunt dat. 

Als bij GGNet nog meer asielzoekers 
komen dan is dat een zware belasting 
voor de omgeving. Voor het Immendaal in 
Beekbergen geldt dat het dorp al vele zor-
ginstellingen telt. Ook aan de Kleiberg 
kleven bezwaren, maar toch minder dan 
bij de andere locaties. 
Of de Kleiberg in de toekomst nog een 
optie is, is overigens de vraag. Inmiddels 
blijkt dat een particulier instituut op deze 
locatie een internationale sportacademie 
wil vestigen.
Het college nam in oktober het voorstel 
van de raad over. Het COA is nu in onder-
handeling met GGNet over de koop of 
huur van (een deel van) de locatie. Begin 
volgend jaar zal hierover duidelijkheid 
komen. 

Gebouwen Belastingdienst
Inmiddels heeft Apeldoorn net als alle 
andere gemeenten het verzoek van het 
Rijk gekregen om te zorgen voor wonin-
gen voor asielzoekers. Daarbij gaat het 
bij ons om circa twintig huizen voor hon-
derd alleenstaande minderjarige asiel-
zoekers, terwijl er ook huisvesting moet 
komen voor 260 toegelaten asielzoe-
kers. 
De druk van het Rijk op de gemeenten 
om snel voor woningen te zorgen is 
groot, omdat de doorstroming van toe-
gelaten asielzoekers uit de AZC’s naar 
gewone huizen te langzaam verloopt. 
Hierdoor is er in de AZC’s te weinig 
ruimte voor vluchtelingen en moeten 
deze veel langer in de noodopvang blij-

ven.
Om snel voor huisvesting te kunnen zor-
gen, is het ombouwen van leegstaande 
kantoren een mogelijkheid. Daarbij kijkt 
de regering ook naar rijksgebouwen. 
Volgens minister Blok van Wonen zijn 
twee kantoren van de Belastingdienst in 
Apeldoorn geschikt om verbouwd te wor-
den tot woningen voor asielzoekers. De 
ene staat aan het Stationsplein (komt 
leeg) en de andere aan de Kennedylaan 
(staat leeg). Medio volgend jaar komt 
hierover meer duidelijkheid. In ieder 
geval zal onze gemeente ook op dit vlak 
een bijdrage moeten leveren. 

Integratie
Een ander belangrijk punt is de integratie 
van de asielzoekers. Daar moet veel aan-
dacht voor zijn. Een belangrijk voorbeeld 
is onderwijs in de Nederlandse taal.  
Het college heeft voor de asielproblema-
tiek 150.000 euro uitgetrokken. Dat zal 
zeker nodig zijn, want er moet nog veel 
gebeuren.

Henk van den Berge
fractievoorzitter
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De locatie van GGNet aan de Deventerstraat is gekozen als plaats voor een asielzoekers-

centrum.         Foto: GtV

AZC komt op locatie van GGNet
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Ongeveer 480 vluchtelingen zitten in de 
noodopvang in Apeldoorn. Uit Syrië, 
Koerdistan, Eritrea, Afghanistan. De SGP 
trekt zich het lot van de vluchteling aan. 
,,Om een beker koud water aan te rei-
ken.”

Koffie en cake staan klaar in de lerarenka-
mer van de Jacobus Fruytierscholen-
gemeenschap. Yasir, Mohamed, Abdul, 
Yohannes, Khalil, Hanna, Hussein, Moses, 
Yasir, George, Basel, Shokurall, Zakiri en 
Monir schuiven op uitnodiging van de 
SGP-fractie in Apeldoorn aan tafel. Henk 
Visscher, contactpersoon van de plaatse-
lijke gereformeerde gemeente, vergezelt 
hen. Mevrouw Znoed vertaalt. 
,,Wij willen graag weten wat er leeft onder 
de vluchtelingen en hoe het in de noodop-
vang gaat”, zegt SGP-fractievoorzitter 
Henk van den Berge. ,,Mogelijk kunnen 
wij iets voor jullie betekenen.”
De fractievoorzitter opent de avond met 
een stukje uit Mattheüs 25. Yohannes 
leest het Bijbelgedeelte voor in het 
Eritrees, Zakiri in het Arabisch. 
Verschillende talen, dezelfde Boodschap.

Oversteek
Eén voor één stellen de vluchtelingen zich 
voor. Basel was gemeenteambtenaar in 
Syrië, George volgde een opleiding voor 
leerkracht op de basisschool. Hussein 
werkte bij een bank in Aleppo, Moses 
deed de landbouwuniversiteit in Syrië. 
Gemakkelijk zijn vlucht en verblijf niet. 
Mevr. Znoed vat hun gevoelens samen. 
,,De getrouwde mannen denken doorlo-
pend aan hun vrouw en kinderen. Vaak 
zitten deze nog in vluchtelingenkampen in 
bijvoorbeeld Turkije. Ongetrouwden den-
ken aan hun ouders, hun broers en zus-
sen.”
Abdullah vertrok 3,5 jaar met zijn vrouw 
en kinderen uit Syrië voor het oorlogs-
geweld. Eerst zochten zij een goed 

heenkomen in Libanon, maar op zoek 
naar veiligheid besluiten de Syrische 
vluchtelingen via Turkije met een boot de 
oversteek naar Griekenland te maken.
De vluchtelingen hebben ingrijpende din-
gen meegemaakt. ,,Indrukwekkend om te 
horen”, aldus Van den Berge. Hij wijst op 
het voorrecht dat wij hier in vrede kun-
nen leven. ,,Wij willen als christenen 
graag anderen helpen. De Bijbel noemt 
dat het aanreiken van een beker koud 
water.”

Slopend
Onzekerheid houdt de vluchtelingen in 
hun greep. ,,Eerst zou het twee, drie 
weken duren voordat wij zouden worden 
toegelaten tot de asielzoekersprocedure”, 
legt Khalili uit. Moses vult aan: ,,Nu blijkt 
dat het wel zes maanden kan zijn. 
Hierdoor duurt het nog langer voordat 
onze gezinnen kunnen overkomen.” 

Khalili: ,,De onzekerheid is slopend.”
Van den Berge informeert naar de leefom-
standigheden in de noodopvang. De 
vluchtelingen tonen zich redelijk tevreden. 
Er zijn al goede contacten met plaatselijke 
kerken. ,,Wij zijn verbaasd over de vrien-
delijkheid van de mensen in Apeldoorn”, 
zegt Mohamed. Hij wijst naar Henk 
Visscher. ,,Die glimlacht altijd.” Een 
applaus volgt.
Een probleem is de grote verveling. Drie 
vluchtelingen doen vrijwilligerswerk bij de 

Julianatoren, twee anderen harken blade-
ren voor de gemeente, maar velen hebben 
weinig om handen en dat leidt tot span-
ningen.
Ook geldgebrek zorgt voor problemen. 
Het enige contact van de vluchtelingen 
met hun vrouw en kinderen of andere 
familie verloopt via een mobieltje. 
Telefoonkaarten zijn duur en sommigen 
hebben nauwelijks geld meer. Er wordt al 
gestolen, zo geven zij aan.
De vluchtelingen willen graag de handen 
uit de mouwen steken. ,,Als we iets geld 
verdienen, kunnen we bijvoorbeeld telefo-
neren.” De SGP-fractie belooft de kwes-
ties bij het college te zullen aankaarten. 
Khalil knikt dankbaar.

Halliloeja
Vluchtelingen en fractiegenoten besluiten 
de avond. Maar eerst zetten ze samen het 
lied ”Zoek eerst het koninkrijk van God” 
in. Meertalig, in het Nederland en het 
Arabisch. Het refrein is bijna hetzelfde: 
,,Halliloeja, halliloeja.”

Gerard ten Voorde
redacteur

De SGP-fractie organiseerde een overleg met de vluchtelingen uit de noodopvang om te 

horen hoe het daar gaat.        Foto: GtV
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Positieve houding onder
inwoners blijft belangrijk
De vluchtelingen kregen in Apeldoorn 
een warm onthaal. Het is belangrijk dat 
de positieve houding blijft. 

Sinds september zitten er 480 mannen 
en jongens in grote paviljoententen ach-
ter het Omnisportcentrum. Zo’n tent 
bestaat uit acht slaapvertrekken met elk 
vier stapelbedden. Verder dient één tent 
als gemeenschapsruimte voor het eten, 

koffiedrinken en spelletjes.
Sinds de komst van de vluchtelingen 
hebben veel inwoners, kerken, scholen 
en anderen goede initiatieven genomen 
om hen te helpen. Dat varieert van een 
uitnodiging voor een maaltijd tot bij-
voorbeeld het verstrekken van kleren en 
het aanbieden van tekeningen. 
Belangrijk is dat het draagvlak bij de 
inwoners voor de vluchtelingen blijft. 5
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Overlast veroorzaakt door overmatig 
alcohol- en drugsgebruik is in het eerste 
halfjaar van 2015 met maar liefst 23 pro-
cent toegenomen. Ook autodiefstal en 
het aantal incidenten met jongeren is 
fors gestegen. In de eerste helft van dit 
jaar waren er in Apeldoorn 16.082 inci-
denten. Dat zijn er ruim 600 per week. 
De conclusies uit de meest recente 
Veiligheidsbrief liegen er niet om. 

In de Politieke Markt van 19 november is 
de halfjaarlijkse Veiligheidsbrief bespro-
ken. Burgemeester Berends legt als por-
tefeuillehouder openbare orde en veilig-
heid in die brief verantwoording af over 
het gevoerde veiligheidsbeleid. 
Bij de bespreking heeft de SGP haar 
waardering uitgesproken voor alle pro-
fessionals en vrijwilligers die actief zijn 
op het gebied van veiligheid, zowel bij 
preventie als handhaving. Het is belang-
rijk, maar geen gemakkelijk werk. 

Wiethouders 
Is het uitsluitend kommer en kwel in 
onze gemeente als het gaat om veilig-
heid? Gelukkig niet. Het totaalaantal 
incidenten is juist ietsje afgenomen (met 
3,4 procent). Ook is er meer aandacht 

voor problemen in de wijken en de dor-
pen. De zorg voor veiligheid wordt onder 
burgers breed gedragen. Zo zijn er socia-
le wijkteams en in allerlei wijken en dor-
pen ontstaan whatsapp-teams, waarmee 
buurtpreventie concreet handen en voe-
ten wordt gegeven. 
Opvallende conclusies staan er in de vei-
ligheidsbrief over de overlast die wordt 
gerelateerd aan alcohol- en drugsge-
bruik. Het gaat om een stijging met maar 
liefst 23 procent. Meerdere keren heeft 
de SGP-fractie het belang van goede pre-
ventie en handhaving benadrukt, waarbij 
er extra aandacht moet zijn voor de jon-
geren in onze gemeente. In het voorjaar 
heeft onze fractie hiervoor een motie 
ingediend, die helaas niet is aangeno-
men. De cijfers in deze veiligheidsbrief 
laten nogmaals nut en noodzaak van 
goede preventie zien. 
Een belangrijk punt is ook het oprollen 
van wietkwekerijen. Vorig jaar werden er 
64 gepakt. Dit jaar staat de teller tot nu 
toe op 44. 
In de gemeenteraad zit er weer een dis-
cussie aan te komen over het meedoen 
aan een proef voor wietteelt onder ver-
antwoordelijkheid van de gemeente, 
omdat het gedoogbeleid rond coffee-

shops (wel verkoop toestaan, maar een 
verbod op de productie) niet goed werkt. 
Deze discussie speelt landelijk. 
In Apeldoorn voelen partijen als de PvdA 
en GroenLinks wel voor een door de 
gemeente gereguleerde wietteelt. Gezien 
de negatieve effecten op de gezondheid 
en de verslavingsproblematiek wijst de 
SGP dit af. Wij willen geen college van 
burgemeester en wiethouders…

Loverboy
Bijzondere aandacht is gevraagd voor de 
loverboy-problematiek. Uit recent onder-
zoek in Apeldoorn blijkt dat jongeren 
(zowel jongens als meisjes) zich relatief 
snel laten verleiden om met een loverboy 
of lovergirl mee te gaan. In het onder-
zoek werden acteurs ingezet die jonge-
ren complimenteerden over hun uiterlijk. 
Ze werden uitgenodigd voor een foto-
shoot. Veel jongeren gingen op deze uit-
nodiging in. De ‘acteurs’ vertelden daar-
na wie ze echt waren en gaven de jonge-
ren tips mee voor weer-
baarheid tegen lover-
boys en lovergirls.

Sander Kok
fractievertegenwoordiger

Apeldoorn telt ruim 600 incidenten per week

Aanpak zorg verloopt positief
De start en invoering van de drie grote 
decentralisaties lijkt in Apeldoorn rede-
lijk goed te zijn verlopen. De SGP is 
tevreden met deze stand van zaken, 
maar blijft bezorgd over de grote risi-
co’s. Het aantal zorgvragers is namelijk 
nog niet duidelijk en het moet nog blij-
ken of alle nodige zorg te betalen is.

2015 is het eerste jaar waarin de 
gemeente verantwoordelijk is voor 
jeugdzorg, werk en inkomen 
(Participatiewet) en zorg aan langdurig 
zieken en ouderen (WMO). De gedachte 
was dat gemeenten het dichtst bij de 
inwoners zitten en daardoor de zorg 
effectiever, met minder bureaucratie en 
goedkoper kunnen leveren. 
Of dat zo is moet nog blijken. Met span-
ning wordt uitgekeken naar de resulta-
ten over heel 2015. Die zullen nog wel 
even op zich laten wachten omdat nog 
lang niet alles duidelijk is.  
Een positief signaal is dat er maar een 
beperkt aantal klachten bij het Meldpunt 
Sociaal binnen zijn gekomen. De praktijk 
leert dat persoonlijk contact vanuit het 
stadhuis vaak al een oplossing biedt bij 
knelpunten. Tegelijk is een deel van de 

Apeldoornse bevolking dat hulp en 
ondersteuning nodig heeft nog steeds 
niet bekend bij de gemeente.  

Protest
De drie decentralisaties gaan landelijk 
gepaard met kortingen van miljarden 
euro’s. Naast de bekende jaarlijkse 5 
procent kortingen van het Rijk, krijgt de 
gemeente ook minder geld door de 
manier waarop de euro’s verdeeld wor-
den. Protest hier tegen lijkt succesvol. 
Zonder aanpassing zou  bijvoorbeeld het 
tekort op het budget voor de 
Participatiewet oplopen tot bijna 15 mil-
joen euro in 2019. 
De SGP is bezorgd over de enorme 
financiële risico’s van de drie decentrali-
saties. De reserves die hier als buffer 
tegenover staan, zijn te klein. Nog 
belangrijker is dat er geen zorgvragers 
tussen wal en schip vallen. Wat de SGP 
betreft blijft gelden: maximale 
aandacht voor kwetsbare 
inwoners van 
Apeldoorn.

Jan Kloosterman
raadslid 7

SGP steunt 
regels voor 
carbid schieten
Er wordt steeds vaker met carbid rond 
Oud en Nieuw geschoten. De SGP vindt 
het positief dat de gemeente dit probeert 
te beperken.

De Apeldoornse politie constateert dat het 
carbid schieten rond de jaarwisseling sterk 
in populariteit toeneemt. Als reden wordt de 
landelijke aanscherping van de regels rond 
het afsteken van vuurwerk genoemd. Carbid 
is geen vuurwerk en is dus een alternatief, 
dat bovendien nog goedkoop is ook.
De politie stelt echter dat het afschieten 
regelmatig niet op veilige manier gebeurt. 
Daarom zijn beperkingen voorgesteld. Voor 
de tijden waarin carbid mag worden afge-
schoten geldt hetzelfde als voor vuurwerk: 
op oudejaarsdag vanaf 10.00 uur tot 2.00 
uur op nieuwjaarsdag. Daarnaast gelden er 
regels, zoals het afschieten moet buiten de 
bebouwde kom en het gebruik van een 
metalen melkbusdeksel is verboden.
Al verschillende keren is er in de 
Apeldoornse raad gesproken over het aan 
banden leggen van het carbid schieten. Tot 
nu toe was er geen meerderheid voor, maar 
dat lijkt nu gelukkig wel het geval te zijn.
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 in gesprek met...
Hij heeft liever een tunnel in de Laan van 
Osseveld, dan weer een nieuw evenement 
in Apeldoorn. 

Tim Grootenhuis (20), tweedejaarstudent 
rechten en bestuurslid van de SGP-
kiesvereniging Apeldoorn. Iedereen mag 
hem wakker maken voor een drankje op 
een terras.

Wat voer je overdag uit?
,,Op dit moment studeer ik Nederlands 
Recht in Groningen. Boeiend om te zien 
dat recht in vrijwel alle facetten van ons 
leven is terug te vinden. Ik wil me specia-
liseren in Jeugdrecht, om daarmee later 
als advocaat aan de slag te gaan.” 

Er gaat niets boven Groningen? 
,,Haha, zeker weten. De stad Groningen 
kent een rijke historie, een prachtig cen-
trum en tal van restaurants en terrassen. 
Ongeveer 25 procent van de inwoners is 
student, waardoor het echt een bruisende 
stad is.” 
 
Een student heeft tijd voor studie en tijd 
voor studentenleven. Zijn die een beetje
in evenwicht…?! 
,,De weegschaal staat niet altijd recht, 
maar schiet niet te ver door. Prioriteiten 
stellen is belangrijk. De studie mag niet lij-
den onder het studentenleven. Andersom 
geldt ook dat je je sociale contacten niet 
moet laten versloffen voor je studie.” 

Lid van een studentenvereniging? 
,,’k Ben nu twee jaar lid van CSFR 
Groningen, een relatief kleine vereniging 
met een breed scala aan activiteiten. Ik 
vind het zinvol om met geloofsgenoten te 
spreken over levensbeschouwelijke en 
maatschappelijke thema’s.” 

Studenten zitten met het leenstelsel. 
Vervelend? 
,,Gelukkig behoor ik tot de laatste genera-
tie die nog stufi (studiefinanciering, red.) 
krijgt, maar ik kan me goed voorstellen 
dat de huidige eerstejaars het erg verve-
lend vinden dat deze is afgeschaft. 
Studeren kost geld en niet iedereen heeft 
een dikke portemonnee.”

Waarom SGP?
,,De SGP is een koersvaste partij met een 
duidelijke basis, die vanuit een christelijk 
perspectief de samenleving wil dienen. 
Dat levert botsingen op, maar komt bur-
gers uiteindelijk wel ten goede.” 

Je bent SGP-bestuurslid. Welke bestuurs-
stijl spreekt je aan? 
,,Een directe, luisterende bestuursstijl. 

Direct, om een probleem zo 
doeltreffend mogelijk op te los-
sen. Luisterend, omdat zo’n 
bestuursstijl leidt tot een breder 
gedragen besluit. Je moet name-
lijk met meerdere meningen tot 
een werkbaar besluit komen.” 

Een gevaar voor de SGP?
,,De SGP kent vrij veel oudere 
leden. Het is ongelooflijk 
belangrijk dat jongvolwassen 
zich aansluiten. Zij staan mid-
denin de maatschappij, waar-
door zij anders tegen bepaalde 
zaken aankijken.”
 
Twee positieve punten van 
Apeldoorn?
,,Het centrum, met de Oranjerie, 
kent veel verschillende winkels, waardoor 
niet-slagen voor kleding of cadeaus bijna 
onmogelijk is. Verder ligt Apeldoorn rede-
lijk centraal, terwijl de Veluwe natuurlijk 
prachtig is.”

Twee negatieve?
,,Paleis het Loo, Coda en het Kröller-
Mullermuseum liggen niet dicht bij elkaar, 
jammer voor toeristen. En: de spoorweg-
overgang bij de Laan van Osseveld gaat 
heel vaak dicht voor treinverkeer, met 

files tot gevolg. In plaats van geld uit 
geven aan grote sportevenementen, zou 
de raad er goed aan doen dit te besteden 
aan een tunnel.”

Op welk ministerie zou je graag de scep-
ter zwaaien? 
,,Op Veiligheid en Justitie. Veiligheid is een 
hot topic. Bevoegdheden voor de overheid 
om veiligheid te garanderen worden steeds 
verder uitgebreid. Het lijkt me boeiend om 
daarover beleid te mogen schrijven.”

Met welke minister zou je graag eens een 
hartig woordje spreken?
,,Met Koenders van Buitenlandse Zaken, 
vanwege het TTIP-verdrag over de vrijhan-
del tussen de Europese Unie en de 
Verenigde Staten. Zowel juridisch als 
milieutechnisch zitten hieraan veel haken 
en ogen. Chloorkippen zijn bijvoorbeeld in 
Europa verboden, maar kunnen hierdoor 
toch worden geïmporteerd. Ik zou 
Koenders vragen zijn uiterste best te 
doen het parlement ervan te overtuigen 
dit verdrag niet zo aan te nemen.” 

Stel, je mag 1000 euro verdelen. Wie 
krijgt wat?
,,Goede vraag. Ik zou een deel voor eigen 
gebruik besteden en een deel aan het 
goede doel geven, bijvoorbeeld de KWF 
Kankerbestrijding. Kanker komt steeds 
meer voor. Onderzoek daarnaar is belang-
rijk, maar ook duur.” 

Waarvoor mogen ze je wakker maken?
,,Oei, lastig. Ik ben erg gehecht aan een 

drankje in de zon op het terras, dus dat is 
zeker iets waar ik mijn bed voor uit zal 
komen. Maar ja, dat gaat wat lastig ’s 
nachts.”

Wat doe je aan sport?
,,Ja, ’s zomer aan wielrennen, ’s winters 
aan spinnen (fietsen op de speciale home-
trainer, red). Het is heerlijk om op de fiets 
nergens aan te hoeven denken en je 
hoofd leeg te kunnen maken van afspra-
ken en deadlines.” 

Waarmee zou je een meditatie in de 
Banier vullen?
,,Een deel van Matthëus 22 vers 1-14 over 
de Koninklijke Bruiloft. Enerzijds kunnen 
we hier praktisch uit leren dat rang of 
stand geen reden mag zijn om mensen 
van de maatschappij uit te sluiten. 
Anderzijds roept deze gelijkenis ons op 
om Gods uitnodiging aan te nemen en 
voorbereid te zijn op Jezus’ komst.”

Gerard ten Voorde
redacteur

Liefst een tunnel én een terras
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Tim Grootenhuis 
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De detailhandel heeft het niet gemakke-
lijk. Dat geldt ook voor supermarkten. De 
SGP vindt dat er daarom terughoudend 
moet worden omgegaan met uitbereiding 
en betreurt het dat hier nauwelijks in te 
sturen is.

De bouw van nieuwe supermarkten houdt 
de gemoederen bezig. Eerder dit jaar was 
er al commotie over de mogelijkheid dat 
er op de plaats van Westpoint, het vroe-
gere stadskantoor, een Albert Heijn kan 
komen door een aanpassing van het 
bestemmingsplan. Na de zomer was er 
onrust over de mogelijkheden voor een 
tweede megasuper aan de Vlijtseweg 
naast de DekaMarkt. 
Onze fractie wilde hierover duidelijkheid. 
Uit de reactie van wethouder Sandmann 
(D66) bleek dat de bouw van een tweede 
grote supermarkt aan de Vlijtseweg inder-
daad kan. Het bestemmingsplan laat dit 
toe. De SGP is bezorgd over de mogelijke 
komst van te veel vierkante meters super-
markt. Ook heeft onze fractie vragen bij 
de informatievoorziening hierover door 
het college. Om die reden heeft de SGP 
tijdens de raadsvergadering van 5 novem-
ber actualiteitsvragen gesteld.
Er zijn in Apeldoorn veel plekken waar de 

bestemming detailhandel is toegestaan. 
Daarmee is het bouwen van een super-
markt op al die plaatsen één van de 
mogelijkheden. Als een bestemmingsplan 
de bouw van een supermarkt of andere 
winkel mogelijk maakt, moet er een 
omgevingsvergunning (vroeger bouwver-
gunning) afgegeven worden als deze aan-
gevraagd wordt en aan de regels voldoet.
Het college van B&W kan dus alleen bij 
een nieuw bestemmingsplan of een her-
ziening van een bestaand bestemmings-
plan sturen op de mogelijkheid om al dan 
niet de bouw van een supermarkt toe te 
staan. Omdat het college bestaande 
bestemmingsplannen echter niet zonder 
goede redenen kan en wil wijzigen, zijn er 
hierdoor in principe heel veel mogelijkhe-
den voor nieuwe supermarkten.

Detailhandelsvisie
De mogelijke komst van een Albert Heijn 
bij Westpoint in combinatie met de bouw 
van een grote DekaMmarkt aan de 
Vlijtseweg geeft een forse uitbreiding van 
het totaalaantal vierkante meters super-
markt. De SGP-fractie deelt de brede zorg 
dat er te veel vierkante meters super-
markt in Apeldoorn komen. 
De gemeente heeft een detailhandelsvisie 

vastgesteld. In deze visie staat dat er voor-
keur is voor kleinschalige, wijkgerichte 
detailhandel. Deze visie is in overleg met 
ondernemers in Apeldoorn tot stand geko-
men. De genoemde mogelijkheden in 
bestemmingsplannen en de concrete plan-
nen voor uitbreiding ‘wringen’ voor de SGP 
met de detailhandelsvisie van de gemeen-
te. Wethouder Sandmann gaf in zijn beant-
woording van onze actualiteitsvragen aan 
dit wringende gevoel te delen. Tegelijk kan 
hij weinig aan deze situatie veranderen. 

Zorgvuldig
Onze conclusie na de beantwoording van 
de actualiteitsvragen is dat het de 
gemeente ontbreekt aan mogelijkheden 
om te sturen bij bouwaanvragen voor nog 
meer supermarkten. Ondanks alle goede 
bedoelingen die zijn vast gelegd in de 
detailhandelsvisie, blijkt de gemeente 
hier maar zeer beperkt invloed op te kun-
nen uitoefenen. 
De SGP betreurt dat en heeft hierover 
schriftelijke vragen gesteld. Wat ons 
betreft moet er met alle betrokken partij-
en zorgvuldig nagedacht worden over een 
vervolg.

Jan Kloosterman
raadslid

Weer meer vierkante meters supermarkt
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In 2014 brak twee keer een waterleiding 
in Zevenhuizen en werd de gas- en 
watertoevoer voor honderden huishou-
dens en bedrijven ontregeld. Dit gaf 
grote overlast en daarom worden de 
komende twee jaar 46 kilometer water- 
en gasleidingen vervangen. Een terechte 
ingreep wat de SGP betreft. 

Rond Pinksteren 2014 stroomde na de 
breuk van een waterleiding zand en 
water in de gasleiding. Ruim 1300 huis-
houdens moesten het dagen zonder gas 
en water stellen. Er is in totaal bijna een 
miljoen euro aan schadevergoeding uit-
gekeerd. 
In december van datzelfde jaar ging het 
opnieuw mis. Ongeveer driehonderd huis-
houdens en bedrijven in het noorden van 
Apeldoorn zaten langere tijd zonder gas 
en water. Opnieuw vanwege een gebro-
ken waterleiding waardoor er modder in 
een gasleiding stroomde. Deze gebeurte-
nissen trokken nationale media-aandacht. 

Onderzoek heeft een paar oorzaken voor 
de problemen aan het licht gebracht. Veel 
water- en gasleidingen liggen dicht bij 
elkaar en zijn gemaakt van asbestcement. 
Als de grond rond een gasleiding met 
hoge druk wegspoelt, blijkt asbestcement 
kwetsbaar te zijn. 
Het gevolg in Apeldoorn was dat na een 
breuk in een waterleiding ook de naast-
gelegen gasleiding het begaf. Behalve de 
reparaties van kapotte leidingen moeten 
gasleidingen waar modder ingestroomd 
is schoon geblazen worden. Dat kost veel 
tijd en zorgt daarmee voor grote over-
last.
Vitens heeft in totaal 190 kilometer lei-
dingen van asbestcement in Apeldoorn. 
Bij Liander is dit 65 km. Beide organisa-
ties hebben de kwetsbare plaatsen in 
kaart gebracht en besloten om samen de 
risicovolle situaties aan te pakken. 
Zwaarbelaste waterleidingen van asbest-
cement die vlakbij gasleidingen van 
asbestcement liggen, worden vervangen. 

In totaal gaat het over ongeveer 46 kilo-
meter te vervangen leidingen. Dit raakt 
ongeveer duizend huisaansluitingen. 
De vervanging zal in 32 clusters van onge-
veer 1500 meter uitgevoerd worden. De 
verwachting is dat betrokken huishou-
dens maximaal één dag zonder water en 
gas zitten.
Er wordt ‘winst’ gehaald door de water- 
en gasleidingen gelijktijdig te vervangen. 
Dat geeft eenmalige overlast. Dit is moge-
lijk door een goede samenwerking tussen 
Vitens en Liander. Deze samenwerking is 
ook te merken bij het herstellen van scha-
de. De storingsdiensten van Vitens en 
Liander zijn goed op elkaar afgestemd.
De SGP-fractie is blij met de voorgestelde 
aanpak. De behoefte aan water en gas geldt 
voor elk huishouden. Een veilige en goede 
levering moet daarom gewaarborgd zijn. En 
preventieve aanpak van problemen hoort 
daar helemaal bij.

Jan Kloosterman
raadslid

Vervangingsplan water- en gasleidingen
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Het Gelders Energie Akkoord
Begin dit jaar werd het Gelders Energie 
Akkoord getekend door ongeveer hon-
derd partijen, waaronder de provincie 
en een flink aantal gemeenten. 
Daarnaast ook woningbouwcorporaties, 
milieuorganisaties en het bedrijfsleven.

Momenteel wordt door al die partijen 
gewerkt aan een Uitvoeringsprogramma 
voor de komende jaren. Begin 2016 gaan 
we met z’n allen aan de slag met de zoge-
naamde energietransitie. Dat wil zeggen 
de overgang van het gebruik van fossiele 
brandstoffen (kolen, olie en gas) naar het 
gebruik van minder energie en de opwek-
king van duurzame energie (uit wind, 
zon, biomassa, aardwarmte, enz.). 
Voor sommigen is het tegengaan van kli-
maatveranderingen het belangrijkste 
doel. Voor ons het Bijbelse rentmeester-
schap, op grond waarvan we belijden dat 
we de aarde en de schatten die zij in zich 
heeft wel mogen gebruiken, maar niet 
mogen opmaken. 
Mooie bijkomstigheid van het zelfvoorzie-
nend zijn op energiegebied is dat we het 
geld in de Gelderse economie steken. 
Vanuit de provincie Gelderland, mede 
gesteund door de SGP-fractie, wordt 
voornamelijk ingezet op drie punten:

Energiebesparing •	 is de belangrijk-
ste. De energie die je niet verbruikt, 
hoef je namelijk ook niet op te wek-
ken. Op dit vlak is nog veel te berei-
ken, meer dan velen denken. In 

bestaande huizen, vooral de wat 
oudere, is nog veel te winnen door 
middel van isolatie, hoog-rende-
ment ketels en warmteterugwin-
ning. Investeringen hiervoor kunnen 
veelal binnen vijf jaar worden terug-
verdiend. Het Gelderse streven is 
om vóór 2020 meer dan 100.000 
woningen energiezuinig te maken. 
De opwekking van•	  duurzame ener-
gie is een goede tweede. Uit bereke-
ningen blijkt dat we alle vormen van 
duurzame energie nodig hebben om 
in 2050 energieneutraal te zijn. Dat 
laatste betekent dat we evenveel 
energie duurzaam opwekken als we 
verbruiken. De provincie zet in op 
windmolens, zonnepanelen, vergis-
ting van mest en biomassa en het 
gebruik van aardwarmte.
Innovatie •	 is de derde pijler. Het gaat 
daarbij om de ontwikkeling van nieu-
we technieken, zowel om energie te 
besparen, als om energie op te wek-
ken. Daarnaast ook om nieuwe 
manieren om mensen er toe over te 
halen om deze technieken te gaan 
gebruiken. Een mooi voorbeeld is de 
distributie van restwarmte van bedrij-
ven naar woningen in 
de buurt via een 
warmtenet.

Evert Mulder
statenlid

Groene ruimte 
en rust op 
Zwitsal-terrein
Het Zwitsal-terrein werd in 2012 eigen-
dom van de gemeente. Sindsdien wordt 
gezocht naar een goede bestemming. 
Wat de SGP betreft zijn groen, duur-
zaamheid en rust daarbij de belangrijk-
ste kenmerken. 

De vraag naar een definitieve inrichting voor 
het Zwitsal-terrein aan de Vlijtseweg is in de 
loop van de tijd steeds sterker geworden. 
In het discussiestuk ”Ruimte voor 
Ontdekking” zijn de sterke punten van het 
Zwitsal-terrein in kaart gebracht. Een aantal 
gebouwen op het terrein is uniek en heeft 
historische en architectonische waarde. 
Verder worden de ligging aan het Kanaal en 
de open en groene structuur van het terrein 
als kwaliteiten genoemd. Het Zwitsal-terrein 
biedt ruimte voor experimenten en initiatie-
ven op het gebied van techniek. Duurzame 
energieopwekking zou daar bijvoorbeeld 
heel goed in kunnen passen. 
D66 kwam recent met het voorstel om bij 
het Kanaal in het Zwitsal-terrein een baai 
aan te leggen. Rondom de baai is ruimte 
voor ontmoeting en ontspanning. Een mooi 
idee.
Onze fractie vindt dat het Zwitsal-terrein een 
plaats moet zijn waar genoten kan worden 
van het groen, de ruimte en een stuk histo-
rie. Wat ons betreft is er geen ruimte voor 
grootschalige evenementen met veel 
geluidsoverlast. 
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Huh, alweer? Klopt,
 

2x kijken onthoud j
e beter. 

Specialist in waarn
emen.

www.lessenbijleendert.nl             06-4530 7248

LessenbijLeendert leert je ‘automatisch’ schakelen, goed kijken en bewust waarnemen, zodat je echt 
veilig en zelfstandig aan het verkeer gaat deelnemen. Autorijles in Apeldoorn en wijde omgeving.

Autorijles in Apeldoorn 
 en wijde omgeving

Koffiepauze, persoonlijke sfeer

Individuele aanpak,
      ook bij leerproblemen

Veiligheid met een grote V

Altijd naar ’n stad als Zwolle, 
             Nijmegen of Amsterdam

Tegen inlevering van deze 
 advertentie je 1ste rijles gratis!

De gemeente probeert Apeldoorn meer 
op de kaart te zetten. Op zich een goede 
zaak, maar dat daarbij ook gekozen 
wordt voor grootschalige en dure top- en 
topsportevenementen is voor de SGP een 
stap te ver.

Apeldoorn is een buitengewone stad. Een 
koninklijke stad in het groen, met een 
unieke ligging op de Veluwe. Toch blijkt 
het ‘merk’ Apeldoorn minder sterk dan 
gedacht. Voor de ontwikkeling van onze 
gemeente is het daarom goed om aan het 
imago te werken. Het is belangrijk dat 
gezinnen en bedrijven zich hier vestigen, 
mede om de vergrijzing af te remmen, de 
werkgelegenheid te bevorderen en het 
voorzieningenniveau voor wat betreft bij-
voorbeeld onderwijs en winkels op peil te 
houden. 
De gemeente speelt hier op in door een 
extra budget van 325.000 euro vrij te 
maken voor citymarketing. Via verschil-
lende acties moet Apeldoorn worden 
gepromoot. Dat moet toeristen, potentië-
le inwoners en ondernemingen lokken. 
Wat de SGP betreft moet er bij citymar-
keting wel veel meer gebruik gemaakt 
worden van de eigen kracht van 
Apeldoorn. Dat geldt zeker als het om 

het groene en koninklijke imago van de 
gemeente gaat. 
Bij het aantrekkelijker maken van 
Apeldoorn speelt ook het evenementen-
beleid een belangrijke rol. Daartoe heeft 
het college nieuwe voorstellen gedaan. 
De SGP ziet zeker verbeterpunten. Onze 
fractie heeft in het verleden regelmatig 
bezwaar aangetekend tegen de organisa-
tie van al dan niet grootschalige evene-
menten. Met name vanwege geluidsover-
last tot in de late (of juist vroege) uurtjes 
en het feit dat ze deels of helemaal op 
zondag werden georganiseerd. 
Dat er nu beleid wordt ontwikkeld waarin 
de organisatie van evenementen meer en 
strakker aan regels wordt gebonden, is 
dan ook prima wat ons betreft. Het aantal 
locaties waar evenementen mogen wor-
den georganiseerd, wordt beperkt en per 
locatie wordt vastgelegd wat er wel en 
niet mag. Dat geeft duidelijkheid, zowel 
naar de organisatoren als naar de omwo-
nenden. Uiteraard komt het dan wel aan 
op handhaving van de regels. Dat houden 
we scherp in de gaten. Tot zover de posi-
tieve kant van het verhaal.
De andere kant is dat de gemeente vooral 
denkt aan grootschalige top- en topsport-
evenementen, die veel mensen naar 

Apeldoorn moeten trekken en die daar-
door bekendheid aan de gemeente moe-
ten geven. Het gaat daarbij om zaken als 
het WK Beach Volleybal op het 
Marktplein, de wielerwedstrijd de Giro, 
allerlei wedstrijden in het 
Omnisportcentrum en de poging om het 
Glazen Huis (Serious Request) in 2017 
naar Apeldoorn te halen. 
Voor dergelijke topevenementen wil het 
college 200.000 euro per jaar uittrekken. 
Veel insprekers –vooral organisatoren van 
Apeldoornse evenementen, maar ook 
wijkraden– gaven aan een voorkeur te 
hebben voor kleinschaliger evenementen, 
georganiseerd voor en door de 
Apeldoorners. Jammer genoeg werd dit 
idee in de gemeenteraad niet breed 
gedeeld. 
Alleen de SGP stemde tegen het evene-
mentenbeleid, omdat wij topsport niet 
willen financieren, met dergelijke topeve-
nementen regelmatig de zondag is 
gemoeid en vanwege de hele entourage 
met onder meer harde popmuziek. Alle 
andere fracties toonden zich juist erg 
positief over de voorstellen.

Sander Kok en Evert Mulder 
fractievertegenwoordigers

Apeldoorn kiest voor topevenementen 

vanaf 
€7.950,-

Benut élke buitenkans
Een buitenverblijf of garage van Bronkhorst onderscheidt zich 

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

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

www.bronkhorstbuitenleven.nl of bel 0577 - 75 09 44.



De gemeente kiest voor nieuwbouw van 
de Eben-Haëzerschool. Directeur A. W. 
Knapen reageert verheugd. ,,Het is hard 
nodig.”

De reformatorisch basisschool in Apel-
doorn maakt, sinds de splitsing van de 
school in Teuge  (2007), gebruik van een 
semi-permanent gebouw aan de Gijs-
brechtgaarde, het vroegere CBR-pand. 
,,Het zijn eigenlijk noodlokalen met houten 
wandjes”, zegt Knapen (51), sinds augus-
tus directeur op de Eben-Haëzerschool. 
,,Het is daardoor nogal gehorig.”
Het gebouw mist basisvoorzieningen die 
bij een moderne basisschool horen, stelt 
Knapen. ,,De school beschikt niet over een 
centrale ruimte, verwerkingslokalen, berg-
ruimten en faciliteiten voor computers.”
Bovendien zijn de geluidsisolatie, het ener-
gieverbruik en de indeling verre van opti-
maal. ,,’s Winters is het moeilijk warm te 
krijgen, ’s zomers is het vaak heet.” Het 
buitenonderhoud kost de gemeente veel 
geld, terwijl het dak aan vervanging toe is. 

Beloften
De nieuwbouw past, samen met renovatie 
van de basisscholen ’t Schrijvertje, De 
Vijfster en gymzalen, in de gemeentelijke 
plannen voor onderwijshuisvesting. De SGP 
is ,,dankbaar” over deze keuzes voor 2016, 
aldus raadslid Jan Kloosterman. ,,Beloften 
worden ingelost. Het is hard nodig dat deze 
nieuwbouw en renovatie plaatsvinden.” De 
raad heeft in november het beleid voor 
2016-2019 vastgesteld. ,,We zijn tevreden.” 
De gemeente heeft de wettelijke plicht om 

voor onderwijshuisvesting te zorgen. 
Apeldoorn krijgt daarbij niet meer schoolge-
bouwen, maar richt zich –met krimpende 
aantallen leerlingen– vooral op verbetering 
van bestaande gebouwen.
Omdat schoolbesturen mede-verantwoorde-
lijk zijn voor het onderhoud is samenwer-
king met de gemeente noodzakelijk. De SGP 
vindt goede afstemming daarbij belangrijk. 
,,De huidige samenwerking kan nog wel wat 
verbetering 
gebruiken”, zegt 
Kloosterman. ,,Het 
omgaan met een 
krimpend aantal 
leerlingen en leeg-
stand van school-
gebouwen bete-
kent een forse uit-
daging.” 
De nieuwbouw van 
de Eben-Haëzer 
–op dezelfde loca-
tie– komt volledig 
voor rekening van 
de gemeente. 
Apeldoorn steekt 
bijna 2,5 miljoen 
euro in het nieuwe 
schoolgebouw. De 
school krijgt onge-
veer 1500 vierkante 
meter oppervlakte, goed voor zo’n twaalf 
lokalen. Het leerlingaantal blijft naar ver-
wachting stabiel –of met een lichte krimp– 
op pakweg 275 leerlingen.
Het ontwerp moet aansluiten  op het onder-
wijsconcept. Het onderwijsteam bruist daar-

bij al van de ,,leuke, visionaire” ideeën. 
Directeur Knapen kan nog geen tipje van de 
sluier oplichten. ,,We hebben waarschijnlijk 
meer plannen dan geld.”
De eerste schop kan –als alles meezit– eind 
2016 de grond in. Leerlingen en leerkrach-
ten zouden dan begin 2018 de nieuwbouw 
kunnen betrekken. Tijdelijke huisvesting is 
voorzien in voormalige basisscholen aan de 
Matengaarde en de Valkeniersdonk. 

Knapen en zijn team zien het op zich wel zit-
ten. ,,We gaan gewoon een poosje met de 
hele school kamperen", aldus de directeur. 
,,Een uitdaging."

Gerard ten Voorde
redacteur

Eben-Haëzer blij met nieuwbouw

Serious Request: serieuze bezwaren!
Apeldoorn wil het Glazen Huis. Ieder 
jaar houdt de radiozender 3FM de actie 
Serious Request voor het Rode Kruis, 
waarbij drie dj’s zich zes dagen opslui-
ten in een glazen huis. Ze eten niet, 
maar draaien dag en nacht in ruil voor 
giften verzoeknummers voor luisteraars. 
Alleen de SGP stemde tegen.

Ieder jaar wordt een andere stad voor 
het Glazen Huis gekozen. Volgens de 
Apeldoornse politiek is het tijd dat dit 
evenement in 2017 in onze gemeente 
wordt gehouden. 
Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak begin dit 
jaar gaf burgemeester Berends al aan dat 
hij graag ziet dat dit evenement naar 
Apeldoorn komt. Het liefst al in 2016, maar 
dat bleek niet mogelijk. Vrijwel de gehele 
gemeenteraad –met uitzondering van de 
SGP– heeft daarna een motie aangenomen, 

waarin wordt opgeroepen te onderzoeken 
of het mogelijk is om Serious Request in 
2017 naar Apeldoorn te halen. 
Het college heeft daarvoor een plan 
gemaakt. Hieruit blijkt dat het college kan-
sen ziet om het evenement in 2017 in 
Apeldoorn te houden. In dat jaar is het 150 
jaar geleden dat het Rode Kruis door 
koning Willem III op Paleis het Loo in 
Apeldoorn is opgericht. En de huidige ere-
voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis 
is prinses Margriet, inwoonster van 
Apeldoorn.
De fracties konden tijdens de PMA van 3 
december hun mening over de plannen 
geven. Alle partijen reageerden erg enthou-
siast. Alleen de SGP vroeg verantwoorde-
lijk wethouder Stukker (CDA) om geen ver-
zoek in te dienen voor dit evenement dat 
altijd in de week voor Kerst wordt gehou-
den. Het doel is goed, maar er zijn grote 

principiële en praktische bezwaren. 
Allereerst staat popmuziek en de hele 
entourage van Serious Request ver van 
de Bijbelse boodschap van Kerst af. Daar 
komt bij dat het evenement ook op zon-
dag doorgaat. Helaas kreeg de SGP geen 
bijval, zelfs niet van de andere christelij-
ke partijen in de raad. 
Er zijn ook praktische bezwaren. Mogelijk 
wordt het evenement grotendeels op het 
Marktplein gehouden. Dit zou betekenen 
dat de weekmarkt tien keer verplaatst 
moet worden naar een alternatieve loca-
tie. Dat kost de marktondernemers veel 
omzet en schept veel verwarring voor 
bezoekers van de stad. 
Met Serious Request is ook nog eens 
veel geld gemoeid. In totaal gaat het om 
bijna 400.000 euro voor de gemeente. 
Wat de SGP betreft is het binnenhalen 
van dit evenement een verkeerd signaal. 13

Op de huidige locatie van de Eben-Haëzerschool komt ook het 

nieuwe sgebouw met zo´n twaalf lokalen.               Foto: GtV
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Op 30 november is Gerrit Holdijk in zijn 
woonplaats Uddel overleden. Voor de 
SGP heeft hij veel mogen betekenen. In 
de gemeente Apeldoorn, in de provincie 
Gelderland en op het Binnenhof in Den 
Haag. 

Ook in Apeldoorn heeft Holdijk jarenlang 
een belangrijke rol gespeeld. Hij was vele 
jaren bestuurslid en van 1984 tot 1987 
voorzitter van Kiesvereniging Apeldoorn 
en van 1987 tot 2006 voorzitter van de 
Gemeentelijke Kiesvereniging, het samen-
werkingsverband van de kiesverenigingen 
in Apeldoorn, Beekbergen en Uddel. 
Plichtsbesef kenmerkte Holdijks leven. 
Zijn werkzaamheden deed hij nauwgezet 
en evenwichtig. Hij was wars van aan-

dacht en grootspraak. Onverstoorbaar 
ging hij zijn eigen weg, met de onafschei-
delijke pijp in zijn mond of in het zakje 
van zijn colbertjasje. 
Holdijk liet zich niet opjagen. Zo ging hij 

toen hij nog in Apeldoorn woonde vele 
jaren ondanks zijn drukke werkzaamhe-
den bijna iedere vrijdag op de fiets naar 
zijn moeder in Uddel om haar te helpen 
op de boerderij. 
Holdijk was een man die hard werkte en 
lange dagen maakte. Zijn gesproken en 
geschreven woorden waren weloverwo-
gen, niet beïnvloed door de waan van de 
dag. Zijn optreden had diepgang, niet in 
het minst door het doorleefde geloof dat 
de tijden in Gods hand zijn. In dat 
Godsvertrouwen is hij gestorven.
Deze herinnering aan Holdijk is voor ons 
een voorbeeld. Wij wensen zijn vrouw, 
kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid 
en ondersteuning toe om dit zware verlies 
te mogen dragen.

GERRIT HOLDIJK 1944-2015

(advertentie)



De twee grote aanslagen in Parijs dit 
jaar herinneren we ons allemaal. In 
januari was iedereen een Charlie 
(Hebdo) en in november bad iedereen 
voor Paris. 
De media stonden daags na 7 januari 
bol met #JeSuisCharlie, waarmee ieder 
individu steun betuigde door zich ook 
als een Charlie te zien. Velen voelden 
zich één met de slachtoffers en omarm-
den een satirisch weekblad waar zij 
vaak nog niet eerder van gehoord had-
den. 
De social media overtrof zichzelf na 13 
november toen zij ontploften met 
#PrayForParis, waarmee wederom vele 
mensen zich als één blok schaarden 
achter de inwoners van Parijs welke een 
nog bloediger aanslag dan in januari 
moesten verwerken. 
Behalve dat elke prominente wereldstad 
zijn bezienswaardigheid in de Franse 
driekleur hulde, werd er blijkbaar enorm 
veel gebeden voor Parijs. Het collectie-
ve gebed won het van het individuele 
”Ik ben Charlie”. Wereldwijd gebed voor 
Parijs; moeilijk om dan van een gebalde 
vuist gevouwen handen te maken. 
Het is goed om ons in gebed te scharen 
achter de Parijzenaren. Achter de 
Libanezen, Tunesiërs, Irakezen, Turken, 
Malinezen, Nigerianen en achter ieder-
een die op welke wijze dan ook te 
maken heeft met aanslagen en terreur. 
Want overal wordt er gedood uit naam 
van het extremisme. Laten we het voor-
al niet vergeten, want 
#BringBackOurGirls is nog maar van een 
jaar geleden en nu is het uit de media. 
Bidden is zinvoller dan polemiseren, 
aldus de Parijse predikant Boucomont. 
Hij gaf ons de dag na de aanslag in 
november Psalm 58:12 mee. Laten we 
dat bovenal niet ver-
geten. Nooit.          

Stephan Wiegman
SGP-J Apeldoorn 
e.o.

re-tweet
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Waarom #PrayForParis 
het won van 
#JeSuisCharlie @Parijs

Dinsdag 15 september stonden achttien 
dames en vijf heren ‘op de stoep’ van de 
Eben-Haëzerkerk voor het traditionele 
SGP-reisje. Na bezinningsmoment door 
Herman de Jong vertrokken we met de 
bus. 

De eerste (koffie)stop was in het 
Belgische Hechtel-Eksel bij de ambachte-
lijke chocolaterie ”Anmadis”. Daar liet 
men zien hoe van ruwe chocolade heerlij-
ke Belgische pralines worden gemaakt. In 
Antwerpen maakten we een stadsrondrit 
in het centrum met een treintje.
Woensdag gingen we naar het Europees 
Parlement voor een ontmoeting met Bas 
Belder. Na een door hem aangeboden 
lunch maakten we een rondwandeling in 
de tentoonstellingsachtige ‘krochten’ van 
het gebouw. Vervolgens informeerde 
Belder ons op de hem kenmerkende 

enthousiaste wijze over enkele actuele 
aspecten van het antisemitisme en de 
boycot van Israël, de relatie tussen het 
Europees Parlement en Israël en de posi-
tie van christenen in het Midden-Oosten.
Vanaf de publieke tribune maakten we een 
plenaire vergadering mee van het 
Europese Parlement over de asielzoekers-
problematiek. Toch verrassend wat in één 
minuut spreektijd nog gezegd kan worden. 
Donderdag bezochten we Mons (Bergen). 
De volgende morgen keken we nog kort 
rond in de Antwerpse diamantwijk. Op de 
terugreis bezochten we in Den Dungen 
het ”Museum ’t Brabants Leven” met 
meer dan 35 ambachten en beroepen. Het 
‘afscheidsdiner’ genoten we –traditio-
neel– in het plaatsje Zeeland. Ook nu kij-
ken we weer voldaan terug op een mooie 
trip.

Jan Moor

Met de SGP naar 
Antwerpen en Brussel 
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Weer veel geld naar Omnisport
En weer gaat er een grote schep geld 
naar het Omnisportcentrum. Het blijft een 
hoofdpijndossier.

Sinds dit voorjaar mag de houten wieler-
baan niet meer worden gebruikt omdat 
het hout splintert, waardoor de wielren-
ners verwondingen kunnen oplopen als zij 
vallen. De achterliggende periode is uitge-
zocht wat de oorzaken zijn: het hout is 
verkeerd gelegd, het vochtgehalte in het 
hout was te hoog en grote schommelingen 
van de luchtvochtigheid in de hal. 
Op grond hiervan zouden de bouwers van 
de baan en de hal verantwoordelijk kun-
nen worden gesteld voor de problemen. 
Toch is dat niet het geval, mede omdat de 
contracten niet helder zijn. Het gevolg is 
dat de gemeente het hele bedrag van 
965.000 euro dat de nieuwe wielerbaan 

kost zelf moet betalen.
Het college erkende in de raad dat er 
grote fouten zijn gemaakt. Men heeft zich 
verkeken op de ,,complexiteit” van het 
aanleggen van de wielerbaan. De kosten 
liggen ,,zwaar op de maag”, maar de 
gemeente heeft geen andere keus.
De meeste partijen vonden de toelichting 
voldoende. Onze fractie stemde tegen het 
krediet, omdat de overheid topsport niet 
moet financieren en vanwege de slechte 
aanpak. Ook was het college in dit proces 
niet transparant.
Overigens komt er begin volgend jaar nog 
een voorstel voor het oplossen van allerlei 
technische gebreken in het Omnisport-
centrum. De kosten zijn 725.000 euro…

Henk van den Berge
fractievoorzitter
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