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SGP steekt de handen uit
de mouwen voor de zorg
Veel kerken hebben een
diaconale hulpdienst

Kritische vragen
over Giro d'Italia
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In gesprek met

Henk ten Voorde

Vrijwilligers leveren een warme
De overheid trekt zich terug.
Zorgtaken liggen tegenwoordig
op het bordje van de gemeente.
Vrijwilligers van hulporganisaties
steken de handen uit de mouwen
voor mensen die in de knel
komen. Een helpende hand, een
warme deken voor kerkleden én
niet-kerkleden.
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Ongeveer iedere kerkelijke
gemeente in Apeldoorn kent een
diaconale hulpdienst. Een legertje
vrijwilligers zet zich wekelijks in
om anderen een helpende hand te
bieden. Eten koken, ramen wassen, ziekenhuisbezoeken afleggen.
De hulpdiensten zijn gericht op
kortdurende, niet-structurele hulp.
,,Pakweg zes weken”, zegt
Annemarie Kerpel van de hulpdienst –veertig vrijwilligers– van de
gereformeerde gemeente in
Beekbergen. Mocht hulp een keertje iets langer nodig zijn, dan doet
gesprek met drie vertegenze echter ook niet moeilijk.
hulpdienst voor vrijwilligerswerk. Een
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bevindt zich in een overgangsfase.
De Gereformeerde Bondsgemeente
legt daarbij het vrijwilligerswerk
fractievoorzitter Henk van den Berge. ,,In
Professionele organisaties hebben hun
neer in de negentien wijken die de
november heeft onze fractie bij de begroeigen verantwoordelijkheid. Soms moet
gemeente telt.
tingsbehandeling twee moties ingediend
je ”nee”-verkopen. In het inzetten van
,,Iedere wijk moet een aanspreekpunt
om niet te bezuinigen op mantelzorgers
vrijwilligers voor professionele organisakrijgen”, legt coördinator Siska Moerdijk
en het mantelzorgcompliment, een eenties zijn we zeer terughoudend.”
uit. ,,Voor één persoon is het niet te
malige blijk van waardering voor mantelmeer te behappen.” Verschillende initiazorgers. Het college heeft deze moties
Kerkenraden
tieven in de verschillende wijken zijn er
overgenomen.”
De contacten tussen hulpdiensten en
al. ,,Koken voor een gezin, wandelen of
Vrijwillige hulpdiensten zijn nadrukkelijk
kerkenraden zijn goed. ,,We hebben twee
bij iemand op visite gaan om de partner
niet bedoeld om het werk van instellinkeer per jaar overleg met twee diakete ontlasten.” De gemeente heeft verder
gen als Verian (zorg) en Stimenz (maatnen”, vertelt mevr. Kerpel. ,,Soms krijgen
een praktische hulpdienst voor tuinonschappelijk werk) over te nemen, stellen
we een vraag: ,,Willen jullie eens kijken
derhoud, schilderwerk et cetera. Ook de
de drie vrijwilligers tijdens een gesprek
naar dat gezin?” Dat werkt heel goed.”
geref. gemeente in Apeldoorn en de
op de SGP-fractiekamer in het Oude
Ook in de Eben-Haëzergemeente is regelHersteld Hervormde Kerk hebben een
Raadhuis.
matig, goed overleg.
vrijwilligersdienst.
,,Vrijwilligers mógen wettelijk geen zorgDe algemene SVHU uit Uddel voert jaartaken uitvoeren”, benadrukt mevr.
lijks overleg met de drie kerkelijke hulpHulp in Uddel
Moerdijk. ,,Alleen mantelzorg.” Roos ziet
diensten. ,,Heel goed zo’n overleg”, stelt
De situatie in Uddel is bijzonder. De drie
hier een valkuil. ,,Professionele organisaRoos. ,,Binnen de kerken gebeurt veel
kerken (PKN, Geref. Gemeente en de
ties moeten bezuinigen. Ze hebben daargoeds.” Onderlinge afstemming is
Geref. Gemeente in Ned.), kennen elk
bij de neiging om taken bij vrijwilligers
belangrijk. Bijvoorbeeld over het –inmideen eigen vrijwillige hulpdienst.
neer te leggen. Dat is niet de bedoeling
dels ingetrokken– plan om 600 asielzoeBovendien beschikt het dorp over een
van de vrijwillige hulpdiensten.”
kers te vestigen in Nieuw-Milligen. ,,Over
niet-kerkelijke organisatie met 83 vrijwilEen zorginstelling heeft bijvoorbeeld een
zoiets moeten we gezamenlijk nadenligers.
beroep gedaan op vrijwilligers van de
ken.”
,,Wij zetten ons in voor héél Uddel”, zegt
Geref. Gemeente en de PKN in
De kerkelijke hulpdiensten richten zich
voorzitter Kees Roos van de Stichting
Beekbergen. De vraag is of hier een taak
niet alleen op eigen kerkleden.
Vrijwillige Hulpdienst Uddel (SVHU). ,,De
ligt voor kerkelijke gemeenten. ,,Wij kun,,Uiteraard zijn we er eerst voor de eigen
overheid wil graag een participatiesanen al onze vrijwilligers daar wel inzetgemeente”, legt mevr. Moerdijk uit.
menleving, waarin burgers voor elkaar
ten”, zegt mevr. Kerpel.
,,Maar daarnaast kijken we ook naar
klaar staan. Nou, in Uddel hebben wij die
,,Een kerkelijke hulpdienst moet zich niet
buren. Dat heeft alles te maken met
al.” De stichting werkt nauw samen met
laten gebruiken”, betoogt Roos.
christen-zijn.”
de kerken.
,,Belangrijk is om doel en missie van je
De hulpdienst van de geref. gemeente in
De SGP hecht ,,grote waarde” aan het
organisatie helder voor ogen te houden.
Beekbergen krijgt twee, drie keer per
vrijwilligerswerk, benadrukt SGPAnders kom je in grijs gebied terecht.
jaar een hulpvraag van buiten de eigen

deken
gemeente, aldus mevr. Kerpel. ,,In ons
overleg met de diaconie is het al jaren
een punt van overleg: Kunnen wij iets
voor heel Beekbergen betekenen? Soms
gaan we op dergelijke hulpvragen in.”
Bezuiniging
De overheveling van zorgtaken van rijk
naar gemeenten via de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), waarbij
een kwart van het budget is wegbezuinigd, verloopt niet helemaal vlekkeloos.
Vele gemeenten blijken miljoenen euro’s
van het WMO-budget niet te hebben
besteed. Ook Apeldoorn houdt ruim tien
miljoen euro over.
De verwachting was dat zorgvragers door
de bezuiniging een groter beroep zouden
doen op (kerkelijke) vrijwilligersorganisaties. Toch hebben Kerpel, Moerdijk en
Roos het niet opvallend veel drukker
gehad in het afgelopen jaar.
,,Er zijn twee opties”, analyseert SGP’er
Van den Berge. ,,Of de overheid heeft in
het verleden te veel en te gemakkelijk
zorg verleend, of er dreigen alsnog mensen in de knel te komen.”
De fractievoorzitter wijst erop dat beide
opties tegelijk waar kunnen zijn. ,,Wij

ter kennisname
mensen die het goed kunnen betalen.”
Volgens Van den Berge heeft de indicatie
plaatsgevonden tegen het achtergrond
van forse bezuinigingen. ,,De overheid
heeft de indicaties vrij scherp uitgevoerd, terwijl medewerkers die indicaties
moesten vaststellen soms maar een
korte opleiding hebben gehad. Daarom is
het belangrijk dat zorgvragers derden
inschakelen bij zo’n indicatie, zodat de
zorg wordt geboden die nodig is.”
Niet uit het oog
Roos pleit voor meer aandacht voor mantelzorgers. ,,De overheid, maar ook kerkenraden moeten hen niet uit het oog
verliezen. Mantelzorgers worden ouder,
terwijl de zorgen bij degene die wordt
verzorgd vaak toenemen.”
Mevr. Moerdijk ziet positieve initiatieven.
,,In onze gemeente vindt bijvoorbeeld af
en toe een avond voor dementerenden
en hun partners plaats. Verder is er een
wekelijks inloophuis en bijeenkomsten
voor alleengaanden.” Tegelijk zijn er ook
zorgen. ,,Het wordt steeds lastiger vrijwilligers te vinden. Iedereen werkt tegenwoordig.”
Het gemeentebestuur moet er volgens

,,We moeten voorkomen dat mensen in
een sociaal isolement terechtkomen.”
hebben er daarom als SGP op aangedrongen deze miljoenen te blijven reserveren voor de zorg”, zegt Van den Berge.
,,Het kan niet zo zijn dat de gemeente
deze miljoenen ergens anders aan
besteedt. Wij hebben al signalen dat
mensen niet de zorg krijgen die ze wel
nodig hebben.”
Bij de invoering van de WMO heeft de
gemeente alle zorgvragen via zogenaamde keukentafelgesprekken tegen het
licht moeten houden om een nieuwe
indicatie vast te stellen. Niet iedereen is
gelukkig met de uitkomst daarvan.
,,Een mevrouw die ik sprak, had een indicatie van GGNet voor twee keer per week
dagopvang”, vertelt mevr. Moerdijk. ,,Dat
had ze echt nodig.” Uit een nieuwe indicatie zou blijken dat zij nog zo zelfstandig is
dat dagbesteding overbodig is. ,,Ik herken
die vrouw niet uit die indicatie.”
Roos uit Uddel benadrukt dat de overheid
oog moet hebben voor mensen die werkelijk in de knel komen. ,,Ik begrijp niet dat
mensen van een AOW-tje kunnen rondkomen.” De overheid moet onderscheid
maken, vindt mevr. Moerdijk. ,,Meer aandacht voor minder bedeelden, minder voor

Roos alles aan doen om te voorkomen
dat mensen in een sociaal isolement
terechtkomen. ,,Af en toe hoor je dat
mensen soms maanden dood in huis liggen. Verschrikkelijk.”
Bij een terugtrekkende overheid wordt het
voor burgers steeds belangrijker over een
sociaal netwerk te beschikken. ,,Eigenlijk
zou de overheid het advies moeten geven:
Sluit je aan bij een kerkelijke gemeente”,
zegt Roos met een serieuze ondertoon.
,,Daar vind je zo’n netwerk.”
Waardevol
De drie vrijwilligers ervaren hun werk als
waardevol. ,,Mijn belangrijkste motief is
om mensen te helpen die het moeilijk
hebben”, verklaart mevr. Kerpel. Roos:
,,Ik vind het mooi om iets te betekenen
voor mensen die in de knel komen.” Mevr.
Moerdijk: ,,De uitdaging is een club mensen in actie te laten komen om anderen te
helpen.” Mevr. Kerpel: ,,Soms hoor je dat
mensen de inzet van vrijwilligers als een
warme deken hebben ervaren. Daar doen
we het voor.”
Gerard ten Voorde
redacteur

In de gemeenteraad passeert een
brede stroom aan onderwerpen: zorg,
veiligheid, verkeer, bestemmingsplannen, subsidies, en wat niet al. We krijgen wel eens de vraag: Hoe gaan jullie
als fractie daar mee om?
De voorbereiding begint thuis door
het fractielid dat het onderwerp in de
Politieke Markt behandelt. Soms is
dat kort, maar je kan ook uren bezig
zijn. Daarnaast hebben wij om de
week fractievergadering, waarin we
ons bezinnen op onze inbreng.
De fractie kijkt echter niet alleen naar
de politiek van alle dag. Het is belangrijk om ook een spade dieper te steken. Wat zien we voor maatschappelijke en politieke ontwikkelingen? Hoe
moeten we deze in Bijbels perspectief
beoordelen? Hoe kunnen we de
Bijbelse beginselen zo naar voren
brengen dat deze door niet-christenen
worden begrepen en dat zij ook het
belang ervan inzien?
Dergelijke vragen komen ook op fractievergaderingen aan de orde. Maar
toch bekroop ons het gevoel dat we
hiervoor meer tijd moeten uittrekken.
Daarom houden wij sinds een paar
jaar speciale bezinningsbijeenkomsten. Deze noemen we gezien de locatie het Uddels Beraad.
Een inleider diept dan een onderwerp
uit. Zo hebben we SGP-Eerste
Kamerlid mr. D. van Dijk uitgenodigd
om over theocratie te spreken. Een
andere keer hield dr. A. Huijgen,
docent van de universiteit van de
Christelijke Gereformeerde Kerken,
een inleiding over het staan van christenen in deze post-christelijke tijd.
Het zijn leerzame bijeenkomsten.
Vooral omdat we rond dergelijke thema’s in alle openheid elkaar vragen
kunnen stellen, dilemma’s kunnen
delen en van elkaar kunnen leren.
Echt zinvol om zo samen na te denken
over de richtlijnen die de Heere in de
Bijbel geeft voor het politieke leven.
Daarbij is het gebed om Zijn zegen
onmisbaar.
Met vriendelijke
groet,
Henk van den Berge
fractievoorzitter
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Akkoord over komst AZC bij GGNet
Het asielzoekerscentrum (AZC) komt op
de locatie van GGNet aan de
Deventerstraat. Het onderzoek naar een
nevenvestiging loopt nog.

zoekers in Apeldoorn. Dus naast de 600
vluchtelingen in de noodopvang en de
437 statushouders (vluchtelingen met
een tijdelijke verblijfsvergunning).
Van de 800 asielzoekers komen er waarschijnlijk 600 bij GGNet. Voor de andere
200 zijn er drie opties: een verdere uitbreiding bij GGNet of de keuze voor een
nevenvestiging. Het gaat daarbij om de
voormalige politieacademie de Kleiberg
in Orden of het leegstaande verpleegtehuis het Immendaal in Beekbergen.
Het COA is in gesprek met de eigenaren

van deze twee locaties. Daar wordt nu
een haalbaarheidsstudie gedaan voor
een nevenvestiging van maximaal 250
opvangplaatsen. De uitkomsten van het
onderzoek worden met de omwonenden
en de gemeenteraad besproken. Het college hoopt dat dit voor de zomer zal
gebeuren.
Het GGNet-terrein is 37 hectare groot.
Het COA koopt 9 hectare aan de zuidoostelijke kant bij de Deventerstraat. GGNet
wil voor het overige deel alternatieven
onderzoeken. Dat moet leiden tot een
nieuwe gebiedsvisie. Een optie is de
bouw van woningen. Wel geldt dat
de historische gebouwen moeten
blijven bestaan.
GGNet wil al haar activiteiten op de
locatie aan de Deventerstraat stoppen. Door de komst van het AZC
moeten twee van de vier afdelingen
voor 1 januari 2017 weg zijn. Het
beleid van GGNet is om de zorg
steeds meer in de wijken te vestigen en niet op een speciale locatie
bij elkaar.

Begin deze maand werd het koopcontract tussen de eigenaar van GGNet en
het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
(COA) getekend. Er wordt gestart met
400 asielzoekers. De verwachting is dat
het AZC vanwege verbouwingen pas
medio volgend jaar opengaat.
Het AZC kan worden uitgebreid naar 600
mensen. Voorwaarde is wel dat uit
een goede monitoring onder alle
betrokkenen zoals het COA, omwonenden en hulpdiensten blijkt dat
dit verantwoord is.
Belangrijk is dat er goed toezicht is
en dat er ook duidelijke afspraken
worden gemaakt om overlast zoveel
mogelijk te voorkomen.
Burgemeester Berends heeft dat
toegezegd. Zo is er voor de omwonenden een klankbordgroep ingesteld om de gang van zaken te
bespreken.
komt in de leegstaande
De noodopvang voor vluchtelingen
De gemeente heeft vorig jaar besloFoto: GtV
			
UWV-kantoren
ten dat er ruimte is voor 800 asiel-

Henk van den Berge
fractievoorzitter

Nieuwe noodopvang

Statushouders komen in Huize Vrijland komt in kantoren bij
De gemeente moet dit jaar 437 vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning huisvesten. Dat is niet eenvoudig. Na een fikse discussie mogen er nu
ruim zeventig naar Wenum Wiesel.
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Iedere gemeente heeft een taakstelling
voor het huisvesten van vluchtelingen die
na de asielprocedure een tijdelijke verblijfsvergunning hebben gekregen (de zogenaamde statushouders). Voor Apeldoorn
geldt dit jaar een aantal van 437.
Het vinden van huisvesting is moeilijk
gezien het tekort aan sociale huurwoningen. Het zou niet eerlijk zijn als vluchtelingen dan zo maar voorgaan. Bij de zoektocht wordt daarom bijvoorbeeld ook naar
het omkatten van bedrijfsgebouwen gekeken.
Onverwacht deed er zich in Wenum Wiesel
een mogelijkheid voor. Daar bood
Stichting Spade Regen het grote woonverblijf Huize Vrijland aan de gemeente aan.
In dit gebouw aan de Elburgerweg wonen
leden van een Pinkstergemeente, maar
hun aantal is fors gedaald.
Het college ziet goede mogelijkheden
voor het huisvesten van zeventig tot hon-

derd statushouders in Wenum Wiesel. Van
veel omwonenden en de dorpsraad kwam
flinke kritiek. Genoemd werden onder
meer problemen rond de (brand)veiligheid, de verkeersveiligheid en het gebrek
aan ontspanningsmogelijkheden.
Als SGP stonden we voor een dilemma. De
kritiekpunten zijn reëel. Bovendien vindt
onze fractie het beter om statushouders
meer in een bebouwde omgeving te laten
wonen, omdat ze dan beter kunnen integreren. Ook wil onze fractie meer spreiding. Het bij elkaar huisvesten van statushouders belemmert de integratie.
Maar gezien de moeilijkheden om aan de
taakstelling te voldoen, moeten we als
gemeente onze verantwoordelijkheid
nemen. Hierbij spelen voor de SGP ook
christelijke uitgangspunten als herbergzaamheid, barmhartigheid en naastenliefde een rol. Daarom hebben wij uiteindelijk
voor gestemd, maar wel met het nadrukkelijke verzoek aan het college om de problemen echt aan te pakken.
Het voorstel werd door een raadsmeerderheid gesteund. De verwachting is dat deze
zomer de eerste statushouders in Huize
Vrijland gaan wonen.

Christiaan Geurtsweg
De nieuwe noodopvang voor 600 vluchtelingen komt begin mei in de leegstaande
UWV-kantoren aan de Christiaan
Geurtsweg.
Eind februari ging de noodopvang voor de
480 vluchtelingen op De Voorwaarts
dicht. Het Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers (COA) koos met instemming
van de gemeente voor de UWVgebouwen, ten westen van de tunnel
onder het spoor bij de Koning
Stadhouderlaan. De kosten van de verbouwing zijn voor het COA. De gemeente
gaf een vergunning voor een jaar.
Voor de omwonenden organiseerde de
gemeente een informatiebijeenkomst.
Deze werd druk bezocht. Dat er vragen en
twijfels leven is begrijpelijk. De gemeente
probeert problemen te voorkomen door
goed toezicht en overleg met alle betrokkenen.
Bij de noodopvang op De Voorwaarts hebben zich overigens zo’n zestien incidenten
voorgedaan. Een keer was er een flinke
vechtpartij, maar verder waren er geen
ernstige voorvallen.

Apeldoorn wil bevaarbaar kanaal
De gemeente steekt al langere tijd energie en geld in het bevaarbaar maken van
het Apeldoorns Kanaal. Ooit moet het
mogelijk zijn om met de boot van Hattem
naar Dieren te varen. De SGP is kritisch
gezien de hoge kosten voor dit nietnoodzakelijke ’plezier-project’.
Het college van B&W heeft in 2015 overlegd
met de zes gemeenten waar het 54 kilometer lange kanaal door loopt. Ook is er
gesproken met de Stichting Apeldoorns
Kanaal, de provincie Gelderland en het
waterschap. In die overleggen is gesproken
over de vraag hoe we een bevaarbaar
Apeldoorns Kanaal dichterbij brengen.
Er moet veel gebeuren om die ambitie waar
te maken. Apeldoorn wil hier met kleine
stapjes aan werken. Een onderdeel daarvan
is een verdere uitwerking van het plan van
D66 om een haventje op het Zwitsalterrein
te maken. De raad steunt dit. De gemeente
wil zoveel mogelijk kansen die zich voordoen gebruiken. Het kanaal moet een grotere beleving opleveren en de toeristische,
recreatieve kracht van Apeldoorn versterken.
Om te beginnen wil de gemeente meer
activiteiten in en om het Kanaal. Dat moet
recreatie en toerisme opleveren. Naast
varen moet er ook op de oevers en omgeving van het Apeldoorns Kanaal genoeg te
beleven zijn.
Op de middellange termijn wil het college
dat het Kanaal vanuit Hattem richting

Apeldoorn bevaarbaar wordt. Hier wordt
domein wat ons betreft belangrijker zijn.
bij het onderhoud en de vervanging van
Daarnaast verwachten we dat de toename
bruggen al rekening mee gehouden zodat
van de pleziervaart en het maken van een
boten kunnen passeren.
haven de zondagsrust verder onder druk
Het einddoel is dat plezierboten van Hattem
zal zetten. Dat vindt de fractie ongewenst.
via Apeldoorn naar
Dieren kunnen
varen. Daarbij zullen de boten de
A50 moeten passeren. Er zijn ideeën
om ter hoogte van
Emst een botenbrug (Boat
Conveyor) te bouwen die plezierjachten door middel van
een soort lopende
band over de A50
transporteert. Het
kostenplaatje hiervan is bijna 17 miljoen euro.
De SGP-fractie is
g over de A50 bij Emst.
Een beeld van de mogelijke botenbru
Bos
voor recreatie en
s- en ingenieursbureau Witteveen+
advie
Illustratie:
		
ontspanning in de
mooie natuur rond
Apeldoorn. Daar hoort het Kanaal ook bij.
Tegelijk zijn de kosten om het Kanaal
helemaal bevaarbaar te maken enorm
hoog. Een schatting is dat dit rond de
100 miljoen euro gaat kosten. Dat heeft
de SGP er niet voor over omdat de problemen in bijvoorbeeld het sociale

De SGP staat voor het verantwoord uitgeven van geld en wil de zondagsrust zoveel mogelijk
handhaven.
Jan Kloosterman
raadslid

Elektrisch vliegen geeft Teuge toekomst
Vliegveld Teuge slaat haar vleugels uit.
Het Nationaal Parachutisten Centrum op
het vliegveld groeit en de kleine luchtvaart zoekt Teuge steeds meer op als
thuishaven. De SGP ziet economische
kansen en waardeert de zorgvuldige
planvorming waarin met alle betrokkenen een open gesprek wordt gevoerd.
Vliegveld Teuge heeft een toekomstvisie
opgesteld. Daarin staat voor welke ontwikkelrichting de luchthaven kiest. Die toekomstvisie is niet uit de lucht komen vallen.
Op 31 oktober 2014 werd de aftrap gegeven voor een proces van gesprekken en
onderzoeken die moesten leiden tot een
zo breed mogelijk gedragen advies over
de toekomst van het vliegveld. Er is een
extern onderzoek gedaan naar de economische en recreatieve ontwikkelingsmogelijkheden. Ook zijn de mogelijkheden tot
beperking van geluidshinder onderzocht.
Daarnaast werd er een klankbordgroep
van bewoners- en milieuorganisaties
betrokken bij het vormen van de nieuwe

toekomstvisie. Door de vele gesprekken
zijn inzichten verbreed, verdiept en aangescherpt. Het heeft er ook voor gezorgd
dat het onderlinge begrip gegroeid is. Bij
een aantal onderwerpen heeft het overleg geleid tot een oplossing naar ieders
tevredenheid. Er blijft echter verschil van
inzicht over hoeveel geluidshinder acceptabel is.
Vliegveld Teuge wil het aantrekkelijkste
en relatief stilste veld voor de kleine luchtvaart zijn, met een gezonde bedrijfsvoering en een groot maatschappelijk draagvlak. Dat kan niet zonder techniek en ontwikkeling. Elektrisch vliegen is een ontwikkeling die in Teuge verder ontwikkeld
en getest zou kunnen worden. Uiteraard
binnen de wettelijk kaders voor veiligheid.
Geluidsoverlast
Uit de onderzoeken zijn twintig beperkende maatregelen tegen geluidsoverlast
gekomen. De belangrijkste drie zijn:
1. Vliegtuigvolgsysteem zodat bijvoorbeeld bij overtredingen er beter

gehandhaafd kan worden.
Piloten vragen om zoveel mogelijk
niet lager dan 1000 ft (circa 300
meter) te vliegen.
3. Het weren van luidruchtige (vaak
oudere) vliegtuigen.
Luchthaven Teuge biedt werk voor circa
190 banen. Daar hoort een omzet bij van
ongeveer 23 miljoen euro. Ook is het
vliegveld van betekenis voor toerisme en
recreatie. Jaarlijks komen er 5500 toeristen die goed zijn voor een omzet van
350.000 euro. Het totaalaantal bezoekers
voor de vliegactiviteiten is 154.500 die
samen zorgen voor 6,7 miljoen euro
omzet.
De SGP is tevreden met het zorgvuldige
proces. De belangrijke betekenis van
vliegveld Teuge vraagt om een goede,
gezonde en duurzame bedrijfsvoering.
Wat onze fractie betreft geeft de toekomstvisie hier een goede basis voor.
Daarbij vindt onze fractie de zondagsrust,
de vermindering van geluidshinder en de
aandacht voor duurzaamheid belangrijk.
2.
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Supermarkt

Schouten
brood, banket,
en chocolade

Zoekt u iets specifieks?
Informeer vrijblijvend
naar ons aanbod

levensmiddelen,
groete, fruit
en meer
slijterij

www.supermarktschouten.nl
Harderwijkerweg 26
Tel.: 0577 401203

3888 LR Uddel
Fax.: 0577 401118

strategie
accountancy
overname
herstructurering
fiscaliteiten
financiering
pensioen
HRM

Sander Kok AA RB
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Wij bestellen en leveren
al uw boeken en muziek
Rondom het Woord

MKB-adviseurs & accountants

0577 750 913

Aardhuisweg 20, 3888 MG Uddel

info@aucta.nl

AUCTA.NL

b o ekhandel

Rondom het Woord
Pachtersveld 304 | 7327CV Apeldoorn
Tel.: 055 5400645 | Email: rondomhetwoord@live.nl

Kritische vragen over Giro d´Italia
Apeldoorn is in de ban van de Giro
d´Italia. Op vrijdag 6 mei moet deze professionele wielerwedstrijd bij De
Voorwaarts van start gaan. De SGP blijft
kritisch.
Het kan bijna niemand ontgaan.
Apeldoorn kleurt roze, de kleur van de
Giro. Roze fietsen in lantaarnpalen, roze
plantenbakken in de straat en het
Marktplein wordt met 4500 liter verf roze
gekleurd.
Op 6 mei wordt tussen De Voorwaarts en
De Naald een tijdrit gereden. Het hele
gebied is dan zo goed als afgesloten. Dat
zorgt voor overlast voor inwoners.
Bovendien zijn er veiligheidsrisico’s.
De start van de Italiaanse wielerwedstrijd
moet echt een feest worden. Er worden
zeker 100.000 bezoekers verwacht. Ook
koning Willem-Alexander komt.
De SGP heeft grote bezwaren bij het evenement. Zo is er veel overheidsgeld mee
gemoeid. De eerste drie dagen rijdt de
Giro door Gelderland. Dat kost bijna 13
miljoen euro, waarvan het meeste door de
provincie wordt betaald. Apeldoorn draagt
350.000 euro bij en bovendien 600.000
euro voor de inzet van ambtenaren.
Het bedrijfsleven zou zorgen voor sponsoring, maar dat blijkt tot nu toe tegen te
vallen. Daarom heeft de SGP daar vragen

over gesteld. Het college zei er alle vertrouwen in te hebben dat het goedkomt.
Maar inmiddels zijn er nieuwe berichten
dat de sponsorgelden tegenvallen. Dat zal
de overheid dus extra geld gaan kosten.
Om de vinger aan
de pols te kunnen
houden, heeft de
SGP gevraagd om
een duidelijk evaluatierapport. Wij
willen goed
inzicht in onder
meer de financiën
(inkomsten en uitgaven), inzet ambtenaren, veiligheid, overlast en
de bezoekersaantallen, zodat de
raad een en ander
goed kan beoordelen.

Foto: GtV
aandacht.
De Giro d´Italia krijgt in Apeldoorn veel
Zondagsrust
Ook heeft onze
fractie kritisch gereageerd op het fet dat
gemeentelijke overheid actief meewerkt
er in de aanloop naar de Giro op zondag 3
aan een verdere aantasting van de zonapril een Mountainbike Streetrace was
dagsrust.
georganiseerd die ook door de burgerzaal
Henk van den Berge
(de hal) van het stadhuis ging. Waarom
fractievoorzitter
stelt het college het stadhuis voor zoiets

Zorgen over huishoudelijke hulp
In Apeldoorn is flinke onrust in de
thuiszorg. Vérian heeft het contract met
de gemeente opgezegd. Cliënten en
medewerkers van de zorgaanbieder zitten in onzekerheid. De SGP vindt het
belangrijk dat er goede én voldoende
hulp wordt geboden.
Eind vorig jaar zegde Vérian het contract
voor het verlenen van huishoudelijke verzorging met verschillende gemeenten,
waaronder Apeldoorn, per 1 juni aanstaande op, omdat de tarieven te laag
zouden zijn. De gevolgen zijn groot want
Vérian maakt bij ongeveer 1200 cliënten
in Apeldoorn het huis schoon. Bovendien
staan de banen van circa 300 medewerkers van de instelling op de tocht.
Het FNV verwijt Apeldoorn dat de tarieven te laag zijn, maar uit een vergelijking met andere gemeenten blijkt dat dit
niet het geval is. Het is vooral een probleem van Vérian. Veel werknemers zitten in een te hoge salarisschaal gezien
het type werkzaamheden en de daarbij
behorende vergoeding van de gemeente. Vérian had de werknemers een

beschikbaar, wie betaalt dat en waarom
op zondag?
Het college en alle andere partijen vinden
dat dit allemaal moet kunnen. De SGP
vindt het daarentegen diep triest dat de

loonsverlaging voorgesteld, maar daar
gingen zij op advies van het FNV niet
mee akkoord.
Het college spant zich hard in om de
problemen op te lossen. Er lijken andere
zorgaanbieders te zijn die de cliënten en
ook een fors deel van het personeel willen overnemen. Hopelijk lukt dat.
Opvallend is dat Apeldoorn ondanks de
bezuinigingen van het rijk op de Wet
maatschappelijke ondersteuning (WMO)
en de Jeugdzorg zelfs ruim tien miljoen
euro overhoudt. Eind vorig jaar heeft de
SGP er al voor gepleit om dit geld te
reserveren voor de zorg, zodat het niet
wordt uitgegeven aan andere zaken.
Toen voelde het college en een raadsmeerderheid daar niet voor, maar nu is
het college zelf met het voorstel gekomen. Beter ten halve gekeerd dan ten
hele gedwaald…
Het geld is onder meer nodig om bijvoorbeeld mensen te kunnen helpen die
een te lage zorgindicatie hebben gehad
of die vanwege een hoge eigen bijdrage
geen zorg vragen, maar het wel nodig
hebben.

Flinke toename
incidenten met
verwarde mensen
Het aantal incidenten met verwarde mensen neemt flink toe. Voor de SGP reden
om het college te vragen hier meer aandacht aan te schenken.
De oorzaak van de stevig toegenomen
problemen met verwarde mensen zijn de
bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg en ook
de extramuralisering van de zorg (minder
opvang in instellingen). Hierdoor krijgen
veel psychiatrische patiënten te weinig
hulp.
De SGP maakt zich daar grote zorgen
over en heeft daarom het college van
B&W om extra aandacht gevraagd voor
de problemen rond verwarde mensen. Er
is meer begeleiding nodig. Ook vanwege
de veiligheid. Zij zijn nogal eens betrokken bij overlast in de buurt, diefstal en
dergelijke.
Verder is er meer aandacht nodig voor
verslavingspreventie, want een deel van
de verwarde mensen is verslaafd aan
alcohol en drugs.
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in gespre Henk ten Voorde
Hij houdt van chocola met noten, maar
ergert zich groen en geel aan kale, troosteloze rotondes. Henk ten Voorde (58),
manager bij softwarebedrijf OpenText,
vader van vijf kinderen, zou graag 500 euro
uittrekken om één rotonde aan te kleden.
Als lichtend voorbeeld voor de rest.
Zijn eerste inzet voor de SGP voert terug
tot een grijs verleden. Henk heeft nog als
fractieondersteuner gediend onder Jan
Blees, het in 1986 overleden raadslid voor
de SGP. Nog altijd is Henk op verschillende posten actief binnen de partij.
Wat voor werk doe je?
,,Ik ben manager bij softwarebedrijf
OpenText. Ik doe alles wat te maken heeft
met het verkopen en uitvoeren van implementatieopdrachten voor klanten in de
Benelux.”
Wat doe jij voor de SGP?
,,Ik ben secretaris van de gemeentelijke
afdeling Apeldoorn en sinds kort ook
voorzitter van de afdeling Beekbergen.“
Wat doet de SGP voor jou?
,,De SGP laat namens mij een Bijbels en
eigentijds geluid horen op landelijk en
plaatselijk niveau. Ik ben heel blij met de
deskundige en aansprekende manier waarop onze vertegenwoordigers dit doen.”
Waarom SGP?
,,De SGP is de partij die vast houdt aan de
Bijbelse normen en waarden in een snel
veranderende tijd. De verpakking en het
gebruik van de media verandert, maar de
kern van de Boodschap blijft dezelfde.”
Wat zijn uitdagingen als voorzitter van een
SGP-afdeling?
,,Ik zie een uitdaging om onze achterban,
vooral ook jongeren, te betrekken bij onze
partij en de politiek. Veel jonge mensen
hebben het druk en denken dat anderen
het werk wel oppakken. Het besef moet
doordringen dat we jongeren tijdig moeten
betrekken om het werk voort te zetten.”
Een gevaar voor de SGP?
,,We proberen een breder publiek te bereiken, ook met de moderne media. Dat is
goed. We moeten echter oppassen daarbij
niet door te schieten om maar acceptabel
over te komen voor de buitenwacht.”
Een bedreiging voor de gereformeerde
gezindte?
,,Het meegaan met het hedonisme, het
materialisme van deze tijd. Kunnen we ons
nog voorstellen dat het beste deel nog
komt voor Gods kinderen, na dit leven?”

Mooiste plek in Apeldoorn?
,,Het oude Veluwse landschap. Loenermark en
Kootwijk. Paleis Het Loo met
de tuinen is ook prachtig.”
Twee positieve punten van
Apeldoorn?
,,Apeldoorn is een mooie groene stad met dorpse allures. Er
heerst een open, vriendelijke
sfeer in de gemeenteraad. En we
zijn de financiële crisis bijna
weer te boven.”
Twee negatieve?
,,Ik vind de manier waarop
Apeldoorn rotondes heeft ingericht een aanfluiting voor een stad
die groen pretendeert te zijn. Je
ziet soms juweeltjes van rotondes in andere gemeenten, maar in Apeldoorn is het
armoe troef. Verder vind ik het jammer dat
Apeldoorn geen paal en perk weet te stellen aan de schaalvergroting van supermarkten, waardoor de kleine winkelier
wordt verdrongen.”
Op welk ministerie zou je graag de scepter
zwaaien?
,,Ik denk dat ik mezelf overschat, maar
Veiligheid en Justitie lijkt me wel een uitdaging.”

Wat doe je aan sport?
,,Hmm, gevoelig punt. Ik wandel graag.
Mijn vrouw en ik zijn aan het Pieterpad
begonnen, maar het komt er vaak niet van
omdat ik veel te doen heb rond huis en
tuin. Is tuinieren ook een sport?”
Welk boek heb je voor het laatst gelezen?
,,Aan lezen kom ik weinig toe. Het laatste
boek was ”God bewijzen, argumenten voor
en tegen geloven” van Stefan Paas en Rik
Peels. Wat mij vaak bezig houdt, is hoe verschillend de Bijbel wordt uitgelegd door

Grote ergernis over
troosteloze rotondes
Met welke minister zou je graag eens een
hartig woordje spreken?
,,Ik zou minister Plasterk wel eens aan
willen spreken over de wijze waarop hij de
christelijke overblijfselen in ons staatsbestel afbreekt om Alexander Pechtold en de
zijnen ter wille te zijn.”
Stel, je mag 1000 euro verdelen. Wie
krijgt wat?
,,Voor 500 euro gaan we één rotonde
mooi aankleden als stimulans voor de
rest. Met de andere 500 euro wil ik graag
mantelzorgers op een praktische manier
ontlasten door een helpdesk in te richten
waar ze verzoeken kunnen doen om kleine klusjes te laten verrichten door vrijwilligers.”
Waarvoor mogen ze je wakker maken?
,,Ik vind chocola met noten erg lekker.
Maar niet op de nuchtere maag.”

mensen die zeggen dat ze geloven in God.
Het komt aan op een waar geloof. Niet op
het beredeneren van het bestaan van God.”
Welke maatschappelijke discussie houdt je
bezig?
,,De vluchtelingenproblematiek, maar ook
de vraag hoe we daar als reformatorische
christenen in staan. Is het werkelijk een
bedreiging? Steken we een hand uit of
blijven we in ons eigen beschermde
wereldje zitten?”
Waarmee zou je een meditatie in de Banier
vullen?
,,Over de gelijkenis van de barmhartige
Samaritaan. Wat deze voor ons betekent
in deze tijd. Zijn we niet vaak als de priester en de Leviet?”
Gerard ten Voorde
redacteur
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Onduidelijkheid over supermarkt bij Westpoint
Een meerderheid van de gemeenteraad
stemt waarschijnlijk tegen de komst van
een Albert Heijn op de locatie van
Westpoint. De stemming is om juridische
redenen uitgesteld tot de raadsvergadering
van 12 mei. De SGP heeft nog een aantal
vragen aan het college. De reactie hierop
weegt mee in onze uiteindelijke afweging.
Al jarenlang staat het kantoorgebouw
Westpoint aan de Handelstraat leeg. Het
gaat om het voormalige Stadskantoor,
schuin tegenover het politiebureau aan de
Vosselmanstraat. Door deze leegstand is er
sprake van veel overlast en verloedering.
Door een ondernemer is een plan ingediend voor de bouw van een moderne
Albert Heijn en enkele andere winkels op
deze locatie. Op zich ziet dat er interessant uit, maar het voorstel heeft met
name bij de Apeldoornse winkeliersvereniging FAO scherpe weerstand opgeroepen omdat er in hun ogen sprake is van
een onwenselijke uitbreiding van het aantal vierkante meters supermarkt.
Bovendien wil het college dit –volgens de
winkeliers– op een oneigenlijke manier
doen.
Voor de SGP zijn de volgende twee punten
belangrijk om tot een standpunt te komen:

1.

2.

Is er reden om maatwerk toe te passen?
Om de bouw van een supermarkt
mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Dan zou
er detailhandel kunnen komen. Deze
wijziging is mogelijk door ‘maatwerk’
toe te passen. Dit mag onder bepaalde
voorwaarden. Zo moet het bijvoorbeeld
gaan om detailhandel met een onderscheidend aanbod en assortiment.
De SGP deelt de opvatting van het
college van B&W niet dat maatwerk
in deze situatie past. Volgens onze
fractie is de geplande supermarkt
daar niet onderscheidend of aanvullend genoeg voor ten opzichte van de
bestaande winkels. Al geldt wel dat
er op zoveel plaatsen ruimte in
bestemmingsplannen is voor de
bouw van een supermarkt dat de
gemeente daar niet op kan sturen.
Wat is het effect op bestaande
supermarkten?
In onze visie op detailhandel willen we
in Apeldoorn zorgen dat er een fijnmazige winkelstructuur is. Dat betekent
onder andere dat supermarkten zo
goed mogelijk over de stad verdeeld
zijn, zodat niemand ver hoeft te rijden

E info@depatersloopwerken.nl | T 055 506 14 02
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voor de dagelijkse boodschappen.
Met de komst van grote supermarkten
bestaat er een aanzienlijke kans dat
kleine supermarkten verdwijnen. Dat
komt een fijnmazige winkelstructuur
niet ten goede.
De SGP verwacht dat het winkellandschap in Apeldoorn-West door de
komst van een Albert Heijn gaat veranderen. Daardoor gaat de fijnmazigheid achteruit. In welke mate dat is,
valt niet te zeggen. Mede omdat het
sturen op fijnmazigheid bijna
ondoenlijk is met de sterke opkomst
van internetwinkelen.
Een pluspunt is wel dat de plannen ervoor
zorgen dat de overlast en verloedering
wordt aangepakt. Dat is belangrijk. Ook
zijn ze een oplossing voor de leegstand
en een beter ingerichte, openbare ruimte.
Het belang van deze zaken moet afgewogen worden tegen de hierboven genoemde twee punten. Met de reactie van het
college en de uitkomsten van het debat
zullen we de uiteindelijke beslissing
nemen. Aanvankelijk was er een meerderheid voor het plan, maar die lijkt nu te zijn
verdwenen.
Jan Kloosterman
raadslid

SGP steekt handen uit de mouwen
Op de landelijke actiedagen voor goede doelen in maart
hebben vele vrijwilligers zich ingezet. In Apeldoorn
stak ook de SGP de handen uit de mouwen.
Op zaterdag 12 maart begon de dag vroeg. Al voor zes
uur werden bij bakker Schouten in Uddel duizend broodjes opgehaald. Een half uur later konden tien SGP’ers in
de keuken van het Hoornbeeck College in Apeldoorn aan
de slag.
Broodjes opensnijden, room kloppen –geen gewone
gele, maar SGP-oranje (!)–, de room met speciale puntzakken tussen een broodje spuiten, suikerpoeder
strooien en dan de broodjes snel in kratten doen.
En dat roombroodje na
roombroodje en krat na
krat.
Het groepje SGP-jongeren,
-leden en -fractieleden
raakte steeds beter op
elkaar ingespeeld. Om half
tien was de klus geklaard.
Met een paar auto’s met
koelcontainer werden de
broodjes
weggebracht

naar zorginstellingen. Want dat was het
doel: de SGP wilde de mensen in de zorg
–cliënten, werknemers en vrijwilligers–
een hart onder de riem steken om te
laten zien dat onze partij ”zorg voor
elkaar” belangrijk vindt.
De auto’s koersten naar Casa Bonita,
Randerode en Omnizorg (verslaafden en
daklozen) in Apeldoorn, naar Het
Hoogeland en Het Zonnehuis in
Beekbergen en naar Kroonheim in Uddel.
Maar de versnapering werd ook uitgedeeld aan de vrijwilligers die op die zaterdag in de supermarkten boodschappen
verzamelden voor de Apeldoornse voedselbank. Met deze door
GroenLinks georganiseerde actie deden ook fractieleden mee.
Maar dat was niet alles. SGP-vrijwilligers deden in Het Hoogeland
en Kroonheim allerlei klussen in en rond de gebouwen. Zo werd er
geschilderd en ook kregen sommige plafonds een
wasbeurt.
De acties werden door de zorginstellingen duidelijk gewaardeerd. Mooi en goed om dit samen te
doen. Dat smaakt naar meer. De zorg is het
waard.
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Structuurvisie Uddel herzien
Anderhalf jaar geleden kwam er een verzoek om enkele woningen te mogen bouwen aan Het Drie in Uddel. Een raadsmeerderheid wilde dit toestaan, maar volgens de wethouder kon dat niet volgens
de structuurvisie. Daarom heeft de raad
deze visie aangepast. Er kan nu gebouwd
worden aan Het Drie. En wellicht op enkele andere plekken in het dorp.
In de structuurvisie was een zin opgenomen
over "restrictief beleid" (beperkend beleid)
ten aanzien van bouwen aan de rand van
het dorp. De wethouder legde dat heel strikt
uit, waardoor er niets meer mogelijk zou
zijn. De raad interpreteerde dat anders en
vroeg via een motie om middels "restrictief
maatwerk" (beperkend maatwerk) toch hier
en daar iets mogelijk te maken. Het college
kwam met de volgende vier voorwaarden
voor bebouwing van open plekken in het
dorp of de dorpsranden:
• Het betreft kleine initiatieven van
maximaal twee woningen in één
bouwvolume.
• De afstand tot de naburige bebouwde
kavel bedraagt minimaal 25 meter.
• Door landschapsverevening bijdragen
aan de ruimtelijke kwaliteiten van de
locatie en directe omgeving.

•

Aansluitend aan bestaande dorpsbebouwing.
Hier konden de meeste fracties zich wel in
vinden. De SGP vond de tweede voorwaarde wel erg beperkend. Volgens ons
zou er dan minimaal 60 meter nodig zijn
om te mogen bouwen. Het bleek echter
om minimaal 25 meter aan één kant te
gaan. Op ons verzoek is de tweede voorwaarde daarom als volgt verwoord: ,,De
afstand tot één van de naburige bebouwde kavels bedraagt minimaal 25 meter”.
De voorwaarden zijn nu in de structuurvisie opgenomen.
Al bij de ter inzage legging dienden enkele
inwoners van Uddel ook een concreet
plan in. Helaas moesten ze, op basis van
de nieuwe randvoorwaarden, allen worden teleurgesteld.
Het blijft lastig om aan alle vier randvoorwaarden te voldoen. En dan nog is het een
kwestie van interpretatie; zeker wat de vierde voorwaarde betreft. Niettemin is het nu
in principe weer mogelijk om te bouwen
in of aan de rand van
Uddel, onder andere aan
Het Drie.
Evert Mulder
fractievertegenwoordiger

Onderzoek naar
Hornbach op
De Voorwaarts
De gemeente doet onderzoek naar de
inpasbaarheid van bouwmarkt Hornbach
op De Voorwaarts. Mogelijk kan dit als de
Americahal tegen de vlakte gaat. De SGP
vindt hierbij een zorgvuldige afweging met
betrekking tot het bestaande winkelaanbod en de ruimtelijk ordening belangrijk.
Het aanbod van gevestigde winkelgiganten op De Voorwaarts wordt mogelijk uitgebreid met de komst van Hornbach.
Eind 2013 werd bekend dat de Duitse
bouwmarktketen belangstelling had voor
een groot perceel in Apeldoorn-Noord. In
juni 2014 wilde de ontwikkelaar van De
Voorwaarts onderzoek naar de mogelijkheden op deze locatie.Nog steeds is er
geen definitief besluit gevallen. Het college van B&W wil vaart maken en op korte
termijn de knoop doorhakken.
De SGP staat in principe positief tegenover de komst van de Hornbach. Wel vindt
onze fractie het belangrijk dat de bouw
van dergelijke grote winkels aan de rand
van de stad niet te veel ten koste mag
gaan van bijvoorbeeld de aantrekkelijkheid van de binnenstad en de winkelcentra in de wijken.
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Rik Visscher
Hendrik Willem Mesdagstraat 30
7312 LP Apeldoorn
06-11340565
info@visscherverbouw.nl
www.visscherverbouw.nl

Parkeerproblemen in Apeldoorn-West
In het hoogseizoen zijn er regelmatig
verkeers- en parkeerproblemen rondom
de attracties in Apeldoorn-West. Bij Berg
& Bos, het Boschbad, Apenheul en
Julianatoren staan er door de vele bezoekers lange files. De parkeerplaats bij
Apenheul heeft op topdagen onvoldoende capaciteit. Op een aantal dagen in het
jaar wordt hiervoor zelfs de J.C. Wilslaan
afgesloten.
Om de parkeer- en verkeersproblemen op
te vangen heeft de gemeente besloten op
topdagen een extra parkeerterrein te openen op de velden bij voetbalclub AGOVV.
Dit was een tijdelijke oplossing, zodat het
college nu voorstelt om een structurele
variant uit te werken. Wat het college van
B&W betreft zijn er twee opties: een extra
parkeerdek op het parkeerterrein bij
Apenheul of structureel een extra parkeerveld gebruik op het terrein van AGOVV.
Er is onderzoek naar verschillende varianten gedaan. Zo is ook gekeken of het
mogelijk is om bij de tweede parkeerplaats
bij Julianatoren een parkeerdek te maken,
waarbij er een pendeldienst richting
Apenheul kan rijden. Of zelfs een pendeldienst vanaf een nieuwe locatie langs de
A1 (bijvoorbeeld bij de Cantharel of NieuwMilligen).
De gemeenteraad heeft zijn advies kunnen
geven. Het college is opgedragen om bre-

der te kijken dan zijn eigen twee voorscenario’s niet allemaal realistisch meer.
keursvarianten. Wat de raad betreft zijn
Voorop staat dat er een deugdelijke oplosextra parkeerplaatsen bij de Julianatoren,
sing moet komen, waarbij zowel de vermet een pendeldienst naar de Apenheul,
keers- als de parkeerproblematiek de nodiook een optie. De SGP heeft gepleit voor
ge aandacht krijgt. Het probleem is breder
meer onderzoek. Niet alle varianten zijn
dan alleen parkeren, het gaat ook om veivoldoende uitgewerkt, waardoor
een objectieve
vergelijking onmogelijk is. Zo ontbreken er veel
financiële zaken.
Ook pendelen op
afstand zou wat de
SGP betreft voordelen kunnen hebben. Zo wordt veel
verkeer uit de wijk
gehaald. Het komt
tevens de luchtkwaliteit van de
stad ten goede.
De SGP heeft verren leidt tot parkeerblemen.
der opgeroepen om
Veel bezoek aan ondermeer Julianato
Foto: GtV
					
de oplossing ook
flexibel te houden.
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fractievertegenwoordiger
keerdekken), dan zijn de genoemde

Flinke inzet van leerplicht blijft nodig Beekherstel
Er is een lichte toename van het aantal
schoolverlaters zonder diploma. De
dalende trend van eerdere jaren wordt
daarmee niet voortgezet.
De SGP vindt dat er met voortijdige
schoolverlaters vaker en intensiever
gesproken moet worden. Afspraken moeten ook minder vrijblijvend worden.
Samen met ketenpartners zoals het UWV,
maar ook met werkgevers moeten concrete vervolgafspraken uitgevoerd worden.
Voorlopige cijfers laten een lichte toename zien naar 754 voortijdige schoolverlaters. Vaak blijkt er bij leerlingen die
ongediplomeerd van school gaan veel
meer aan de hand te zijn. Het gaat dan
om problemen op meer terreinen van het
leven, zoals echtscheidingsproblematiek
in het gezin, schulden, ontwikkelingsproblemen of andere problemen in de thuissituatie.
Van de 1230 jongeren die door het
Regionaal Meld- en Coördinatiepunt
(RMC) zijn begeleid, zijn er 116 zonder
hulp en zonder dagbesteding. Voor zover

bekend is werken of leren zij niet. Deze
116 jongeren zijn wel uitgenodigd door
het RMC, maar hebben niet gereageerd of
hebben aangegeven geen behoefte te
hebben aan verdere hulp of ondersteuning. Juist deze groep is zeer kwetsbaar.
Bij voortijdige schoolverlaters is er meer
contact met hulpverleners nodig. Dit kan
als er vanuit school samen met betrokken
hulpverleners intensiever mee gekeken
wordt bij het nakomen van afspraken over
bijvoorbeeld het succesvol afronden van
een opleiding. Dat zou een meer kansrijke
aanpak om voortijdig schoolverlaten
tegen te gaan kunnen opleveren.
Wat de SGP betreft zet de gemeente meer
in op een intensievere begeleiding en
controle van afspraken. Jongeren moeten
vaker door hulpverleners gezien en opgezocht worden. Uiteraard waar mogelijk in
nauwe samenwerking met ouders. De
SGP-fractie vindt het belangrijk dat iedere
jongere in onze gemeente de mogelijkheden krijgt om met zijn of haar talenten
een opleiding te volgen en zich kansrijk
voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

komt op stoom
Tien jaar geleden besloot de gemeenteraad om samen met het waterschap de
Apeldoornse beken en sprengen weer
zoveel mogelijk ‘boven de grond’ te
halen.
Inmiddels is de Grift bijna overal weer zichtbaar. De Eendrachtspreng heeft weer stromend water. In Orden is men nog bezig.
Doel van het beekherstel is tweeledig. Er
moet een groot deel van het regenwater
in Apeldoorn-West afstromen in de (nieuwe) beken en sprengen om zo de riolering
en de waterzuivering te ontlasten.
Maar het brengt ook de natuur en cultuurhistorie terug in de stad. En het blijkt te
werken. Er komt bijvoorbeeld minder
(regen)water naar de waterzuivering.
De klus is nog niet geklaard.
Oorspronkelijk was het doel om het hele
plan in 2022 af te ronden. Dat wordt echter 2030. Hierdoor zijn er meer kansen om
mee te liften met andere (her)ontwikkelingsprojecten. Dat bespaart geld. De
gemeenteraad stemt daar graag mee in.

13

Apeldoorn verbetert dierenwelzijn
De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met een notitie om het dierenwelzijn in Apeldoorn te verbeteren. De SGP
is hier content mee.
De negen voorstellen die in de notitie
staan gaan over verschillende aspecten
van dierenwelzijn. Zo komt er een internetpagina met belangrijke informatie over
met name huisdieren, hobbydieren en
dieren in het wild. Op deze site komen
ook links naar onder andere wetgeving,
opvangplicht, opvangcentra voor dieren
en het hondenbeleid in onze gemeente.
Een ander voorstel gaat over een financiële bijdrage voor het chippen van katten
door de Dierenbescherming. Verder heeft
de gemeenteraad het college gevraagd te

onderzoeken of er te veel katten zijn en of
het noodzakelijk is om deze hoeveelheid
te beperken. Een onderzoek hiernaar kost
ongeveer 10.000 euro.
In de notitie zijn ook voorstellen voor een
beter welzijn van dieren in het wild opgenomen. Zo is gevraagd om de actuele
stand van zaken van bijvoorbeeld stropen
in kaart te brengen. Verder wordt een verbod op het voeren van wilde zwijnen ingevoerd.
Ook besliste de raad of uitbreiding, een
nieuwe prioritering van taken of handhaving van het huidige beleid nodig is. Het
college geeft in een reactie op de notitie
aan dat met meer handhaving en beleid
rond dierenwelzijn de belangrijkste stappen voorwaarts te maken zijn. Meer

menskracht en beter afgestemde plannen
maken de Apeldoornse leefomgeving voor
dieren gezonder. Als alle voorstellen uit
de notitie uitgevoerd worden, kost dit
naar inschatting van het college maximaal
70.000 euro.
In haar stemverklaring heeft de SGP aangegeven dat het behartigen van dierenwelzijn
hoort bij goed en verantwoord rentmeesterschap. De diepste motivatie hiervoor is
eerbied voor de Schepper. Deze eerbied is
te merken aan de manier waarop wij met
Gods schepselen omgaan. Dat geldt mensen, dieren, planten en uiteindelijk de hele
ecologie. Dierenwelzijn is en blijft dus een
aangelegen punt.
Jan Kloosterman
raadslid
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Herman de Jong 1939 - 2016
Op 5 februari is Herman de Jong overleden. Hij was erg actief. Voor zijn gezin,
de Eben-Haëzerkerk, Oost-Europa, maar
ook voor de plaatselijke SGP heeft hij
veel mogen betekenen.
Een markant persoon is het bestuur van
de Plaatselijke Afdeling van de SGP ontvallen. Meer dan 25 jaar mocht Herman
deel uitmaken van het bestuur, waarvan
een groot aantal jaren
als penningmeester.
De laatste jaren kwamen de gevolgen van
zijn ziekte steeds
meer openbaar.
Ondanks dat bleef
Herman enthousiast
zijn werk voor de partij doen. Zelfs een
paar weken voor zijn
sterven, wilde hij de
bestuursvergadering
nog bijwonen.
Herman heeft zijn
steentje bijgedragen
aan de gezonde financiën van de
Apeldoornse kiesvereniging. Naast het
jaarlijks innen van de contributie, zorgde
hij ook voor neveninkomsten door het
organiseren van mooie reisjes naar het
Europees Parlement in Brussel. Velen
bewaren aan die uitstapjes goede herinneringen.

Zonder te klagen over de gevolgen van
zijn ziekte heeft Herman zich tot het laatste ingezet. Tot de laatste weken toe had
hij nog plannen en acties die hij wilde
oppakken als hij zich weer wat beter voelde.
Herman –met zijn kenmerkende glimlach–
was hartelijk in de omgang. Hij was integer, openhartig, recht door zee en een
aanpakker. Als er iets moest worden
gedaan zoals rond de
verkiezingen, kon je
op Herman een
beroep doen.
Hij was altijd bezig,
maar maakte ook
graag een praatje. Hij
kon dan ineens met
een enkele zin dieper
afsteken naar de
wezenlijke dingen van
het leven. Treffend
stond op de rouwkaart
uit Psalm 31: ,,Maar ik
vertrouw op U, Heere.
Ik zeg: U bent mijn
God! Mijn tijden zijn in Uw hand.”
De Heere sterke de achtergebleven kinderen en kleinkinderen. We zullen Herman
node missen. De Heere heilige deze roepstem aan het hart van ons allen.
Bestuur van de Plaatselijke
Afdeling Apeldoorn

Nu al verkiezingsstress?
Het duurt nog bijna een jaar, maar nu al
lijkt de verkiezingsstress te zijn losgebarsten voor de Tweede
Kamerverkiezingen van maart 2017.
Wekelijks lees je berichten van niet-verkiesbare Kamerleden en presenteren partijen felle statements om zichzelf te profileren en te onderscheiden. Debatten over
gevoelige thema’s worden door partijen
gebruikt om te laten zien waar ze staan.
In deze tijd van belangrijke internationale
thema’s zullen de verkiezingscampagnes
eerder dan ooit losbarsten. En ik wil deze
stress natuurlijk niet aanjagen, maar ben
wel erg benieuwd wat jij als jongere nou
eigenlijk belangrijk vindt. Wat voor nieuws
volg jij met grote interesse? Wat vind jij
een belangrijk thema als je volgend jaar
mag gaan stemmen?
Misschien vind je de vluchtelingenkwestie waar we in gemeente Apeldoorn ook
zeker mee te maken hebben, wel erg
belangrijk. Of is de bestrijding van terrorisme voor jou juist een groot thema? Of

staan die internationale thema’s ver van
je bed en maak je je vooral druk over het
onderwijs en je kansen op de arbeidsmarkt? Of vind je de zorg juist heel
belangrijk? Of de plaats van religie in de
samenleving?
Dat is iets wat wij heel graag willen weten
van jou! Wij willen als SGP-jongeren
Apeldoorn e.o. graag inspelen op thema’s
die voor jou belangrijk zijn! Daar kunnen
we je dan misschien wel bij helpen.
Dus wil jij meer informatie en achtergrond
over terrorismebestrijding, onderwijs of de
bestrijding van werkloosheid? Of misschien wel een heel ander thema? Laat het
ons dan weten via apeldoorn@sgpj.nl.
Wij verzamelen de thema’s die het meest
genoemd worden en proberen die te bundelen in een aantal boeiende debatavonden met sprekers uit de politiek en het
werkveld. Dus mail je ideeën naar ons toe
en wij gaan ermee aan de slag!
Frank van Es
SGP-J Apeldoorn e.o.

re-tweet
#Bicicletta rosa nazionale
città @Apeldoorn
Roze. Roze. Roze. Apeldoorn kleurt
roze. Restaurants, fietsen aan lantarenpalen, lantarenpalen zonder fiets, de
binnenstad, pizzahutten en zelfs de
schaapskooi. Roze.
Roze vanwege de prestigieuze grande
partenza van de 99e Giro d’Italia op 6
mei bij Velodrome Omnisport. Gelukkig
voor de wielrenners start de Ronde van
Italië niet op de versplinterde baan in
het Omnisport. Deze fietsronde van
wereldfaam (Frankrijk heeft ook zo’n
ronde) begint op de Veluwe. Het is de
bedoeling dat in deze fietsronde delen
van Italië worden aangedaan. Om
onverklaarbare wijze wil men de 99e
ronde beginnen in het Rome van
Nederland: Apeldoorn.
Roze is de themakleur van de Giro en dat
zullen we weten. De gemeente wil heel de
stad roze laten kleuren. Dat voelt als discriminatie; waarom de stad roze laten
kleuren als er slechts in 1924 eenmalig
één vrouw aan de Giro heeft meegedaan?
Themakleuren als rood, wit en groen
doen meer Italiaanse (ijs)bellen rinkelen.
De renners van wereldklasse fietsen de
openingsdag in een tijdrit van het
Omnisport naar de Loolaan. Een prestatie om trots op te zijn. Dat zou Kees met
de Pet nooit aandurven. En voor deze
topprestatie kleurt maanden van te
voren de stad roze.
Voor de wielerronde stellen de gemeente
en de provincie veel geld en mensen
beschikbaar. Heel de stad wordt op zijn
kop gezet. Vreemd dat zoveel moet wijken voor dit evenement.
Ongetwijfeld zullen echter de beraamde
775.000.000 wereldwijde televisiekijkers
genieten van deze roze wolk op de
Veluwe. Apeldoorn is bicicletta rosa nazionale città: de nationale roze fietsstad.
Leuk voor de Italiaanse buurman op de
camping van de
zomer. ,,Waar denkt
u aan bij Italië? Ik?
Oh, iets met roze en
natuurlijk pizza.”
Stephan Wiegman
SGP-J Apeldoorn e.o.
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Bij ons kunt u terecht als
ondernemer, zelfstandige
of particulier voor:
• Verwerking van administratie
• Samenstellen van jaarrekeningen

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

• Fiscale aangiften
• Fiscaal advies
• Financieel advies



Vakmanschap en kwaliteit

www.esveld-apeldoorn.nl
06-13605322

Platinastraat 2 | 7334 BG Apeldoorn | 055-2000232 | info@esveld-apeldoorn.nl

