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SGP wil verloedering bij
Westpoint aanpakken
In de zorg meer aandacht
nodig voor vrijwilligers

Vragen bij dure
renovatie stadhuis
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In gesprek met

Dries de Bruin

SGP pleit voor meer zorg en gro
Apeldoorn ligt financieel op koers.
Achterstallig onderhoud van wegen
wordt weggewerkt, de grondexploitatie
op orde gebracht, de financiële reserve
aangevuld. De SGP is dankbaar voor
deze resultaten, maar zou graag een stap
verder gaan. Meer zorg voor zorg, meer
groen in het groen.
Elk jaar presenteert het college een voor-

de titel ”Doorjaarsnota” geeft het college
aan dóór te willen pakken.
Bij de bespreking van de nota in juni
mochten de fracties hun wensen op tafel
leggen. Het college verwerkt deze eventueel in de Meerjarenbegroting, die in september wordt gepresenteerd.
De raad heeft zich in totaal over 29 moties
gebogen. De SGP heeft zeven moties
ingediend over de zorg, overlast in de wijken, openbaar
groen, duurzaamheid en waarden
en normen in de
samenleving.
Sommige samen
met andere fracties.

Wat zijn positieve punten in de
voorjaarsnota?
SGP-fractievoorzitter Henk
van den Berge:
,,Het financieel
herstel zet
door, dat is
zonder meer
t
dach
Berge: ,,Er is extra aan
SGP-fractievoorzitter Henk van den
positief.”
SK
Foto:
rs in de zorg.”
nodig voor mantelzorgers en vrijwillige
SGP-raadslid
Jan Kloosterjaarsnota. Hierin maakt het college van
man: ,,Inderdaad, bovendien worden
burgemeester en wethouders de stand
de financiële doelstellingen eerder
van zaken op en geeft in grote lijnen de
behaald dan gedacht. Daar zijn we blij
koers voor de komende periode aan. Met
mee.”

Een minpunt?
Henk: ,,Het is een beetje een beleidsarme
notitie. In het verleden toonde het college
vaak meer ambitie.”
Welk punt springt er bijvoorbeeld uit?
Henk: ,,Het college stopt een overschot
van ruim 14 miljoen euro voor sociaal
beleid in een fonds om de komende jaren
mogelijke tekorten in de zorg op te kunnen vangen. De SGP heeft hier vorig jaar
al om gevraagd, maar het college wilde
dit toen niet. Nu gelukkig wel.
Het overschot is bestemd voor de zorg en
sociaal zwakkeren en dan moeten we het
geld niet opmaken aan andere dingen,
vindt de SGP. Misschien kunnen we zelfs
iets extra’s doen voor mensen die het
moeilijk hebben.”
Jan: ,,De veranderingen in de zorg lijken
technisch geslaagd, omdat er geld over is.
Het totale effect hiervan op de mensen
die zorg nodig hebben, blijkt echter pas
over twee, drie jaar. Gaan zorgvragers dan
aan de bel trekken of komen ze in een isolement en raken ze verwaarloosd? Wij
hebben het college via een motie opgeroepen zorgmijders beter op te sporen.
Helaas is deze motie niet aangenomen.”
Het college legt de nadruk op financieel
herstel en aanpak van achterstallig
wegenonderhoud. Terecht?
Henk: ,,De SGP steunt deze aanpak. Wij
staan vanwege onze grote financiële problemen nog steeds onder toezicht van de

Politie wil georganiseerde criminaliteit steviger aanpakken
De politie wil een steviger aanpak van de
georganiseerde criminaliteit. Het vizier
wordt gericht op de hennepteelt, windhappers, illegale prostitutie en andere
duistere zaken uit de onderwereld.
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Een duidelijk voorbeeld is de hennepteelt.
In Apeldoorn zijn er vorig jaar 48 hennepkwekerijen opgerold. Het gaat de politie
en justitie daarbij niet zozeer om de kleine telers, maar vooral om de personen die
achter deze activiteiten zitten. Om hen op
Op initiatief van het ministerie van
te sporen wordt nauw samengewerkt tusVeiligheid en Justitie wordt de georganisen politie, justitie en bijvoorbeeld de
seerde criminaliteit harder aangepakt. Het belastingdienst en de gemeenten in de
is belangrijk dat de vermenging van de
regio.
onderwereld met de bovenwereld wordt
De zogenaamde windhappers vormen een
tegengegaan. Het illegaal verdiende geld andere groep. Dit betreft personen die op
wordt bijvoorbeeld belegd in onroerend
grote voet leven, bijvoorbeeld dure auto’s
goed om het te ‘witten’.
en onroerend goed kopen terwijl zij geen
De georganiseerde criminaliteit neemt
officiële inkomsten hebben. Het is een
zelfs zulke grote vormen aan dat in de vei- goede zaak dat zij scherper in de gaten
ligheidsbrief van de burgemeester die in
worden gehouden.
mei verscheen, wordt gesproken van een Ook op motorclubs wordt scherper gelet.
ondermijning van het gezag. In deze brief In Apeldoorn zijn daarmee volgens burgekomen verschillende punten rond de illemeester Berends tot nu toe weinig problegale activiteiten aan de orde.
men.

Een ander zorgpunt betreft de vakantieparken. Er zijn behoorlijk wat diefstallen
en inbraken. Bovendien zouden vanaf
sommige parken criminelen –ook in georganiseerd verband– actief zijn.
Het hardere beleid richting de georganiseerde criminaliteit heeft hopelijk effect.
Het levert in ieder geval meer geld op. De
politie probeert beslag te leggen op het
met illegale activiteiten verdiende geld.
De politie-eenheid Oost-Nederland had
als doelstelling voor 2015 een waardebeslag van 21,7 miljoen euro. Er werd echter
bijna 27 miljoen euro binnengehaald.
Omdat onbekend is hoeveel illegaal geld
er werkelijk in omloop is, kan moeilijk
worden bepaald hoe succesvol het beleid
is. Het is echter een goede zaak dat de
duimschroeven worden aangedraaid.
Zie ook pag. 7.

en

ter kennisname

provincie. De belangrijkste graadmeters
waarop de provincie ons beoordeelt zijn
twee punten: financiën en achterstallig
wegenonderhoud. Daar moeten we veel
aandacht aan geven. Ook om die reden is
het erg jammer dat de raad extra geld
steekt in sport en cultuur.”
Jan: ,,De SGP is het met dat laatste fundamenteel oneens. Veel fracties maken de
economische voordelen en de samenbindende effecten van sportevenementen

Een ander speerpunt is christelijke naastenliefde. Daarom geven wij extra aandacht aan de zorg, Door de bezuinigingen
op de zorg wordt bijvoorbeeld de taak van
mantelzorgers en vrijwilligers zwaarder.
Daar moet de gemeente meer rekening
mee houden.”

Noem eens een praktisch punt.
Jan: ,,Onderhoud van de openbare ruimte staat hoog op onze prioriteitenladder. We zien
overal het
onkruid groeien,
terwijl het achterstallig onderhoud op speelveldjes toeneemt. Een SGPmotie om speelplaatsen en
groen beter te
onderhouden, is
unaniem aangenomen.
Een ander punt
is dat wij meer
aandacht hebben gevraagd
voor het tekort
een
zijn
arden en normen
SGP-raadslid Jan Kloosterman: ,,Wa
aan pleeggeSK
Foto:
ving.” 		
belangrijk bindmiddel in de samenle
zinnen en
samen met
dermate groot, dat ze daaraan veel geld
andere fracties voor duurzaamheid.”
willen besteden. En een grote groep inwoners wil dit, maar volgens ons zijn deze
Apeldoorn krijgt vluchtelingen over de
keuzen niet het beste voor de stad. Met
vloer. Hier en daar leeft onrust.
onze moties wijzen wij op belangrijker
Henk: ,,We moeten voorkomen dat menzaken.”
sen zich bedreigd voelen. Respect, integriteit en stabiliteit zijn erg belangrijk. De
Een wethouder financiën speelt daarin
vluchtelingen moeten dan ook weten wat
een belangrijke rol.
onze waarden en normen zijn. Om die
Henk en Jan: ,,De SGP heeft veel waardereden heeft de SGP het college in een
ring voor wethouder Detlev Cziesso van
motie opgeroepen hier extra aandacht
GroenLinks. Detlev zet sterk in op financiaan te schenken.”

,,Financieel overschot is bestemd voor
de zorg en dan moeten we het geld
niet opmaken aan andere dingen.”
eel herstel. Bij veel onderwerpen heeft hij
een gezonde terughoudendheid om geld
uit te geven.”
Wat is een speerpunt voor de SGP?
Henk: ,,In de Bijbel staat dat veiligheid
een belangrijke overheidstaak is.
Verschillende wijken kampen met overlast
van jongeren. De huidige maatregelen zijn
ontoereikend. De SGP heeft een motie
ingediend om de overlast aan te pakken
en deze is gelukkig aangenomen.

Jan: ,,Waarden en normen zijn als een
bindmiddel in onze samenleving belangrijk. Het is niet vanzelfsprekend dat iedereen onze gemeenschappelijke waarden
en normen, die zijn ontstaan vanuit onze
joods-christelijke wortels, snapt. Extra
aandacht is nodig. Gelukkig zal het college hier na de zomer in een nota aandacht
aan besteden.”

Soms valt een bepaald woord ineens
op. Dat was zeker het geval in de voorjaarsnota van het college van burgmeester en wethouders die in mei verscheen. In deze nota staat de stand
van zaken op verschillende beleidsterreinen.
In een passage waarbij het college
ingaat op het vluchtelingenvraagstuk
staat: ,,We mogen hopen en bidden
dat 2016 een jaar wordt waarin een
omslag wordt bereikt.” U begrijpt
waarschijnlijk al op welk woord wij
doelen. In mijn herinnering heeft het
woord ”bidden” nog nooit in een notitie van het college gestaan sinds
ondergetekende in 2002 in de gemeenteraad kwam.
Opvallend dat het college dat woord
gebruikt. Natuurlijk moeten we daar
niet meer van maken dan er staat. Net
zo min als één zwaluw zomer maakt,
moet je niet denken dat het college dat
wordt gevormd door D66,
ChristenUnie, CDA, PvdA en GroenLinks
ineens de Bijbelse uitgangspunten centraal stelt.
Bovendien blijft het bij één woord. Zo
staat er niet tot wie er gebeden moet
worden. Tot de Heere God of bijvoorbeeld Allah? Wat dat betreft is de bede
uit de troonrede duidelijker. Daar zegt
de koning namens de regering de zinsnede ,,met mij om kracht en Gods
zegen voor u bidden”.
Maar toch, het woord ”bidden” staat in
de voorjaarsnota. De fractie heeft dit in
haar bijdrage bij de behandeling van
de nota positief geduid.
Wij hopen dat er wordt gebeden om
een omslag voor de vluchtelingenproblematiek, maar ook om een samenleving waarin gerechtigheid heerst, waar
zorg is voor de naaste, waarin oog is
voor de schepping en waarin de Heere
God wordt gediend. Aan een samenleving die dat doet, belooft Hij immers
Zijn zegen. Wat zou het mooi zijn als
de overheid daarbij het goede voorbeeld geeft. Zullen we daar om bidden?
Met vriendelijke groet
en mede namens de
fractie een goede
vakantie toegewenst,
Henk van den Berge
fractievoorzitter

Gerard ten Voorde
redacteur
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Grote vragen bij dure renovatie stadhuis
Het stadhuis moet ingrijpend worden
gerenoveerd. De kosten bedragen in
ieder geval 27,5 miljoen euro. Een hoog
bedrag dat grote vragen oproept.
In 2014 werd de raad ingelicht over de plannen om het stadhuis te renoveren. Het
inmiddels 25 jaar oude gebouw is toe aan
groot onderhoud. Zo moeten installaties op
het gebied van klimaatbeheersing, brandveiligheid, verwarming en luchtkwaliteit
worden vervangen. Bovendien moeten
de kantoorruimtes die nu bestaan uit
kleine kamers veel opener worden met
meer gemeenschappelijke ruimtes en
flexibele werkplekken. Verder moeten de
publieksbalies klantvriendelijker worden.
Het doel is om van het stadhuis een
”Huis van de Stad” te maken.
Activerium
De kosten voor de aanpassingen bedragen
27,5 miljoen euro. Daar bovenop wil het
college de hoofdentree aan het marktplein
publieksvriendelijker maken. Hiermee is
350.000 euro gemoeid. Een belangrijk uitgangspunt is dat de investeringen moeten
passen binnen het bestaande budget van de
bedrijfsvoering. In het financiële overzicht
van het college is dat gelukt.
De renovatie leidt tot een jaarlijkse kapitaallast van 1,9 miljoen euro. Het grootste
deel van dat geld komt van het Activerium
(de sociale dienst). Dat zit nu in een
gebouw bij Het Kanaal, maar door de renovatie komt er voldoende ruimte in het

stadhuis vrij om de driehonderd medewerkers van deze afdeling er te huisvesten.
Dat bespaart een jaarlijkse huur van 1,5
miljoen euro. Door onder andere nog een
paar besparingen zou de jaarlijkse exploitatie zelfs 300.000 euro voordeliger zijn.
Voor de SGP is belangrijk dat het budget
taakstellend is. Bij tegenvallers moet er
worden bezuinigd. Onze fractie zit nog wel

worden genomen. Er is een raadsmeerderheid voor het collegevoorstel. Op zich
onderschrijft de SGP de noodzaak van een
renovatie, maar wij willen eerst nog duidelijkheid over verschillende vragen, zoals
over de hoogte van het budget.
Bovendien lijkt de post onvoorzien van 10
procent aan de lage kant en er zijn nog
enkele risico’s. Daar staat tegenover dat

maken.
voorgevel moet het stadhuis opener
Een nieuwe entree en meer glas in de

met grote vragen. Tijdens de besprekingen heeft de SGP kritisch doorgevraagd
naar nut en noodzaad van de dure renovatie. Zo is het investeringsbedrag in ruim
een jaar meer dan verdubbeld, maar volgens het college kan de gemeente dankzij
de verhuizing van het Activerium alles nu
goed aanpakken.
Voor de zomervakantie moet het besluit

misschien het UWV ook in het stadhuis
komt en dat levert weer huurinkomsten op.
Uitgangspunt voor de SGP is een sobere en
doelmatige inrichting, die ook duurzaam
en klantvriendelijk is. Maar belangrijk is
ook dat wij een financieel debacle willen
voorkomen.
Henk van den Berge
fractievoorzitter

Nieuwe verkeersvisie geeft fietser meer ruimte
De huidige verkeersvisie dateert uit 2009
en kwam tot stand onder een VVDverkeerswethouder. Tijd voor een herziening van deze visie nu er een PvdA’er sturing geeft aan het verkeersbeleid. Dat
betekent meer aandacht voor de fiets en
wellicht iets minder voor de auto. Dit sluit
overigens aan bij de landelijke trend.
De nieuwe verkeersvisie richt zich op drie
speerpunten:
• Apeldoorn fietsstad; meer ruimte voor
de fiets.
• Van aanbod- naar vraaggericht en efficiënter openbaar vervoer.
• Beter en veilig benutten van de
bestaande infrastructuur.
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Er wordt in de nieuwe verkeersvisie weer
werk gemaakt van de fietsdoorstroomassen. Dat zijn fietsroutes vanuit het
Centrum naar de buitenwijken, waarop de

fietser kan doorrijden. Daarnaast wordt,
samen met de provincie, gewerkt aan
regionale snelfietspaden, onder andere
richting Deventer, Epe en Zutphen.
Fietspaden worden verbreed, omdat er
met name door het gebruik van de E-bike
meer wordt ingehaald.
Tunnel
De gemeente krijgt binnenkort weer een
vinger in de pap bij de aanbesteding van de
nieuwe dienstregeling van de stadsbus. De
provincie gaat de gemeente daarbij betrekken. Hoe dat er precies uit gaat zien, blijft
nog even de vraag. Wel is nu al duidelijk
dat er weer een ringlijn komt. Op drukke lijnen gaat de frequentie omhoog; op lijnen
waar vaak lege bussen rijden, gaat die juist
omlaag of rijdt de bus alleen als de passagier van tevoren aangeeft dat hij mee wil.
Ook voor de automobilist staan er veelbelovende stukjes in de verkeersvisie. Op de

ringweg komen er ‘groene golven’, zodat je
kunt doorrijden als je 50 km/uur rijdt. Ook
wordt de ring verbreed waar dat nodig is.
Ten slotte komen er tunnels, waar de ring
het spoor kruist; als eerste bij de Laan
van Osseveld. Deze wordt waarschijnlijk
concreet opgenomen in de komende
meerjarenbegroting.
Dit is nog maar een kleine greep uit de
lange lijst van wensen en ideeën in de nieuwe verkeersvisie. En wie kan daar iets op
tegen hebben? De SGP in ieder geval niet.
Het knelpunt is echter dat het verwezenlijken van mooie ideeën geld kost, veel geld.
En dat heeft de gemeente de komende
jaren nog niet. Voor alle grotere ingrepen
lijkt vooralsnog cofinanciering door het Rijk of de
provincie een vereiste.
Evert Mulder
fractievertegenwoordiger

In zorg meer aandacht nodig voor problemen
De ingrijpende veranderingen rond
jeugd, maatschappelijke ondersteuning
en werk en inkomen lijken vorig jaar
goed te zijn verlopen. Dat positieve signaal van het college is mooi. Maar de
SGP houdt wel de vinger aan de pols.
De gemeenteraad besprak in juni de
”Jaarmonitor sociaal domein 2015” over de
decentralisaties bij de Jeugdzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de
Participatiewet (werk en inkomen). Vorig
jaar werden deze belangrijke taken overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten.
Vooraf waren er grote zorgen. De veranderingen gingen gepaard met stevige
bezuinigingen omdat het Rijk er vanuit
ging dat de gemeenten de zorg- en participatietaken beter en goedkoper kunnen
uitvoeren. Ook was er sprake van een flinke tijdsdruk. Bovendien vereisten de
decentralisaties een omslag in het denken: minder afhankelijkheid van de overheid en meer zelfredzaamheid. Mensen
die zorg nodig hebben, worden meer
afhankelijk van een netwerk van vrijwilligers en mantelzorgers.
Voor de nieuwe taken in het sociaal
domein kreeg Apeldoorn vorig jaar ruim

137 miljoen euro, terwijl het budget voor
de al bestaande activiteiten 75 miljoen
euro was. Het gaat dus echt om veel meer
taken. Van de 137 miljoen euro was 64
miljoen voor de WMO, 43 miljoen voor de
Jeugdzorg en 30 miljoen voor het begeleiden van mensen naar werk.
In financieel opzicht verliep de operatie in
2015 voor de gemeente goed. Vooraf werden grote tekorten gevreesd, maar per
saldo was er vorig jaar 14,2 miljoen euro
over. Dat geld wordt terecht in een reserve gestopt om eventuele tekorten in de
toekomst op te kunnen vangen. Hiervoor
had de SGP al eerder gepleit.
Ook rond de verleende zorg bleken er
geen grote problemen te zijn. Er werden
minder klachten dan verwacht ingediend
bij het Meldpunt Sociaal.
Krappe indicatiestelling
Wel staan in de jaarmonitor verschillende
aandachtspunten. Zo wordt er minder
huishoudelijke hulp verleend. Maar volgens de gemeente proberen de mensen
zich ermee te redden. Verder krijgt bijvoorbeeld 10 procent van de Apeldoornse
jongeren jeugdhulp. Bij een deel van de
jongeren is die hulp vorig jaar gestopt. In

een groot aantal gevallen is de reden
onduidelijk. Ook het stijgende aantal
jongeren dat zonder diploma de school
verlaat roept vragen op.
Bij de behandeling van de jaarmonitor
heeft de SGP aandacht gevraagd voor verschillende problemen. Een belangrijke
kwestie is nogal eens de krappe indicatiestelling, waardoor verschillende mensen te
weinig zorg krijgen. Ook blijken sommigen
vanwege de eigen bijdrage minder zorg te
nemen, terwijl zij het wel nodig hebben.
De overbelasting van mantelzorgers is ook
echt een punt dat meer aandacht vraagt.
Vanwege de terugtrekkende overheid
wordt op hen steeds meer een beroep
gedaan, maar dan moeten zij wel de mogelijkheden hebben. Hetzelfde geldt voor de
beschikbaarheid van vrijwilligers. Daarom
moet de gemeente bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties als De Kap extra ondersteunen.
Als er problemen rond het beleid zijn, wil
de SGP dat graag horen. Uitgangspunt
voor de fractie is dat mensen die zorg
behoeven goed worden geholpen.
Henk van den Berge
fractievoorzitter

Apeldoornse woningmarkt zit in de lift
De woningmarkt in Apeldoorn is vorig
jaar verder hersteld. In de sociale huursector is er door een betere bemiddeling veel vaker een huis toegewezen.
Verder is er voldoende keuze voor
woningzoekers met een lager of een
middeninkomen.
Het college van B&W geeft aan dat de
woningmarkt genormaliseerd is. Dat
blijkt onder andere uit het feit dat het

we aangegeven dat 30 procent voor ons
echt het minimum is en dat we liever
naar 35 tot 40 procent zouden willen,
omdat er nog steeds wachtlijsten zijn.
De toevoeging van 33 procent in 2015
moet echt omhoog. Vooral omdat we als
gemeente de verplichting hebben om
allerlei groepen, onder andere statushouders, van huisvesting te voorzien.
De markt voor de bestaande bouw is
door het herstel van de woningmarkt

De SGP is blij met het herstel van de
woningmarkt. Wel vraagt onze fractie
aandacht voor meer nieuwbouw in de
dorpen. Met de locatie Aardhuisweg in

Nieuwbouw in Apeldoorn

Gemiddelde verkoopprijzen stedelijk gebied
Vrijstaand

2 onder 1 kap

Tussenwoning

Hoekwoning

Appartement

2014

€ 331.543

€ 236.534

€ 176.067

€ 186.765

€ 134.452

2015

€ 355.762

€ 239.378

€ 183.798

€ 205.359

€ 133.976

aantal woningverkopen ook in
Apeldoorn weer is toegenomen. Het
aantal verkochte woningen ligt weer
bijna op het niveau van voor de crisis in
de woningmarkt. Twee belangrijke redenen zijn de lage rente en de groei van
het aantal inwoners.
Voldoende sociale woningbouw is voor
de SGP erg belangrijk. Al eerder hebben

verder aangetrokken. De prijzen waarvoor een woning in Apeldoorn gekocht
kan worden blijven in vergelijking met
omliggende plaatsen aantrekkelijk.
Ondanks dat het aantal nieuwbouwwoningen lager lag in 2015 ontwikkelt het
totale woningbouwprogramma zich
goed. Bij de start van 2016 waren er 492
woningen in aanbouw.

Uddel als belangrijkste uitzondering
wordt er weinig gebouwd in de dorpen.
Daarnaast is het belangrijk dat particuliere bouwers en ontwikkelaars voldoende ruimte krijgen omdat dit
vraag en aanbod dicht bij
elkaar houdt.
Jan Kloosterman
raadslid
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Supermarkt

Schouten
brood, banket,
en chocolade
levensmiddelen,
groete, fruit
en meer
slijterij

www.supermarktschouten.nl
Harderwijkerweg 26
Tel.: 0577 401203
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Apeldoorn veiliger, maar meer overlast
In Apeldoorn is het vorig jaar veiliger
geworden. Er waren minder inbraken en
geweldsdelicten, maar daar tegenover
staat een behoorlijke toename van burenruzies en het aantal overvallen. Er is geen
reden voor minder blauw op straat.
Het aantal incidenten in onze gemeente
daalde in 2015 met 4,4 procent tot
31.976. Dat is positief, maar het gaat toch
nog om veel meldingen. Gemiddeld wordt
er dagelijks 88 keer bij de politie aan de
bel getrokken. In vergelijking met Zwolle,
Enschede, Nijmegen en Arnhem doet
Apeldoorn het beter. En dat is mooi.
Geluidshinder
Positief is de daling van het aantal woninginbraken met bijna 13 procent. Ook de diefstal
uit onder meer schuurtjes en tuinhuizen
neemt af. De voorlichting over preventieve
maatregelen werpt gelukkig vruchten af.
Belangrijk is ook de daling van het aantal

geweldsmisdrijven, zoals doodslag, mishandeling en vechtpartijen. Er waren vorig jaar
bovendien 10 procent minder diefstallen in
winkels. Bij bedrijven, scholen en sportcomplexen was de daling nog groter. Ook werd er
minder gestolen uit auto’s.
Mooi is ook dat het aantal incidenten rond
geluidshinder sterk terugliep van 31 in 2014
naar 22 in 2015. Ook bij de horeca waren er
minder meldingen: 80 in 2015, terwijl er in
2014 nog 129 waren. Hierbij is wel een aandachtspunt. De fractie krijgt nogal eens
klachten over geluidsoverlast rond evenementen. Als wij daarover aan de bel trekken,
krijgen we te horen dat er weinig meldingen
zijn gedaan. Veel mensen doen dat niet
omdat zij denken dat het toch niet helpt.
Maar belangrijk is dat het wel gebeurt. Dan
kunnen wij aandringen op handhaving van
de geluidsnormen.
Uit het overzicht van de veiligheidsgegevens
over 2015 blijkt dat er ook zorgpunten zijn.
Een duidelijk voorbeeld is de stijging van het

Big data helpen tegen jeugdoverlast
De jeugdoverlast is in onze gemeente
flink gestegen. Voor de politie is dat
een duidelijk aandachtspunt. Er komt
onderzoek naar de oorzaken hiervan.
Big data moeten daarbij helpen.

zocht of er verbanden zijn tussen bijvoorbeeld woonplekken, scholen, hangplekken
en incidenten. Met de uitkomsten van de
analyses kan een veel gerichtere aanpak
worden opgesteld om ongewenst gedrag
te voorkomen.
De gemeenteraad heeft het thema
Het onderzoek zoekt vooral naar mogejeugdoverlast en jeugdcriminaliteit een
lijkheden voor een preventieve aanpak
op wijk- en
buurtniveau.
Baldadigheid/vernielingen/overlast jeugd per 100.000 inwoners
Het gaat dan
bijvoorbeeld
om het ontwikkelen van een
trapveldje om
verveling en
overlast terug
te dringen.
Andere mogelijkheden zijn
onder meer het
onderzoeken
hoge prioriteit gegeven. Vooral prevenof er een grotere inzet van jongerenwertie is daarbij van belang, dus het nemen
kers is gewenst en het kijken of bepaalvan maatregelen om overlast te voorkode jongeren vroegtijdig meer ondersteumen. Dit is niet alleen een zaak voor de
ning nodig hebben. De gegevens zijn
politie, maar ook voor bijvoorbeeld jonanoniem, zodat de privacy is gewaargerenwerkers in de wijken.
borgd.
Om te bezien hoe de jongerenproblemaDe SGP vindt de pilot Big Data een
tiek het beste kan worden aangepakt, is
goede en waardevolle aanpak. Het is
ook de pilot Big Data gestart. Hierbij worniet alleen in het belang van de inwoden allerlei gegevens van de gemeente, de ners om de overlast te verminderen,
politie, het onderwijs en jeugdzorg over
maar ook in die van de jongeren zelf.
jongeren die overlast geven, gekoppeld en Voor hun ontwikkeling is het belangrijk
geanalyseerd. Op die manier wordt onder- om ze op het rechte pad te krijgen.

aantal overvallen in woningen, winkels en
horecagelegenheden.
Een aandachtspunt is ook de toename van
burenruzies en huiselijke twist. Hetzelfde
geldt voor de enorme stijging met 25 procent
van het aantal incidenten rond alcohol- en
drugsoverlast. Hier komt onderzoek naar.
Brandweer
De overlast van verwarde en gespannen
personen ging vorig jaar sterk omhoog. De
SGP heeft hier bij het college extra aandacht
voor gevraagd. Duidelijk is dat verwarde
mensen meer professionele hulp nodig hebben dan zij momenteel krijgen.
Bij de brandweer is het tekort aan vrijwilligers bij sommige korpsen een zorgpunt.
Onze fractie vindt dat deze kwestie snel
moet worden opgepakt, want belangrijk is
dat de brandweer goed blijft toegerust.
Henk van den Berge
fractievoorzitter

Vang de boef
in de buurt
met WhatsApp
Veiligheid is niet iets van de politie alleen.
Inwoners worden steeds meer ingeschakeld. WhatsApp biedt mooie mogelijkheden.
De Apeldoornse politie wil de inwoners
betrekken bij het verbeteren van de veiligheid. Een duidelijk voorbeeld daarvan zijn
de WhatsApp-groepen die zijn ontstaan
op initiatief van bewoners om gezamenlijk
de veiligheid in hun straat of buurt te vergroten. Daartoe wisselen zij via WhatsApp
informatie uit als zij iets merkwaardigs
zien.
Inmiddels zijn er in Apeldoorn al meer dan
dertig WhatsApp-groepen. Bijna het hele
buitengebied van de gemeente wordt nu al
door dergelijke groepen ‘gedekt’. En het
aantal breidt nog gestaag uit.
Bewoners die een dergelijke groep willen
starten, krijgen een presentatie van de wijkagent. Hij geeft hen daarbij aanwijzingen om
mensen met afwijkend gedrag te herkennen
in hun wijk.
Als een WhatsApp-groep een jaar functioneert, kan het spel ”Vang de boef” worden
georganiseerd, waarbij een medewerker van
THOR (de gemeentelijke dienst Toezicht en
Handhaving Openbare Ruimte) een ronde
loopt in de wijk en zich opvallend gedraagt.
De bedoeling is dat de deelnemers van de
groep hem volgen door elkaar via WhatsApp
op de hoogte te houden, zodat de politie
hem uiteindelijk kan aanhouden.
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Kritiek bij verkoop snippergroen
De gemeente wil veel stukjes snippergroen verkopen. Maar het voorstel stuitte
op grote kritiek bij inwoners en de raad.
Iedere wijk van Apeldoorn heeft ermee te
maken: kleine stukjes nutteloos groen,
grenzend aan woonpercelen. Deze stukjes
zijn eigendom van de gemeente.
Het is voor bewoners in veel gevallen
mogelijk om deze grond te huren, zodat
de tuin wat kan worden uitgebreid. De
huur is laag: 0,98 euro per vierkante
meter per jaar. De gemeente wil dit tarief
nu verhogen tot 10 euro per vierkante
meter met een minimum van 250 euro per
jaar. Dat is wel een hele grote stijging.
Het is ook mogelijk om de grond te kopen,
maar de prijzen worden marktconform
vastgesteld en zijn daarmee fors hoger
dan de prijzen die de gemeente tot nu toe
hanteert. Onder de 50 vierkante meter
is het tarief 50 euro per vierkante
meter, tussen de 50 en 100 vierkante
meter wordt het 100 euro per
vierkante meter en daarboven wordt de
grond getaxeerd.
Merkwaardig is dat iemand die nu 51 vierkante meter huurt in het geval van koop
dan voor alle grond 100 euro per
vierkante meter moet betalen.Het is dan

niet mogelijk minder af te nemen om in
het lage tarief te kunnen vallen. Het is
alles of niets. Die houding vindt de SGP
onevenwichtig.
Het voorstel stuitte op veel verzet. Door particulieren is het snippergroen goed onderhouden. Wordt de huur opgezegd, dan is de
gemeente weer verantwoordelijk voor het
onderhoud en zal het beeld in veel gevallen
niet fraaier worden. En bij massale aankoop
van de stukjes grond, mogen bewoners hier
een schutting plaatsen waardoor het groene
beeld verder verdwijnt.
De tariefsverhoging vindt de SGP erg fors.
We hebben voor wat betreft de huur
gepleit voor een langere overgangsperiode. Ook is aandacht gevraagd voor de
juridische kaders. Het is namelijk in veel
gevallen niet toegestaan om de huur eenzijdig fors te verhogen.
Vanwege de enorme weerstand tegen het
plan is de besluitvorming uitgesteld tot na
de zomer. Wethouder Mark Sandmann
(D66) onderzoekt de mogelijkheden voor
gespreide betaling. Ook zal
hij kritisch kijken naar de
juridische aspecten van
het voorstel.
Sander Kok
fractievertegenwoordiger

Hondenbezitter
moet schepje
meenemen
Hondenbezitters moeten voortaan verplicht een schepje bij zich hebben als zij
hun hond uitlaten.
Overlast door hondenpoep blijkt ergernis
nummer één bij de inwoners. De gemeente zet daarop in met campagnes als ”Heel
Apeldoorn Rein”. Het is strafbaar om een
hond op de openbare weg zijn behoefte te
laten doen.
Handhaving is echter lastig. Bij de uitwerpselen staat meestal geen naambordje… Nu is besloten om hondenbezitters
te verplichten tijdens het uitlaten van
hun hond een opruimmiddel bij zich te
hebben. Deze bepaling wordt opgenomen in de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV).
De SGP heeft dit voorstel gesteund, maar
nadrukkelijk aangegeven dat deze regel
niet de eerste prioriteit moet hebben voor
de buitengewoon opsporingsambtenaren
(boa) van de gemeente.Zij hebben het al
druk genoeg en de fractie ziet dan ook liever dat zij zich eerst op de échte problemen gaan richten, zoals jeugdoverlast en
controle op overmatig alcohol- en drugsgebruik.

SGP-fractie zoekt

alles voor de BBQ!
vlees - vis - sauzen - salades
diverse schotels en pakketten

Gildeslager Wilbrink
Dorpstraat 50, Beekbergen, telefoon: 055-5061250
info@slagerijwilbrink.nl www.slagerijwilbrink.nl
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fractieassistent
Heb je iets met politiek en wil je graag in
Apeldoorn actief worden? Dat kan! De fractie
zoekt een nieuwe fractieassistent.
Taken
• meedenken over inbreng in politieke kwesties
• op donderdag regelmatig bezoeken van de politieke
markt (commissievergaderingen) en gemeenteraad
• schrijven van artikelen over politieke kwesties
voor SGPost en de website
• fractiesecretariaat (o.a. bijhouden fractiemailbox
en agendabeheer voor vergaderingen en bijeenkomsten van o.a. wijk- en dorpsraden)
Kandidaten
• behoren tot de SGP-achterban
• hebben interesse in politiek
• zijn woonachtig in de gemeente Apeldoorn
• nemen graag initiatieven en zijn zelfstandig
De fractieassistent krijgt een vergoeding.

Informatie
Meer informatie kan je
krijgen bij fractievoorzitter
Henk van den Berge
(055 – 5427475 of
h.vandenberge@apeldoorn.nl).
Reageren
Als je belangstelling hebt,
stuur dan uiterlijk D.V. 31
augustus een mail met je
motivatie naar de fractievoorzitter.

.
.
.
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in gespre Dries de Bruin
Dries de Bruin (60) uit Uddel, vader van
twee kinderen en grootvader van vier
kleinkinderen. ,,De vele mantelzorgers die
onzichtbaar en onmisbaar werk verrichten,
verdienen onze warme steun”, zegt De
Bruin, leerkracht van de Rehobothschool in
Uddel.
Wat doet u precies in het onderwijs?
,,Ik sta al 38 jaar voor de klas, waarvan
het meest voor groep 8. Als ik opnieuw
een vak moest kiezen, zou het weer leerkracht zijn. Elke dag is anders en het aangaan van een relatie met jongeren is heel
boeiend.”
Waar ergert u zich aan in Apeldoorn?
,,Aan slechte wegen en de vele subsidies
voor sport en geldverslindende feestactiviteiten. Denk bij voorbeeld aan het
recente wielerspektakel van de Giro.”
Wat is de mooiste plek in Uddel?
,,De beukenbossen in het voor- en najaar
in de Heegde, bij de Aardhuisweg.
Prachtig.”
Wat kan Apeldoorn van Uddel leren?
,,Apeldoorn kan veel van Uddel leren.
Bijvoorbeeld van de enorme vrijwillige
inzet voor een ander en dan met name
voor de ouderen.”
Heeft Uddel een jongerenprobleem?
,,Zo op het oog niet, maar als je je oren en
ogen de kost geeft, blijkt dat er best zorgen leven over de jongeren in ons dorp.
Denk bijvoorbeeld aan overmatig drankgebruik, roken en verkeerd media
gebruik.”
Is het nodig iets te doen aan de jongerenproblematiek?
,,Hard nodig. Velen hebben nog niet door
dat dit gedrag op latere leeftijd grote,
negatieve gevolgen kan hebben. Het is
niet goed voor de ontwikkeling van onze
jongeren.”
Een platform van vertegenwoordigers uit
de kerken, verenigingen en de scholen zet
zich in voor de jeugd. Belangrijk werk?
,,Erg belangrijk. Zij proberen de problematiek goed in kaart te krijgen, maar oplossingen zijn nog niet zo eenvoudig te verwezenlijken. We hebben te maken met
verschillende leefwerelden, waarin soms
verschillend wordt gedacht.”
U hebt zich actief ingezet voor het platform. Waarom?
,,Persoonlijk heb ik het altijd gedaan,
omdat ik aan het begin van de schakel
sta: Ik geef les aan groep 8. Sinds dit jaar

zit ik niet meer in het platform. Als je mijn leeftijd
bereikt, moet je afstand
nemen, vind ik.”
Waarom SGP?
,,De SGP denkt actief mee over
allerlei problemen en probeert
constructief, structurele oplossingen te vinden. Ook stelt de
partij de juiste prioriteiten als
het om financiële zaken gaat. Dit
alles gefundeerd op Bijbelse
gronden.”
Wat is een bedreiging voor de
gereformeerde gezindte?
,,Wij denken in de gereformeerde gezindte soms te gemakkelijk
dat we iets kunnen oplossen: ,,Je
moet gewoon…”, zeggen we dan. We zijn
helaas maar een druppel aan de emmer.”
Welke maatschappelijke discussie houdt u
bezig?
,,Discussies waarin onze financiële zorgen
vaak zwaarder wegen dan onze geestelijke zorgen. We vertrouwen te veel op onszelf en niet op Hem, Die toch ons aller
leven bestuurt.”
Op welk ministerie zou u graag de scepter
zwaaien?
,,Op onderwijs. Er zitten veel te veel ambtenaren die van alles uitvinden. Laat ze

Stel, u mag 1000 euro verdelen. Wie krijgt
wat?
,,Niet zo moeilijk. Ik zou 500 euro geven
aan de vele mantelzorgers, die onzichtbaar en onmisbaar werk verrichten.
Verder zou ik 500 euro besteden aan het
onderhoud en vernieuwing van speelplaatsen.”
Waarvoor mogen ze u wakker maken?
,,Voor een stukje goed gebakken vlees.
Heerlijk.”
Wat doet u aan sport?
,,Niet echt veel. Maar ik fiets wel regelmatig.”

Waardering voor
onmisbare mantelzorger
maar een keer helpen voor de klas, dan
zullen ze merken dat de praktijk anders is.
Er komen steeds meer verplichtingen voor
leerkrachten bij. We verlangen in de klas
naar rust, reinheid en regelmaat.”
Met welke minister zou u graag eens een
hartig woordje spreken?
,,Minister Bussemaker van Onderwijs. Ik
zou er bij haar op aandringen dat ze de
vrijheid en inrichting van het onderwijs
moet laten zoals het nu in de grondwet
staat. Verder zou ik haar een pluim geven
voor het feit dat kleinere scholen mogen
blijven bestaan.”
Welke wereldleider zou u graag eens spreken?
,,Geen behoefte aan, want ik oefen toch
geen invloed op zo’n persoon uit.”

Welk boek heb u voor het laatst gelezen?
,,Onderwijs voor het onderwijs. In deze
overdenkingen in Bijbels perspectief komt
de vraag aan de orde wat een leerkracht
aan zijn leerling verplicht is. Dat is het heil
van onze naaste zoeken en onderwijs
geven gegrond op Gods Woord.”
Welke berijmde psalm spreekt u aan?
,,Psalm 119: 3: Och, schonk gij mij de
hulp van Uwe Geest.”
Waarmee zou u een meditatie in de Banier
vullen?
,,Met Marcus 13 vers 37: ”En hetgeen Ik u
zeg, dat zeg Ik u: Waakt.” Een actueel
thema, zeker gezien de tekenen van deze
tijd.”
Gerard ten Voorde
redacteur
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Definitief geen supermarkt bij Westpoint
Een meerderheid van de gemeenteraad
heeft tegen de komst van een Albert
Heijn op de locatie van Westpoint
gestemd. Ook de SGP was tegen, al was
het een erg lastig dilemma.
Al jarenlang staat het kantoorgebouw
Westpoint aan de Handelstraat (het voormalige stadskantoor) leeg. Hierdoor is er
sprake van overlast en verloedering.
Tijdens een excursie op 9 mei in
het Westpointgebouw heeft de
SGP gezien hoe ernstig de situatie
is.
Binnen is het een grote bende.
Overal ligt glas en afval van daklozen en anderen die regelmatig illegaal in het pand komen. Alles wat
maar enigszins van waarde is,
wordt gesloopt en meegenomen of
verkocht, zoals elektrische kabels
en radiatoren. In het gebouw wordt
ook gedeald en worden andere
vreemde zaakjes gedaan die het
daglicht niet kunnen verdragen.

lijk zou zijn. En volgens het college was
dat bij Westpoint het geval.
Op het plan kwam grote kritiek van verschillende winkeliersverenigingen omdat
het in strijd zou zijn met het streven van
de detailhandelsvisie naar een fijnmazige
winkelstructuur. Belangrijk daarbij is dat
de inwoners op loopafstand naar een
supermarkt moeten kunnen. Dat uitgangspunt zou echter door de vestiging van een

ring en onrust omdat het leek alsof het
college de besluitvorming wilde beïnvloeden. De informatievoorziening was laat en
gebrekkig. Daarom werd de stemming uitgesteld tot mei. De SGP heeft over deze
gang van zaken scherpe vragen gesteld,
waarna er over de procedure meer duidelijkheid kwam.
Inhoudelijk gezien stond de SGP voor een
dilemma. Het collegevoorstel bood een
oplossing voor de problemen rond
Westpoint. Dat vond onze fractie een
belangrijk pluspunt. Maar de inhoudelijke afweging in de maatwerkprocedure deelden we niet. Onze fractie
vond dat het plan onvoldoende versterking bood van het al bestaande
winkelaanbod omdat kleine supers in
de omgeving naar verwachting zouden verdwijnen.
Bovendien vonden wij dat het plan
niet in lijn was met de detailhandelsvisie. Als gemeente moeten we ons
houden aan de afspraken. Wij hechten aan geloofwaardigheid.
van
is
Er
e.
tgebouw is het een grote bend

In het Westpoin

die
er ligt afval van zwervers en anderen

alles gesloopt en
Grote kritiek
kkeren.
illegaal in het leegstaande kantoor biva
Er was een oplossing voor
Westpoint. Bij het college van B&W
was door een ondernemer een plan ingeAlbert Heijn onder druk komen te staan.
diend om op de locatie van Westpoint een
Verschillende winkeliersverenigingen
Albert Heijn te bouwen. Maar zo eenvougaven namelijk aan dat allerlei winkels
dig was dat niet, want volgens de detailhierdoor zwaar zouden worden getroffen.
handelsvisie mogen er op die plek geen
Zij keerden zich daarom fel tegen het
winkels komen.
plan.
Toch zag het college een mogelijkheid. In
de visie staat namelijk de optie van maatVerwarring en onrust
werk. Door het toepassen van maatwerk
Toen het plan medio april in de raad werd
worden er meer soorten bebouwing in het
behandeld –en er een meerderheid tegen
bestemmingsplan toegestaan. Als het
leek te zijn– kwam het college op het laatgoed wordt beargumenteerd mag er bijste moment met het voorstel dat de raad
voorbeeld op sommige plaatsen detailbij een afwijzing duidelijk de redenen zou
handel komen waar dat anders niet mogemoeten aangeven. Dat leidde tot verwar-

Beveiliging
Uiteindelijk stemde een raadsmeerderheid tegen het plan. Om te voorkomen weer in zo’n situatie belanden,
gaat de raad op ons voorstel zoeken naar
duidelijker en objectievere criteria voor
een maatwerkafweging.
Met het wegstemmen van het plan zijn de
problemen rondom Westpoint niet opgelost. Daarom vindt onze fractie dat de verloedering moet worden aangepakt.
Daarnaast verwachten wij dat het college
er alles aan zal doen om nieuwe plannen
voor verbetering van Westpoint een kans
te geven.
Jan Kloosterman
raadslid

Gemeentelijke gebouwen moeten duurzamer
De gemeente wil een flinke stap zetten
in het verduurzamen van haar eigen
vastgoed. Het gaat om maatregelen
waarmee de vijftien belangrijkste
gebouwen door bijvoorbeeld extra isolatie of energiezuinige lampen aangepast
worden. De SGP is hier een warm voorstander van en is blij met de unanieme
steun voor de voorstellen.
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De gemeente wil in 2030 energieneutraal
zijn. Het doel van energieneutraliteit is
om gebouwen uiterlijk in 2030 netto
geen energie te laten verbruiken. Daarbij
gaat het om gemeentelijke gebouwen

zoals Coda, Omnizorg en ACEC (eigentijdse cultuur). Bij Acec komen er waarschijnlijk zonnepanelen.
Het is de vraag of energieneutraliteit in
2030 haalbaar en betaalbaar is. De
gemeente streeft er in ieder geval naar
om in de buurt van die energieneutraliteit te komen. Dat wordt bereikt door
groene energie en minder energie te
gebruiken. Voor de uitvoering tot en met
2020 is 6,9 miljoen euro beschikbaar.
De SGP-fractie heeft in de raad in een
stemverklaring het belang van duurzaamheid vanuit een Bijbelse opdracht
onderstreept. Het gaat ons om rentmees-

terschap. We hebben de aarde van onze
Schepper gekregen met de opgave om
haar te bebouwen en te bewaren. Daarin
is balans nodig.
Dat heeft ook alles te maken met een
goed beheer van energiebronnen. En dat
niet alleen door de overheid. Hoe goed
en nodig een voorbeeldfunctie van de
gemeente met betrekking tot ons eigen
vastgoed ook is, zonder de inzet van
andere vastgoedeigenaren halen we
onze doelstellingen voor energieneutraliteit in Apeldoorn niet. Daarom vraagt dit
inspanning Daarom vraagt dit inspanning
van iedereen.

Zorgen over integratie vluchtelingen
De opvang van vluchtelingen in Apeldoorn
vordert gestaag. De SGP maakt zich wel
zorgen over de integratie.
Eind vorig jaar besloot de gemeenteraad
dat er een asielzoekerscentrum (AZC) mag
komen bij GGNet aan de Deventerstraat.
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
(COA) heeft deze locatie gekocht en mag
er in eerste instantie 400 vluchtelingen
vestigen. Dit aantal mag worden uitgebreid naar 600 als uit monitoring blijkt dat
dit verantwoord is.
Momenteel is het COA bezig met een plan
hoe de locatie benut gaat worden. Het zal
van het voorstel afhangen of het bestemmingsplan moet worden aangepast. Op
zijn vroegst medio volgend jaar zullen er
vluchtelingen worden gehuisvest.
Kleiberg of Immendaal
Bij de uitvoering is het belangrijk dat er
draagvlak is voor de plannen onder de bevolking. Daarom heeft het college een klankbordgroep met onder meer omwonenden

gevormd om te bespreken op welke wijze het
AZC het beste kan worden opgezet.
Verschillende omwonenden en enkele leden
van de klankbordgroep hebben forse kritiek
op de gang van zaken. Zij vinden dat er
onvoldoende rekening met hun zorgen en
klachten wordt gehouden. Om hun eisen
kracht bij de zetten, zijn de critici een petitie
gestart die door circa 2000 personen –veelal
anoniem– is ondertekend.
De gemeenteraad heeft oog voor de zorgen
en hecht aan goed overleg. Belangrijk is om
te werken aan draagvlak.
Behalve de komst van asielzoekers naar de
Deventerstraat wordt onderzocht of er maximaal 250 asielzoekers kunnen komen op een
nevenlocatie bij de Kleiberg in Orden of bij
Immendaal in Beekbergen. Na de zomervakantie komen de studies hierover naar buiten.
De nieuwe noodopvang voor maximaal 600
vluchtelingen aan de Christiaan Geurtsweg is
inmiddels geopend. Eind juni was echter nog
onduidelijk wanneer de eerste personen zouden komen. Verder komen er dit jaar circa

400 statushouders (vluchtelingen met een
verblijfsvergunning voor veelal vijf jaar).
De gemeenteraad steunt het college bij de
opvang van vluchtelingen. Bij de SGP spelen
daarbij christelijke motieven als naastenliefde, herbergzaamheid en barmhartigheid een
centrale rol.
Maar de gemeente moet wel opletten dat de
opvang en integratie goed verlopen. Daar
maakt de fractie zich zorgen over. Het gaat
hierbij om zaken als spreidingsbeleid, onvoldoende taalonderwijs en het ontbreken van
een integrale visie. We moeten problemen
zien te voorkomen. Om die reden heeft de
SGP samen met Lokaal Apeldoorn schriftelijke vragen aan het college gesteld.
Belangrijk is dat vluchtelingen in Apeldoorn
kunnen wonen en werken, maar ook dat er
op de belangen van de inwoners wordt gelet.
In onze gemeente is er tot nu toe een positieve houding ten aanzien van vluchtelingen.
Dat moeten we zien te behouden.
Henk van den Berge
fractievoorzitter

Nieuwe belasting

Meer aandacht voor het kwetsbare kind voor aantrekkelijker
Er zijn te weinig pleeggezinnen en
gezinshuizen in de gemeente
Apeldoorn. De SGP wil dat deze kwestie
wordt aangepakt.
In april werd bekend dat er een flink
tekort aan gezinshuizen is in Apeldoorn.
Gezinshuizen zijn huizen waar geschoolde ouders voor meerdere pleegkinderen
zorgen. De opvang in een gezinshuis lijkt
zoveel mogelijk op het leven in een normaal gezin. Al eerder was duidelijk dat
er ook een groeiende behoefte is aan
pleeggezinnen.
De SGP heeft hierover schriftelijke vragen aan het college gesteld. Er is volgens de fractie meer inzet nodig. Een
goed gezinsleven is immers erg belangrijk voor kinderen die niet bij hun eigen
ouders kunnen wonen. Om dat belang te
onderstrepen heeft de SGP gevraagd om
een onderzoek naar de oorzaken van
achterblijvende groei van het aantal
pleeggezinnen en ”Inhuis”-plaatsen,
zoals de gezinshuizen worden genoemd.
De inzet op een goede en normale
gezinssituatie voor pleegkinderen heeft
wat de SGP betreft een bredere focus.
Onderdeel daarvan is het Apeldoorns
programma ”Inhuis”. Landelijk heeft een
groot aantal instanties de handen ineen
geslagen om samen te werken aan het
project ”Kind in gezin”. Ook in Europees

verband wordt de waarde van het gezin
erkend. Daarbij werken organisaties
samen om zoveel mogelijk jongeren in
Nederland op te laten groeien in een
gezin. De SGP is blij met deze inzet.
Het college van B&W geeft in antwoord
op de SGP-vragen aan dat er meer inzet
nodig is voor een goede aanpak. Samen
met verschillende zorgaanbieders wil de
gemeente daarom ouders werven om
deze vorm van jeugdzorg vorm en
inhoud te gaan geven.
Jeugdzorg
Naast een tekort aan goede gezinssituaties voor pleegkinderen bleken er landelijk in de eerste helft van 2016 flinke
betalingsproblemen bij veel aanbieders
van jeugdzorg te zijn. Bij 40 procent van
jeugdzorgaanbieders was er een betalingsachterstand vanuit gemeenten. Ook
zorgen administratieve lasten voor hoge
kosten.
Deze signalen waren voor de SGP reden
om schriftelijke vragen te stellen over de
situatie in Apeldoorn. In de beantwoording bleek dat er in onze gemeente
gelukkig geen grote zorgen zijn. De SGP
is daar blij mee en vindt het belangrijk
dat er een goed aanbod van jeugdhulp
is en blijft.
Jan Kloosterman
raadslid

binnenstad
Apeldoorn voert reclamebelasting in om de
binnenstad aantrekkelijker te maken.
Belangrijk is dat de binnenstad wordt opgeknapt vanwege de teruglopende belangstelling bij consumenten. Hiervoor is geld
nodig. Dat is niet alleen een verantwoordelijkheid van de gemeente, maar ook van
winkeliers in het centrum.
Al tien jaar steggelen de winkeliers om
samen geld te reserveren voor het aantrekkelijker maken van de binnenstad. Om tot
een oplossing te komen, kwam het college
met het voorstel om een binnenstadfonds in
te voeren. Door het innen van reclamebelasting komt er geld in dit fonds. Daarover was
veel debat. Ook dit stuitte bij een groep
ondernemers op stevige kritiek, maar veel
anderen steunden het plan.
Een pluspunt van het voorstel is dat alle
winkeliers moeten bijdragen aan dit fonds.
Hierdoor profiteert niemand van een aantrekkelijker binnenstad zonder mee te betalen. De verwachting is dat er ongeveer
350.000 euro per jaar binnenkomt.
De SGP vindt het belangrijk dat het centrum
aantrekkelijker wordt. De fractie benadrukte
dat draagvlak onder ondernemers en goede
samenwerking erg belangrijk zijn. Na een
stevige discussie ging de gemeenteraad
unaniem akkoord met het voorstel.
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Zuur belastinggeld naar Omnisportcentrum
Het Omnisportcentrum is bijna gereed
voor gebruik. Maar het aanleggen van
een nieuwe wielerbaan en het oplossen
van allerlei mankementen kostte wel
ruim 1,6 miljoen euro. Dat is héél zuur
belastinggeld.
Al ruim een jaar mag de houten wielerbaan niet meer worden gebruikt. Het hout
splintert te veel, zodat wielrenners verwondingen kunnen oplopen als zij vallen.
Eind vorig jaar stelde de gemeenteraad
965.000 euro beschikbaar voor een nieuwe baan. Toen de gemeenteraad een aantal weken geleden een werkbezoek bracht
was deze zo goed als klaar. De verwachting is dat de wielrenners na de zomervakantie weer van start mogen.
De gemeente gaat er vanuit dat er
opnieuw internationale wedstrijden
gehouden mogen worden op de baan.
Deze heeft overigens een omtrek van 250
meter en er ligt in totaal ruim 50 kilometer
aan latjes.
Brandveiligheid
Behalve de problemen met het hout van de
wielerbaan kampte het sportcomplex met
allerlei installatietechnische gebreken. Zo
functioneerde de warmte-koude-opslag
niet goed en dat gold ook voor bijvoorbeeld
de verlichting en de apparatuur voor de
brandveiligheid. Het repareren van al de
mankementen kost 650.000 euro.
Toen deze kwestie half juni in de gemeenteraad aan de orde kwam, was de SGP de
enige partij die duidelijk kritiek bleef houden op de gang van zaken. Alle andere fracties vonden het vervelend dat het zo was
gelopen, maar zij waren vooral blij dat er nu
weer een nieuwe glanzende baan ligt.
De SGP vindt dit echter te gemakkelijk

geredeneerd. Wie het hele dossier rond het
Omnisportcentrum bekijkt, ziet een aaneenschakeling van fouten en onduidelijkheden. Wat extra opvalt is dat de gemeente daarbij in financieel én in juridisch
opzicht steeds aan het kortste eind trekt,
terwijl verschillende bedrijven die bij de
bouw of de levering van producten betrokken waren ook in gebreke zijn gebleven.

bij gelegd. In het raadsonderzoek rond
het bedrijf Reesink in 2005, waarvan
ondergetekende voorzitter was, is duidelijk gewezen op het grote belang om
goede afspraken te maken en die duidelijk vast te leggen. Helaas is dit bij het
Omnisport-centrum niet gebeurd.
In die zin lijkt het een repeterende breuk.
Ook bij bouwproblemen bij onder meer

en bedragen
rtcentrum is zo goed als klaar. De kost
De nieuwe wielerbaan in het Omnispo
						
bijna een miljoen euro.

Zo was bijvoorbeeld het hout verkeerd
gelegd en werkten verschillende apparaten vanaf het begin niet goed, maar de
gemeente greep niet tijdig in. Ook was
onze juridische positie niet sterk omdat er
in de contracten geen duidelijke afspraken waren gemaakt.
De SGP heeft hier nadrukkelijk de vinger

het Omnizorgcentrum en Coda had de
gemeente het nakijken. De SGP hoopt dat
de gemeente leert van de verkeerde gang
van zaken. We betalen nu ruim 1,6 miljoen euro en dat is wel een heel hoge prijs
voor alles wat er fout is gegaan.
Henk van den Berge
fractievoorzitter

Schaatsen op skeelerbaan te duur
Apeldoorn heeft een mooie skeelerbaan
op De Voorwaarts. Met bijzondere technieken is het mogelijk om deze skeelerbaan ook af en toe te gebruiken als
schaatsbaan. De raad vindt de kosten
hiervoor echter te hoog.
Aan de gemeenteraad is gevraagd of het
wenselijk is dat er weer geschaatst kan
worden op de skeelerbaan. Hiervoor zou
een forse investering nodig zijn. De kosten moet de gemeente betalen. De SGP
heeft hier heel duidelijk "nee" tegen
gezegd.
De schaatsbaan zal slechts enkele weken
per jaar kunnen worden gebruikt, omdat
de vorming van goed kunstijs mede

bepaald wordt door de buitentemperatuur. En als het lang vriest, zullen er ook
natuurijsbanen opengaan, waardoor de
behoefte aan een kunstijsbaan minder is.
Ook zullen de perioden dat er geschaatst
kan worden veelal buiten de schoolvakanties vallen, waardoor de groep
gebruikers erg klein wordt. Voor de SGPfractie weegt extra mee dat dit plan niet
duurzaam is. Er is veel energie nodig,
voor een relatief kleine doelgroep.
De eenmalige investering door de
gemeente is tussen de 155.000 en
230.000 euro, terwijl er ook nog een
jaarlijkse bijdrage nodig is van enkele
tienduizenden euro’s. Een goedkopere
variant (een rand op de skeelerbaan) is

weer erg onprettig voor de skeelerverenigingen. De kosten zijn overigens een
schatting; deze kunnen hoger uitvallen.
De kosten per geschatte bezoeker zijn
fors (meer dan 30 euro per bezoeker als
de verwachte bezoekersaantallen worden gehaald).
Het voorstel wordt niet gedragen door de
raad. Verschillende fracties gaven aan
dat zij wel onderzocht willen hebben of
een natuurijsbaan tot de mogelijkheden
behoort. Wethouder Nathan Stukker van
Sport (CDA) zal op deze kwestie na de
zomer terugkomen bij de gemeenteraad.
Sander Kok
fractievertegenwoordiger
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Huiselijk geweld melden bij ”Veilig Thuis”
Voor het melden van huiselijk geweld en
kindermishandeling zijn er nu nog meerdere organisaties en meldpunten. Om de
aanpak beter te stroomlijnen, wordt de
stichting Veilig Thuis opgericht door alle
gemeenten in Noord-Oost Gelderland.
De meldingen en de aanpak van huiselijk
geweld en kindermishandeling worden nu
nog gecoördineerd vanuit drie organisaties:
Jeugdbescherming Gelderland, Moviera en
Stimenz. Dat loopt goed, maar het zorgt niet
altijd voor een gecoördineerde aanpak vanwege de aansturing door meerdere organisaties. Daarom willen de 22 gemeenten van
de Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland
een gezamenlijke stichting Veilig Thuis
oprichten, die al deze meldingen gaat bun-

delen. En vervolgens wordt dit geweld ook
centraal opgepakt en aangestuurd, om er
voor te zorgen dat deze vormen van geweld
zo snel mogelijk worden ingedamd, zodat er
weer een veilige thuissituatie ontstaat.
De SGP ziet het waarborgen van de veiligheid van kwetsbare personen, en vooral
jongeren, als belangrijke taak van de
overheid. We denken dat dit inderdaad
sneller en beter kan door al deze activiteiten en meldpunten onder te brengen in
één stichting. We staan dus helemaal achter het voorstel van het college van B&W.
We vinden het ook prima om een aantal
niet-wettelijke taken bij de nieuwe stichting onder te brengen, zoals het
”Meldpunt Jeugdprostitutie en Loverboys”
en ”Tijdelijk Huisverbod”. Alles onder één

paraplu; dat maakt het ook overzichtelijk.
Wel hebben we samen met andere fracties
de wethouder aangespoord om de wachtlijst, die er nu nog is voor het daadwerkelijk
ondernemen van actie na een melding, weg
te werken voordat de nieuwe stichting de
taken overneemt. Wethouder Blokhuis (CU)
zegde dat toe.
Verder gaf de wethouder op onze vraag aan
dat er extra capaciteit beschikbaar komt
voor de uitvoering van taken. We hopen dat
deze wijzigingen zullen bijdragen aan een
adequate aanpak van het huiselijk geweld
en een betere waarborging van de veiligheid van kinderen en jongeren.
Evert Mulder
fractievertegenwoordiger
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,,SGP-jongeren willen mooie
bijeenkomsten organiseren”
Twee oudgedienden nemen afscheid van
het bestuur van SGP-jongeren Apeldoorn.
Lambert Horst en Joris ten Voorde kijken
terug op een mooie en boeiende periode.
,,Vooral het organiseren van interessante
avonden was leuk.”
Welke taken hebben jullie gedaan bij
SGP-jongeren?
Lambert: ,,In 2006 ben ik begonnen als
bestuurslid. Ik hield mij vooral bezig met
de PR, met name het maken van posters,
persberichten en powerpoint-presentaties
voor onze bijeenkomsten. Daarna werd ik
secretaris en in 2012 volgde ik Gerrit
Stufken op als voorzitter. We hebben toen

ter Van Middelkoop, gaven daar elk vanuit
hun eigen deskundigheid hun visie op.”
Wat heb je geleerd in je tijd bij de SGPjongeren?
Lambert: ,,Dan denk ik aan het organiseren van allerlei zaken, het leidinggeven
aan vergaderingen en het maken van
goede posters en persberichten. Dat is
iets wat ik nog steeds een van de leukste
dingen vind. Ook denk ik nog steeds terug
aan Tom van de Pol sr., die een heel aan-

Joris ten Voorde

Lambert Horst

afgesproken dat ik als voorzitter vooral de
algemene lijn in de gaten zou houden en
dat er een vicevoorzitter zou komen voor
het coördineren van de lopende zaken. Zo
is het nu nog steeds.”
Joris: ,,In het bestuur heb ik eigenlijk altijd
een vrije rol gehad. Dat hield in dat ik verschillende taken had, zoals het bedenken
van een avond, het regelen van sprekers,
het bellen van adverteerders, het
schrijven van een column of het deelnemen aan een interview voor een plaatselijk radioprogramma."
Wat is je mooiste herinnering?
Lambert: ,,Er is uiteraard meer dan één
hoogtepunt te noemen in al die tien jaar,
maar één van de mooiste avonden was
toch wel ons 10-jarig jubileum, waar we
een ontzettend mooie avond hadden
neergezet met z’n allen. Er waren ook
goede sprekers die avond, die al eens eerder in onze korte geschiedenis bij ons
waren geweest.”
Joris: Joris: ,,Voor mij is ook het 10-jarig
jubileum een hoogtepunt. Evenals de
debatavond over Syrië. De jubileumavond
vond ik erg mooi omdat er veel mensen
bij waren die de afgelopen jaren betrokken waren bij SGP-jongeren. De avond
over Syrië had vooral mijn persoonlijke
interesse omdat ik het strijdgewoel en de
internationale belangen daar probeer te
volgen. De sprekers, zoals oud-CU-minis-

tal jaren vanuit de kiesvereniging onze
contactpersoon was. Hij hield ons op zijn
eigen, mooie manier altijd bij de les
door veel te doen en weinig te zeggen.
Maar als hij wat zei, was het ook raak. Dat
is iets wat ik zelf graag mee zou willen
nemen naar de toekomst.”
Joris: ,,Vooral het vergaderen, het werken
als een team en het organiseren van een
avond was voor mij leerzaam.”
Wat wil je meegeven aan de jongeren?
Lambert: ,,Aan de jongerenorganisatie
zou ik nog mee willen geven dat ik dankbaar ben voor wat we met elkaar hebben
kunnen doen. Ik hoop ook dat dit mooie
werk nog lang zal kunnen doorgaan. Ook
al besef ik dat het in de veranderende
leefwereld van onze doelgroep niet meer
zo makkelijk is als toen ik begon.
Tegen de jongeren in het algemeen zou ik
graag willen zeggen: laat je niet meeslepen door al het vluchtige en oppervlakkige leven van deze tijd, maar blijf jezelf.
Werk hard aan een goede toekomst, maar
vergeet boven alles je echte en enige toekomst niet!”
Joris: ,,Ik zou jongeren gunnen om meer
om zich heen te kijken wat er gebeurt in
deze wereld. Als christenen leven we in
een wereld die enorm in beweging is. Er
zijn veel mooie, indrukwekkende zaken
die in ons leven passeren, maar we zien
ook veel verdriet. Het kan teleurstellingen
en machteloosheid geven. Ik hoop
en wens dat ons dat doet verlangen naar
Boven, naar de Heere God! Waar eeuwig
vrede en rust zal zijn."

re-tweet
#Keurige berm @
Apeldoorn
Valt het u ook op? De bermen in de
gemeente staan vol met onkruid. Het
soort groen waar u een kromme rug van
krijgt als u het bij het krieken van de
dagenraad wekelijks tussen de terrastegels staat weg te plukken.
Met elkaar vinden we dat bloeiend kruid
mooi, als het maar buiten ons eigen terras groeit. De bermen leveren de
gemeente een kleurrijk gezicht op.
Deze bloemenpracht langs de wegen
schijnt zelfs een rustgevend effect te
hebben op automobilisten.
Hoe het ook zij, de berm knapt er van
op en u heeft geen last van de wekelijkse maaidienst die met een maximumsnelheid van een bejaarde meelworm
over de ringweg in het spitsuur haar
nuttig werk verricht.
Volg het voorbeeld van de gemeente
eens. Onderhoud uw tuintje en zet daarbij
eens letterlijk de bloemetjes buiten. Doet
veel vriendelijker aan dan het grijs van de
gemiddelde duplexvoorgevel.
De stelling geldt evenzo voor de flatbewoners. Echter, ik raad hen aan het
advies minder letterlijk op te vatten,
tenzij er sprake is van een aanzienlijk
balkon. Ook uw balkon kan een frisse
zomerse look wel gebruiken. De winterse lichtgevende ringslang fleurt zomers
het balkon niet op, een kleurrijke plant
des te meer.
Zodra u merkt dat de tuin van uw buren
neigt naar de uiterlijke verschijningsvormen van de Sinaï, doe u de buren dan
eens een fleurige bos ruikers cadeau.
Neemt niet alleen uw ergernis weg, maar
geeft u daarnaast ook een mooie gelegenheid (weer eens) interesse te tonen in
de buren.
Als we met elkaar twee kleurende planten in de voortuin (er)bij zetten, dan
levert het een aantoonbaar gezelliger
straatbeeld op. Pluim voor de gemeente
voor het niet onderhouden van de bermen. Nu wij nog. Ik
zeg doen.
Stephan Wiegman
SGP-J Apeldoorn e.o.
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