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Een stem op de SGP is
een stem vóór het leven
Van der Staaij, Dijkgraaf en
Bisschop over Apeldoorn en…

SGP is voorstander van
goed armoedebeleid
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In gesprek met

Michiel Kerpel

SGP kiest vóór het leven, veilig
,,Belangrijk speerpunt voor mij is
bescherming van het leven en gezin”

,,Wij hebben juist oog
en onze agrariërs”

Waarom zou een
inwoner van
Apeldoorn SGP stemmen?
,,Omdat de SGP vanuit
christelijke waarden
een betrouwbare bijdrage wil leveren aan
het bestuur van ons
land. Maar natuurlijk
ook omdat de SGP
opkomt voor het gezin
en voor veiligheid. In
Apeldoorn staat de
Willem III-kazerne, maar
ook een
Politieacademie. Daar
kan Apeldoorn trots op
zijn. De SGP wil extra
militairen en extra politieagenten. Iedere wijk
hoort gewoon zijn eigen
agent te hebben. Niet
alleen in de stad, maar
zeker ook in de dorpen.”

Wat hebt u met Apeldoorn en omgeving?
,,Ik ken de omgeving goed, ook omdat
mijn familie daar vandaan komt. Mijn
vader is geboren en getogen in Elspeet,
mijn moeder in Nieuw-Milligen en mijn
schoonouders wonen in Apeldoorn.
Apeldoorn is een gemeente met een
enorm oppervlakte, veel actieve bedrijven en een grote agrarische sector. De
SGP wil juist oog hebben voor het platteland en de boer. Je moet er niet aan
denken dat het huidige beleid voortgezet wordt. Want dan krijg je op het platteland grote problemen.”

P-lijsttrekker

Kees van der Staaij, SG

Wat hebt u met Apeldoorn?
,,Apeldoorn heeft prachtige bossen, echt een groene gemeente. Zelfs één van
de groenste gemeentes van ons land. En natuurlijk prachtige dorpskernen rond
Apeldoorn: Beekbergen, Uddel en Hoog Soeren. Vroeger ging ik als kind op
vakantie in Uddel, daar heb ik goede herinneringen aan.”
Wat zijn belangrijke speerpunten voor u?
,,Een belangrijk speerpunt is voor mij de bescherming van het leven. Het opkomen voor het ongeboren leven, voor mensen met het syndroom van Down en voor
onze ouderen. Een ander speerpunt is het gezin. De SGP wil hen vooral financieel
steunen door het belastingnadeel voor de eenverdieners op te heffen en de kinderbijslag te verhogen. Als derde punt noem
ik veiligheid. Wij willen 5000 extra agenten en
minstens 3 miljard euro extra voor defensie.”
Hoe onderscheidt de SGP zich van andere
christelijke partijen?
,,De SGP blijft dicht bij de Bijbel. Wij doen
geen water bij de wijn als het om Bijbelse
principes gaat. Daarnaast zijn wij trots op
onze christelijke wortels en proberen we
zoveel mogelijk van de christelijke cultuur in
Nederland te behouden.”
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SGP zet zich in voor boeren. Ook aandacht voor natuurbeheer?
,,Zeker. Linkse partijen zien de boer
vaak als een bedreiging van de natuur.
Wij zien dat anders. De boer is juist een
beheerder van de natuur. We moeten
agrariërs vertrouwen en ruimte geven
en het beleid niet baseren op wantrouwen. Meer regels en strengere eisen
helpen de boer niet. We kunnen er
beter voor zorgen dat agrariërs een eerlijke prijs krijgen voor hun producten.
Een boer kan immers niet groen zijn, als
hij rood staat. Als een boer meer marge
heeft, kan hij ook meer aandacht geven
aan dierenwelzijn en de natuur.”
Waar maakt u zich komende vier jaar
sterk voor?
,,Voor defensie, voor eerlijke belastingen, voor het gezin en natuurlijk voor
de boeren, tuinders en vissers. Om
een voorbeeld te noemen: de SGP wil
een minister vóór landbouw die zorgt
voor minder regels voor boeren en
ondernemers en een betere marge.”

heid en zorg
voor platteland

,,Mantelzorger en vrijwilliger
moeten meer ruimte krijgen”
Waar denkt u bij
Apeldoorn als
eerste aan?
,,Bij Apeldoorn
denk ik direct aan
ons koningshuis.
Apeldoorn heeft
historisch gezien
een belangrijke
band met de
koninklijke familie.
Dat komt natuurlijk
ook door Paleis Het
Loo waar de
Oranjes lange tijd
hebben gewoond.”

Elbert Dijkgraaf, SG

P-Kamerlid (numme

r 2)

Hoe bent u christen-politicus in de praktijk?
,,Niet alleen door de Bijbelse boodschap
uit te dragen, maar nadrukkelijk ook door
je consequent en betrouwbaar te gedragen. Zeker in de politiek is dat belangrijk.
Als je A zegt, maar B doet, vinden mensen
je onbetrouwbaar. De christelijke houding
is: een man een man, een woord een
woord. Dat principe probeert de SGP
hoog in het vaandel te houden. Als je vertrouwen hebt opgebouwd, ontstaat er
meer ruimte om de Bijbelse boodschap
uit te dragen. Betrouwbaar zijn, concreet
bijdragen aan goed beleid en getuigen
gaan dan hand in hand.”

Waar hamert u op in
Den Haag?
,,Vooral op onderwijs,
met name op de vrijheid van onderwijs.
amerlid (nummer 3)
Roelof Bisschop, SGP-K
Als het christelijk
onderwijs in de Kamer
wordt besproken, dan
spitsen wij natuurlijk de
oren en doen we er alles aan om dat te behouden. De schoolinspectie mag
zich daarbij niet te veel bemoeien met de inhoud van de lessen. Daarover
heb ik samen met anderen een wetsvoorstel ingediend. Dat voorstel heeft
in het parlement brede steun gekregen en treedt in augustus in werking.”
Waar ligt de grootste prioriteit voor de SGP: de economie of de zorg?
,,Allebei zijn belangrijk. Zonder economie geen geld voor de zorg. En zonder goede zorg heb je niets aan je centen. Voor beide onderwerpen geldt
eigenlijk dat de overheid een stapje terug moet doen. Als ondernemers
en zzp’ers meer ruimte krijgen, kan de economie groeien. En in de zorg
moeten mantelzorgers en vrijwilligers meer kansen krijgen, zodat de kosten dalen. Het is erg belangrijk dat mensen elkaar helpen. Als het gaat
om ethiek, dan weegt voor ons de zorg het zwaarst: uiteraard op het
gebied van medisch-ethische vraagstukken zoals abortus en euthanasie.”
Hoe laat u zien dat u christenpoliticus bent?
,,Door in de politiek op te komen voor christelijke punten. Maar ook in de
samenwerking met collega’s kun je laten zien welke normen en waarden
je voorstaat. Ook al denkt iemand totaal anders, dan kun je toch een
goed gesprek met elkaar hebben en op een goede manier met elkaar
omgaan.”
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Elke stem telt
De SGP gaat ervoor. Voor versterking van onze veiligheid, voor betere zorg voor
onze kwetsbare medemens, voor een robuust sociaal beleid en voor Bijbels rentmeesterschap. Elke stem telt daarbij! Kunnen we 15 maart op u rekenen?!

VEN
VOOR HET LE

De tien SGP-speerpunten
Vóór het leven
Het leven van alle mensen –van baby’s
in de buik van hun moeder tot ouderen–
moet goed worden beschermd.

Vóór nette woorden
Mensen moeten geen nare woorden
gebruiken. Dat doet anderen pijn.

Vóór gezond omgaan met geld
Het belastinggeld gaat onder andere naar
wegen, scholen en ziekenhuizen. De regering moet echter niet teveel uitgeven.

Vóór het gezin
De SGP vindt dat ouders meer geld voor
hun kinderen moeten krijgen. Dat is
nodig om ze goed te kunnen verzorgen.

Vóór elkaar

De samenleving lijdt aan verhuftering. Grote en kleine criminelen doen een
aanslag op onze maatschappij. Maar ook kleine overtredingen tasten een
gezonde vorm van samenleven tussen burgers aan. Bumperkleven, door rood
licht rijden, met alcohol op achter het stuur?
De situatie vereist een krachtige aanpak. De SGP maakt zich daarom sterk
voor 5000 agenten extra. Om dorpen, wijken en steden veiliger te maken. De
SGP wil de recherche versterken, om meer misdaad te kunnen oplossen en criminelen achter de tralies te krijgen. Nu wordt minder dan 20 procent van de
misdrijven opgelost.
Een gemeente als Apeldoorn moet tientallen agenten meer kunnen inzetten. De
extra agenten zijn ook nodig om in spoedgevallen en in de weekenden overal snel
ter plaatse te zijn. Niet alleen in de stad, maar ook op het platteland.
Sociaal robuust
Elke samenleving kent kwetsbare burgers. De SGP staat daarbij voor een
robuust sociaal beleid. Mantelzorg moet als maatschappelijke prestatie worden erkend. Onze partij pleit voor meer pleeggezinnen, uitstapprogramma’s
voor prostituees en het adequaat oplossen van schulden.
De plaatselijke SGP-fractie heeft hier oog voor. In Apeldoorn vragen we regelmatig maximale aandacht voor sociale minima. De SGP stimuleert het omzien
naar elkaar en heeft daarom een voorstel ingediend om het mantelzorgcompliment te verhogen. De SGP wil lagere belastingen zodat er meer geld overblijft
van het salaris dat iemand verdient.
De eigen verantwoordelijkheid van elke burger blijft voor ons een belangrijk
uitgangspunt. Wij zetten ons in voor werk en inkomen, waarbij iedereen in zijn
eigen levensonderhoud kan voorzien.
Duurzaam
Een Nederlander gooit per jaar ongeveer 235 kilo afval weg. De SGP houdt hier

Het is goed als je andere mensen helpt.
Zonder dat je daar iets voor terugkrijgt. De
SGP wil mensen die dat doen belonen.

Vóór de planten en dieren
Duurzaamheid is belangrijk. De landbouw speelt daarbij een belangrijke rol.
Uitlaatgassen zijn vies. Daarom moeten
mensen die ver met hun auto rijden
meer geld betalen.

Vóór de veiligheid
Er moeten meer politieagenten bij
komen om de veiligheid te verbeteren.
Ook voor defensie is extra geld nodig.

Vóór Israël
Israël en de Joden worden bedreigd. De
SGP zal het daarom altijd voor hen
opnemen.

Vóór een rustige zondag
De meeste mensen werken van maandag
tot en met vrijdag. In het weekend is het
tijd om te rusten. Dat is heel goed voor
iedereen. Op zondag kun je naar de kerk
gaan. Daar kun je nadenken over God.

Vóór een christelijk Nederland
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In ons land zijn er veel mensen die de
Bijbel lezen. In de Bijbel staat dat God ons
heeft gemaakt. En dat je goed moet zijn
voor anderen. De SGP vindt dat heel mooi.

Geen consessies

Rood potlood

Floris
Vergunst (22)

Jacomijn
Ariakhah (31)

werkzaam
onder jongeren
bij de Hoenderloo Groep

redacteur

De verkiezingstijd is echt begonnen.
Politici proberen ons te overtuigen op
hen te stemmen. Met name in verkiezingstijd volg ik de politiek nauwlettend,
voornamelijk via debatten en via de talkshow Jinek. Mijn stem gaat op 15 maart
naar de SGP, omdat deze partij geen concessies doet aan Gods Woord. Voor de
SGP –en voor mij– is dat de basis waaruit
geleefd dient te worden. Verder ben ik
blij met de ontwikkeling van de SGP qua
mediagebruik. De partij komt hier vaak
positief uit. Als zelfs Jort Kelder, tv-presentator en oud-hoofdredacteur van
Quote, zegt dat de SGP de partij is die
het best met nieuwszender PowNed
omgaat, zijn wij als SGP goed bezig!

Eerlijk is eerlijk: een politiek dier ben ik
niet. Toch weerhoudt me dat er niet van
mijn stem uit te brengen. ,,Wie niet
stemt, mag ook niet klagen”, las ik
eens. Dat vond ik een mooie en geeft
me voldoende reden om het rode potlood ter hand te nemen.
Dat geeft me nu dus ook het recht om
te klagen, toch? Over verloedering van
de maatschappij bijvoorbeeld, de jeugd
van tegenwoordig, sportverdwazing en
de verhuftering van ons gedrag, om
eens wat te noemen. Maar ik stem liever een partij die de mouwen opstroopt.
Die een voluit Bijbels geluid laat horen,
ook als dat op hoongelach kan rekenen.
Een partij als de SGP.

ter kennisname
graag een vinger aan de pols. Bijbels rentmeesterschap betekent dat we uitputting van grondstoffen tegengaan, afval beperken en zoveel mogelijk recyclen. Duurzaam leven vraagt respect voor schepping en milieu. Zodat ook onze
kinderen en kleinkinderen gezond kunnen leven.
De SGP zet zich in voor gescheiden afvalinzameling. Wij zijn bijvoorbeeld voorstander van de invoering van belasting op verpakkingen om onnodig gebruik ervan terug
te dringen. Verder wil de SGP afspraken maken met gemeenten om een vermindering van restafval financieel te belonen om daarmee afvalscheiding te bevorderen.
De SGP vindt het verder belangrijk om in 2020 zo’n 14 procent van onze energie duurzaam op te
wekken. Als einddoel
kiezen we voor 100
procent duurzame
energieopwekking in
2050. Daarom moet
er veel meer geld
beschikbaar komen
voor het ontwikkelen
van nieuwe vormen
van energiebesparing en -opwekking.
Kwetsbaar
Kwetsbaar leven
verdient bescherming. Ongeboren,
oud of gehandicapt
leven, ieder mens is waardevol. De kern van het goede leven is een bestaan
tot eer van onze Schepper. Met een open oog en hart voor de medemens. Dat
appèl doet de SGP op kiezers. Stem vóór het leven. Stem SGP. Elke stem telt!

idatenlijst.
Jan Kloosterman, nummer 7 op de kand

Foto: GtV

Jan Kloosterman
raadslid en nummer 7 op de SGP-lijst

BV Nederland

SGP-fan
Peter
de Bruin (34)

Joanne
Hertgers (19)

eigenaar De
Bruin Vleeskalveren en
De Bruin
Tankbouw

student Horeca
Manager
Ondernemer
Fast Track

De SGP is de enige partij die agrariërs
een warm hart toedraagt én oog heeft
voor dierenwelzijn en natuur. Agrariërs
hadden altijd maar één vriend in Den
Haag: Bas van der Vlies. Nu is dat Elbert
Dijkgraaf. Veel veehouders zouden daarom het liefst SGP stemmen, maar hebben moeite met de ethische standpunten. Ik zeg echter: Gewoon doen!
Niemand is het altijd op álle punten eens
met een partij. Dus dat is het bezwaar
niet. Stemmen is erg belangrijk. Iedereen
heeft wel wat aan te merken op Den
Haag. Als je niet stemt, heb je ook geen
recht van spreken. Ik stem SGP, omdat
deze partij vóór het leven is en vóór een
gezonde economie van de BV Nederland.

Best wel raar om voor het eerst naar
de stembus te mogen en een extra
stempas in de brievenbus te zien liggen. De keuze is niet moeilijk, hoor,
maar ik heb wel even de stemwijzer
ingevuld. Ik was benieuwd wat eruit
zou komen en of de SGP duidelijk
mijn politieke voorkeur had. Bij het
invullen kwam ik erachter dat ik de
politiek misschien iets beter had kunnen volgen. Dan had ik waarschijnlijk
de meeste vragen wel begrepen…
Grote verkiezingsdebatten ga ik zeker
volgen. Vooral als Van der Staaij meedoet. Ik ben gewoon fan. Wat er ook
gebeurt, de SGP is 15 maart verzekert
van een nieuwe stem!

Wat heeft ”Teuge” met de SGP te
maken? Bij het woord ”Teuge” denkt
zeker in onze regio bijna iedereen
gelijk aan het kleine vliegveld ten oosten van Apeldoorn. Velen hebben daar
wel eens naar het opstijgen en landen
van vliegtuigen of naar parachutisten
staan kijken.
Maar bepaalde woorden kunnen ook
een heel andere lading hebben. En dat
geldt bijvoorbeeld voor ”Teuge”.
Bij de stemming over een voorstel
komt het regelmatig voor dat de SGP
daar niet mee kan instemmen. Op de
vraag van de voorzitter wat de SGP
vindt, klonk het dan vooral vroeger in
het dialect: ,,Wij zijn ‘teuge’.”
Binnen en buiten de SGP werd dit een
gevleugeld begrip. ,,De SGP is zeker
‘teuge’?” Dat imago hangt nog steeds
een beetje rond onze partij, ook al is
de werkelijkheid anders. Inderdaad
stemmen wij tegen koopzondagen,
abortus, euthanasie en dergelijke,
maar dat komt omdat wij vóór iets
anders zijn. Wij zijn bijvoorbeeld vóór
een rustige zondag en vóór het leven.
Een imago en vooroordelen bijstellen
is heel moeilijk. Toch werkt de SGP
daar terecht aan. Als iets positief wordt
geformuleerd, komt het bij veel mensen beter over.
De andere benadering kan zonder de
principiële stellingname te wijzigen.
Vanuit de Bijbelse beginselen trekt de
SGP duidelijke lijnen naar het maatschappelijke leven. Principieel en praktisch. Op deze manier wil de SGP ook
anno 2017 een bijdrage leveren aan het
besturen van ons land.
In de huidige verkiezingscampagne
valt die andere houding direct op. Bij
de tien genoemde speerpunten is de
SGP vóór iets: voor nette woorden,
voor het gezin, voor veiligheid, voor
het gezond met geld omgaan, enzovoorts.
De SGP is geen ‘tegenpartij’. Daarom is
het goed en belangrijk dat dit beeld
wordt bijgesteld.
Wat stemt u op D.V. woensdag 15
maart? Mijn vóórkeur kunt u
wel raden.
Met vriendelijke
groet,
Henk van den Berge
fractievoorzitter
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Een passend grafmonument
uitzoeken kan heel moeilijk zijn.
Wij kunnen u bijstaan met persoonlijk
en deskundig advies en informatie.
strategie
accountancy
overname
herstructurering
fiscaliteiten
financiering
pensioen
HRM

Sander Kok AA RB

MKB-adviseurs & accountants

0577 750 913

Aardhuisweg 20, 3888 MG Uddel

info@aucta.nl

AUCTA.NL

levering
van elk gewenst
grafmonument
en toebehoren
Ook voor onderhoud en reparatie van grafmonumenten en
het leveren (en plaatsen) van natuurstenen vensterbanken,
dorpels, kachelplateaus en naambordjes. Wij leveren onze
producten in Epe, Nijbroek, Oene, Vaassen,
Terwolde, Voorst, Twello, Apeldoorn en verder...

W&W
Elbertsen

elbertsengrafmonumenten.nl
tel. 0571-292657

Nijbroek

Elk kind wil
natuurlijk
buitenspelen!

6

SGP vindt goed armoedebeleid belangrijk
Het minimabeleid in Apeldoorn blijft de
aandacht vragen. Het gaat om een grote
groep inwoners. De armoede moet worden tegengegaan, vindt de SGP.
Mensen met een minimuminkomen hebben
het niet gemakkelijk. Zij hebben het weliswaar niet zo moeilijk als in vele arme delen
van de wereld, maar het is wel belangrijk
dat zij worden geholpen.
Om hen te ondersteunen heeft de gemeente
een zogenaamd minima- en armoedebeleid.
Daar maakten vorig jaar circa 12.500 inwoners gebruik van, ofwel 8 procent van de
Apeldoornse bevolking. Hiertoe behoren
bijna 2900 kinderen. Het betreft mensen op
bijstandsniveau tot 120 procent van de bijstand. Ook gepensioneerden zonder of met
een klein aanvullend pensioen vallen in
deze categorie.
Strippenkaart
Met het armoedebeleid was vorig jaar 8 miljoen euro gemoeid. Hiervan ging 3,6 miljoen
euro naar de bijzondere bijstand en 4,4 miljoen euro naar minimaregelingen. Dat
betreft bijvoorbeeld een speciale zorgverzekering, de Regelrecht-strippenkaart van 46
of 69 euro (hiermee kunnen minima korting
krijgen bij onder andere cursussen, cultuur,
sport, winkels en het Reformatorisch
Dagblad) en de Kidskaart van 75 euro per
kind.
Daarnaast zijn er nog verschillende regelingen. Voorbeelden zijn de bijdragen van
Stichting Leergeld voor kinderen voor

school, sport en cultuur en het kwijtscheldingsbeleid (bijvoorbeeld afvalstoffenheffing, hondenbelasting, OZB en waterschap).
Armoedeval
Belangrijk is dat het armoedebeleid effectief is. Daarom wil de raad beter zicht krijgen op de positie van de lage inkomens
en op de vraag of het minimabeleid echt
helpt. Het Nibud (het Nationaal Instituut
voor Budgetvoorlichting) kreeg de
opdracht dit uit te zoeken.
Begin dit jaar presenteerde het Nibud de
onderzoeksresultaten. Daarin werd geconstateerd dat de inkomensondersteuning
in Apeldoorn een duidelijk positief effect
heeft op de minima, ook in vergelijking
met andere gemeenten.
Een belangrijk punt van aandacht is wel
dat de mensen met een inkomen tussen
120 en 150 procent van het minimum het
vaak moeilijker hebben, omdat zij nauwelijks of niet in aanmerking komen voor
allerlei toeslagen en regelingen.
Hierdoor kan er sprake zijn van een armoedeval. Deze situatie kan bijvoorbeeld ontstaan als iemand eerst in de bijstand zit en
dan een iets hoger inkomen krijgt als hij
aan het werk gaat. Per saldo kan iemand er
dan ineens op achteruitgaan.
Een ander groot probleem vormen de
zorgkosten voor met name alleenstaanden en (eenouder-)gezinnen met kinderen. Gezinnen met kinderen zijn sowieso
het meest kwetsbaar. Het Nibud adviseert
om daar meer aan te doen via bijvoorbeeld

een verhoging van de Kidskaart.
De gemeenteraad heeft het Nibudonderzoek besproken met vele organisaties die zich inzetten voor de minima.
Hieruit bleek dat de onderlinge afstemming en voorlichting verbeterd kan worden. Veel formulieren zijn voor de doelgroep te ingewikkeld en verschillende
regelingen om te helpen zijn onbekend.
Gehandicapten en ouderen
Een ander probleem dat vaak voorkomt
heeft te maken met de veranderingen in
de zorg. De kosten kunnen fors toenemen
als gevolg van een hogere eigen bijdrage,
de lagere vergoeding voor medicijnen en
bijvoorbeeld het duurder worden van de
regiotaxi. Gehandicapten, maar ook ouderen hebben door deze stapeling van extra
kosten meer problemen om rond te kunnen komen.
Het college en de gemeenteraad gaan aan
de hand van alle informatie de komende
maanden kijken hoe het minimabeleid
kan worden verbeterd. De SGP hecht hier
vanuit de optiek van christelijke naastenliefde zeer veel waarde aan. Voor ons is
dit een speerpunt. De overheid dient een
schild te zijn voor de zwakkere medemens.
Voor meer informatie: Geldzorgen.info en
www.tribuut.nl/apeldoorn-info-kwijtschelding
Henk van den Berge
fractievoorzitter

Apeldoorn wil meer mensen aan werk helpen
De gemeente wil met een nieuwe organisatie meer mensen sneller aan een
baan helpen. Het hebben van werk is
erg belangrijk om mee te kunnen doen
in de maatschappij.
Tot begin dit jaar was de gemeente via
het Werkplein Activerium en de sociale
werkvoorziening Felua actief bij het helpen van mensen aan werk. Maar er zat
mede door verandering van de wetgeving voor een deel overlap in de activiteiten van deze organisaties en daarom zijn
de taken herverdeeld.
Het Werkplein Activerium richt zich primair op inkomen en uitkeringen. Het
gaat daarbij onder meer om het ontwikkelen van beleid om mensen te laten
participeren en mee te laten doen in de
samenleving. Een belangrijk onderdeel
zijn uitkeringen als de bijstand. Tot het
Werkplein behoort ook de Stadsbank die

actief is op het gebied van schulden
zoals budgetbeheer en schuldhulpverlening.
Bij Felua werken nu circa 1300 mensen
die om een fysieke, psychische of sociale
reden een afstand hebben tot de
arbeidsmarkt. De organisatie zoekt werk
voor deze mensen en zorgt voor begeleiding. Een deel is actief in de productiehallen bij Felua, maar een steeds groter
deel is gedetacheerd bij gewone bedrijven of bij verschillende gemeenten.
Participatie
Het Activerium hield zich eveneens bezig
met reïntegratie van mensen op de
arbeidsmarkt. Maar aangezien dat de
primaire taak is van Felua gaan deze
taken over naar deze organisatie.
Belangrijk is wel dat er een goede
afstemming is. Daarom gaan Felua en
een deel van het werkplein Activerium

samen in een nieuw werkbedrijf onder
de naam Werkbedrijf Lucrato.
Het Werkbedrijf Lucrato zoekt werk
voor inwoners die direct of binnen een
jaar toe zijn aan die stap. Het
Werkplein Activerium focust ook op
werk, maar zet zich in voor inwoners
die (nog) niet in staat zijn om de stap
naar werk te maken. De organisatie
richt zich op bijvoorbeeld het vergroten
van de participatie van bijstandsgerechtigden. Soms kampen deze mensen met grote problemen, zoals enorme schulden die eerst moeten worden
aangepakt, voordat de stap naar werk
kan worden gemaakt.
Het hebben van werk is belangrijk.
Terecht vindt de gemeente dat iemand
via werk zijn maatschappelijke positie
kan verstevigen en dat het bovendien de
meest duurzame wijze van armoedebestrijding is.
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in gespre Michiel Kerpel
Iedereen mag hem wakker maken voor
een reep Tony Chocolonely. Maar wel in
de pure variant. Michiel Kerpel (29),
getrouwd, drie kinderen (6, 4 en 1),
secretaris van de SGP afdeling
Beekbergen, maakt zich zorgen over
populisme, klimaat en de president van
de VS. ,,Trump is zo onberekenbaar als
een klein kind.”
Wat doe je overdag?
,,Als journalist van het Reformatorisch
Dagblad schrijf ik voor jongeren en over
duurzaamheid en milieu. Sinds september
2016 mag ik de kar trekken van de jongerenredactie. Kits voor kinderen, Puntuit
voor jongeren van 12-25 jaar.”
Leuk werk?
,,Een enorme uitdaging. We willen jongeren tegengif bieden tegen de huidige,
wereldse cultuur. Op een vlotte manier
en met een leuk online platform, puntuit.
nl.”
Waar erger je je het meest aan in
Nederland?
,,Ik trek het even wereldwijd. Ik maak me
zorgen over de grimmige verhoudingen
tussen wereldmachten, het opkomend
populisme in de veelgeprezen, vrijgevochten Westerse democratieën, over de laksheid van de politiek in de aanpak van klimaatverandering. Ook de razendsnelle
ontwikkeling van de techniek jaagt me
soms angst aan. Het ergste zijn natuurlijk
de hemeltergende zonden, zoals de tienduizenden abortussen. Wat maken we er
als mensen samen een puinhoop van. De
geschiedenis balt zich samen naar het
einde.”
Wat zou je als minister-president als eerste doen?
,,Honderd kinderen en jongeren uitnodigen in Den Haag om te brainstormen
over de problemen van Nederland.
Bijzonder om te zien wat voor spectaculaire en innovatieve ideeën die gastjes
soms hebben.”
Op welk ministerie zou je graag de scepter zwaaien?
,,Op Infrastructuur en Milieu. Nederland
hoort bij de achterblijvers met het opwekken van duurzame energie. We moeten
koploper worden. En snel.”
Welke wereldleider zou je graag eens
spreken?
,,Eén keer raden! Donald Trump. Niet
omdat ik hem adoreer, maar om hem
stevig aan de tand te voelen. Als ik dat
dan tenminste durf. Haha… Hij lijkt zo

onberekenbaar als een klein
kind. Toch moet hij beseffen
dat-ie het machtigste land op
aarde bestuurt. Wat hij zegt
over en doet tegen klimaatverandering vind ik weinig
hoopgevend.”
Waarom SGP voor jou?
,,SGP? Logisch, toch…?!
Er zijn heel wat redenen te noemen. Ik denk dat de slogan van
Miele het heel kernachtig
samenvat: ,,Er is geen betere!””
Moet de SGP na de verkiezingen
in een kabinet stappen?
,,De SGP bewijst op lokaal niveau
over vaardige bestuurders te
beschikken. Daar zal het niet aan
liggen. En hoe leuk is het om een
Bisschop als minister van Onderwijs en
Geestelijk welzijn te hebben. Of een
Dijkgraaf op Landbouw, Water en Milieu.
Toch vraag ik me af of er geregeerd zal
kunnen worden zonder op ethische thema’s water bij de wijn te doen. Gods
Woord en de boodschap van het
Evangelie moet onverkort kunnen klinken.”
Een bedreiging voor de SGP-achterban?
,,Materialisme. Het bijbehorende consumptiepatroon conflicteert niet alleen
met Bijbels rentmeesterschap, maar
strijdt bovenal met de oproep alles te

Wat doe je op zaterdag?
,,Goede kans dat je me aantreft in de
moestuin. Er gaat niets boven groenten
uit eigen tuin. Bonen, wortels, aardappels, sla, erwten. Heerlijk! Of ik ga met de
kinderen de natuur in. Paddenstoelen
zoeken of zo.”
Welk boek heb je voor het laatst gelezen?
,,Ik lees er meerdere tegelijk. Het dikste
boek is de Institutie van Calvijn. Jammer
dat ik niet alles kan onthouden.”
Welke maatschappelijke discussie houdt
je bezig?
,,Ik volg de meeste maatschappelijke discussies. Over vluchtelingen, over politieke

SGP, er is geen betere!
verlaten en de Heere Jezus te volgen. Hoe
vast zitten jij en ik niet aan alles van deze
aarde? En hoe heerlijk zou het zijn om
dagelijks te wandelen met God en verlangend uit te zien naar de toekomende
stad?”
Waarvoor mogen ze je wakker maken?
,,Een lekkere reep Tony Chocolonely pure
chocolade.”
Hobby?
,,Tuinieren is mijn grootste hobby.”
Sport?
,,Fietsen naar het werk en in de lunchpauze tafeltennis.”

spanningen, over het levenseinde.
Jammer dat in al het verbale geweld het
klimaatdebat ondersneeuwt."
Welke Bijbelpassage spreekt je erg aan?
,,De Bijbel staat vol met indringende
tegenstellingen. Die raken mij. Zondegenade, dood-leven, duister-licht. Naar
aanleiding van de laatste zou ik mediteren
over Johannes 8 vers 12, waar de Heere
Jezus zegt: ,,Ik ben het Licht der wereld.”
Tegen de intense donkerheid van zondige
mensenharten schittert het genadelicht
van Christus.”
Gerard ten Voorde
redacteur
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College weer verrast door winkels aan Vlijtseweg
De detailhandel heeft het moeilijk en een
goede spreiding van winkels over de stad
staat onder druk. De SGP is dan ook verbaasd dat er voor de derde keer een uitbreidingsmogelijkheid aan de Vlijtseweg
aangevraagd is.
In 2016 bleek de komst van (mega)supermarkten aan de Vlijtseweg niet te stoppen. Op Vlijtseweg 182 werd de bestaande Dekamarkt vervangen door een megasuper, hoewel de gemeente dat niet
wilde. Pal daarnaast is nu een tweede
megasuper in aanbouw. Deze ontwikkelingen kwamen als een verrassing en de
gemeente had het nakijken, omdat er
door een fout van de ambtelijke dienst
niets tegen te doen was.
Ongewenst
In zowel schriftelijke vragen (januari 2016)
over de detailhandelsvisie als ook door het
stellen van actualiteitsvragen (november
2015) over het bestemmingsplan aan de
Vlijtseweg heeft de SGP haar zorgen en
vragen geuit over de ongedachte en ongewenste uitbreidingen van vierkante meters
supermarkt op de genoemde locatie.

In een brief (mei 2016) heeft het college
aangegeven dat met de kennis van nu er
andere besluiten genomen zouden zijn,
waarmee niet gewenste ontwikkelingen
aan de Vlijtseweg tegengehouden hadden
kunnen worden.
Een verdere winkeluitbreiding aan de
Vlijtseweg leek niet meer te kunnen. Maar
nu zijn er opnieuw zorgen omdat er een
voornemen is om daar ook een
Kruidvatfiliaal te vestigen, omdat de
gemeente mogelijk niet tijdig maatregelen
heeft genomen om dit te voorkomen.
De SGP heeft vorige maand met actualiteitsvragen in de gemeenteraad duidelijkheid gevraagd over de (on)mogelijkheden
die het bestemmingsplan daarvoor biedt.
Ook wilde onze fractie weten welke eventuele maatregelen het college nog kan en
wil nemen om dat te voorkomen.
Wethouder Stukker (CDA) heeft namens het
college aangegeven niet van plan te zijn
medewerking te verlenen. Ook denkt hij de
ontwikkeling tegen te kunnen houden.
Geloofwaardigheid
De komst van de megasupers aan de
Vlijtseweg kan ten koste gaan van de

Bevaarbaar Apeldoorns Kanaal te duur
De gemeente heeft al langere tijd de
ambitie om het Apeldoorns Kanaal
bevaarbaar te maken. Een onderzoek
van de stuurgroep Veluwekroon heeft
duidelijk gemaakt dat dit onbetaalbaar
is. De SGP onderschrijft deze conclusie
en is altijd al kritisch geweest, gezien
de enorme kosten voor dit niet noodzakelijke ‘plezier-project’.
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Een precieze berekening van de kosten
om het Apeldoorns Kanaal helemaal
bevaarbaar te maken, is er niet. Een van
de grove ramingen laat zien dat het
bevaarbaar maken van het Apeldoorns
Kanaal van Hattem tot Dieren wel 175
miljoen euro kan gaan kosten.
Onderdeel van de plannen is een zogenaamde ‘boat conveyor’. Dit is een soort
lopende bandconstructie waarop boten
met een lengte van maximaal 20 meter
via een brug over de A50 kunnen worden
getransporteerd. De kosten hiervan
worden op 14 tot 17 miljoen euro
geschat.
Het college van B&W heeft in 2015 overleg gevoerd met de zes gemeenten en
andere betrokken partijen. De hoop was
dat met een goede samenwerking het op
termijn mogelijk zou zijn het Apeldoorns

Kanaal helemaal bevaarbaar te maken.
Onze gemeente wil 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.
Het doel van dit alles is de toeristische
recreatieve kracht van Apeldoorn te versterken. In de gemeenteraad is een meerderheid voor het bevaarbaar maken van
het Kanaal. Vorige maand gaven met name
het CDA en Lokaal Apeldoorn aan dat het
college daar meer werk van moet maken.
Zondagsrust
De SGP vindt het goed dat het Kanaal op
verschillende punten wordt verfraaid en
ook dat er kleinschalige recreatiemogelijkheden zijn. Maar de kosten om het
Kanaal helemaal bevaarbaar te maken
zijn enorm hoog. Voor dat doel heeft de
SGP niet zoveel miljoenen over. Wij hebben liever meer geld voor bijvoorbeeld
sociale minima, mantelzorg, wegenonderhoud of een tunnel onder de Laan van
Osseveld.
Daarnaast verwachten we dat de toename van pleziervaart de zondagsrust verder onder druk zal zetten. Die totaalprijs
is voor de SGP te hoog.

omliggende winkelcentra. Dat wil de
gemeente terecht voorkomen. In de
detailhandelsvisie is het uitgangspunt dat
vrijwel elke Apeldoornse burger op loopafstand boodschappen moet kunnen
doen. Daarom wil de gemeente de huidige
fijnmazige winkelstructuur met winkelcentra in de wijken behouden. Ook de SGP
vindt een fijnmazige winkelstructuur
belangrijk en betreurt het dat dit mede
door de ontwikkelingen aan de Vlijtseweg
steeds verder onder druk komt te staan.
Onze conclusie na de beantwoording van
de actualiteitsvragen is dat de gemeente
de situatie aan de Vlijtsweg onderschat
en er geen grip op heeft.De mogelijkheden om verdere uitbreiding van vierkante
meters detailhandel op Vlijtseweg
184 tegen te gaan, zijn mogelijk niet tijdig
en volledig benut. De SGP betreurt dat en
vindt dat de geloofwaardigheid van de
gemeente in het geding is. Wat ons
betreft moet er zorgvuldig
nagedacht worden over
een vervolg.
Jan Kloosterman
raadslid

Bouwmarktketen
Hornbach versneld
naar de Voorwaarts
Het college heeft overeenstemming
bereikt over de voorwaarden waaronder
Hornbach op de plaats van de Americahal
mag komen aan de Voorwaarts. De SGP
vindt een goede spreiding van winkelcentra over de stad en een vitale middenstand van groot belang.
Als de raad de plannen goedkeurt, komt
er op de Voorwaarts een Hornbach, een
grote Duitse bouwmarktketen. Al in
december 2013 werd bekend dat
Hornbach belangstelling had voor een
locatie in Zuidbroek.
In juni 2014 werd duidelijk dat de ontwikkelaar van de Voorwaarts mogelijkheden zag
Hornbach op de Voorwaarts te vestigen. De
aanpassing van het bestemmingsplan en de
aanvraag van een omgevingsvergunning
worden nu gelijktijdig in gang gezet.
De SGP vindt dat de komst van Hornbach
niet te veel ten koste mag gaan van de
bestaande middenstand. Dat willen we
bereiken door maatregelen die vitale winkelcentra in de wijken beschermen.
Betaalbaar parkeren in de directe nabijheid van winkelcentra en goede toegangswegen zijn daarbij belangrijk.

Apeldoorn als comfortabele gezinsstad
Eén van de grote ambities van dit college
is om van Apeldoorn een zogenaamde
”comfortabele gezinsstad” te maken. Dat
klinkt de SGP als muziek in de oren. Het
college had een notitie over deze ambitie
voorbereid en daarover werd onlangs
gesproken. Het college vond bij de SGP
een positieve grondtoon, maar de fractie
kraakte wel een aantal kritische noten.
De notitie was erg gericht op het aantrekken
van gezinnen naar onze gemeente.
Apeldoorn wil hoog scoren in de lijstjes. Op
zich is dat een nobel streven. Echter, er kunnen ook relatief weinig gezinnen zijn, terwijl
je toch een comfortabele gezinsstad bent.
Het is ook comfortabel als er een gezonde
mix van verschillende leeftijdsgroepen en
doelgroepen in de gemeente woont.
Geborgenheid
Specifieke aandacht heeft de fractie
gevraagd voor sociale veiligheid en geborgenheid. In onze maatschappij zijn er
helaas veel ontwrichte gezinnen, soms ook
het gevolg van vechtscheidingen. Warmte

en geborgenheid zijn dan de kernwoorden.
Welke taak heeft de overheid voor de
gezinnen? De notitie ademde daarin een
andere geest dan welke de SGP voorstaat.
We hebben daarover het volgende gezegd:
,,De overheid hoeft de opvoeding van ’s
ochtends vroeg tot ’s avonds laat niet over
te nemen. Ouders en gezinshoofden hebben hierin allereerst hun eigen verantwoordelijkheid. Het gezin is een samenleving in
het klein, waar het in principe zonder of
met zo min mogelijk directe bemoeienis
van de overheid goed moet gaan.”
En ja, het gaat in de notitie over een comfortabele stad. Maar voor de SGP horen
de dorpen er nadrukkelijk bij. Zij ontbreken nagenoeg geheel. Het gezin als kleine
gemeenschap is onderdeel van een grotere gemeenschap (het dorp, de wijk) en
pas daarna de stad en gemeente. De
voorzieningen (primair denken we dan
aan onderwijs, speelvoorzieningen, en
dergelijke) moet daarom ook in de dorpen
blijvende aandacht hebben, zodat er een
goede leefomgeving blijft bestaan.
Onlangs zagen we daar nog een goed voor-

beeld van. Er was goede samenwerking tussen JIP, Stimenz, kerken, sportverenigingen
en scholen bij het project ”30 dagen zonder
alcohol” in Uddel. Goed voorbeeld doet
goed volgen. Daarmee toon je echt een
comfortabel gezinsdorp te willen zijn!
Betaalbare woningen
Dat Apeldoorn niet bij alle lijstjes goed
scoort, wordt als vervelend ervaren. Zo trekken bijvoorbeeld veel jongeren weg, omdat
er niet zoveel opleidingsmogelijkheden zijn.
De fractie begrijpt dat en steunt de aanpak
van de gemeente om hier aan te werken. We
hebben wel nadrukkelijk benoemd dat dit
een gezamenlijke verantwoordelijkheid met
inwoners, verenigingen en instellingen is.
Ook hebben we aandacht gevraagd voor voldoende betaalbare woningen, met name
voor kwetsbare groepen. Gezinsstad klinkt
tegenwoordig misschien
‘soft’, maar het is écht de
toekomst. Gewoon in
Apeldoorn!
Sander Kok
fractievertegenwoordiger

Toekomst van Kamp Nieuw-Milligen onduidelijk
Defensie verplaatst dit jaar een groot
deel van de activiteiten van Kamp
Nieuw-Milligen naar andere locaties.
Vanwege bezuinigingen worden diverse
kazernes afgestoten. Dat betekent dat
het Rijk op zoek gaat naar een nieuwe
bestemming voor de kazerne. De
gemeente Apeldoorn is gevraagd
om mee te denken over de toekomst.
Op 21 augustus 1860, dus ruim 150
jaar geleden, is het kamp in gebruik
genomen. Op verzoek van koning
Willem III werd de locatie gebruikt
om nieuw aangekochte paarden te
trainen. In het begin van de 20e
eeuw kwam er ook een noodlandingsterrein voor vliegtuigen.
Volgens oude verhalen is deze al
gebruikt tijdens de spanningen in de
Eerste Wereldoorlog. In de Tweede
Wereldoorlog hebben de Duitsers
nog gebruik gemaakt van het kamp.

bron van werkgelegenheid geweest, zeker
ook voor mensen uit Uddel en de buurtschappen.
De grond is eigendom van het Rijk, maar
de provincie Gelderland en de gemeente
Apeldoorn zijn gevraagd om mee te den-

zijn alternatieven genoemd rondom duurzaamheid, bijvoorbeeld de aanleg van een
zonnepark. Het kamp is ook in beeld als
nationale crisislocatie bij een eventuele
ramp.
De SGP heeft aangegeven dat defensie op
de kazerne mag blijven. Mogelijk
wordt er na de verkiezingen voor de
Tweede Kamer extra geld beschikbaar gesteld voor de krijgsmacht.
Ook heeft de fractie nadrukkelijk
aandacht gevraagd voor de bewoners in Meerveld en NieuwMilligen. Dat zijn kleine gemeenschappen. Als er heel veel bezoekers komen op de locatie van het
kamp, zal dit zijn weerslag hebben
op de omwonenden.
Extra woningen
De SGP-fractie heeft nog een alternatief aangedragen: mogelijk kan
een gedeelte van het kamp teruggegeven worden aan de natuur in
ruil voor extra woningen in het dorp Uddel.
Eerst is ‘Den Haag’ aan zet; pas over
enkele jaren wordt de toekomst van het
kamp concreter. De gemeente Apeldoorn
zal dan via een bestemmingsplanwijziging
opnieuw na moeten denken over de toekomst van deze prachtige, historische
locatie in onze gemeente.

het Air Operations
Op het Kamp is tegenwoordig alleen
Foto: Defensie
Control System nog gevestigd.

Buitensport
Na de oorlog waren hier de landmacht, de
Koninklijke Marechaussee en een operationeel ondersteuningscommando actief.
Tegenwoordig is alleen het Air Operations
Control System nog op het kamp gevestigd. De kazerne is altijd een belangrijke

ken over de toekomst van het terrein. Het
college heeft hiervoor een brief gestuurd
naar de minister en vroeg in een PMA
advies aan de gemeenteraad.
Apeldoorn wil in ieder geval iets met het
groene karakter van de omgeving.
Mogelijk zou een outdoorpark voor buitensport op deze locatie geschikt zijn. Ook

11

Uw onderneming
beter beheersen met
ﬂexibele randvoorwaarden?
Denk dan aan de
zelfstandig controller!

C.W.L. (Cornelis) van Kralingen MSc.
T: 06-553 48 982
E: Cornelis@Control4MKB.nl

E info@depatersloopwerken.nl | T 055 506 14 02

Specialisten in Gazon!
schutgroenvoorziening.nl
Apeldoorn | T (06) 404 262 78 | info@schutgroenvoorziening.nl
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Transferium bij De Cantharel?
Een permanente oplossing voor de verkeers- en parkeerproblemen in ApeldoornWest laat nog even op zich wachten.
Binnenkort komt het college met een uitgewerkt plan om langer gebruik te maken
van de ‘overloopvelden’ bij AGOVV. Maar
inmiddels zitten de bewoners ook niet
stil. Zij hebben een interessant plan voor
een transferium gelanceerd, vindt de SGP.
Door de aanwezigheid van een groot aantal
attracties (Apenheul, park Berg en Bos,
Julianatoren, Paleis Het Loo) is er in de
zomer veel verkeer aan de westkant van
Apeldoorn. Dat leidt regelmatig tot overlast
en ongewenste situaties.
Een tijdelijke oplossing is gevonden.
Voetbalvelden van AGOVV worden ingezet
als extra parkeerplaats. Die oplossing
stuit echter op veel bezwaren van de buurt.
De toegang tot deze velden gaat via de
Harpweg, een smalle bosweg, die niet is
ingericht voor dit doel. Deze oplossing zorgt
regelmatig voor onveilige situaties.
Door de werkgroep Asselsestraat e.o. is nu
een alternatief plan gelanceerd. De oplossing oogt simpel. Braakliggend terrein aan
de Europaweg kan ingezet worden als parkeerplaats. Met een shuttlebus kunnen
bezoekers dan naar Apenheul en park Berg

en Bos worden gebracht. De eigenaar van
het terrein (nabij De Cantharel) wil meewerken. Ook lijken de kosten fors lager dan een
aantal alternatieven welke door de gemeente zijn aangereikt.
Draagvlak
Daar komt bij dat het plan mede wordt
ondersteund door de wijkvereniging Berg &
Bos en de wijkraden De Sprengen en Brink
en Orden. In totaal vertegenwoordigen zij
zo’n 30.000 inwoners. Aan draagvlak voor
het plan ontbreekt het dus niet.
Voor de SGP en de ChristenUnie was dit
reden om het college te vragen of dit plan al
op korte termijn haalbaar zou zijn. Ook de
VVD had hierover vragen gesteld. Tevens
vroegen we of het mogelijk is om deze optie
al dit jaar als pilot uit te voeren, zodat de
raad op een later moment een zorgvuldige
afweging kan maken.
Wethouder Kruithof (PvdA) gaf aan dat hij
serieus naar het plan zal kijken, maar dat hij
verwacht dat het niet op korte termijn uitvoerbaar is. Voor de langere termijn zou het
wel een geschikte oplossing kunnen zijn.
Eind maart praat de raad hier opnieuw over.
Sander Kok
fractievertegenwoordiger

SGP: Overlast Westpoint aanpakken
Omwonenden van het verpauperde kantoorgebouw Westpoint klagen over veel
overlast. De politie wil volgens hen niet
optreden. De SGP vindt dat dit wel
moet en heeft daarom de burgemeester
om uitleg gevraagd.
Al jarenlang staat het kantoorgebouw
Westpoint aan de Handelstraat (het
voormalige stadskantoor) leeg. Vorig
jaar mei was er een plan voor de bouw
van een supermarkt op die locatie, maar
een raadsmeerderheid wilde dit niet
omdat het in strijd was met de afspraken uit de detailhandelsvisie.
Een van de punten die toen ook speelde
was dat omwonenden aangaven dat er
veel overlast in en om het gebouw was. Er
werd bijvoorbeeld in drugs gedeald, hangjongeren intimideerden de omgeving en
jongeren sloopten in het pand allerlei dingen. De raad gaf toen richting het college
aan dat de overlast moest worden aangepakt. Dat werd toegezegd.
Begin dit jaar kreeg de gemeenteraad brieven van omwonenden waarin zij aangaven
dat er nog steeds veel overlast is en dat de
politie niet wil optreden. Bellen met klach-

ten naar de meldkamer zou zinloos zijn,
omdat de politie zegt niet meer te willen
komen. Ook doet de gemeente volgens de
omwonenden weinig tegen de verdergaande verpaupering van het gebouw.
Voor de SGP was dit alarmsignaal reden
om direct bij het college aan de bel te
trekken. Er was immers vorig jaar duidelijk afgesproken dat de overlast zou worden aangepakt. De fractie vindt dat we
woord moeten houden.
In de raadsvergadering in januari vroeg de
SGP aan het college wat er door de politie
wordt gedaan om de overlast tegen te
gaan. Burgemeester Berends (portefeuillehouder openbare orde en veiligheid) gaf
aan niet van de problemen te weten. Hij
vond het wel belangrijk dat mensen hun
klachten aan de politie doorgeven.
Berends heeft de kwestie inmiddels met
onder andere de politie en de eigenaar
van het pand besproken. Er is nu een
beter toezicht. Hopelijk is de overlast voorbij. De SGP vindt het belangrijk om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren.

Samenwerking school
en jeugdhulp bij
passend onderwijs
loopt steeds beter
Gemeenten en schoolbesturen moeten
door de Wet passend onderwijs hun
beleid rond jeugdhulp op elkaar afstemmen. Samenwerking is daarbij onmisbaar.
In Apeldoorn loopt dit steeds beter, al is
er verbetering mogelijk in de afstemming
tussen zorgaanbieders en scholen. De
SGP is blij met de betere samenwerking
en wil het tegengaan van thuiszitters
voortvarend aanpakken.
De Wet passend onderwijs en de Jeugdwet
verplichten schoolbesturen en gemeenten
om samen te werken in hun aanbod voor
individuele kinderen en gezinnen. Daarbij
heeft de school de verantwoordelijkheid voor
passend onderwijs. De gemeente is verantwoordelijk voor het lokale jeugdbeleid,
om de nodige jeugdhulp beschikbaar te hebben. Kinderen die jeugdhulp nodig hebben,
maken in het onderwijs ook vaak gebruik van
extra ondersteuning. Het onderwijs en de
jeugdhulp moeten daarom hun aanpak op
elkaar afstemmen. Dat vraagt een open
communicatie over elkaars werkwijze.
Er komen op scholen steeds vaker leerlingen die last hebben van belemmerende
factoren, zoals psychosociale problematiek en thuisproblematiek die van invloed
zijn op hun schooltraject. Bij een grotere
hulpvraag is het risico op thuiszitten ook
groter. Thuiszitten is niet gewenst omdat
ieder kind met het oog op zijn toekomst
onderwijs nodig heeft.

Henk van den Berge

Extra inzet
In Apeldoorn lijkt de daling van het aantal
thuiszitters niet verder door te zetten. In
onze gemeente waren er in 2015-2016 35
nieuwe thuiszitters naast de 9 thuiszitters
die bij de start van het schooljaar al in beeld
waren. In 24 gevallen is er een goede oplossing gevonden, zodat deze leerlingen niet
meer thuiszitten. Een verdere daling van het
aantal thuiszitters vraagt om extra inzet.
Kernteams of zorgadviesteams zijn daarvoor
belangrijk en deze zijn inmiddels op alle
scholen in Apeldoorn actief.
Een knelpunt is dat scholen een wettelijke
zorgplicht hebben, maar zorgaanbieders
niet. Dat geeft soms te veel vrijblijvendheid voor zorgaanbieders om te komen tot
één kind met één plan. Vanuit de gemeente moeten betere afspraken gemaakt worden in de contracten met zorgaanbieders.
De SGP onderstreept het belang hiervan
en wil dat zorgaanbieders pas stoppen als
de afgesproken doelen echt bereikt zijn.
Leerlingen mogen niet het kind van de
rekening worden.
Jan Kloosterman

fractievoorzitter

raadslid
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Bedrijf moet energie besparen
Volgens de Wet milieubeheer zijn bedrijven verplicht om alle energiebesparende
maatregelen te treffen die ze binnen vijf
jaar kunnen terugverdienen. Toch gebeurt
dit helaas nog maar weinig. De omgevingsdienst gaat deze bedrijven daarom,
in opdracht van de gemeente, een duwtje
in de rug geven. Of in het uiterste geval
handhavend optreden.

gekeken of men al maatregelen heeft
getroffen die staan op de zogenaamde
”lijst van erkende maatregelen”. Daarbij
kan worden gedacht aan het gebruik van
spaarlampen, thermostaatkranen, een
hoogrendementsverwarmingsketel
of -koelmachine enz. Is dat nog niet
gebeurd dan worden de bedrijven daar
vriendelijk, doch dringend op gewezen.

Zowel landelijk als provinciaal en gemeentelijk zijn er afspraken gemaakt om meer
duurzame energie op te wekken en om
energie te besparen. Deze energieakkoorden zijn ook door veel bedrijven ondertekend.
Toch blijkt het nog niet zo vanzelfsprekend te zijn dat bedrijven zich inzetten om
energie te besparen. Om op dit vlak een
stap verder te komen, gaat de
Omgevingsdienst Veluwe-IJssel (de vroegere milieudienst van de gemeente) deze
bedrijven ,,stimuleren waar dat kan en
handhaven waar dat moet”.
Daarbij wordt begonnen met de 1250 grotere bedrijven die volgens de Wet milieubeheer al sinds jaar en dag verplicht zijn
om actie te ondernemen. Deze bedrijven
worden de komende jaren vaker bezocht,
te beginnen bij de grootverbruikers van
energie, zoals zwembaden en sauna’s.
Bij alle bedrijven wordt in eerste instantie

Boete
Ook andere ideeën worden aan de hand
gedaan. En als bij een volgend bezoek
blijkt dat er nog geen stappen zijn gezet,
wordt handhavend opgetreden en desnoods een boete opgelegd. Gelukkig blijkt
dat de meeste bedrijven eigenlijk wel willen, maar dat ze de beslissing voor zich
uitschuiven, omdat ze niet precies weten
wat de beste maatregel is. Een stimulerend duwtje in de rug is dan vaak al
genoeg.
Toch is deze opdracht van de omgevingsdienst nog niet zo eenvoudig uit te voeren. Deze moet namelijk zelf zien uit te
vinden welke bedrijven veel energie verbruiken en dus onder de Wet milieubeheer vallen. En dat is mede door privacybescherming niet gemakkelijk.
Evert Mulder
fractievertegenwoordiger

Weer meer geld naar cultuur
Opnieuw steekt Apeldoorn veel geld in
de culturele sector. Het grootste deel
daarvan gaat naar gebouwen, al wordt er
ook 520.000 euro structureel aan culturele activiteiten besteed.
Er is in de achterliggende jaren bezuinigd op
subsidies voor de culturele sector. De effecten bleken enorm mee te vallen. Toch kiest
een ruime raadsmeerderheid ervoor om
weer meer geld in de culturele sector te steken.
Een aantal culturele instellingen kampt met
hoge kosten voor hun gebouwen. Het gaat
hierbij vooral om de gebouwen in het
Cultuurkwartier (Coda, Gigant, Markant en
ACEC) en schouwburg Orpheus. De lasten
voor huisvesting kosten samen 6 miljoen
euro van de in totaal 12 miljoen euro subsidie die de gemeente aan de vier grote culturele instellingen geeft. Voor aanpassing en
modernisering van deze huisvestiging wordt
eenmalig 1,5 tot 2 miljoen euro ingezet.
De fusie tussen Gigant en Markant is in gang
gezet. Financiële nood noodzaakte hiertoe.
Dat kost de gemeente structureel 300.000

euro. Gigant en Markant beweren vooral te
fuseren om een beter cultuuraanbod te kunnen bieden. In hun eigen woorden willen ze
een cultureel huis waar: ,,Het beste dat
Nederland te bieden heeft op het gebied
van popmuziek, film, jong theater, dans, literatuur en beeldende kunst te zien en te
beleven is.” De SGP vreest echter dat de
gemeente ook na de fusie telkens opnieuw
financieel zal moeten bijspringen.
Het ontwikkelen van creatieve talenten is
een mooie en goede scheppingsgave. Het is
wat de SGP betreft echter geen opdracht
voor de overheid om veel gemeenschapsgeld in te steken in een groot cultureel aanbod.
Daar komt bij dat er regelmatig culturele
activiteiten op zondag plaatsvinden en dat
de inhoud van het aanbod Bijbels niet verantwoord is. De gekozen richting in het
cultuurbeleid kunnen we op hoofdlijnen
daarom niet steunen. Wel dragen we
muziekonderwijs en de bibliotheken een
warm hart toe!
Jan Kloosterman
raadslid

re-tweet
#VóórStemmers
@Apeldoorn
Een studentenleven is druk. Deadlines
in theorie en praktijk wisselen elkaar
continue af, met als gevolg dat veelal
vergeten wordt op 15 maart aanstaande te gaan stemmen. Studenten (lees:
jongeren) zijn de kleinste groep stemmers; dat cijfer kan omhoog.
Het excuus dat er geen stemlokaal op
de route ligt, gaat niet op. De gemeente opent 15 maart maar liefst 96 stembureaus. Je komt er altijd wel langs
ééntje en slechts één is voldoende om
plechtig en gewichtig je grondwettelijk
burgerrecht te deponeren in een container. Het kleuren duurt echt geen
hele middag en voor een potlood
wordt gezorgd.
En dan de keuzemogelijkheden: 28
partijen met 1114 unieke kandidaten.
Bekende en onbekende namen, verstandige volksvertegenwoordigers en
grapjassen voor wie dit ambt wellicht
minder geschikt is.
Wat opvalt is een enclave oranje stropdassen met een positief verkiezingsprogramma. Zij staan vóór het leven,
vóór nette woorden, vóór gezond
omgaan met geld, vóór het gezin, vóór
elkaar, vóór planten en dieren, vóór
veiligheid, vóór Israël, vóór een rustige
zondag en vóór een christelijk
Nederland.
Wat wil je nog meer? Een uitleg hierover? Ga maar lezen: zesennegentig
pagina’s verkiezingsprogramma wachten op je. Of je komt ook naar een verkiezingsbijeenkomst in de buurt en
vraagt het de heren zelf.
Stemmen is een recht. Dat heb je en
gebruik het dan. Studenten vallen in
de grootste groep zeurders over het
huidige politieke klimaat. Terecht of
niet, op 15 maart kun je wat veranderen. Ga stemmen en zet het land naar
jouw hand. Stem je niet? Dan mag je
ook niet zeuren.
Ik stem. Vóór.
Stephan Wiegman

15
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• Financieel advies
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