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Apeldoorn moet niet overmatig  bruisen 
Apeldoorn moet niet overmatig bruisen, 
maar juist vriendelijk ruisen, zeggen 
SGP’ers Henk van den Berge en Jan 
Kloosterman. De SGP kiest liever voor 
een stad met groen, rust en ruimte, dan 
voor allerlei luidruchtige bier- en 
muziekfestijnen.

De gemeenteraad heeft zich medio juni 
gebogen over de Voorjaarsnota. Hierin 
geeft het college een voorzet voor de 
Meerjarenbegroting die later in het najaar 
ter tafel komt. Vier thema’s staan cen-
traal: samenleven, duurzaamheid, binnen-
stad en revitalisering.
De SGP heeft ingestemd met de 
Voorjaarsnota. Met duidelijke kantteke-
ningen. ,,Er valt het nodige op de nota af 
te dingen”, stelt fractievoorzitter Van den 
Berge.

Wat valt op in de Voorjaarsnota?
Henk: ,,De Voorjaarsnota bestaat voor 
een flink deel uit heel algemene 
beschouwingen. Het college kiest geen 
duidelijke koers. De echte keuzes moe-
ten nog worden gemaakt. Ook had de 
SGP meer concrete voorstellen gewild.”
Jan: ,,Ik kan met deze nota het klimrek 
niet op. Als raadslid wil je links of 
rechts in een klimrek kunnen klimmen. 
Maar deze nota is een zandbak, zonder 
klimrek. Ronkende teksten produceren 
is mooi, maar ik kan hier niet zoveel 
mee.”

Het college wil de binnenstad laten brui-
sen. En de SGP?
Henk: ,,Het college wil veel meer leven in 
de binnenstad zoals met evenementen. 
Wij vinden de nadruk op de binnenstad 
echter geforceerd overkomen. Apeldoorn 
is geen Amsterdam. Onze gemeente heeft 
z’n eigen sfeervolle karakter. De SGP wil 
de binnen-
stad daarom 
niet laten 
bruisen, 
maar laten 
ruisen. De 
binnenstad 
moet aan-
trekkelijk en 
gezellig zijn 
met mooie 
winkelstra-
ten, terras-
jes en 
bloembak-
ken.”
Jan: ,,De 
kracht van 
Apeldoorn is 
rust, ruimte 
en groen. 
Apeldoorn 
moet 
geluidsover-
last van eve-
nementen niet oprekken in tijd en decibel-
len.”

Wat doet de SGP aan de geringe aan-
dacht voor de dorpen?
Henk: ,,De Voorjaarsnota noemt de bin-
nenstad 77 keer, de dorpen slechts een 
enkele keer. De SGP ziet daar een scheef-
groei, dorpen en wijken zijn óók belang-
rijk. Daarom hebben wij een motie inge-
diend om meer aandacht aan de dorpen 

te besteden. Helaas is deze met één stem 
verschil verworpen. Erg jammer.”

Met veertien voeten op tafel heeft de SGP in 
Apeldoorn zich tijdens een tweedaagse 
brainstormsessie voorbereid op de gemeen-
teraadsverkiezingen. Een heisessie op de 
Zeeuwse klei. Bezinnend en ontspannend. 
En knap gezellig!

De zee bruist, de zon straalt. Zeven SGP’ers 
(Henk van den Berge, Jan Kloosterman, 
Sander Kok, Evert Mulder, Dinant Geuze, 
Martijn Stufken en Gerard ten Voorde) strij-
ken eind juni neer in Kamperland (Zeeland), 
in een fraai zomerhuisje van een bevriende 
partijgenoot. Teambuilding heeft de SGP 
–misschien wel de gezelligste fractie van 
Apeldoorn– niet nodig. Veel kwaad kan het 
echter ook niet.
Het programma is strak georganiseerd met 
serieuze besprekingen in een informele 
setting. Koers, campagne, doelgroepen, 
alles wat maar enigszins met de gemeente-
raadsverkiezingen van maart 2018 te 

maken heeft, komt intensief aan de orde.
Vrijdagochtend staat na het ontbijt aller-
eerst een korte Bijbelstudie op het pro-
gramma. In de tuin, onder de parasol, bui-
gen de SGP’ers zich over Nehemia. Jan 
Kloosterman trekt lijnen naar de actualiteit. 
Afhankelijkheid van God en het gebed blij-
ken een cruciale rol te spelen in het optre-
den van de profeet.
Tijd voor koffie. In de buitenlucht volgt een 
bespreking over de mogelijke inbreng van 
de fractie na de verkiezingen. Belangrijke 
vragen zijn: Wat betekenen de uitgangspun-
ten van de SGP voor onze gemeente? Wat is 
goed voor de burgers van Apeldoorn? Wat 
zijn de uitdagingen? Waar zitten de knel-
punten? Wie verdient extra aandacht?
Na de middag verplaatst het programma zich 
naar een strandpaviljoen. Een stevige bries 
blaast witte schuimkoppen op de golven. De 
SGP’ers worden op het strand ongeveer 
gezandstraald. Kitesurfers komen iets ver-

derop los van het water. De SGP’ers blijven 
met beide benen op de grond. Niets nieuws.
Op het terras staat een nieuwe brainstorm-
sessie gepland. Maatschappelijke en sociale 
ontwikkelingen vragen een kritische door-
denking. Mét een vertaling in concrete poli-
tieke standpunten. De zorg om de kwetsba-
re medemens en veiligheid blijven hoog 
scoren op de politieke agenda van de partij.
De zon braadt en bakt. De SGP’ers houden 
op het terras het hoofd koel met een ijsje, 
een milkshake of een verfrissend drankje. 
Standpunten en speerpunten komen daar-
door steeds strakker uit de verf. Collega-
partijen kunnen hun borst natmaken.
’s Middag volgt een ontspannen activiteit, 
met een sightseeing in de omgeving. 
Leerzaam. We komen langs hoge windmo-
lens die, behalve energie, ook behoorlijk 
lawaai blijken te produceren. In de avond-
uren wacht een smakelijke maaltijd.
Zaterdag. De ochtendstond heeft goud in de 

SGP’ers met de voeten op tafel

SGP'ers Henk van den Berge (r.) en Jan Kloosterman kiezen liever voor een 

stad met groen, rust en ruimte, dan voor luidruchtige muziekfestijnen. Foto:GtV

2



 

ter kennisname 
Iedereen heeft inspiratiebronnen. Dat 
geldt ook in de politiek. Het college 
van burgemeester en wethouders heeft 
zich bij de voorbereiding op de 
Voorjaarsnota laten inspireren door de 
tekst ”Laten we durven” van de 
Vlaamse schrijfster Griet Op de Beeck. 
Zij schreef haar tekst na de aanslagen 
in Brussel vorig jaar.
Enkele passages: ,,Laten we graag zien 
omdat we dat kunnen, en leven –voluit 
en gretig– omdat wij dat mógen en het 
daarom dubbel zo goed moeten doen. 
(…) Laten we geen engelen zijn, maar 
als het kan toch ook geen duivels. 
Laten we mensen zijn. En helemaal 
onszelf worden, niet wie we denken 
dat anderen wilden dat we waren. (…) 
En laten we begrijpen wat de liefde is, 
onthouden dat dat alles is, of toch 
bijna. Laten we durven. Ja.”
Deze ,,indrukwekkende tekst” zijn vol-
gens het college woorden die ,,ons kun-
nen bemoedigen in ons menszijn en in 
ons samenleven en hoe wij de wereld 
en de toekomst tegemoet kunnen tre-
den.”
De tekst is het zeker waard om te over-
denken. De woorden hebben een diepe 
inhoud. Maar toch willen we er ook 
graag een andere ‘inspiratiebron’ bij 
betrekken.
In onze bijdrage aan de Voorjaarsnota 
hebben we het Bijbelboek Prediker aan-
gehaald. Daarin wordt net als in de 
tekst ”Laten we durven” aangegeven 
hoe de mens met de vele dingen die hij 
in zijn leven meemaakt moet omgaan.
Prediker wijst erop dat alles zijn 
bestemde tijd heeft, en dan volgt zijn 
boodschap: ,,Van alles wat gehoord is, 
is het einde van de zaak: Vrees God en 
houd Zijn geboden, want dit betaamt 
alle mensen.” 
Twee teksten, twee inspiratiebronnen: 
”Laten we durven” en ”Vrees God en 
houd Zijn geboden”. Gaat de laatste 
niet veel dieper en reikt die niet veel 
verder? 

Graag wensen wij u namens de fractie 
een goede vakantie toe.

Met vriendelijke 
groet, 

Henk van den Berge
fractievoorzitter
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Apeldoorn moet niet overmatig  bruisen 
Apeldoorn wil verschillende wijken revi-
taliseren. Eens?
Henk: ,,Wij staan daar volledig achter. 
Sommige delen van vooral De Maten vra-
gen om een opknapbeurt van groen, 
wegen en voetpaden. Het gaat om miljoe-
nen, maar het is belangrijk om tijdig in 
wijken te investeren.”
Jan: ,,Het gaat om een enorme bak geld, 
waarbij we ook investeren in cohesie en 
sociale netwerken. De SGP pleit voor een 
voortvarende aanpak. We moeten de bur-
ger daar vooral bij betrekken.”

Duurzaamheid is belangrijk in de nota. 
Terecht?
Jan: ,,Ja. De SGP is vanuit goed rentmees-
terschap tevreden met de aandacht voor 
duurzaamheid. De overheid kan de fikse 
opgave van energiebesparing en –opwek-
king echter niet alleen verwezenlijken. Ook 
burgers en bedrijven moeten hun steentje 
bijdragen. Apeldoorn moet absoluut een 
bijdrage leveren aan duurzame energie.”

Apeldoorn krijgt een AZC, terwijl integra-
tie niet soepel verloopt.
Henk: ,,De SGP vraagt daarom meer aan-
dacht voor integratie. We moeten ons hoofd 
niet in het zand steken voor de problemen. 
De landelijke aanpak functioneert volstrekt 
onvoldoende. Het integratievraagstuk is 
door de komst van asielzoekers alleen maar 
groter geworden. Apeldoorn moet daarom 
meer aandacht besteden aan integratie.”

Financieel staat Apeldoorn er beter voor.
Henk: ,,Klopt, maar de vraag is waar het 
college het geld nu in wil steken. 
Collegepartijen zullen dit najaar bij de 
behandeling van de laatste begroting van 
deze raadsperiode willen laten zien waar 
ze voor staan. Terwijl het in de 
Voorjaarsnota nog veel bij mooie woor-
den bleef, moeten er bij de verdeling van 
harde euro’s echt keuzes worden 
gemaakt. Dat wordt spannend.
Wij pleiten onder andere voor goede zorg. 
Voor bijvoorbeeld mensen die iets boven 
het minimum zitten, dreigen grote proble-
men. Ze komen niet in aanmerking voor 
allerlei regelingen, terwijl hun kosten stij-
gen. De overheid moet daar oog voor heb-
ben.
Belangrijk vindt de SGP ook dat de 
gemeente een sober financieel beleid 
heeft. Het gaat wel om belastinggeld.”

Koopzondagen zijn nog geen onverdeeld 
succes?
Jan: ,,Ondernemers vragen de gemeente 
om extra inspanningen voor de koopzon-
dagen. Apeldoorn is daarom bezig daar 
allerlei evenementen aan te koppelen. Wij 
zijn daar absoluut niet voor. De SGP vindt 
dat het college zichzelf serieus moet 
nemen en met een eerlijke evaluatie van 
de koopzondagen moet komen.”

Gerard ten Voorde
redacteur

SGP'ers Henk van den Berge (r.) en Jan Kloosterman kiezen liever voor een 

stad met groen, rust en ruimte, dan voor luidruchtige muziekfestijnen. Foto:GtV

mond. De SGP’ers bezinnen zich opnieuw met 
een beknopte Bijbelstudie. Nu over Esther. 

Sander Kok legt een concrete link naar de 
plaatselijke politiek. Met een spits naar het 

dragen van bestuurlijke 
verantwoordelijkheid. 
De SGP’ers storten zich 
vervolgens op een rijk 
gevulde Zeeuwse 
bolus. Het programma 
vermeldt nog één sessie. 
Over koers en kosten, 
over mensen en midde-
len, over doelgroepen 
en direct-mail. Nog een 
laatste aantekening, 
een allerlaatste opmer-
king en de SGP’ers ver-
trekken weer richting de 
Veluwe. 
De brainstorm zit erop. 
Nuttig én aangenaam.

Gerard ten Voorde
redacteur

Heisessie in Zeeland: (v.l.n.r. Sander Kok, Martijn Stufken, Evert 

Mulder, Dinant Geuze, Henk van den Berge en Jan Kloosterman. 

In de spiegeling van de deur staat fotograaf Gerard ten Voorde.



De raadswerkgroep ”Windenergie” heeft 
haar rapport over de (on)mogelijkheden 
van windenergie in Apeldoorn gepresen-
teerd. Op meerdere plaatsen in onze 
gemeente zouden windmolens kunnen 
komen. Bepalend is welke eisen we als 
gemeente hieraan stellen. De SGP vindt 
dat we in Apeldoorn zoveel mogelijk 
energie duurzaam moeten opwekken, 
maar niet tegen elke prijs. 

De Apeldoornse energiecoöperatie DeA wil 
drie windmolens plaatsen in 
Beekbergsebroek, het gebied ten zuiden 
van de snelweg A1. Dat stuitte op grote kri-
tiek van wijkraad Zuidoost (De Maten)  en 
bewoners van Beekbergsebroek.
De gemeenteraad heeft toen een pas op de 
plaats gemaakt en eind vorig jaar een 
werkgroep ingesteld die onderzoek moest 
doen naar de mogelijkheden en onmoge-
lijkheden van het plaatsen van windmolens 
in Apeldoorn. In de werkgroep zat Henk 
van den Berge als vice-voorzitter. 

Randvoorwaarde
Bij het onderzoek gold de belangrijke 
randvoorwaarde dat Apeldoorn op termijn 
energieneutraal moet zijn. De gemeente-
raad heeft dat uitgangspunt vorig jaar uit-
gesproken. Om dat doel te bereiken, 
wordt ingezet op energiebesparing en het 
gebruik van duurzame energiebronnen, 
zoals zonne-energie en windmolens. 

Als het gaat om windenergie is de afspraak 
dat in 2030 in Apeldoorn 4 procent van de 
energieopwekking uit windenergie moet 
komen. Bij een energieopwekking die op 
termijn volledig energieneutraal is, moet 8 
procent uit windmolens komen.
Medio juni presenteerde de werkgroep 
haar rapport, waarbij ook deskundige 
adviesbureaus waren ingeschakeld. De 
uitkomst van het onderzoek laat zien dat
er tussen de 20 en 1900 hectare grond 
binnen de gemeentegrenzen van 
Apeldoorn geschikt zou zijn voor wind-
energie. Binnen de bestaande wet- en 
regelgeving kunnen hier tussen de 0 en 
65 windturbines geplaatst worden.
Als de gemeente extra eisen stelt, zijn er 0 
tot 17 windmolens mogelijk. Die extra 
eisen betreffen met name: afstand tot 
woningen, natuur, hoogte en afmetingen 
van de molens, maatregelen om negatieve 
gevolgen van windturbines te verkleinen 
(geluid en slagschaduw) en voorwaarden 
voor (financiële) participatie van burgers. 
De eis met de meeste gevolgen betreft de 
geluidzone rondom windturbines, ofwel 
de afstand tot bebouwing. 
Als wordt gekeken naar het uitgangspunt 
dat in 2030 4 procent van de energieop-
wekking windenergie moet zijn dan gaat 
het om ongeveer twintig windmolens. 
Voor volledige energieneutraliteit op ter-
mijn gaat het om 8 procent windenergie, 
ofwel circa dertig windmolens.

Dergelijke aantallen zijn in principe moge-
lijk, gezien de bandbreedte voor windmo-
lens in Apeldoorn van 0 tot 65, maar dat 
is wel afhankelijk van de eventuele extra 
eisen. Als deze heel streng worden dan 
kunnen er geen windmolens komen. De 
tiphoogte (hoogste punt van de wiek) van 
de benodigde windturbines voor de 
Apeldoornse situatie kan overigens varië-
ren van 124 tot 230 meter.

Politieke keuze
Dit najaar moet duidelijk worden of er in 
Apeldoorn windmolens komen. De komen-
de maanden zijn er mogelijkheden voor 
inspraak van omwonenden en andere 
betrokkenen.
Vervolgens moet de gemeenteraad
rond oktober een besluit nemen of
er in onze gemeente windturbines mogen
worden geplaatst en ook welke eisen
daaraan worden verbonden. Als de raad 
voor windmolens is, moet het college op 
zoek naar geschikte locaties en die weer 
aan de raad voorleggen.
De SGP is blij met de helderheid die het 
rapport geeft. Onze politieke keuze moeten 
we nog bepalen. Daarbij gaat het om een 
balans tussen duurzame 
energieopwekking en de 
lasten die hierbij horen. 

Jan Kloosterman
raadslid

Mogelijkheden voor windenergie in Apeldoorn

Afvalscheiding hoort bij verantwoord gedrag
Afval moet gerecycled worden zodat de 
grondstoffen maximaal teruggewonnen 
worden. Dat is de belangrijkste doel-
stelling van het nieuwe afvalplan. De 
SGP steunt een goede afvalscheiding 
omdat dit hoort bij het verantwoord 
omgaan met de schepping. 

Met de voorstellen voor het nieuwe afval-
beleid "Recycleservice 2025" wordt een 
vervolg gegeven aan gescheiden afvalin-
zameling. Het college legt in het plan de 
Apeldoornse ambitie neer om te komen 
tot 80 kilo restafval (exclusief grofvuil) per 
persoon per jaar in 2020 en vervolgens 
tot 30 kilo per persoon in 2025. Hiermee 
wordt de lat hoger gelegd dan de landelij-
ke ambitie met het  VANG-programma 
(Van Afval Naar Grondstof), waarmee naar 
30 kilo in 2030 gestreefd wordt. 
In het nieuwe plan is "omgekeerd inza-
melen" een belangrijk uitgangspunt. Dat 
betekent dat je je restafval moet weg-

brengen. Papier, gft en de grootste en 
volumineuze stroom kunststoffen (samen 
met blik en drankpakken) wordt aan huis 
ingezameld. Dit zal nog steeds met de 
bestaande (grijze) 240 liter container 
gebeuren. Om deze verandering te bena-
drukken krijgt de grijze container een 
oranje deksel.
Uit de proef in Woudhuis-Osseveld om 
plastic bij de burgers thuis op te halen en 
op basis van berekeningen is duidelijk 
geworden dat een inzameling eens per 
vier weken niet voldoende is. Plastic 
neemt veel ruimte in waardoor de contai-
ner sneller vol is. Daarom zal de grijze 
container eens per twee weken geleegd 
worden. Dat geeft een hoog serviceniveau 
waardoor iedereen altijd zijn gescheiden 
afval kwijt kan. Daarbij zal ook een aparte 
luierinzameling nog verder uitgewerkt 
worden. Elke burger kan daarnaast koste-
loos 400 kilo grofvuil storten.
In het huidige restafval zit nog veel her-

bruikbaar kunststof. Hiervan is zeker 10 
kilo per persoon als grondstof herbruik-
baar. Vanaf 1 januari 2015 mag men in 
Apeldoorn ook blik (metalen) en drank-
pakken bij het kunststof doen. Alle ver-
pakkingen zijn via de juiste sortering (bij 
Suez in Rotterdam) uitstekend te recyclen. 

Groener en duurzamer
De SGP-fractie staat van harte achter de 
plannen. De ambitie is hoog, maar gezien 
het doel ook passend. Een verantwoord en 
goed gebruik van de schepping betreft 
zowel het gebruik van grondstoffen als het 
goed verwerken van ons afval.
Tegelijk moet dit niet te veel ten koste van 
de burger gaan. Daarom bepleit onze frac-
tie een goede service en voldoende invoe-
ringstijd om de nodige gedragsverandering 
bij onze burgers te laten ontstaan. Het 
nieuwe afvalplan voorziet daarin. Daarmee 
zijn we op weg naar een schoner, nog groe-
ner en duurzamer Apeldoorn.
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De toekomst van luchthaven Teuge wordt 
bedreigd door een nieuwe vliegroute. 
Apeldoorn protesteert scherp.

Om Schiphol te ontlasten, moet Lelystad 
Airport uitbreiden en moeten er voor deze 
luchthaven nieuwe vliegroutes bij komen. 
Voor de opstijgende vliegtuigen vanuit 
Lelystad richting het zuiden komt er een 
route ten westen van Apeldoorn. Voor de 
toestellen richting het oosten zal de route 
op een hoogte tussen de 6000 tot 9000 
voet (1800 en 2700 meter) over Teuge 
komen. 
Het gevolg hiervan is dat de vliegtuigen 
op Teuge onder de 5000 voet (1500 
meter) moeten blijven. Dat zou voor de 
rondvluchten wel kunnen, maar voor het 
parachutespringen niet. De parachutisten 
springen vanaf een hoogte tussen de 
9000 en 12.000 voet.
Als parachutespringen op Teuge niet meer 
mogelijk is, heeft dat grote consequen-
ties. De ruim 40.000 sprongen zorgen 
jaarlijks voor de helft van de inkomsten.
Als de parachutisten verdwijnen, is het
vliegveld niet meer rendabel te exploite-
ren. Hierdoor gaan dan de 250 banen op 
het vliegveld mogelijk verloren.
Een ander groot probleem van de nieuwe 
vliegroute is de geluidsoverlast. Omdat de 
Boeings en Airbussen boven Apeldoorn en 
de Stedendriehoek nog niet op voldoende 
hoogte zijn, wordt verwacht dat de inwo-
ners hiervan hinder zullen ondervinden.
Voor de gemeente Apeldoorn, die groot-
aandeelhouder is van vliegveld Teuge, en 
ook voor de luchthaven zelf kwam het 
bericht van eind juni over de nieuwe vlieg-
route volledig uit de lucht vallen. In een 

reactie heeft de gemeente samen met de 
buurgemeenten richting de verantwoorde-
lijke instanties scherp protest aangete-
kend.

Meer informatie
Ook de gemeenteraad wijst de vliegroute 
stevig van de hand. De SGP steunt de kri-
tiek. Op extra geluidsoverlast zit niemand 
te wachten. Onze fractie heeft gevraagd 
om meer informatie, ook over de rol van 

de provincie Gelderland omdat luchthaven 
Teuge beweert dat de provincie voor de 
vliegroute zou zijn.
Wij vinden dat moet worden bekeken of 
het voorstel nog kan worden aangepast. 
Of het protest helpt is de vraag. De belan-
gen van Schiphol en Lelystad Airport zijn 
groot. Maar hopelijk zijn er alternatieven.

Henk van den Berge
fractievoorzitter

Het voortbestaan van vliegveld Teuge staat door een nieuwe vliegroute op het spel. 
Foto: GtV

Nieuwe vliegroute grote bedreiging voor Teuge

Toch meer geld voor mantelzorgcompliment
Het mantelzorgcompliment stijgt toch 
naar 100 euro. De SGP vindt dit meer 
dan terecht.

Over het mantelzorgcompliment wordt 
al langer gediscussieerd in de 
Apeldoornse politiek. Er bestaat niet 
zozeer verschil van mening over het 
belang ervan. Alle partijen vinden het 
goed dat mantelzorgers voor hun vele 
werk jaarlijks een extraatje krijgen.
En de noodzaak is alleen maar toegeno-
men. Door de veranderingen in het soci-
aal beleid zijn mensen die veel zorg 
behoeven steeds meer aangewezen op 
structurele hulp van mensen die dichtbij 
hen staan. Vaak is dat de partner, maar 

het kan bijvoorbeeld ook een kind, 
vriend of buur zijn.
Al jaren bestaat de mogelijkheid om 
deze zogenaamde mantelzorgers als 
waardering jaarlijks eenmalig een 
bedrag te geven. Door de bezuinigingen 
is dat in Apeldoorn verlaagd naar 50 
euro.

Scherp pleidooi
De afgelopen twee jaar hield de 
gemeente echter een groot deel van het 
budget voor het mantelzorgcompliment 
over. De SGP probeerde het bedrag te 
verhogen, maar het college en een 
meerderheid van de raad vreesden dat 
het budget niet toereikend zou zijn.

Eind juni kwam het college met het 
voorstel voor een verhoging van 50 naar 
75 euro. Op zich mooi, maar ook met 
deze toename zou er nog een flink deel 
van het budget overblijven. Daarom 
voerde onze fractie een scherp pleidooi 
voor een verhoging naar 100 euro. Ook 
gemeentelijke adviesorganen en het 
ambtelijk apparaat hadden dat geadvi-
seerd.
Het college en aanvankelijk ook D66, 
VVD en CDA toonden zich terughou-
dend, maar uiteindelijk bleek gelukkig 
dat een raadsmeerderheid toch koos 
voor het hogere bedrag. Een dik ver-
diend compliment voor de mantelzor-
gers. 5
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Hendrik Willem Mesdagstraat 30

7312 LP Apeldoorn
06-11340565

info@visscherverbouw.nl
www.visscherverbouw.nl

Riva vanaf € 15.450,- (o.b.v. 5000 x 3500 mm, 
excl. glas en haard)

GENIETEN IN STIJL
Echt ontspannen doet u bijna nergens beter dan in een stijlvol buiten-

verblijf in uw eigen tuin. Zo kunt u van de vroege lente tot laat in de herfst 

genieten van het buitenleven op z’n best. Kies voor ambachtelijke kwaliteit 

van Bronkhorst. Wij vertalen uw wensen graag naar een ontwerp op maat. 

Van de fundering tot en met de verlichting nemen wij u alle zorg uit handen. 

Interesse? Kijk op bronkhorstbuitenleven.nl of bel 0577 - 75 09 44 voor 

een vrijblijvende afspraak.

elbertsengrafmonumenten.nl
tel. 0571-292657      Nijbroek

   levering 
  van elk gewenst
 grafmonument 
en toebehoren

Een passend grafmonument
uitzoeken kan heel moeilijk zijn.

Wij kunnen u bijstaan met persoonlijk
en deskundig advies en informatie.

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



Hij is gepokt en gemazeld in de politiek. 
Opereert kritisch én constructief. Henk 
van den Berge. Bij de komende gemeen-
teraadsverkiezingen trekt hij opnieuw de 
kar voor de SGP. ,,Ik zet me liever in voor 
burgers, dan voor bakstenen.”

De SGP kiest voor continuïteit. Henk van 
den Berge (56) is geen onbekende. Niet in 
de partij, niet in de raad, niet in Apeldoorn. 
De geboren Zeeuw, woonachtig in Apel-
doorn, geldt als een ouwe rot in het vak.
Henk volgt de plaatselijke politiek sinds 
1989 op de voet. Eerst als fractiemede-
werker, daarna als commissielid en sinds 
2002 als fractievoorzitter. Henk, afgestu-
deerd politicoloog aan de Erasmus 
Universiteit, is voor de vijfde keer geko-
zen als lijsttrekker. 
De adjunct-hoofdredacteur bij het 
Reformatorisch Dagblad is gewend om 
kritische vragen te stellen. En door te vra-
gen. Maar ook om te luisteren naar wat 
iemand juist niet zegt. Henk heeft zijn 
sporen in de politiek verdiend, onder 
andere als voorzitter van de enquêtecom-
missies over de misstanden rond Reesink 
en het grondbedrijf.

Moeilijk besluit om je opnieuw beschik-
baar te stellen?
,,Zo’n besluit neem je niet lichtvaardig, je 
moet daar serieus over nadenken. Heb ik er 
de belangstelling, de energie en de gezond-
heid voor? Uiteraard bespreek je het thuis 
en leg je het in het gebed de Heere voor.
Het raadswerk vergt zeker 14 uur per week, 
dat doe je er niet eventjes bij. Voorberei-
dingen, vergaderingen, werkbezoeken, con-
tacten met burgers, met kiesverenigingen, 
met dorps- en wijkraden. De uitslag is posi-
tief uitgevallen. Ik heb er zin in.”

Wat is de uitdaging?
,,De uitdaging is om vanuit Bijbelse uit-
gangspunten politiek te bedrijven. Vanuit 
mijn christelijke levensvisie vind ik het 
belangrijk een bijdrage leveren aan het 
besturen van Apeldoorn. Het gaat om 
Woord en daad. Bovendien interesseert 
politiek me erg. Het is een hobby.”

Wat zijn voor jou speerpunten?
,,Zorg, duurzaamheid en openbare orde en 
veiligheid vind ik erg belangrijk. Onder-
werpen die mensen rechtstreeks raken, 
hebben meer mijn belangstelling dan nota’s 
over wegen of woningbouw. Ik zet me liever 
in voor burgers dan voor bakstenen. 
Maar vaak kun je het niet los van elkaar 
zien. Ik was vice-voorzitter van de raads-
werkgroep Windenergie. Dat lijkt een puur 
technisch onderwerp, maar windmolen-
plannen raken inwoners en bovendien gaat 
het bij dit onderwerp om duurzaamheid.”

Wat is je grootste wens?
,,Mijn grootste wens is dat Apeldoorn 
terugkeert naar Bijbelse waarden en nor-
men. Het vrijgeven van de koopzondagen 
in de afgelopen periode is daarom een 
dieptepunt geweest.
Een praktische wens is een derde zetel in 
de raad. Onrealistisch is dat niet. De SGP 
heeft bij de vorige raadsverkiezingen een 
ruime tweede zetel behaald, dankzij 500 
stemmen extra. De waarde-
ring voor de SGP 
is groter, dan de 
omvang van onze 
achterban.” 

Waarom die grote 
aandacht voor 
zorg?
,,De overheid 
bezuinigt sterk op 
de zorg. Daardoor 
ontstaan regelma-
tig grote moeilijk-
heden, met soms 
een stapeling van 
problemen. De 
inkomsten dalen, 
de kosten stijgen. 
Niet iedereen kan 
daarbij terugvallen 
op een sociaal net-
werk.
Vanuit christelijke naastenliefde wil ik me 
graag inzetten voor minderbedeelden. De 
Bijbel geeft daar genoeg concrete aanwijzin-
gen voor. Draag zorg voor iedereen, maar 
vooral voor de kwetsbare medemens.”

Financieel heeft Apeldoorn z’n zaakjes 
weer enigszins op orde.
,,Gelukkig wel. We zien in Apeldoorn echter 
de drang om, na zware bezuinigingen, 
direct weer geld te steken in zaken die niet 
tot de kerntaken van de gemeente beho-
ren, zoals sport en cultuur. De SGP 
besteedt dat liever aan zorg. Wij helpen lie-
ver mensen die in de knel komen, dan 
sporters die hun contributie vaak zelf 
prima kunnen betalen. Beter een paar ton 
voor de verdubbeling van het zorgcompli-
ment voor mantelzorgers, dan voor de sin-
telbaan van atletiekvereniging AV ’34.”

Wat is je stijl van politiek bedrijven?
,,Een goede voorbereiding is essentieel. Een 
raadslid moet weten waar hij het over heeft. 
Deskundig, ter zake. Ik ben niet van de 
details, maar vooral van de hoofdlijnen.
Collegialiteit en humor vind ik ook belang-
rijk. We werken graag constructief samen 
met het college en andere fracties. Je moet 
open staan voor elkaar. We merken dat de 
inzet van de SGP wordt gewaardeerd. Verder 
blijft het belangrijk om duidelijk voor ogen te 

houden wat je doel is, ook principieel. 
In praktische zaken staan we open voor het 
compromis, bij gevoelige onderwerpen als 
koopzondagen, de komst van een casino of 
een groot sportevenement staan de principi-
ele bezwaren centraal. Vaak krijgen we daar-
bij nauwelijks bijval van andere partijen. Wel 
proberen we dan steun te krijgen voor onze 
kritiek door ook met andere bezwaren te 
komen. Die kunnen bijvoorbeeld liggen op 

het terrein van de openbare orde, financiën 
of ruimtelijke ontwikkeling.”

Hoe opereer je als christen-politicus? 
,,Het raadswerk begint met gebed. Iedere 
dag opnieuw. Voor de overheid, voor het 
college, voor de raad. In onze postmoderne 
samenleving is het moeilijk om nog aan te 
sluiten bij algemene kennis over de Bijbel. 
De onbekendheid daarmee is groot. Als je 
principiële punten noemt, is het belangrijk 
om ze toe te lichten.
De christelijke fracties gaan daar verschil-
lend mee om, bijvoorbeeld tijdens de alge-
mene beschouwingen. Wij wensen college 
en raad van harte Gods zegen toe, maar leg-
gen ook uit wat het betekent om vanuit Bij-
belse beginselen werkzaam te zijn. Je moet 
principes er natuurlijk niet met de haren bij 
slepen. Het aanleggen van een weg vraagt 
gewoon een zakelijke, nuchtere afweging. 
Maar kerntaken van de overheid zoals zon-
dagsrust, openbare orde en veiligheid, de 
zorg voor de naaste en soberheid ten aan-
zien van de financiën zijn duidelijk uit de 
Bijbel af te leiden. Hoewel dat regelmatig 
leidt tot mooie maar ook stevige discussies, 
wijzen we daar graag op. Want op het hou-
den van Gods geboden rust zegen.”

Gerard ten Voorde
redacteur

Liever burgers dan bakstenen
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,,Het gemeenteraadswerk begint iedere dag met gebed", zegt 

SGP-lijsttrekker Henk van den Berge.         Foto: GtV



Nog niet zo lang geleden moest je voor 
elk (ver)bouwproject naar het gemeente-
huis om een bouwvergunning. Daarbij 
kreeg je ook een welstandsadvies waar 
je je aan te houden had. Dat is inmiddels 
lang niet altijd meer het geval.

Veel mag je vergunningsvrij bouwen. En 
de Welstandscommissie of Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit bemoeit zich alleen 
nog maar met wat je vanaf de straat kunt 
zien. Binnenkort kun je op de website van 
de gemeente snel en eenvoudig zien aan 
welke welstandsregels je nog moet vol-
doen.
De gemeenteraad heeft vorige maand de 
nieuwe Welstandsnota vastgesteld. Een 
minder dikke nota, met minder regels. Het 
doel van de nieuwe nota is om het bestaan-
de karakter van een dorp, buurt of straat te 
behouden. Alleen als de bouw of verbou-
wing invloed heeft op het straatbeeld is een 
beoordeling van de welstand nodig.

Kookboeken
Er wordt meer verantwoordelijkheid 
gelegd bij de initiatiefnemer. Aan de hand 
van voorbeelden kan hij zelf al goed 
inschatten wat wel en niet mag. Daarvoor 

zijn zogenaamde ‘kookboeken’ via de 
website te raadplegen. En wil je toch iets 
bijzonders; neem dan vooraf contact op 
met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, 
om gezamenlijk te kijken wat er mogelijk 
is.
Steeds meer bouwwerken zijn vergun-
ningsvrij, bijvoorbeeld aanbouwen aan de 
zij- of achterkant, schuren en dakkapellen 
(behalve aan de voorkant). Deze bouw-

werken zijn  dan ook meteen welstands-
vrij.
Als er wel op welstand getoetst wordt, is 
dat om ervoor te zorgen dat het vaak bij-
zondere karakter van een straat of buurt 
behouden blijft. Dat is belangrijk voor de 
bewoner, maar zeker ook voor de buren. 
Er is er veel afwisseling in Apeldoorn en 
de dorpen, qua karakter en bouwstijl. Dat 
willen we zo houden. Het nieuwe wel-
standsbeleid is daarom gebiedsgericht 

ingevuld. Dat wil zeggen dat per gebied of 
buurt is opgeschreven wat bepalend is 
voor het karakter van die buurt.
Verder is er vanaf nu geen verschil meer 
in welstandsniveau (licht, normaal of 
zwaar). De huidige situatie, de omgeving 
bepaalt hoe streng de eisen zijn. Via de 
gemeentelijke website kan iedereen 
gemakkelijk te weten komen wat (op 
adresniveau) de geldende regels en eisen 
zijn. 

Vrijheid
Als SGP-fractie zijn we blij met deze ont-
wikkeling. Aan de ene kant willen we min-
der regels en dus meer vrijheid voor initia-
tiefnemers. Aan de andere kant willen we 
niet dat het in Apeldoorn een rommeltje 
wordt. Geen Belgische toestanden dus.
Een basiskwaliteit van de leefomgeving 
moet wel geborgd worden. Een goed 
evenwicht dus tussen het persoonlijk 
belang en het algemeen belang. We heb-
ben dan ook van harte 
ingestemd met de nieuwe 
welstandsnota.

Evert Mulder
fractievertegenwoordiger

Minder regels voor welstand

SGP wil geen Belgische
toestanden in Apeldoorn

Op D.V. 21 maart 2018 staan de gemeenteraadsver-
kiezingen op stapel. De SGP werkt daarom hard aan 
een nieuw verkiezingsprogramma. De fractie staat 
open voor frisse ideeën en waardevolle suggesties. 

Hebt u een goed voorstel voor uw wijk of dorp? 
Of een suggestie over een specifiek  probleem in 
Apeldoorn? Prachtig! Drop uw ideeën op: 
sgp@apeldoorn.nl. Dank voor het meedenken!

Denk mee
over Apeldoorn!

?!
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 in gesprek met...
Hij heeft een hekel aan langdradige ver-
gaderingen. Arjan Davelaar (45) 
–gehuwd met Janny, vader van Willem 
Otto (16), Julia (12) en Florence (5)– is 
sinds kort voorzitter van de kiesvereni-
ging Uddel. Op vakantie gaat z’n laptop 
mee. ,,Absoluut.”
 
Wat doe je in het dagelijks leven? 
,,Ik ben projectmanager bij een separatie-
bedrijf voor gas en olie. Verder zit ik in een 
thuisfrontcommissie voor een schoonzus 
in Malawi en ben ik lid van de adviesraad 
van de Rehobothschool in Uddel.”

Wat is de uitdaging op je werk?
,,De uitdaging is om met de huidige lage 
olieprijzen, toch te proberen iedereen binnen 
het bedrijf aan het werk te houden. Dat valt 
niet mee. Soortgelijke bedrijven zijn al failliet 
gegaan en wij hebben het erg zwaar.”

Je woont in Meerveld, bij Uddel. Voel je 
een band met Apeldoorn?
,,Te weinig. Ik kom alleen voor de noodza-
kelijke zaken in Apeldoorn. Ik ga veel liever 
naar Barneveld, daar voel me meer thuis.”

Uddel ligt tegen Nunspeet aan. Is een 
overstap naar Nunspeet aantrekkelijk?
,,Qua identiteit past Uddel beter bij 
Nunspeet. Een overgang naar Nunspeet zou 
echter wellicht ten koste gaan van een SGP-
zetel. Dat moeten we niet doen. Het is goed 
dat het SGP-geluid ook in Apeldoorn klinkt.”

Hoe kan Uddel zich beter op de kaart zet-
ten in het stadhuis?
,,Heel moeilijk. Misschien moeten we vanuit 
Uddel de PMA beter bezoeken als er onder-
werpen uit het dorp aan de orde komen.”

Kamp Nieuw-Milligen staat bijna leeg. 
Wat nu?
,,Ik zou het terrein zo veel mogelijk intact 
laten. Met de verslechterende veiligheids-
situatie in de wereld kan het maar zo zijn 
dat we binnenkort dringend verlegen zijn 
om dit soort terreinen. Herinrichten kan 
sneller en goedkoper dan nieuw bouwen. 
Gelukkig lijkt er langzamerhand iets meer 
geld beschikbaar te komen voor defensie.” 

Waarom SGP?
,,Voor mij is er geen enkele andere partij 
waar ik lid van zou kunnen zijn. Ook binnen 
de SGP kunnen er dingen zijn waar je het niet 
mee eens bent. Toch moeten we samenbin-
dend vasthouden wat we hebben.” 

Moet de SGP na de verkiezingen eventu-
eel in het college stappen?
,,We mogen onze verantwoordelijkheid 
niet uit de weg gaan.”

Je bent voorzitter van de kies-
vereniging in Uddel. Wat is je 
stijl van leidinggeven?
,,Onderwerpen die behandeld 
zijn, zijn behandeld en behoe-
ven niet in allerlei variaties 
nog eens besproken te wor-
den. Ik houd van kort en zake-
lijk. Niet van die ellenlange, 
langdradige avonden, waarbij 
de eerste agendapunten uit-
voerig worden besproken en de 
laatste afgeraffeld.” 

Welke wethouderspost zou je 
graag eens vervullen?
,,Het liefst sociale zaken. Het 
welzijn van een ander spreekt 
mij steeds meer aan.”

Waar mogen ze je ’s nachts voor wakker 
maken?
,,Nergens. Ik slaap al zo weinig. Als ik dan 
slaap, wil ik mijn nachtrust graag zo veel 
mogelijk benutten.”

Zaterdag? 
,,Zaterdag is een dag voor allerhande acti-
viteiten. In de tuin werken, mijn vrouw hel-
pen in huis, soep koken voor de zondag. 
Meestal ga ik een uurtje naar mijn werk om 
mijn bureau op te ruimen. Of ik ga een 
eindje fietsen. Ik ga níet meer naar SGP-
vergaderingen op zaterdagmiddag. Ik snap 
niet hoe ze dat ooit bedacht hebben.”

Vakantie?
,,Het liefst ga ik naar familie in Canada. 
Dan ben je er echt uit. Vorig jaar ben ik 
drie weken in Alberta geweest. Heerlijk. 
De grote, vlakke prairies met op de 
achtergrond de Rocky Mountains. 
Indrukwekkend.”

Laptop mee op vakantie?
,,Ja, absoluut. Ik blijf graag op de hoog-
te en wil zo nodig kunnen ingrijpen. Ik 
word er heel onrustig van als er dingen 
langs mij heen gaan en ik na de vakan-
tie eerst achterstallig werk moet weg-
werken. Ik heb dat één keer gedaan. 
Dat is heel slecht bevallen.”

Auto?
,,Een Golf GTE, met 7 procent bijtelling. Ik 

rijd niet hard, maar ik hou wel van vlot 
optrekken en doorrijden. Vlot optrekken 
lukt met deze auto trouwens prima. Zit 
veel pit in.”

Van welke keus heb je veel spijt?
,,Lastig te zeggen. Ik zou nu veel liever 
arts of pedagoog zijn, terwijl ik in de tech-
niek werkzaam ben. Maar spijt…?”

Beste oneliner?
,,De drukste mensen hebben de meeste 
tijd over.”

Wie wil je via dit blad nog even bedanken?
,,Mijn gezin. Ze mopperen weleens als ik 
weer eens weg moet, maar ze steunen me 
toch altijd.”

Wie verdient een bloemetje?
,,Mijn schoonouders. Daar kom ik veel te 
weinig.”

Welke psalm spreekt je aan?
,,Vanaf mijn jeugd spreekt Palm 138 vers 
4 mij erg aan. Die ”Levensbron” uit de 
laatste regels hebben we in alle omstan-
digheden nodig. Hij is Degene waar we 
het van moeten verwachten en van nie-
mand anders.”

Gerard ten Voorde
redacteur

Laptop absoluut mee op vakantie
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Arjan Davelaar
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Met de veiligheid in Apeldoorn gaat het 
steeds beter. Het aantal misdrijven is 
verder gedaald. Toch is ”oom agent” nog 
hard nodig.

Burgemeester Berends presenteerde in 
juni aan de gemeenteraad de veiligheids-
gegevens over 2016. Het 
beeld voor Apeldoorn is posi-
tief. Over het geheel geno-
men is de criminaliteit afge-
nomen. Het gaat daarbij 
vooral om minder inbraken in 
woningen, schuurtjes en 
gestolen motorvoertuigen. 
Daarentegen namen mishan-
deling en inbraken in auto’s 
toe.
De voortdurende stijging van 
overlast in de woonomgeving 
door met name verwarde 
personen blijft een probleem. 
Als gevolg van landelijk 
beleid kunnen zij minder 
gemakkelijk in bijvoorbeeld 
psychiatrische instellingen 
terecht en krijgen ze woon-
ruimte in de wijken. Dat leidt 
regelmatig tot moeilijkheden 
in hun omgeving.
De verwevenheid tussen de 
boven- en onderwereld 
speelt ook in Apeldoorn en 
vraagt extra aandacht. Met 
de productie van softdrugs 
wordt veel geld verdiend. 
Door de aankoop van met 
name onroerend goed wordt 
geprobeerd dit geld te wit-

ten. Om die reden moeten vooral de hore-
ca, seksinrichtingen en speelautomaten-
hallen goed in de gaten worden gehou-
den. 
Loverboys blijven een probleem. Uit 
onderzoek met nep-loverboys blijkt dat 
veel meisjes zich gemakkelijk laten inpal-

men. Preventieve maatregelen zoals voor-
lichting op scholen blijft belangrijk.

Luilekkerland
Een punt waar de SGP nadrukkelijk de 
vinger bij heeft gelegd, is het gebrek aan 
politie in de dorpen en op het platteland. 

Volgens een onderzoek 
van de commissarissen 
van de Koning lijkt er 
sprake van een ,,politie-
loos platteland” dat een 
,,luilekkerland voor crimi-
nelen” is. Op sommige 
vakantieparken zouden 
criminelen vrij spel heb-
ben. Deze situatie moet 
snel veranderen. Daarom 
heeft de fractie het 
college van B&W hier 
schriftelijke vragen over 
gesteld.
Het tekort aan agenten is 
nog eens extra schrijnend 
omdat er bij de politie 
veel vacatures zijn die niet 
snel worden ingevuld. Op 
een totale bezetting in 
Apeldoorn van 213 perso-
nen gaat het om ruim 10 
procent. De SGP heeft 
erop aangedrongen dat 
dit spoedig moet verande-
ren. ”Oom agent” is hard 
nodig voor een nog veili-
ger Apeldoorn.

Henk van den Berge
fractievoorzitter

”Oom agent” blijft nog hard nodig

SGP: Maak video van dronken pubers
Het alcoholgebruik onder jongeren moet 
worden teruggedrongen. Een effectief 
middel daarbij is dat de politie dronken 
pubers vastlegt op de video en hen met 
de filmbeelden confronteert. De SGP 
heeft hier ook in Apeldoorn voor gepleit.

De overheid wil het alcoholgebruik bij 
jongeren tegengaan, omdat het schade-
lijk is voor de ontwikkeling van de herse-
nen. Ook zijn jongeren die alcohol heb-
ben gedronken kwetsbaar voor bijvoor-
beeld seksueel geweld. Bovendien speelt 
alcohol een grote rol bij agressie en 
ongelukken in het verkeer.
Om deze redenen zijn jongeren onder de 
18 jaar sinds 1 januari 2014 strafbaar 
als ze alcohol bij zich hebben op een 

openbare plek, bijvoorbeeld op straat of 
in een winkelcentrum. Ook is het verbo-
den alcohol aan hen te verkopen. De 
gemeenten moeten hier toezicht op hou-
den.
In Apeldoorn heeft de SGP al vaker aan-
gedrongen op een beter toezicht. 
Regelmatig blijkt dat er toch alcohol aan 
jongeren onder de 18 jaar wordt ver-
kocht. Zo heeft het Gelreziekenhuis 
zowel in 2015 als in 2016 ongeveer twin-
tig minderjarigen opgenomen vanwege 
alcoholvergiftiging. Ook blijkt dat de jon-
geren die alcohol drinken nog steeds 
veel glazen achterover slaan. Er is echt 
een probleem. Daarom moet er strenger 
worden opgetreden.
In steden als Amersfoort en Zwolle is 

besloten dat de politie het gedrag van 
dronken minderjarigen gaat filmen. Als 
onderdeel van de straf op openbare 
dronkenschap moeten zij de beelden 
later samen met hun ouders bekijken.
Volgens het Trimbos-instituut lijkt deze 
aanpak effect te hebben. Uit hun onder-
zoek van een dergelijke aanpak in 
Amersfoort blijkt dat de jongeren niet in 
hun oude gedrag zijn teruggevallen en 
dat is zeer positief.
De SGP heeft het college van B&W 
gevraagd de proef ook in Apeldoorn te 
houden. Jammer genoeg is er terughou-
dend gereageerd. Er komt volgend jaar een 
nieuw handhavingsplan Alcohol. Hier zal 
het voorstel bij worden betrokken. Hopelijk 
gaat het college ermee aan de slag.

Veiligheid in Apeldoorn

Onderwerp 2013 2014 2015 2016

Diefstal/inbraak woning  653 653 574 522

Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis 257 333 262 186

Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen 789 725 660 747

Diefstal van motorvoertuigen 127 151 131 103

Diefstal van brom-, snor-, fietsen 1.509 1.430 1.168  850

Zakkenrollerij 411 254 215 142 

Zedenmisdrijf 87 49 78 56 

Openlijk geweld (persoon) 39 40 31 26 

Bedreiging 258 272 235 235 

Mishandeling 465 435 367 390 

Straatroof 31 11 25 20 

Overval (woning) 5 6 2 1 

Vernieling cq. zaakbeschadiging 1.182 1.029 951 873 

Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen 322 300 218 210 

Winkeldiefstal 553 557 503 448 

Overlast

Overlast Vandalisme/baldadigheid 138 127 105 129 

Melding overlast jeugd 1.189 920 1.023 849 

Overlast door verward/overspannen persoon 564 706 826 903 

Sociale kwaliteit totaal1 3.024 2.774 3.085 3.062

1Sociale kwaliteit (burengerucht, overlast verwarde/overspannen personen, overlast zwer-
vers, drugs/drankoverlast, overige overlast sociaal, huisvredebreuk)
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Apeldoorn wil graag drukbezochte, flore-
rende en gezellige markten. Onderzoek 
naar de  verbetering van de markten in 
de wijken en de binnenstad levert con-
crete adviezen op. De SGP steunt de aan-
bevelingen en vindt versterking van de 
markten nodig.

Onze gemeente doet het helemaal niet 
slecht met de markten, maar betere samen-
werking en heldere afspraken tussen 
gemeente en marktlooplieden zijn nodig. 
Dat is de rode draad uit de toekomstvisie 
voor de versterking van de markten. 
In Apeldoorn zijn wekelijks acht warenmark-
ten. Van kleinere wijk- of themamarkten tot 
de grote regionale markt op zaterdag. 
Daarbij is de zaterdagmarkt een trekker 
voor veel bezoekers van zowel binnen als 
buiten Apeldoorn. Een aanzienlijk deel van 
de consumenten bezoekt ook de binnen-
stad.
In 1996 en 2009 is de zaterdagmarkt in 
Apeldoorn uitgeroepen tot ”Beste Markt 
van Nederland”. Het gemeentebestuur wil 
dat niveau graag weer behalen. De markt 
staat echter onder druk. Evenementen ver-
dringen markten soms tijdelijk naar een 
andere plaats. Vooral grotere evenementen 
op het Marktplein krijgen dan voorrang op 
de zaterdagmarkt.

Adviezen
Daarnaast loopt het aantal marktkooplieden 
terug waardoor de markten minder aantrek-
kelijk worden. Dit is overigens een landelijk 
probleem. Een andere factor is het consu-
mentengedrag. Er wordt steeds meer via 
internet gekocht wordt.

Het onderzoek heeft elf adviezen opgele-
verd. Het college van burgemeester en 
wethouders neemt deze met instemming 
van de gemeenteraad nagenoeg allemaal 
over. Samengevat gaat het om vier opga-
ven waarmee de markten in Apeldoorn ver-
sterkt kunnen worden.
  

Het creëren • 
van onderne-
mende mark-
ten met een 
gevarieerd 
aanbod. 
Markt-
handelaren 
moeten meer 
vrijheid krijgen 
in wat ze ver-
kopen en hoe 
ze dat doen. 
Lege stand-
plaatsen moe-
ten ingezet 
worden om snel 
op trends in te 
spelen.
De markten moe-• 
ten aantrekkelijk 
zijn voor bezoekers. Dat betekent dat 
markten makkelijk bereikbaar moeten 
zijn met goede parkeervoorzieningen. 
Tijd en plaats van de markten moeten 
zo min mogelijk wijzigen, zodat de 
bezoekers weten waar ze op kunnen 
rekenen.
Markten moeten gepromoot worden. • 
Het doel hiervan is de huidige klanten te 
behouden en nieuwe kopers naar de 

markt te lokken. Een markt moet een 
gezellige ontmoetingsplek zijn.
Een markt moet passen in de omgeving • 
waar deze staat en samenwerken met 
andere partijen, zoals omliggende win-
keliers. De markt moet open en uitnodi-
gend zijn.

De SGP vindt goedlopende markten 
belangrijk. Het geeft economische kracht 
en is een mooie aanvulling voor onze inwo-
ners op het bestaande winkelaanbod. We 
vinden dat er een goed onderzoek ligt en 
zijn blij dat de adviezen uitgevoerd wor-
den. 

Jan Kloosterman
raadslid

Apeldoornse markten hebben versterking nodig

Goed voorbeeld doet duurzaam volgen
De gemeente zet een volgende stap om 
energie te besparen in haar eigen 
gebouwen. Dit is nodig om de forse 
doelstellingen in 2020 te halen. Tegelijk 
hoopt de Apeldoornse politiek dat ande-
ren dit voorbeeld volgen. De SGP steunt 
deze groene ambities van harte.

In de achterliggende drie jaar is er hard 
gewerkt om de vijftien grootste panden van 
de gemeente zoals het stadhuis, bibliotheek 
Coda en Orpheus duurzamer te maken. Voor 
bijna 7 miljoen euro zijn er maatregelen 
genomen waardoor deze gebouwen 50 pro-
cent minder elektriciteit en 60 procent min-
der gas verbruiken.
In de volgende fase van de plannen wor-
den de overige zestig gebouwen die in 

eigen bezit zijn aangepakt. Door deze 
aanpak krijgen bijna alle panden energie-
label A. 
De plannen kosten 1,4 miljoen euro. 
Daarnaast zijn er onderzoekskosten en 
komen er op het stadhuis extra zonnepa-
nelen. De totale investering van deze fase 
komt daarmee op 2 twee miljoen euro. 
Minder energieverbruik geeft lagere ener-
giekosten. De investeringen worden op 
termijn dus terugverdiend. Om die reden 
worden de kosten die de gemeente moet 
maken, verrekend met de gebruikers van 
de panden. Dit kan bijvoorbeeld door 
huurverhoging of door een subsidieverla-
ging. Dat heeft natuurlijk het risico in zich 
dat niet alle investeringen terugverdiend 
worden. 

De SGP-fractie heeft in het debat aange-
geven dat energiebesparingen horen bij 
goed rentmeesterschap. We vinden het 
een goede zaak dat de gemeente het 
goede voorbeeld geeft en inzet op ver-
duurzamen van haar eigen gebouwen.

Rentmeesterschap
De SGP vind het Bijbels rentmeesterschap 
om 14 procent duurzame energie in 2020 
te halen, met 100 procent duurzame ener-
gie in 2050 als einddoel. Om onze doelstel-
lingen als gemeente te halen, zullen bur-
gers en bedrijven ook energiebesparende 
maatregelen moeten nemen. Met het 
geven van advies, subsidies en het goede 
voorbeeld probeert het college van B&W 
de Apeldoornse inwoners zover te krijgen. 

De SGP vindt versterking van de markten in Apeldoorn nodig. 
Foto: GtV
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Opnieuw kwam Apeldoorn bij de verkie-
zingen uit de bus als een uitgesproken 
doorsneegemeente. Dat was bij de vorige 
Kamerverkiezingen niet anders. 

De stemmenpercentages die de verschillen-
de partijen op 15 maart in onze gemeente 
behaalden, weken maar weinig af van de 
landelijke uitslagen.
Wat dat betreft is Apeldoorn de tegenhan-
ger van Urk. Met 56 procent van de stem-
men voor de SGP en slechts 2 procent voor 
de VVD (landelijk 21 procent) geeft dat 
voormalige eiland wel een totaal ander 
beeld dan de landelijke verkiezingsuitslag. 
De partij die in Apeldoorn nog het meest 
afwijkt van de landelijke cijfers, dat zijn wij. 
Ook de ChristenUnie zit in Apeldoorn 
boven het landelijke percentage. Dat zie je 
het duidelijkst als je het omrekent in 
Kamerzetels. Op basis van het Apeldoornse 
stemmenpercentage (3,2) zou de SGP aan 
vijf zetels in de Tweede Kamer komen. De 
ChristenUnie zou er zeven krijgen. Voor 
elke partij dus twee zetels meer dan het nu 
op het Binnenhof geworden is.

Uddel
Dat Apeldoorn voor onze partij zo’n afwij-
kend beeld te zien geeft, hebben we vooral 
te danken aan Uddel. Zonder Uddel komt de 
SGP in Apeldoorn niet verder dan 2,4 pro-
cent. Dat betekent ook dat de verkiezingsuit-
slag voor de stad Apeldoorn nog meer op  
het landelijke patroon lijkt dan dat voor de 
hele gemeente het geval is.
Niettemin zijn ook voor de gemeente 
Apeldoorn de overeenkomsten frappant. Ga 
maar na. De VVD  werd ook hier veruit de 
grootste partij, met nog een iets hoger stem-
menpercentage (0,6 procent hoger) dan lan-
delijk. Wilders doet het in Apeldoorn wat 
minder dan elders in het land. De PVV kwam 

hier 1,3 procent lager uit. De SP zit in 
Apeldoorn precies 1 procent lager. Voor de 
overige partijen (behalve dan SGP en 
ChristenUnie) is de afwijking minder dan een 
half procent!
De SGP haalde dit keer 3308 stemmen. Dat 
waren er 361 meer dan bij de vorige 
Kamerverkiezingen. Het stemmenpercenta-
ge bleef echter gelijk. Er waren immers tien-
duizend kiezers meer opgekomen dan de 
vorige keer.

In totaal ging het in Apeldoorn ditmaal om 
ruim honderdduizend kiezers. Zo’n hoog 
aantal werd nooit eerder behaald. Dan moet 
je in stemmental flink stijgen om gelijk te 
blijven. Ook landelijk was dat het beeld van 
de SGP: duidelijk meer stemmen (22.000 
meer) dan de vorige keer, maar hetzelfde 
stemmenpercentage en een gelijk aantal 
zetels. 

Raadsverkiezingen
Wat zegt dat alles over de raadsverkiezin-
gen van volgend jaar? Wel wat uiteraard, 
maar je kunt niet zomaar de aantallen stem-
men en de stempercentages overnemen. Bij 

de raadsverkiezingen is de opkomst meest-
al lager, doen er minder partijen mee en 
vaak zijn er in de verkiezingscampagne 
andere kwesties aan de orde dan wanneer 
het om de Tweede Kamer gaat. 
Ook geldt dat we bij de raadsverkiezingen 
meestal meer stemmen krijgen dan bij de 
verkiezingen voor de Tweede Kamer. Ga 
maar na. Bij de vorige Kamerverkiezingen, 
in 2012, kreeg de SGP in Apeldoorn 2947 
stemmen. Maar bij de daaropvolgende 

verkiezingen voor de gemeenteraad 
waren dat er 3458. Een verschil van meer 
dan 500. We behaalden toen twee volle 
raadszetels. 
Bij de Kamerverkiezingen van afgelopen 
maart wisten we (bij een hoge opkomst) 
ons stemmenpercentage te behouden. Dat 
geeft hoop voor een goede uitslag bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van volgend 
jaar. Waarschijnlijk is er dan geen sprake 
van een recordopkomst van de kiezers. Die 
heeft altijd een nadelige invloed op ons 
stemmenpercentage.

C. S. L. Janse
Voorzitter Gemeentelijke Kiesvereniging

Apeldoorn is Nederland in het klein

SGP-stemmen in Apeldoorn
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Financieel herstel zet door
Apeldoorn heeft het financiële huis-
houdboekje weer beter op orde. Er is 
nog veel te doen, maar het preventieve 
toezicht van de provincie Gelderland is 
opgeheven. De SGP is daar blij mee, 
maar het is zeker geen reden om achter-
over te leunen.

Onlangs presenteerde de gemeente de 
jaarrekening over 2016. Apeldoorn 
werkt hard aan financieel herstel om de 
grote verliezen uit het verleden weer 
aan te zuiveren. En dat is een hele klus. 
Over een aantal jaren wil Apeldoorn de 
financiële reserves weer op orde 
hebben en ook voldoende buffer 

hebben om tegenvallers op te vangen. 
Apeldoorn is op de goede weg. De SGP-
fractie is daar blij mee. Dat betekent niet 
dat er geen zorgen zijn. Een aantal voor-
beelden. Het grondbedrijf heeft een posi-
tief resultaat geboekt. Dit resultaat wordt 
voor een groot deel ‘veroorzaakt’ doordat 
de gemeente minder risico loopt en dus 
minder voorzieningen aan hoeft te houden. 
Het is dus niet zo dat de gemeente opeens 
veel meer geld heeft.
Een ander punt is dat het college (en ande-
re partijen) al weer geld willen uitgeven, 
ten koste van de algemene reserve. Terwijl 
die reserve juist nog onvoldoende midde-
len heeft. Sparen is blijkbaar moeilijk. En 

zeker als de gemeenteraadsverkiezingen 
er weer aan komen zie je dat verschillende 
partijen graag cadeautjes willen uitdelen. 
Wat de SGP betreft is dat kortzichtige poli-
tiek.
Door allerlei bezuinigingen en verbeterin-
gen is Apeldoorn na moeilijke jaren nu op 
de goede weg en heeft de provincie het 
toezicht beëindigd. Dat is een goede stap. 
Reden te meer voor de SGP om te hameren 
op sober financieel beleid. 
Je moet immers leren van 
de fouten uit het verleden.

Sander Kok
fractievertegenwoordiger
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Het college heeft bij de begrotingsbehan-
deling eind vorig jaar 125.000 euro extra 
beschikbaar gesteld voor cultuur. Maar 
waar dat aan besteed zou worden, was 
onduidelijk. Inmiddels ligt er een voorstel 
voor een muziekfestival onder de naam 
”Music & Arts”. De SGP heeft daar grote 
bezwaren bij.

Het festival is een samenwerking van de 
cultuurinstellingen als Orpheus, Coda en 
muziekorganisaties in Apeldoorn. Ze willen 
een tweedaags laagdrempelig, maar kwali-
tatief goed evenement organiseren, waar-
bij muziek en kunst elkaar versterken.
Op termijn moet dit festival het ”Lowlands 
van de Veluwe” worden, aldus de initiatief-

nemers. Het gaat hier om een groot lande-
lijk bruisend evenement waarbij Apeldoorn 
weer op de kaart gezet moet worden.
Wat de SGP betreft staat Apeldoorn al op 
de kaart. Laten we trots zijn op onze 
mooie groene gemeente. Daarbij denken 
we aan rust, natuur en onze lokale attrac-
ties. Daar horen geen gekopieerde idee-
tjes van andere steden bij om er zo nodig 
bij te willen horen. Apeldoorners zitten 
hier in grote getale niet op te wachten.
Bij de besprekingen heeft de SGP aange-
geven dat cultuur geen kerntaak is. 
Bovendien hebben wij bij de invulling van 
het budget de nodige bedenkingen. Het 
bedrag is eenmalig, maar het is de bedoe-
ling dat het een jaarlijks evenement 

wordt. Dat enkele partijen al aangaven 
dat de organisatie volgend jaar weer bij 
de gemeente kan aankloppen voor geld, 
heeft de SGP zeer verbaasd. Blijkbaar is 
het bij het ene onderwerp erg moeilijk om 
geld te reserveren (bijvoorbeeld voor het 
mantelzorgcompliment), maar bij cultuur 
lijkt dit allemaal geen probleem. Het is 
maar welke prioriteiten je stelt…
Belangrijke kanttekeningen voor de SGP zijn 
ook dat mogelijk de zondag is gemoeid met 
het evenement en dat bepaalde cultuurui-
tingen discutabel kunnen zijn. Uiteindelijk 
bleek dat wij samen met de VVD tegen het 
voorstel zijn.

Sander Kok
fractievertegenwoordiger

Bezwaren tegen geld voor nieuw muziekfestival 

(advertentie)



Social media zijn slecht voor je. Een 
column op papier is prima, maar social 
media zijn slecht. Tijdrovend, zinnen-
prikkelend en onverantwoord. Studies 
liegen er niet om. Van social media 
krijg je eetstoornissen, angstgevoelens 
en het maakt je dom. Vermijden dus. 
Maar social media zijn ook een uiterst 
geschikt middel om je dierbare mening 
de wereld in te slingeren en om te 
bewijzen dat jouw opvatting de beste 
is.
Exact die invloed van het geschreven 
woord snapte Luther. Wat nu de kracht 
van social media is, was in de 16e 
eeuw de drukpers. Gloednieuw was die 
drukpers (en dus eng). Luther ging nog 
verder en gebruikte dit nieuwe medium 
in combinatie met de spreektaal. 
Gewoon in het Duits, niet in het voor
gewone mensen onleesbare Latijn,
zodat de wereld begreep waar het over 
ging.
Zo bereik je je volgers, zo breng je je 
mening over. De gevestigde orde in die 
tijd deed er te lang over om de kracht 
van Luthers moderne mediaoptreden 
te kunnen weerstaan. Razendsnelle 
herdrukken van Luthers boeken waren 
niet tegen te houden met perkamenten 
kopieën. Braaf Latijn kon het eenvoudi-
ge Duits niet stoppen. 
Vervolgens deed men mee. Met bang-
makerijen, spotprenten en satire werd 
aan het volk uitgelegd hoe gevaarlijk 
nieuwe media (en dus Luther) was. 
Deze tegengeluiden verschenen door 
middel van die drukpers. Tegenstrijdig, 
is het niet?
Het geluid dat social media slecht zijn, 
komt nu tot ons ook door middel van 
allerlei media. Ergens strijdt dat. 
Social media is geen nieuwe enge 
media. Elke tijd heeft zijn nieuwe 
media. Gebruik het verstandig en in je 
voordeel. Het heeft 
zelfs bijgedragen 
aan de 
Hervorming.            

Stephan Wiegman

re-tweet
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#LuthersSocialMedia

Paleis Het Loo wil fors uitbreiden en reno-
veren. In 2021 moeten de plannen klaar 
zijn. Kosten: 123 miljoen euro. De gemeen-
teraad is aan zet geweest voor de wijziging 
van het bestemmingsplan. Hierin worden 
de uitbreidingsmogelijkheden voor het pa-
leis geregeld, alsook de mogelijkheden van 
evenementen en een goed parkeerbeleid. 
De SGP-fractie is positief over de plannen.

Paleis Het Loo moet met de tijd mee gaan 
om aantrekkelijk te blijven voor grote aan-
tallen bezoekers. Die boodschap heeft de 
huidige directeur, Michel van Maarseveen, 
goed tussen zijn oren geknoopt. Daar hoort 
vernieuwing bij. Er zijn grootse plannen. 
Het voorterrein van het paleis wordt 
onderkelderd, waarbij het aanzicht van 
het paleis ongewijzigd blijft. Bij de fontei-
nen ontstaat een glazen vloer, zodat er 
daglicht in de benedenruimtes komt. Er 
komt een ondergrondse expositieruimte. 
De moderne inrichting ondergronds vloeit 
nagenoeg naadloos over in de historische 
inrichting van het paleis bovengronds. 
Door de verbouwing wordt er circa 5000 
vierkante meter extra vloeroppervlakte 
gecreëerd. Naast uitbreiding vindt renova-

tie plaats en zal het asbest in het paleis 
worden verwijderd.
Daarnaast wil de directie meer evenemen-
ten bij het paleis. Dit dienen dan wel eve-
nementen te zijn die bij de cultuur van het 
paleis passen. Zo komen popconcerten 
niet in aanmerking. De SGP volgt deze 
ontwikkeling kritisch, mede in het kader 
van geluidsoverlast en verdere aantasting 
van de zondagsrust. Het paleis wil van 
300.000 bezoekers per jaar naar ruim 
500.000 bezoekers per jaar. 
Voor wijziging van de plannen is de 
gemeenteraad aan zet geweest voor het 
opstellen van een nieuw bestemmings-
plan. In een vroeg stadium zijn omwonen-
den en wijkraden betrokken bij de plan-
nen van het paleis. In het plan wordt ook 
uitbreiding van de parkeerplaatsen gerea-
liseerd. Hiervoor dient bomenkap plaats 
te vinden, maar dit wordt op andere plaat-
sen weer ruimschoots gecompenseerd 
met de aanplant van nieuwe bomen. 

De plannen zijn te zien op www.paleishet-
loo.nl/renovatie

Sander Kok
fractievertegenwoordiger

Forse uitbreiding Paleis Het Loo
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Parkeeroplossing voor Apeldoorn-West
De gemeenteraad heeft gekozen voor een 
langdurige oplossing voor de parkeerpro-
blemen in Apeldoorn-West. Op drukke 
dagen zal gebruik gemaakt worden van 
de ‘overloopvelden’ op het terrein bij 
AGOVV. Een transferium lijkt op korte ter-
mijn niet haalbaar.

Door de aanwezigheid van een groot aan-
tal 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.  
Inmiddels worden voetbalvelden van 
AGOVV ingezet als extra parkeerplaats. 
Er blijven echter verkeersproblemen. 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. 
Hiervoor zullen maatregelen worden 
getroffen, maar dit zal niet tot volledige 
verbetering leiden. 
De wethouder heeft ook kort gekeken
naar het plan om reeds dit jaar een proef
te houden met een transferium. Hij ziet 
op dit moment dermate veel bezwaren in 
de uitwerking, dat hij dit mee wil nemen 

in de toekomstige ontwikkeling van de 
stadsranden. Dan wordt dit plan verder 
uitgewerkt en op realiteit beoordeeld. 
De SGP vindt het jammer dat de optie 
van het transferium geen kans heeft 
gekregen. Daarom hebben we er bij de 
wethouder op aangedrongen dat de nu 
gekozen oplossing voor ons geen eind-
station is. Zodra er betere oplossingen 
mogelijk zijn, zeker ook voor het ver-
keersprobleem, zullen we dit als fractie 
weer aankaarten. We willen graag een 
duurzamer variant. 
Er zijn verschillende belangen die afgewo-
gen moeten worden. Allereerst zijn er de 
bewoners waarbij het gaat om leefklimaat, 
veiligheid en milieu. Zij zien het liefst dat 
auto’s buiten de stad geparkeerd worden. 
Dan is er de Apenheul die haar bezoekers 
het liefst voor het park ziet parkeren. 
Vervolgens is er de gemeente die de finan-
ciële verantwoordelijkheid draagt. En dan 
zijn er nog de bezoekers van onze stad, 
die gebaat zijn bij een goede verkeers- en 
parkeeroplossing.
De SGP vindt het belangrijk dat de raad 
door het college goed op de hoogte 
wordt gehouden van de gang van zaken 
rond dit dossier. Dat is broodnodig. 
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Wolterbeeklaan 83 
7361 ZG  Beekbergen  
 T 055 - 356 00 25
 E info@schildersbedrijfvanas.nl
 I www.schildersbedrijfvanas.nl
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0577 750 913

info@aucta.nl

MKB-adviseurs & accountants

Aardhuisweg 20, 3888 MG Uddel

AUCTA.NL


