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SGP stelt kandidatenlijst
voor gemeenteraad vast
Cameratoezicht belangrijk
voor verbeteren veiligheid
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uitbreiding koopzondagen
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In gesprek met

Henk van de Weerd

Op naar de stembus
De gemeenteraadsverkiezingen staan weer op stapel.
Elke kiesgerechtigde burger mag in maart volgend jaar

naar de stembus. Henk van den Berge, Jan Kloosterman en Sander Kok
voeren de SGP-lijst aan. Met een stevig verkiezingsprogramma.

Zorgdragen voor
kwetsbare burgers

Burger moet profiteren
van duurzaamheid

De SGP maakt zich sterk voor kwetsbare burgers in Apeldoorn. Bij de verkiezingen is zorg
daarom een speerpunt. Samen met veiligheid
en duurzaamheid. ,,Burgers verdienen een sociaal en beter beleid.”

Duurzaamheid staat de SGP op het
lijf geschreven. Bij energiebesparing, bij energieopwekking.
,,Burgers moeten profiteren van
windmolens.” Maar plaatsing bij De
Maten is geen goed plan.

De SGP maakt zich zorgen over de gevolgen van
het rijksbeleid, gericht op zelfredzaamheid.
Burgers moeten daarbij zelf hun zorg regelen. Via
hun netwerk. Via mantelzorg. ,,Mensen kunnen
hierdoor in de moeilijkheden komen”, zegt SGPfractievoorzitter Henk van den Berge. ,,Vooral
door een stapeling van verschillende problemen.”
Van den Berge is weer lijsttrekker bij de verkiezingen voor de gemeenteraad in maart. De SGP wil
politiek bedrijven op grond van Gods Woord. ,,De
Bijbelse beginselen zijn niet alleen voor onze achterban, maar voor heel Apeldoorn zegenrijk.”
Vanuit Bijbelse naastenliefde trekt Van den Berge
zich het lot van de kwetsbare medemens aan. ,,De
gemeente moet daarom voldoende geld uittrekken
voor zorg. Daar zet de SGP op in. Net als de afgelopen jaren.”
Vrijwilligers en mantelzorgers verdienen ,,een
dik compliment”, benadrukt Van den Berge.
,,Dankzij forse inzet van de SGP is het mantelzorgcompliment verhoogd van 75 naar 100
euro.” De SGP pleit voor een verdere verhoging
naar 150 euro.
Van den Berge verbaast zich erover dat de
gemeenteraad bijvoorbeeld moeiteloos 150.000
euro uittrekt voor het EK Beachvolleybal op het
Marktplein, maar moeilijk doet over een relatief
kleine verhoging van het mantelzorgcompliment.
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Veiligheid
Veiligheid staat bij de SGP hoog in het vaandel.
,,Niet alleen controle op achterlichtjes, maar vooral
zaken die burgers echt bezig houden zoals het aanpakken van de criminaliteit.” De SGP pleit voor het
aanstellen van extra buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). Om in gesprek te gaan met hangjongeren over waarden en normen bijvoorbeeld,
maar ook om geluids- en parkeeroverlast aan te
pakken en om controles op het verstrekken van
alcohol aan minderjarigen uit te voeren.
De SGP hecht aan bestuurlijke betrouwbaarheid en
geloofwaardigheid. De burger moet zich gehoord
voelen. Als zij terecht aan de bel trekken over de
oorverdovende herrie tijdens evenementen bijvoorbeeld.
De komende jaren wil de SGP zich door samenwerking met inwoners en organisaties in blijven
zetten voor heel Apeldoorn. ,,Er is nog veel te
doen. Maar in onze opstelling veranderen wij
niet. Wij blijven vasthouden aan onze principiële
koers, waarbij de Bijbel het richtsnoer is.”

Voor de SGP is duurzaamheid geen
hype, maar een opdracht. ,,We zetten de schouders onder duurzaamheid om uitvoering te geven aan het
Klimaatakkoord van Parijs, maar veel
meer om Bijbels rentmeesterschap”,
legt raadslid Jan Kloosterman uit.
In de gemeenteraad loopt de SGP
voorop bij duurzaamheid. De
gemeente moet volgens de partij het
voorbeeld geven. Door plaatsing van
zonnecollectoren op het stadhuis bijvoorbeeld. En op de gymzalen van
Accres. Maar ook door gebruik van
duurzame bestrating. ,,We moeten

onze nek durven uitsteken. Daar
hoort ook het zoeken naar nieuwe
manieren van energiebesparing bij.
Innovatie mag wat kosten.”
De SGP is geen tegenstander van
windmolens. ,,Beekbergsebroek, pal
naast woonwijk De Maten is echter
een verkeerde plek.”
Bedrijventerreinen zijn veel geschikter. Of landbouwgebieden op het
platteland, waarbij omwonenden
direct financieel moeten kunnen profiteren van de windmolens. ,,De SGP
heeft geopperd dat als vliegveld
Teuge door de laagvliegroutes van
Lelystad in grote problemen komt
mogelijk een groot energiepark kan
worden.”
De SGP staat voor een nuchtere aanpak in de politiek. Kloosterman moet
niets hebben van ,,stadse fratsen”
als de aanleg van ‘gaybrapaden’ of

SGP-kandidatenlijst voor gemeenteraads
De SGP-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van D.V. 21 maart 2018 is rond. De
top drie is niet gewijzigd. Hoogste nieuwkomers zijn Henk van de Weerd uit Apeldoorn
op nummer vier en Dinant Geuze uit Uddel
op nummer vijf.
1. Henk van den Berge

2. Jan Kloosterman

3. Sander Kok

Begin dit jaar werd Henk van den Berge
(adjunct-hoofdre-dacteur bij het Reformatorisch
Dagblad) al gekozen tot lijsttrekker. Raadslid
Jan Kloosterman (40) uit Apeldoorn staat weer
op nummer twee. In het dagelijks leven is hij
directeur Zorg aan de Jacobus Fruytierscholengemeenschap in Apeldoorn.
Op de derde plaats staat Sander Kok (34) uit
Uddel. Hij is zelfstandig accountant en mkb-adviseur en sinds 2014 fractievertegenwoordiger.
De nummer vier is Henk van de Weerd (29).
Henk woont in Apeldoorn en is werkzaam als
groepsleerkracht en MT-lid op de EbenHaëzerschool in Apeldoorn. Op plek vijf staat
Dinant Geuze (36) uit Uddel. Dinant is werkzaam op het Van Lodenstein College in
Barneveld. Fractievertegenwoordiger en
voormalig raadslid Evert Mulder stopt na de
verkiezingen met zijn werkzaamheden voor
de SGP-fractie in Apeldoorn. Evert blijft wel
lid van Provinciale Staten van Gelderland.

ter kennisname
Verantwoord omgaan
met belastinggeld
pleidooien van de burgemeester
voor deelname aan een landelijke
proef met wietteelt. ,,Wij worden
niet blij van die franje.”
Bijvoorbeeld verkeersveiligheid
staat dicht bij de burger en vraagt
wat ons betreft nog meer aandacht.
,,De beleving van de burger is dat
de verkeersveiligheid hier en daar
niet goed is.” De SGP heeft de wethouder gevraagd om extra verkeersmaatregelen. ,,Linksom of
rechtsom moet het beter.”
De SGP blijft zich verbazen over de
koopzondagen. ,,Lang niet alle
koopzondagen worden gebruikt,
maar Apeldoorn verruimt de winkeltijden alweer”, reageert
Kloosterman. Vanuit principiële,
sociale en economische motieven
keert de SGP zich tegen het verder
oprekken van de winkeltijden.

Apeldoorn moet verantwoord met geld
omgaan. ,,Het is belastinggeld van de
burger.” De SGP pleit daarom voor een
sober en solide financieel beleid. ,,Geen
ozb-verhoging.”

DDe grote geldzorgen in Apeldoorn zijn
grotendeels voorbij. ,,Gelukkig gaat het
iets beter”, stelt Sander Kok uit Uddel,
specialist van de
,,Quotefinancieel-economisch
van
SGP, vast. ,,In de politiek ontstaat helaas
maximaal
al snel weer de neiging om veel geld uit te
geven. Laten we echter zorgen dat we vet
drie regels”
op de botten houden.”
Het economisch beleid kan actiever. Proactiever ook. ,,Het speciale aanspreekpunt
voor bedrijven en ondernemers moet optimaal functioneren. Bovendien mag
Apeldoorn best sterker lobbyen om bedrijven binnen te halen.” Kok wijst naar
Barneveld. ,,Daar lijkt veel meer mogelijk.”
Tegelijkertijd moet de rol van de gemeente
vooral faciliterend zijn. Het gemeentebestuur moet de markt niet willen reguleren.
,,Dat werkt niet”, benadrukt Kok, verwijzend naar de Detailhandelsvisie met een
spreidingsbeleid voor winkels. ,,Daarmee
hou je grote winkelketens niet tegen.”
De SGP waardeert cultuur en sport. Ook
1. Henk van den Berge
Apeldoorn
hier zijn Gods goede geboden de norm.
2. Jan Kloosterman
Apeldoorn
Dus bijvoorbeeld geen subsidies voor
3. Sander Kok
Uddel
oneerbare kunstuitingen of zondagsport.
4. Henk van de Weerd
Beekbergen
De fractie keert zich tegen het ongebrei5. Dinant Geuze
Uddel
deld subsidiëren van instellingen. Orpheus
6. Leo van Lagen
Apeldoorn
en CODA houden wel erg snel en erg vaak
7. Pieter Versloot
Apeldoorn
hun hand op bij de gemeente. ,,Laat ze zelf
8. Cornelis van Kralingen Beekbergen
hun broek ophouden”, stelt Kok resoluut.
9. Nico van den Broek
Uddel
De SGP draagt de agrarische sector een
10. Gerard ten Voorde
Apeldoorn
warm hart toe. ,,Agrariërs zijn onderne11. Richard Donk
Beekbergen
mers. Regelgeving moet daarom niet te
12. Arjan Davelaar
Meerveld
beperkend zijn.” Deze beroepsgroep
13. Stephan Wiegman
Apeldoorn
moet meer ruimte krijgen voor nevenacti14. Kees Roos
Uddel
viteiten, vindt Kok.
15. Han Schreuder
Apeldoorn
Apeldoorn moet een comfortabele gezins16. Niek Karsten
Beekbergen
stad zijn, met voldoende woningen,
17. David van As
Apeldoorn
onderwijsinstellingen en werkgelegen18. Evert Mulder
Ugchelen
heid. ,,College en raad dienen aandacht
19. Peter van der Haar
Uddel
te hebben voor alle wijken en dorpen, niet
20. Steven Middelkoop
Apeldoorn
alleen de binnenstad.” De SGP heeft
21. Gert Hop
Uddel
tevergeefs geprobeerd een collegevoor22. Herman Bunt
Klarenbeek
stel (2 ton investeren in de binnenstad, 1
23. Henk Dekker
Uddel
ton in de wijken/dorpen) via een amende24. Bas Belder
Apeldoorn
ment om te draaien. ,,Teleurstellend. De
25. Hans Leune
Apeldoorn
wijken en dorpen horen er voor de SGP
helemaal bij.”
Zie ook pag. 9 interview met Henk van
Gerard ten Voorde
redacteur
de Weerd.

verkiezingen

De raadsperiode is al bijna weer voorbij.
Op D.V. 21 maart volgend jaar zijn de
gemeenteraadsverkiezingen. Sinds maart
2014 is er in de raad veel gepasseerd. Een
groot aantal belangrijke, maar ook kleinere, minder belangrijke onderwerpen.
Het grootste pluspunt in de afgelopen
periode is het financieel herstel van de
gemeente. Na de forse problemen rond
2012 bij het grondbedrijf moest er
ingrijpend worden bezuinigd, maar nu
gaat het gelukkig de goede kant op. Dat
mag tot dankbaarheid stemmen.
Behalve een flinke stap vooruit bij de
financiën is er echter op een ander vlak
een enorme stap achteruit gezet. Het
grootste minpunt in de afgelopen raadsperiode is het besluit dat de winkels op
alle zondagen open mogen zijn. Dit
betekent een nog verdere aantasting
van Gods dag. Wat ingrijpend.
De SGP-fractie is iedere donderdagavond actief op de politieke markt in
het stadhuis. Bij het bepalen van onze
standpunten zijn de Bijbelse beginselen
het uitgangspunt.
We mogen gelukkig constateren dat we
als fractie op één lijn zitten. Dat blijkt
ook op de tweewekelijkse fractievergaderingen. In een open en constructieve
sfeer bespreken we de vele voorstellen
die dan ter tafel komen. Gelukkig is de
collegialiteit groot en zijn de vergaderingen gezellig.
Ondergetekende is blij met de goede
samenwerking met Jan Kloosterman, de
fractievertegenwoordigers Sander Kok
en Evert Mulder en de nieuwe fractiemedewerker Henk van de Weerd. Na de
verkiezingen stopt Evert. Daarmee komt
een einde aan onze lange én amicale
samenwerking rond de Apeldoornse
politiek. Met veel genoegen kijk ik daar
op terug.
We bereiden ons nu voor op de verkiezingen. We hopen daarbij op uw steun en
vooral uw gebed. Gods hulp en zegen is
ook in de politiek onmisbaar. Alleen dan is
het tot Zijn eer en welzijn van onze naaste.
Graag wens ik u, namens de fractie, nu
al een gezegende Kerst en een voorspoedig nieuwjaar toe.
Met vriendelijke
groeten,
Henk van den Berge
fractievoorzitter
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Aandacht voor eenzaamheid en speelplaatsen
In de gemeente is extra aandacht nodig
voor mantelzorgers, eenzaamheid en
meer speelmogelijkheden in de wijken
en dorpen. Daar heeft de SGP voor
gepleit bij de behandeling van de
Meerjarenprogrammabegroting 20182021 in november in de raad.
Bij de behandeling van de Meerjarenprogrammabegroting (MPB) kunnen fracties
voorstellen indienen om het beleid bij te
stellen. In totaal waren er ruim twintig.
De SGP diende zelf drie plannen in. Onze
fractie vindt dat er een betere aanpak van
eenzaamheid moet komen. Ook in Apeldoorn
kampen velen met dit probleem, zo blijkt uit
onderzoek. Er zijn al allerlei activiteiten in de
wijken en dorpen om eenzame mensen meer
met anderen in contact te brengen, maar
door het groter worden van de problematiek als gevolg van onder andere de vergrijzing heeft onze fractie om betere maatregelen gevraagd. Het college van B&W zegde
toe daar binnenkort op terug te komen.

Datzelfde geldt voor ons verzoek voor
betere hulp aan zwaarbelaste mantelzorgers. Daar zijn aanvullende maatregelen
nodig, vindt onze fractie.
Mensenhandel
Een heel ander onderwerp betreft extra geld
voor speelplaatsen. Het college wilde het
meeste geld uittrekken voor het centrum en
minder voor de wijken en dorpen. Onze fractie heeft voorgesteld het om te draaien. In
de wijken en dorpen wonen immers veel
meer kinderen en jongeren. Jammer genoeg
kreeg dit plan onvoldoende steun in de raad.
Bij verschillende onderwerpen hebben wij
ons aangesloten bij voorstellen van andere
partijen. Dat betrof bijvoorbeeld het terugdringen van het aantal minderjarige slachtoffers van mensenhandel (samen met
ChristenUnie). Dit is een belangrijk punt.
De behandeling van de MPB in de raad
leverde dit jaar weinig vuurwerk op. Bij
een paar voorstellen van het college hadden wij stevige bezwaren om principiële,

Huishoudboekje op orde?
Apeldoorn staat er financieel beter
voor. Dat is het gevolg van een sober
en degelijk financieel beleid. Ook het
economisch herstel draagt daar aan bij.
Reden tot dankbaarheid en ook om
voorzichtig om te gaan met geld.
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In de begroting geeft het college van burgemeester en wethouders aan dat na
jaren van grote bezuinigingen een financieel gezonde situatie eerder bereikt lijkt te
worden. Dat Apeldoorn er nu beter voor
staat, is een mooie prestatie.
Apeldoorn ontvangt veel geld uit het
gemeentefonds. Dat is de pot geld die uit
Den Haag komt en beschikbaar is voor
gemeenten. Gaat het Rijk extra geld uitgeven, dan ontvangen gemeenten ook extra
geld. Hoeveel geld zij ontvangen, is weer
afhankelijk van de omvang van de
gemeente.
De bedragen die het Rijk aan de gemeenten verstrekt, kunnen in de loop van het
jaar wijzigen. Dat maakt de inkomsten
deels nogal onzeker. Het is de verwachting
dat er de komende jaren meer geld uit
Den Haag komt.
Het huishoudboekje van de gemeente telt
grote bedragen. Zo waren de inkomsten
vorig jaar 570.856.000 euro. Dat is iets
meer dan op uw rekening, vermoed ik zo…
De uitgaven daarentegen waren ook fors:
549.512.000 euro. Al met al heeft de

gemeente het jaar 2016 (ruim) positief
kunnen afsluiten.
Maar er is meer nodig om een financieel
gezonde gemeente te zijn. Zo moeten de
algemene reserve en het weerstandsvermogen op orde zijn. Concreet betekent dit
dat er voldoende buffer moet zijn voor de
lopende uitgaven en eventueel te verwachten tegenvallers. Bij deze posten
heeft de gemeente nog een uitdaging, ook
al groeit de reserve sneller dan verwacht.
Geschiedenis van Jozef
Vanwege de verbetering van de financiën staat de gemeente inmiddels niet
meer onder preventief toezicht van de
provincie Gelderland. Toen de gemeente nog wel onder toezicht stond, moest
er eerst goedkeuring van de provincie
zijn, voordat de gemeente geld kon uitgeven. Dat is allemaal het gevolg van
de grote financiële verliezen die
Apeldoorn heeft geleden met de grondexploitaties.
Er lijken weer ‘vettere jaren’ aan te
komen. Reden te meer om voorzichtig
met de financiën om te gaan, zodat er
voldoende buffer is voor ‘magere jaren’.
De geschiedenis van Jozef in Egypte is
daarin een goed voorbeeld.
Sander Kok
fractievertegenwoordiger

inhoudelijke of financiële redenen. Een duidelijk voorbeeld was de subsidie van
150.000 euro voor het Europees
Kampioenschap Beachvolleybal. Dat geld
kan veel beter worden besteed, bijvoorbeeld voor extra speelplaatsen.
Opknappen wijken
Tegenover verschillende gevoelige zaken
stonden ook positieve ontwikkelingen. Zo
zet het financieel herstel van de gemeente
door, terwijl de uitvoering van de drie decentralisaties (WMO, Jeugdzorg en Participatiewet) tot nu toe gelukkig zonder al te veel
problemen verloopt. Ook de maatregelen
van het college om de duurzaamheid te verbeteren en het extra geld voor het opknappen van de wijken De Maten en Zuid vinden
wij belangrijk. Daarom heeft de SGP na het
afwegen van alle plussen en minnen net als
al de andere fracties ingestemd met de MPB.
Henk van den Berge
fractievoorzitter

Bruidspaar mag zelf
keuze maken voor
trouwambtenaar
Bruidsparen hebben bij de huwelijksvoltrekking keuzemogelijkheden. Zo mogen
zij zelf een trouwambtenaar kiezen.
Jarenlang was het sluiten van een huwelijk
een behoorlijk formele aangelegenheid in
het stadhuis. Deels blijft dat ook het geval.
De huwelijksvoltrekking is een gewichtig
moment, waarbij de leiding berust bij een
ambtenaar van de burgerlijke stand.
Al enige tijd heeft een bruidspaar wat meer
vrijheid. Zo mogen de bruidegom en bruid
zelf de locatie uitzoeken, al moet deze wel
aan bepaalde eisen voldoen. Ook is het bijvoorbeeld mogelijk een muzikale bijdrage
te leveren. Bij de opening, tijdens het
ondertekenen van de akte en bij het vertrek mag muziek worden gespeeld.
Een andere keuzemogelijkheid betreft de
ambtenaar van de burgerlijke stand. De
gemeente heeft een lijst waar de meeste
trouwambtenaren op worden vermeld.
Hieruit kan worden gekozen. Sommige
bruidsparen hebben de vraag of er in onze
gemeente trouwambtenaren zijn uit de gereformeerde gezindte. Dat is het geval. Het
betreft de raadsleden Henk van den Berge
en Jan Kloosterman. Bruidsparen die daar
belangstelling voor hebben, kunnen contact
met hen opnemen. Als het past in hun agenda kan er een afspraak worden gemaakt.

SGP wil zorgpunten bij veiligheid aanpakken
In de eerste helft van dit jaar is de veiligheid in Apeldoorn verbeterd. Toch zijn er
nog belangrijke zorgpunten.
Verschillende keren heeft de SGP daar
aandacht voor gevraagd.
De afgelopen jaren steeg de overlast flink,
maar daar lijkt in het eerste halfjaar een
einde aan te zijn gekomen. Het beeld is wel
wisselend. Er zijn minder problemen
gemeld met verwarde personen. Ook
waren er minder aangiftes van burenruzies
en huiselijke twisten. Daarentegen stegen
de meldingen bij de politie van alcohol- en
drugsoverlast met een kwart en ook zwervers zorgden voor meer overlast.
Cameratoezicht
Voor het eerst in jaren was er in
Apeldoorn weer een lichte stijging van
woninginbraken. Maar het aantal inbraken
in schuurtjes en tuinhuizen daalde sterk.
De politie besteedt extra aandacht aan
het terugdringen van voertuigcriminaliteit
door onder andere de inzet van lokmiddelen. En dat helpt gelukkig.
Mooi was ook dat het aantal aangiftes van
winkeldiefstal flink afnam, maar het aantal inbraken in winkels nam jammer
genoeg toe van 18 in het eerste halfjaar
van 2016 naar 25 in 2017.
Gelukkig nam het aantal meldingen van
jeugdoverlast af. Dat is een belangrijk punt.
In de eerste helft van dit jaar waren er
dertien aangiftes van jeugdprostitutie.
Dat waren er ongeveer net zoveel als
vorig jaar. Opvallend was dat er bij een
groot aantal jongeren sprake is van een
licht verstandelijke beperking en of

autisme. Een belangrijk aandachtspunt
preventief en na een delict kan worden
voor de omgeving om hier op te letten.
bekeken of de dader is gefilmd. Na een
Een probleem bij de interpretatie van de
stevige discussie ging de gemeenteraad
veiligheidscijfers is dat vaak geen aangifte met het voorstel akkoord.
wordt gedaan. Bij bijvoorbeeld vermoDe SGP vroeg ook extra aandacht voor de
gensdelicten deed vorig jaar slechts 32
grootschalige permanente bewoning op
procent van de slachtoffers aangifte, bij
veel vakantieparken, omdat dit niet mag.
geweldsproblemen was het nog lager (22
Op verschillende parken wordt slechts 5
procent), terwijl bij vandalisme maar 13
procent van de huizen verhuurd aan toeprocent een melding bij
de politie deed.
Hierdoor is het
moeilijker om een
goed beeld te krijgen van de veiligheid.
De SGP heeft voor
een aantal veiligheidsproblemen
nadrukkelijk de
aandacht gevraagd
van het college van
B&W. In oktober
was er in het winkelcentrum De
Eglantier in De
Maten een overval
op een winkel. Dat
de veiligheid, aangezien hier
Camerabewaking is belangrijk voor
gebeurt vaker. Voor
Foto: Matthias Bunt
t.
een preventieve werking vanuit gaa
het personeel en
klanten is dit zeer
ingrijpend.
risten. De afgelopen vele jaren heeft de
Ter verbetering van de veiligheid in wingemeente hier onvoldoende op gecontrokelcentra, maar ook op bijvoorbeeld
leerd. De beantwoording van het college
bedrijventerreinen of bij scholen, hebbleef vrij vaag. Een goed veiligheidsbeleid
ben de SGP en het CDA het voorstel
vraagt echter duidelijke en stevige maatgedaan voor meer mogelijkheden van
regelen.
cameratoezicht. De inzet van camera’s
Henk van den Berge
fractievoorzitter
is belangrijk, want deze werken

SGP wil in Apeldoorn geen legale wietteelt
Burgemeester Berends wil dat Apeldoorn
meedoet met een proef voor legale wietteelt. De SGP vindt dat de teelt van de
verslavende softdrugs juist steviger moet
worden aangepakt. Wij willen geen college van burgemeester en wiethouders.
In het regeerakkoord staat dat zo’n zes tot
tien gemeenten in Nederland een proef
met legale wietteelt mogen doen. Op die
manier moet blijken of hierdoor de grote
criminaliteit rond softdrugs afneemt.
Burgemeester Berends wil dat Apeldoorn in
regionaal verband deelneemt aan de proef.
De SGP vindt het voorstel onverstandig.
Softdrugs werkt verslavend en heeft risico’s
voor de gezondheid van de gebruikers. Daar
mag de overheid niet aan meewerken.

Het argument dat legale teelt bijdraagt
aan de vermindering van de illegale teelt
en de daarbij behorende criminaliteit is
onjuist. Daarvoor zet het niet genoeg
zoden aan de dijk. Bij de legale teelt zal
het slechts gaan om zo’n klein deel van
de wietteelt in Nederland dat het nauwelijks effect heeft op het bestrijden van de
grootschalige illegale teelt en de daarbij
behorende criminaliteit.
Uit een onderzoek van de ministeries van
Volksgezondheid en Veiligheid en Justitie
dit jaar blijkt dit ook. Daarin wordt
gesteld dat er weinig zal veranderen aan
de illegale teelt van cannabis wanneer de
overheid het huidige gedoogbeleid versoepelt of gaat zorgen voor een gereguleerde verkoop en teelt.

Van de cannabisteelt in Nederland wordt
het overgrote deel (naar schatting 80 90 procent) uitgevoerd. Hier zijn enorme
bedragen mee gemoeid. Dat zal zo blijven als er geen steviger aanpak komt.
Gelukkig is het probleem in Apeldoorn met
grootschalige teelt van softdrugs en de
daarbij behorende criminaliteit nog lang
niet zo groot als in delen van Brabant en
Limburg. Laten we ervoor zorgen dat we
hier ook niet dergelijke problemen krijgen.
Over enkele maanden praat de raad over
de kwestie. Het is nog onduidelijk of er
een meerderheid voor het plan is. De
SGP vindt het beter dat Apeldoorn
bekend zou staan als een gemeente met
een actieve aanpak om de verslavende
softdrugs te weren.
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Winkeltijden op zondag verder opgerekt
Op de laatste twee zondagen van december mogen de winkels ’s morgens de
deuren al openen. Het college van burgemeester en wethouders volgt de winkeliers in hun angst vlak voor de feestdagen inkomsten te missen. Opnieuw
wegen ondernemersbelangen het
zwaarst. De SGP is tegen het besluit.
Samen met de ChristenUnie heeft onze
fractie hier vragen over gesteld.
Sinds de winkeltijdenverordening in 2016
mogen de winkels in Apeldoorn op alle
zondagen geopend zijn van 12.00 uur tot
18.00 uur. Deze aanpassing van de winkeltijden is na een uitvoerige politieke
discussie gerealiseerd.
In de praktijk zijn de winkels in het centrum en op sommige andere locaties in
Apeldoorn veelal slechts twee zondagen
per maand open, omdat er onvoldoende
belangstelling is voor meer zondagen.
Zondagsheiliging
De SGP had tegen dit besluit ingrijpende
bezwaren. Het ging daarbij om verschillende motieven: principieel (zondagsheiliging en zondagsrust), sociaal (een rustdag in onze samenleving, tegengaan
van een 7x24-uurseconomie, belangen
van winkeliers van kleinere zaken) en
economisch-financieel (per saldo

geeft de consument niet meer uit).
Het maximum leek bereikt. Maar het kan
toch nog een stap verder. Dit jaar valt
Eerste Kerstdag op maandag. Het is een
fenomeen wat zich eens in de zoveel tijd
voordoet. De laatste keer was in 2006 en
de eerstvolgende keer in 2023. Ook

openHet college verruimt nu alweer de
ag.
zond
op
els
stelling van wink

Foto: Matthias Bunt

Oudejaarsdag valt dit jaar op een zondag.
Vijftien Apeldoornse ondernemers richtten
zich tot wethouder Sandmann (D66) met
het verzoek om niet alleen zondag 24
december, maar óók op zondag 31
december de winkeltijd te verruimen.
Op 25 oktober gaf het college aan dat het
instemde met het verzoek van de winkeliers om op zondag 24 en 31 december
vier uur eerder dan gebruikelijk hun

winkel te mogen openen. Daarbij erkende
het college de gevoeligheid van dit besluit
en benadrukte dat het om een uitzondering gaat. De gemeenteraad was tot onze
verbazing echter niet betrokken bij een
dergelijk gevoelig besluit.
Zorgen en vragen
Gezien de uitvoerige discussie in de
gemeenteraad in 2015 en 2016 verbaast
het de SGP erg dat het college nu al weer
overgaat tot een verdere verruiming. Als
fractie zijn we benieuwd naar de overwegingen die het college heeft gemaakt om
de gemeenteraad niet te betrekken bij
deze verdere verruiming.
In onze vragen hebben we aangeven dat
we bang zijn dat kerkdiensten in het
gedrang zullen komen en kerkgangers
overlast zullen ervaren rond de ochtenddiensten. Die mogelijke overlast was een
van de redenen om in 2016 het besluit te
nemen dat winkels op zondag pas vanaf
12.00 uur geopend mogen zijn.
Daarnaast maken we ons zorgen over
mogelijke precedentwerking. Om die
reden hebben we de vraag gesteld of het
college kan toezeggen dat het bij deze
uitzondering blijft.
Jan Kloosterman, raadslid
Henk van de Weerd, fractiemedewerker

SGP wil meer diersoorten op Malkenschoten
Om te voldoen aan wettelijk voorschriften moet kinderboerderij Malkenschoten haar dierenbestand drastisch
verkleinen. Volgens het gemeentebestuur zijn de kosten voor een goede
opvang van alle dieren hoog. De SGP
betreurt dat en pleit voor een investering zodat de 47 diersoorten kunnen
blijven en er misschien nog een aantal
bij kan komen.
De meerwaarde van kinderboerderijen in
een grote stad als Apeldoorn is voor de
SGP-fractie overduidelijk. Niet alleen vanwege de aantrekkelijkheid en ontspanning,
maar juist ook vanwege het educatieve
element. Kinderen leren over het algemeen
het best over de natuur door directe ervaringen. Het aanraken en verzorgen van dieren is daar een voorbeeld van.
Kinderboerderijen bieden daar een
prachtige gelegenheid voor en zijn dus
belangrijk. Het is de plaats waar kinderen en jongeren letterlijk in aanraking
kunnen komen met de veelkleurigheid

en de rijkdom van de schepping.
Binnen onze gemeente beheert Accres de
kinderboerderijen. Deze organisatie is van
de gemeente. Accres is verantwoordelijk
voor een goede opvang en verzorging van
de dieren op de kinderboerderij. Daarin is
het welzijn van dieren terecht een belangrijk thema.
In de afgelopen jaren is de regelgeving
voor dierenwelzijn aangescherpt. Nieuwe
inzichten hebben daarvoor gezorgd. Als
gevolg van de nieuwe regels moet het aantal zogenaamde ‘wilde dieren’ op Malkenschoten teruggebracht worden van 47 naar
tien soorten.
In de komende periode wordt er onderzocht of de benodigde dierentuinvergunning haalbaar is en wat dit kost. Deze vergunning kan aangevraagd worden bij de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO).
De SGP staat voor dierenwelzijn en wil
geen concessie doen aan de wettelijk voorschriften die daarvoor gelden. Wel vraagt
de SGP zich af hoe met behoud van de

wet- en regelgeving voorkomen kan worden dat de positie van Malkenschoten verzwakt. De SGP zou deze positie juist graag
verder willen versterken. Wij willen graag
een vermeerdering van het aantal diersoorten in plaats van een vermindering.
De SGP pleit daarom voor extra financiële
middelen voor kinderboerderijen in het
algemeen en Malkenschoten in het bijzonder. Kinderboerderijen leveren namelijk een
structurele bijdrage aan de versterking van
de positie van Apeldoorn als gezinsstad.
Ook is de uitstraling van Malkenschoten
buiten Apeldoorn zo groot dat deze bijdraagt aan de versterking van de toeristische aantrekkelijkheid van onze gemeente.
Voor incidentele topevenementen worden
grote bedragen uitgetrokken. Vanuit dit
perspectief vindt de SGP een extra bijdrage
voor kinderboerderijen in het algemeen en
de versterking van Malkenschoten in het
bijzonder goed te verdedigen.
Jan Kloosterman
raadslid
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Provincie belemmert woningbouw
Er zit de laatste twee jaar weer schot in
de woningbouw in Apeldoorn en de dorpen. De crisis lijkt wat dat betreft voorbij.
Er zijn initiatieven van zowel particulieren, projectontwikkelaars als woningbouwverenigingen. Maar omdat we aan
het plafond zitten van het door de provincie toegestane aantal, worden er vooralsnog geen nieuwe plannen in behandeling
genomen.
In de crisisperiode (na 2008) was het voor
iedereen duidelijk dat we minder moesten
gaan bouwen. Dit om te voorkomen dat
we voor ‘leegstand’ zouden bouwen en de
waarde van nieuwe huizen nog verder zou
dalen.
Het woningbouwprogramma in Apeldoorn
werd in 2012 naar beneden bijgesteld. Dit
werd in 2015 nog iets verder ingeperkt
door de provincie. Tot 2024 mochten nog
maar 3500 huizen gebouwd worden. Op
dat moment leek dat niet zo vreemd; er
werd immers niet veel gebouwd.
Plafond
Doordat er in de crisisperiode veel kantoren leegstonden en er wel behoefte was
aan studentenhuisvesting, werden er kan-

toorgebouwen omgebouwd tot eenpersoons appartementen. Daarnaast werden
er bejaardenhuizen gesloopt en kwamen
daar zorgappartementen voor terug om
ouderen langer zelfstandig te laten wonen.
En verder kwam de reguliere woningbouw
weer voorzichtig op gang; onder andere in
Zuidbroek, Zonnehoeve, Uddel en
Beekbergen. En ook die eenpersoons- en
zorgappartementen werden door de provincie meegeteld als onderdeel van de
3500.
Al met al was daarmee in de loop van dit
jaar het plafond al bereikt. Na overleg met
de provincie mag Apeldoorn er nog 750
extra bouwen als voorschot op de nieuwe
periode. Maar daarmee is het ook op wat
de provincie betreft.
En juist dit jaar deed de gemeente een
oproep aan ontwikkelaars om met speciale woningbouwplannen te komen, die de
stad een kwaliteitsimpuls geven, zoals dat
heet. Plannen dus om braakliggende terreinen op te vullen, ‘rotte kiezen’ te vervangen door nieuwbouw, leegstaande
panden een nieuwe (woon)functie te
geven, enz. Dit leverde plannen op voor
wel 2500 nieuwe woningen. Omdat we al
bijna aan ons plafond zaten, konden er

daarvan vooralsnog slechts 500 worden
toegewezen.
Momenteel zit de woningbouw dus op
slot. Er kunnen geen nieuwe plannen worden toegevoegd. Eerst moet er met de
provincie en de regio Stedendriehoek een
nieuwe woningbouwprogramma worden
opgesteld.
Kwaliteit
In overleg met de raad is de insteek van
ons college van B&W hierbij om het niet
zozeer over aantallen te hebben, maar
meer over de kwaliteit. De provincie zou
dus veel meer moeten controleren of de
juiste woningen worden gebouwd; voldoende variatie en waar behoefte aan
bestaat.
Dit sluit aan bij de wensen van onze provinciale SGP-fractie. Het zal echter nog wel
een paar maanden duren voordat hierover
duidelijkheid gaat ontstaan. En tot dat
moment neemt de gemeente Apeldoorn
geen nieuwe woningbouwplannen in behandeling.
Evert Mulder
fractievertegenwoordiger

(advertentie)

Uw woning weer strak in de lak dankzij het OnderhoudsPlan.
Schildersbedrijf Van As kan u uitleggen waarom. Wij weten dat
alleen het beste telt. Ook voor uw winkel of bedrijfspand.

E info@depatersloopwerken.nl | T 055 506 14 02
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in gespre Henk van de Weerd
Hij zet sinds kort als medewerker zijn
schouders onder het werk van de SGPfractie. Organisatorisch, maar ook inhoudelijk. Grote waardering heeft hij voor
zijn vrouw. ,,Ze staat onvoorwaardelijk
achter me, steunt me, maar trapt ook op
de rem.”

Henk van de Weerd (29) –echtgenoot van
Karin, vader van Rosa-Lynn (6), George (3)
en Jan-Julius (1)– is leerkracht en teamleider op de Eben-Haëzerschool in
Apeldoorn. ,,Vier dagen per week trek ik
op met groep 8, één dag ben ik buiten de
klas te vinden als teamleider.”
Leuk werk?
,,Bevalt me uitstekend. De dagen vliegen
voorbij, geen dag is hetzelfde. Ik zou het
directe contact met leerlingen niet graag
missen. Prachtig om een bijdrage te
mogen leveren aan hun ontwikkeling. De
uitdaging is elk kind écht te zien en proberen te bieden wat het op dat moment
nodig heeft.”
Waarom SGP?
,,Ik herken me in deze partij, omdat fundament en idealen zijn gebaseerd op het
Woord van God. Dat is wat ik ook in mijn
persoonlijk leven als richtsnoer neem en
de kinderen voorhoudt.”
Wat houdt het werk als fractiemedewerker in?
,,Als medewerker ondersteun ik de fractie
vooral organisatorisch, maar ook inhoudelijk. Ik woon fractievergaderingen bij en
probeer zoveel mogelijk de raadsvergaderingen te volgen.”
Ben je een vergadertijger?
,,Ik houd van inspirerende, zingevende
vergaderingen met ruimte voor humor.
Dergelijke vergaderingen kunnen me niet
lang genoeg duren. Grapje. Nee, vergaderingen maak je met élkaar. Als iedereen
zijn verantwoordelijkheid neemt en zich
‘eigenaar’ voelt, heeft de voorzitter het
gemakkelijk.”
Collegedeelname. Iets voor de SGP?
,,Ja, vind ik wel. De SGP moet zich bezinnen op die mogelijkheid. Met de huidige
kabinetsformatie vers in het geheugen
kan ik me voorstellen dat het voor pittige
onderhandelingen zal zorgen. Een goede
wethouder weet ik in elk geval wel. Onze
SGP-raadsleden zijn goede kandidaten.”
Welke wethouderspost zou je zelf graag
eens vervullen?
,,Doe mij maar onderwijs, cultuur of ruimtelijke ordening. Nee, geen financiën. Ik

krijg geen warm gevoel bij cijfertjes.”

Waar erger je je het meest
aan in Apeldoorn?
,,Apeldoorn dreigt de menselijke maat kwijt te raken. Dat zie
ik in megalomane projecten die
koste wat het kost moeten worden uitgevoerd. Of in stand
gehouden. Dit terwijl Apeldoorn
beknibbelt op waardering voor
mensen die elke dag tijd en
energie investeren in hun medemens of de maatschappij.”
Wie wil je via dit blad nog even
bedanken?
,,Cliché misschien, maar toch mijn
vrouw. Die staat onvoorwaardelijk
achter me, steunt me, maar trapt ook op
de rem als ik te veel hooi op m’n vork
neem.”
Stel, je mag 1000 euro verdelen. Wie krijgen wat?
,,Allereerst de tientallen vrijwilligers in
mijn directe omgeving, in de kerk en op
school. Dat zijn de mensen die een bijdrage leveren aan de maatschappij. Zonder
tegenprestatie. Dat is investeren in de
samenleving.”
Waarvoor mogen ze je wakker maken?
,,Laat me ’s nachts alsjeblieft slapen.”

Hoe ziet je zaterdag eruit?
,,Vroeg opstaan, dankzij onze kids. ’s
Ochtends doe ik klusjes. ’s Middags sta
ik eens per maand met een bijbelkraam
op het Raadhuisplein om te evangeliseren. Verder neem ik tijd voor bezoekjes
aan familie of vrienden. Of een leuk
museum.”
Welke Bijbelpassage spreekt je erg aan?
,,Johannes 17, het hogepriesterlijke
gebed, laat me niet meer los. Met name
vers 24 niet: Vader, Ik wil, dat waar Ik

Mijn vrouw trapt op de rem
Hobby?
,,Ik studeer in de avonduren geschiedenis,
echt een hobby van me. Het feit dat ik
boeken verslind, graag een museum
bezoek en een echte verzamelaar ben,
past daar helemaal bij.”
Digitaal actief?
,,Als leerkracht van groep 8 vind ik het
belangrijk te weten wat er mogelijk is in
de online-wereld. Ik heb dus diverse
accounts op sociale media. Ik ga ze nu
actief gebruiken. De verkiezingscampagne
van de SGP vindt voor een deel online
plaats om mensen te bereiken.”
Sport?
,,Haha, wel eens een dag voor de klas
gestaan…?! Topsport!”

ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt. Mijn moeder is hier onuitputtelijk uit gesterkt en vertroost, toen ze drie
jaar geleden onverwachts kwam te overlijden.”
Waarmee zou je een meditatie in de
Banier vullen?
,,Jakobus 1 vers 5: Indien iemand van u
wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God
begere. Ware wijsheid komt van boven. Te
vaak vertrouw ik op mijzelf of anderen om
me heen. Mijn ervaring is dat afhankelijkheid van God rust en vrede geeft in beslissingen. Biddend om die wijsheid wil ik m’n
werk doen.”
Gerard ten Voorde
redacteur
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Raad heel voorzichtig met windmolens
Apeldoorn zal erg terughoudend zijn met
het plaatsen van windmolens. De
gemeenteraad wil eerst naar alternatieven kijken. De SGP onderschrijft deze
lijn.
Duurzaam omgaan met energie is belangrijk. Om die reden besloot de gemeenteraad vorig jaar dat het energiegebruik fors
omlaag moet. De doelstelling is een
besparing van 30 procent in heel
Apeldoorn in 2030 door bijvoorbeeld het
bouwen van energiezuinige huizen en
betere isolatie in bestaande woningen en
gebouwen.
Daarnaast moet 28 procent van het energiegebruik in 2030 in onze gemeente
duurzaam worden opgewekt. De mix ziet
er als volgt uit: zonne-energie (14 procent), biomassa (9 procent), windenergie
(4 procent) en bodemwarmte (1 procent).
Grote kritiek
Op langere termijn is een nog verdere
besparing en duurzame opwekking het
doel. Uiteindelijk wil Apeldoorn energieneutraal worden. Dit betekent dat het
energiegebruik op jaarbasis volledig
wordt opgewekt door duurzame energie,
waarbij 8 procent moet komen van windenergie.
Over de ambities bestaat in de gemeenteraad geen verschil van mening. De SGP
heeft duidelijk benadrukt dat duurzaamheid belangrijk is vanuit de optiek van een
zorgvuldig beheer van de schepping.
Maar de praktijk is vaak weerbarstig. Bij

het vaststellen van de energiedoelen was
namelijk niet helder hoeveel windmolens
er nodig zijn voor 4 procent windenergie
in 2030 en ook niet waar die moeten
komen.
De onduidelijkheid werd nog vergroot
omdat er tegelijkertijd een initiatief was
van de Apeldoornse energiecoöperatie
DeA voor het vestigen van drie grote
windmolens in Beekbergsebroek, het
gebied ten zuiden van de wijk De Maten.
Dit stuitte op grote kritiek van omwonenden.
In juni bleek uit een rapport van een raadswerkgroep dat voor het realiseren van de
ambitie van 4 procent windenergie in 2030
circa twintig windmolens nodig zijn. Voor 8
procent windenergie zijn op lange termijn
ongeveer dertig windmolens nodig.
Verder gaf het rapport aan dat op basis
van de bestaande wet- en regelgeving er
locaties in Apeldoorn zijn waar de windmolens kunnen worden geplaatst. Dat is
echter wel sterk afhankelijk van de voorwaarden die de gemeente zelf stelt, zoals
de minimale afstand van de windmolens
tot woningen, de hoogte van de molens
en maatregelen om de negatieve gevolgen van de windturbines te verkleinen
(geluid en slagschaduw).
In de achterliggende maanden heeft de
raad het rapport behandeld. Een belangrijke uitspraak is dat een grote meerderheid van de fracties tegen de vestiging
van de drie windmolens in
Beekbergsebroek is. Ook de SGP wilde
dit niet, omdat dergelijke grote windtur-

bines een negatieve invloed hebben op
de woningen in de buurt en in De
Maten.
Het college van B&W heeft de opdracht
gekregen om te kijken of er geschikte
locaties zijn. Dat zal niet meevallen,
want de raad stelt strenge eisen ter vermindering van de geluidhinder en andere vormen van overlast voor bewoners.
Ook moeten omwonenden er financieel
voordeel bij hebben als er een windmolen in de buurt wordt geplaatst.
Alternatieven
Door de strenge eisen van de raad zijn er
weinig mogelijkheden voor windenergie in
Apeldoorn. De ruimte hiervoor wordt aan
de westelijke kant nog verder ingeperkt
vanwege de natuurgebieden, terwijl er
aan de oostkant ook weinig kan, omdat er
in een straal van 5,1 kilometer rond vliegveld Teuge geen grote windmolens mogen
staan.
Om de energiedoelen toch te kunnen realiseren, is het college gevraagd met alternatieven te komen. Daarbij is aangegeven
dat de duurzame energie ook buiten
Apeldoorn mag worden opgewekt, bijvoorbeeld bij een windpark op zee.
Het college gaat met de opdracht aan de
slag. Hopelijk komt er snel meer zicht hoe
de energiedoelen kunnen worden
gehaald. Voor de SGP is het belangrijk dat
we snel stappen voorwaarts zetten.
Henk van den Berge
fractievoorzitter

Toekomst vliegveld Teuge nog onduidelijk
De spanning stijgt rond vliegveld
Teuge. Het kabinet had beloofd aan
het eind van het jaar duidelijkheid te
geven over de vliegroutes vanaf vliegveld Lelystad. Heeft Teuge nog toekomst?
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Het huidige voorstel is dat een van de
aanvliegroutes voor Lelystad ten oosten
van Apeldoorn loopt. De vlieghoogte
zou op 1800 meter liggen. Voor vliegveld Teuge zou dit ingrijpende gevolgen
hebben, want hierdoor zou het parachutespringen niet goed meer mogelijk zijn
omdat er vaak van grotere hoogte wordt
gesprongen. En aangezien het parachutistencentrum voor pakweg de helft van
de inkomsten van het al financieel
zwakke vliegveld zorgt, zou het voortbestaan van Teuge in gevaar komen.

Voor Apeldoorn zal dat ingrijpende
consequenties hebben, want de
gemeente is grootaandeelhouder.
Bovendien kunnen burgers te maken
krijgen met meer geluidsoverlast. Niet
alleen van de grote overvliegende
vliegtuigen, maar ook wordt verwacht
dat een groter aantal kleinere vliegtuigen van Lelystad richting Teuge komt
en deze maken –mede omdat ze lager
vliegen– meer lawaai.
Mocht de aanvliegroute voor Lelystad
inderdaad over Teuge komen op de
voorgestelde hoogte van 1800 meter
dan vindt de SGP dat Apeldoorn zich
goed moet bezinnen op de toekomst
van vliegveld Teuge. Is het in dat
geval vanwege de grote financiële risico’s en de mogelijke extra geluidsoverlast van ook kleine vliegtuigen

gewenst dat de luchthaven blijft?
Energiepark
In een dergelijke situatie moet volgens
de SGP ook naar alternatieven voor
vliegveld Teuge worden gekeken. Zelf
hebben we een mogelijkheid genoemd.
De SGP vindt dat in zo’n geval bijvoorbeeld de optie van een duurzaam energiepark met zonnepanelen en windmolens op het terrein van de luchthaven
moet worden onderzocht. Apeldoorn
moet daarbij samenwerken met Voorst
en andere gemeenten als Deventer en
Epe.
Belangrijk is dat er op korte termijn duidelijkheid over de vliegroutes van en
naar Lelystad komt. Als dat helder is,
moet goed nagedacht worden over de
toekomst van Teuge.

Apeldoorn houdt van bruisende evenementen
Apeldoorn moet een bruisende stad worden. Daarbij spelen grootschalige evenementen een belangrijke rol. Helaas is
daarbij minder oog voor de overlast en
de hoge kosten.
Het college en bijna alle fracties in de raad
willen Apeldoorn met grote evenementen
nadrukkelijker op de kaart zetten. Een duidelijk voorbeeld is Serious Request. Deze
landelijke actie wordt dit jaar in onze
gemeente in de week voor Kerst op het
Marktplein gehouden. Dat zal veel aandacht
trekken.
Kattentrimcongres
De afgelopen jaren zijn er meer grootschalige evenementen gepasseerd. Zo was vorig
jaar de start van de internationale wielerwedstrijd Giro d’Italia in Apeldoorn.
Ook volgend jaar staat weer het nodige op
het programma. Er staan bijvoorbeeld drie
topsportevenementen op de kalender: het
wereldkampioenschap baanwielrennen,
World Team Cup (tennis) en het Europees
Kampioenschap Beachvolleybal. Behalve
deze grote evenementen zijn er ook 478
kleinere, zoals het Stoffenspektakel in de
Americahal, het Kattentrimcongres en de
Stoomtreindagen.
Door met name de grote evenementen
neemt de bekendheid van Apeldoorn toe.
Dat kan positief zijn voor (een deel van) de
eigen bevolking, maar ook voor bijvoorbeeld de komst van nieuwe bedrijven.
Er zijn echter ook belangrijke kanttekeningen bij verschillende evenementen te

maken. Allereerst van principiële aard. Vele
Daarnaast mogen er nog 72 evenementen
activiteiten zijn prima, maar regelmatig is er
in binnenlocaties worden gehouden,
ook de zondag mee gemoeid of zijn er prinwaarbij het geluidsvolume wat lager moet
cipieel grote bedenkingen, zoals bijvoorzijn.
beeld ten aanzien van het Bierfestival, de
Vaak leiden dergelijke grote evenementen
Kanaalconcerten en de Popronde
tot overlast van verkeer, geluid en rommel.
Apeldoorn.
Belangrijk is dat er meer en beter wordt
De SGP heeft tevens kritiek
op de hoge subsidies die
de gemeente voor de evenementen verstrekt. Met
name omdat veel geld vooral gaat naar activiteiten
waar principiële kanttekeningen bij gemaakt kunnen
worden.
Het normale subsidiebudget
voor evenementen is in
totaal 700.000 euro per
jaar. Daar bovenop komt
dan nog geld voor bijzondere evenementen, zoals bijna
een miljoen euro voor de
evenementen op de agenda,
Giro en 150.000 euro voor
In Apeldoorn staan voor 2018 diverse
Foto: Matthias Bunt
gen.
inda
waaronder de Stoomtre
het EK Beachvolleybal. De
SGP vindt dat dit geld beter
kan worden besteed, zoals aan bijvoorbeeld
gecontroleerd of de afspraken worden
mantelzorg, duurzaamheid of beter ondernagekomen. In de praktijk blijkt nogal eens
houd van de wijken en dorpen. Jammer
dat er onvoldoende gelet wordt op vooral
genoeg staan wij daarin vaak alleen.
het afgesproken volume en de eindtijd,
waardoor vele mensen extra last hebben
Klachten
van de herrie. Als u klachten heeft, is het
Een andere bedenking betreft de geluidsvan groot belang om deze te melden, zodat
overlast. Er mogen jaarlijks twaalf grote
ze hopelijk een volgende keer leiden tot een
evenementen op buitenlocaties worden
betere aanpak.
Henk van den Berge
gehouden die meerdere dagen mogen
fractievoorzitter
duren, waarbij sprake is van veel geluid.

Comfortabele gezinsstad is ambitieus plan
Eén van de strategische doelen van het
college is ’Apeldoorn als comfortabele
gezinsstad’. Dat doel is verder uitgewerkt
in een plan, waarover de gemeenteraad
onlangs haar mening mocht geven.
”Apeldoorn als comfortabele gezinsstad”. Dat klinkt de SGP als muziek in de
oren. Tegelijkertijd is het reden om extra
alert te zijn, want wat betekent dit nu
concreet?
Op diverse bijeenkomsten is de gemeente in gesprek gegaan met inwoners over
het onderwerp Apeldoorn als comfortabele gezinsstad. De politieke partijen
hebben eveneens input kunnen leveren
en de SGP heeft dat uiteraard ook
gedaan.
Op een bijeenkomst van de politieke
markt presenteerde wethouder Nathan

Stukker (CDA) de eerste concrete vertaling van Apeldoorn als comfortabele
gezinsstad. Het programma wordt uitgewerkt in drie thema’s: generaties verbinden, gezond en veilig opgroeien en buitenruimte voor iedereen.
In de uitwerking staat een aantal mooie
voorstellen. Zo wordt voorgesteld om
meer verbinding te leggen tussen de leefwerelden van oudere en jongere inwoners. Dit kan bijvoorbeeld door goedkope
jongerenhuisvesting te creëren in een
bejaardentehuis. In ruil voor lage huur
wordt dan aan de jongeren gevraagd of
zij bereid zijn om een dagdeel mantelzorg
te verlenen.
Een comfortabele gezinsstad geldt ook
voor wonen. Er moeten voldoende starterswoningen zijn. Verder is een gezonde
mix van bewoners in verschillende leef-

tijdsgroepen van belang voor de stad en
de dorpen. De voorzieningen moeten
daarop worden afgestemd.
Uitdaging
Apeldoorn als comfortabele gezinsstad
is een ambitieus plan, wat uiteraard uitvoerbaar moet blijven. Als de wethouder
dit overal in de gemeente wil doorvoeren,
heeft hij nog voldoende uitdaging. De
SGP heeft aandacht gevraagd voor de
gehele gemeente, zodat niet alleen de
focus wordt gelegd op de binnenstad.
Dit jaar zal het uitgewerkte plan opnieuw
in de raad worden besproken. De SGP
kijkt hier met meer dan gemiddelde
belangstelling naar uit.
Sander Kok
fractievertegenwoordiger
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COR VAN DEN BRINK
installaties

V.o.f.

W&W Elbertsen

VAN DEN BRINK
HET COR
IS TIJD
VOOR

. Levering van elk gewenst grafmonument

installaties

en toebehoren

DE INSTALLATEUR
¥ Zinkwerk
¥ Installatiewerk

nieuw

¥ Dakwerk
 Reiniging van daken en Silo’s
 Ontstoppen riolering

. Onderhoud en reparatie van grafmonumenten.
. Ook voor het leveren (en plaatsen) van
Natuurstenen vensterbanken, dorpels
kachelplateaus en naambordjes.

. Bezoekadres (op afspraak):

Middendijk 66a , 7397 NE Nijbroek
www.elbertsengrafmonumenten.nl

. telefoon:

Cor van den Brink

0571-292657

Harderwijkerweg 86 | Uddel
T (0577) 213 010
info@corvandenbrink.nl

¥ corvandenbrink.nl

Vroegboekvoordee

L

E
I
T
AC

strategie
accountancy
overname
herstructurering
fiscaliteiten
financiering

15 of 16 jaar en volgend jaar rijlessen?
• 10 rijlessen voor 299,- euro
• Theoriepakket thuisgestuurd
• Leerzame opdrachten
• Straks minder lessen nodig
• 2 x middag meerijden
Doe als vele anderen en slaag voor je rijbewijs!

06 45307248 - www.lessenbijleendert.nl
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MKB-adviseurs & accountants

0577 750 913

Aardhuisweg 20, 3888 MG Uddel

info@aucta.nl
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Toch een regenboogzebrapad in Apeldoorn
Apeldoorn heeft sinds half november een
regenboogzebrapad. Ondanks dat een
meerderheid in de gemeenteraad een
klein jaar geleden aangaf dit niet te willen, heeft het college van burgemeester
en wethouders doorgezet. De SGP
betreurt dit besluit en vindt het een
ongewenst en verkeerd signaal.

zou komen. Door middel van een prijsvraag
is deze vraag vanuit politieke hoek georganiseerd. Daarop gaf het college van B&W
aan een regenboogzebrapad op het
Stationsplein te zullen realiseren. En dat is
inmiddels gebeurd.

Op verschillende plaatsen in ons
land duiken regenboogzebrapaden
op. Het doel is om seksuele diversiteit te omarmen en te verwelkomen. In Apeldoorn beijveren verschillende politici zich al langer
voor een zogenaamd ”gaybrapad”.

tegen het achterstellen van groepen.
Discriminatie van minderheidsgroepen moet
krachtig bestreden worden. Het doet niet
alleen onrecht aan mensen, maar vergroot
op pijnlijke en misplaatste wijze verschillen.
De SGP-fractie onderstreept dit voluit. Maar
voor het tegengaan van discriminatie
kunnen niet alle middelen worden
gebruikt. Wij denken dat een regenboogzebrapad het verschil in het
tegengaan van discriminatie niet
maakt en bovendien ongewenste
neveneffecten heeft.

Openbare ruimte
Nog zwaarder weegt voor ons het
gebruik van de openbare ruimte voor
Prijsvraag
dergelijke statements. Wij vinden
Tijdens de behandeling van de
dat de openbare ruimte niet bedoeld
Apeldoornse begroting eind 2016
is om met symbolen discriminatie
dienden PvdA, D66 en GroenLinks
van een minderheid te voorkomen.
elegde ‘gaybrapad’ bij
een motie in om op een prominente
Er zijn nog veel meer minderheidsDe SGP is niet blij met het recent aang
Foto: GtV
plek in onze stad een regenboogzegroepen die dan ook op deze manier
het NS-station.				
brapad te realiseren en deze feesteaandacht voor achterstelling zouden
lijk te openen. Volgens de indieners
kunnen gaan vragen.
zou Apeldoorn als gastvrije stad veel landeDe SGP vindt het collegebesluit gezien de
Uiteraard hebben we ook aangegeven dat
lijk bekende evenementen krijgen. Daar
voorgeschiedenis merkwaardig en heeft
de regenboogkleuren voor ons een heel
hoorde volgens hen een regenboogzebradaarom schriftelijke vragen gesteld. Onze
andere betekenis hebben. God gaf de
pad bij. Bij de bespreking van de motie in
fractie heeft onder meer gevraagd naar de
regenboog als teken van Zijn verbond en
de raad kreeg deze geen steun van de
veiligheidsaspecten en welke criteria er
trouw. De regenboogkleuren blijven voor
meerderheid.
gelden bij de beoordeling van verzoeken
ons die diepe betekenis houden.
Wethouder Kruithof (PvdA) gaf aan toch
tot emancipatiebevordering in de openbanaar een regenboogzebrapad te willen kijre ruimte.
Jan Kloosterman
raadslid
ken als er een vraag vanuit de samenleving
De Apeldoornse raad is gelukkig unaniem

Meer aandacht voor verkeersveiligheid nodig
De verkeersveiligheid in Apeldoorn
moet beter. Naarmate er meer auto’s en
snellere fietsen komen, is het nodig
hier werk van te maken en ervaringen
van bewoners serieus te nemen. De SGP
vindt verkeersveiligheid een kerntaak
van de overheid en dringt aan op extra
maatregelen.
Uit verschillende verzoeken aan onze
fractie blijkt dat er meer aandacht
moet komen voor de veiligheid en de
aanpak van de knelpunten. Op grond
van deze signalen heeft de SGP schriftelijke vragen gesteld over de verkeersveiligheid. Daarbij heeft de fractie in
het bijzonder aandacht gevraagd voor
de veiligheid op de kruising Kanaal
Zuid met de Veldbrugweg, het kruispunt Jachtlaan-Asselsestraat, de
Asselsestraat in het algemeen en de
Kruizemuntstraat.
In de beantwoording van onze vragen

stonden cijfers over de verkeersveiligheid. Op de Asselsestraat bijvoorbeeld
worden per twee jaar zestien ongevallen geregistreerd met schade en soms
niet ernstig letsel.
Op de kruising van Kanaal Zuid met de
Veldbrugweg zijn de afgelopen vier jaar
geen ongevallen geregistreerd. Het
recente ongeval waarbij de traumahelikopter werd ingezet is daarbij nog niet
in de cijfers verwerkt.
De getallen zijn voor het gemeentebestuur geen aanleiding tot extra maatregelen. Voor de SGP weegt de beleving
van de bewoners ook mee. Zij maken
dagelijks mee hoe het verkeer zich
gedraagt en zien ook de situaties waarin het bijna fout ging. Zo kregen we
recent nog een mail dat er op de
Arnhemseweg veel te hard wordt gereden.
Bij de bespreking van de begroting
2018-2021 heeft de SGP het thema ver-

keersveiligheid ingebracht. Wethouder
Kruithof (PvdA) heeft toegezegd met
een lijst van onveilige situaties te
komen, ter bespreking in de gemeenteraad. Daarbij kan de politiek beslissen
welke knelpunten veiliger gemaakt
moeten worden.
Daarnaast is het mogelijk meer in te
zetten op handhaving. Als een meerderheid in de gemeenteraad dat wil, zal de
politie daar extra aandacht aan besteden.
Belangrijk thema
Verkeersveiligheid is voor de SGP een
belangrijk thema. Het raakt alle burgers
in onze gemeente. In overleg met zowel
politie, de wijk- en buurtraden en de
bewoners zijn er verbeteringen mogelijk. Hoewel Apeldoorn relatief goed
scoort qua verkeersveiligheid, verdient
dit thema wat de SGP betreft blijvende
inzet.
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Vernieuwing openbare ruimte hard nodig
De openbare ruimte in sommige wijken
veroudert snel. Daardoor dreigt er verloedering in een aantal delen van onze stad.
Dit probleem is het grootst in De Maten.
Een goede aanpak in overleg met de
bewoners is nodig. Onze fractie steunt
deze plannen en is het eens met de financiën die hiervoor begroot zijn.
Apeldoorn kent verschillende wijken die
tussen 1950 en 1980 gebouwd zijn. Een
aantal wegen, pleinen, groenstroken en
stegen in deze wijken zijn aan een grondige vernieuwing toe. Versleten banken, te
krappe parkeerplaatsen en een kapotte
verharding ontsieren de ruimte om de huizen. De kwaliteit van de openbare ruimte
gaat hierdoor snel achteruit.
Door de bezuinigingen in de achterliggende jaren is sober omgegaan met het
beheer van de openbare ruimte. Hierdoor
was er geen geld om de problemen echt
aan te pakken. Het vernieuwen van de
openbare ruimte is één van de speerpunten in de Meerjarenprogrammabegroting
2018-2021. In deze begroting is geld gere-

serveerd om fors te kunnen investeren in
de verbetering van de staat van de straat.
Bij de start is er 2,1 miljoen euro beschikbaar. Vanaf 2021 ligt er structureel 4 miljoen euro klaar voor de uitvoering van de
plannen. In de verschillende gebieden in
Apeldoorn die opgeknapt moeten worden,
staan zo’n 24.000 woningen. Het is dus
een groot project dat heel veel
Apeldoorners aangaat.
Die omvang zorgt er ook voor dat het een
grote financiële opgave is. De komende
tien jaar is er voor De Maten naar schatting
22 miljoen euro nodig. Voor de overige wijken kost het verbeteren van de openbare
ruimte ongeveer 22,5 miljoen.
Het college van burgemeester en wethouders wil niet alleen de openbare ruimte verbeteren. Het gaat ook om de sociale kwaliteit van een buurt of wijk. De behoeften van
inwoners zijn veranderd en daarom moet
deze invalshoek bij de plannen betrokken
worden. Het gaat dan om bijvoorbeeld ontmoetingsplekken voor jongeren en ouderen
zoals een bankje bij wat groen en om voldoende parkeerplaatsen zodat de ruimtebe-

leving op een woonerf positiever wordt. Ook
woningcorporaties wordt gevraagd om mee
te denken. Bewoners moeten prettig en
veilig in hun buurt kunnen wonen. Daarom
hebben ze ook inspraak.
Om er achter te komen hoe bewoners denken over de verbetering van hun eigen leefomgeving, wordt er gestart met drie pilots:
de Dreven-Noord, Schoutenveld (De Maten)
en de Staatsliedenbuurt (Zuid). Het doel van
deze pilots is om te leren welke vernieuwingen het beste resultaat geven. Daarbij
wordt tegelijk gekeken of leidingwerk in de
grond vervangen kan worden. Ook wordt er
naar duurzame en milieuvriendelijke toepassingen gezocht, zoals het natuurlijk
opvangen van regenwater.
De SGP-fractie hoopt dat de leefomgeving
van veel Apeldoornse burgers er sterk op
vooruit zal gaan. Een goede kwaliteit van de
openbare ruimte is erg belangrijk. Dat
vraagt om goed onderhoud en daar mag
wat ons betreft nog wel een schepje bovenop.
Jan Kloosterman
raadslid

(advertentie)

Doe mee

!

sgppost

Op D.V. 21 maart 2018 staan de
gemeenteraadsverkiezingen op
stapel. Wilt u zich inzetten tijdens
de campagne? Meldt u aan via:
sgp@apeldoorn.nl.
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Zes quotes over onderwijsvrijheid
SGP-afdeling Beekbergen organiseerde
in september een debatavond over het
thema ”Reformatorisch onderwijs, blijvend of tanend?” De avond kort samengevat in zes quotes, van onder meer de
sprekers P.W. Moens, bestuurder van
reformatorische scholenorganisatie VGS,
en W.B. Kranendonk, oud-hoofdredacteur
van het Reformatorisch Dagblad.
De avond was georganiseerd met het oog
op honderd jaar vrijheid van onderwijs in
2017. Moens ging in op de geschiedenis
en de toekomst van het reformatorisch
onderwijs vanuit onder andere politiek
perspectief. Kranendonk besprak in zijn
lezing de binding van de achterban met
de reformatorische scholen in heden en
verleden. Enkele jongeren – onder wie
Dirk-Jan Wolvers en Anne-Lize Hertgersblikten terug op hun schooltijd op reformatorische scholen.

geen meeleven? Die is er nog wel. Maar
dat is eerder een kritisch volgen dan een
innerlijke betrokkenheid. De school is
een externe instantie geworden.”

4

Dirk-Jan Wolvers:

5

P.W. Moens:

1

,,Laten we dat christelijk onderwijs waar
onze voorouders voor gestreden en
gebeden hebben, als een zegen duiden.”

2

,,Waar liggen de kansen? Reformatorisch
onderwijs moet zich onderscheiden in
haar identiteit. In alles –het hele doen en
laten– moet het doortrokken worden
met het christen-zijn. Komt wat op de
voorgevel staat in de praktijk terug? Je
moet het zien en proeven.”

,,Ik heb het reformatorisch onderwijs als
zeer waardevol ervaren. Je krijgt veel
kennis over de Bijbel aangereikt. De
overstap naar een onchristelijke vervolgopleiding was voor mij wel slikken.
Moest ik gaan getuigen dat ik christelijk
ben? En hoe dan? Op de middelbare
school zouden ze daarvoor praktische
tools mogen aanreiken. Hoe ga je dat
gesprek nu aan?”

Anne-Lize Hertgers:

W.B. Kranendonk:

3

,,Het reformatorisch onderwijs heeft toewijding nodig. Mensen die uit roepingsbesef werken, nemen af. Dat probleem
wordt niet altijd onderkend en is mede
een gevolg van de vervrouwelijking van
het onderwijs. De juffen zijn vaak moeders die op meerdere borden moeten
schaken. Hiermee wil ik hun inzet niet te
kort doen.”

,,De betrokkenheid op het reformatorisch onderwijs was vroeger groot.
Mensen droegen de scholen door het
gebed. Dat lijkt nu anders. Is er dan

6

,,Vanaf de Jacobus Fruytier ging ik de
grote, wijde en boze wereld in, tenminste
dat dacht ik, want zo word je er op voorbereid. Het contact met andersdenkenden op de Radboud Universiteit in
Nijmegen was voor mij een vreemde
gewaarwording. Het was helemaal geen
confrontatie. De andere studenten gaan
discussie helemaal niet aan. Ze hebben
zoiets van: ,,Wat jij doet, moet je lekker
zelf weten.””

Michiel Kerpel

Verwijderen asbest op daken moet sneller
Dat asbestvezels bij inademen een
gevaar vormen en bij langdurige blootstelling longkanker kunnen veroorzaken,
weten we al meer dan twintig jaar. Het
gebruik van asbest is dan ook al sinds
1994 verboden. Toch liggen er nog heel
wat asbestcementplaten op stallen en
schuren. Die moeten er vóór 2024 af van
de Rijksoverheid.
De inschatting is dat er in de gemeente
Apeldoorn nog ongeveer 40 hectare aan
asbestdaken ligt. In het huidige tempo
duurt het nog zestig jaar voordat alles eraf
is. Het moet dus sneller. Maar hoe? Al die
daken zijn namelijk eigendom van particulieren en het is hun verantwoordelijkheid
om het asbest te (laten) verwijderen.

Gemeenten en provincie vragen zich dan
ook af hoe zij er aan kunnen bijdragen dat
die asbestdaken vóór 2024 worden verwijderd. De provincie heeft hiervoor weliswaar
4 miljoen euro uitgetrokken, maar in de
vorm van een subsidie per vierkante meter
stelt dat niets voor. Het wordt daar dan ook
niet voor gebruikt. Wel om samen met
gemeentes te inventariseren wat er ligt en
waar, zodat de eigenaren persoonlijk kunnen worden benaderd en aangesproken.
Apeldoorn loopt daarin voorop. Verder
zullen er diverse proefprojecten worden
uitgevoerd. Het zal zeker voordelig zijn om
daarbij aan te sluiten.
Evert Mulder
fractievertegenwoordiger

re-tweet
#NieuwParkje @
Schoutenveld
De gemeente is goed bezig. Zij ziet ook
wel dat al die wegwerkzaamheden vervelend zijn en daarom gaat de gemeente werkzaamheden combineren.
Ligt de weg al open? Dan blijft deze nog
wat langer open liggen. Niets is handiger dan zodra de klinkers uit de straat
zijn, gelijk de riolering, beplanting, verlichting, stoepophoging, en het struikgewas ook flink onder handen te
nemen. Dit voorkomt veelvuldig een
wegafzetting van steeds hetzelfde stukje weg.
Dit idee is een pilot. Het college van
B&W vindt het een briljant plan en start
met de uitvoering onder andere in de
wijk De Maten.
Daar, gelegen in een doolhof van steegjes en doorgangen, ligt het
Schoutenveld. Een kalme buurt waar fijn
gewoond kan worden. Althans naar de
maatstaven van vijftig jaar geleden. De
buurt is toe aan een update.
Op Schoutenveld wordt allereerst de
wegligging aangepakt. De maximumsnelheid van 30 km/u wordt met voeten
getreden, dus: het asfalt eruit en een
nieuwe wegkromming creëren. Gelijk
kan een figuurlijke blik in het riool
geworpen worden, of dat buizensysteem ook niet aan vervanging toe is.
Dan, met de aanlegging van de weg,
kan de groenvoorziening worden aangepakt. Het aanleggen van een leuk
parkje hoort daarbij. Dan de huidige
bomen en struiken in model snoeien en
de verlichting energieneutraal maken.
Wie ontwerpt dit idee? U! In overleg met
buurtbewoners wordt het Schoutenveld
opnieuw aangekleed. Van u wordt wel
verwacht uw verweerde schutting te
vervangen naar een geüpdatete groene
haag: dat is fijner voor het nieuwe aanzien. Speelt u eens met het idee dat u
inspraak heeft in deze pilot. Uw
gemeentelijk budget is 700.000
euro, exclusief te
vervangen schutting.
Stephan Wiegman
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Bij ons kunt u terecht als
ondernemer, zelfstandige
of particulier voor:
• Verwerking van administratie
• Samenstellen van jaarrekeningen
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7325 SE Apeldoorn
Tel: 055 - 360 41 88
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info@buurenaa.nl
www.buurenaa.nl
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