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INT ERVIEW

Mag het socialer, veiliger en
zuiniger in Apeldoorn?
De SGP wil een ander beleid in Apeldoorn. Socialer, veiliger, zuiniger.
SGP-lijsttrekker Henk van den Berge staat in de startblokken. ,,Geen
geld naar topevenementen en de ozb-belasting omlaag.”

Foto: GtV
Voor de SGP is goede zorg een speerpunt. Lijsttrekker Henk van
den Berge vindt dat niemand tussen wal en schip mag vallen.

Het SGP-motto bij de gemeenteraadsverkiezingen
is ”hart voor Apeldoorn”. Wat houdt dat in?
,,De SGP is een christelijke partij. Het hart heeft te maken met ons binnenste, met onze overtuiging. Vanuit
Bijbelse waarden en normen zoeken wij het beste
voor alle inwoners. Geen koopzondagen bijvoorbeeld.
Niet altijd in bedrijf, maar rust op zondag. Om God
te dienen. ”Hart” heeft ook iets hartelijks, iets warms.
Zó willen wij politiek actief zijn. Met een open houding
richting burgers, raad en college. Respectvol.”
Wat zijn speerpunten voor de SGP?
,,De SGP heeft drie speerpunten: Zorg voor de medemens, een veilige leefomgeving en verantwoord
omgaan met belastinggeld. Daar maken wij ons sterk
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voor. De SGP investeert liever in mensen dan in topevenementen.”
De SGP staat bekend als een erg sociale partij.
Waarom zo’n sterke nadruk op zorg?
,,De SGP heeft een hart voor mensen, vooral voor
kwetsbare mensen in onze harde, kille maatschappij.
Voor minima, voor mensen met psychische of lichamelijke problemen, voor mantelzorgers, voor ouderen
die eenzaam zijn, voor zwerfjongeren. Wij vinden dat
niemand tussen wal en schip mag vallen.
Het gemeentebestuur is sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, voor werk en inkomen en voor
maatschappelijke ondersteuning van zieken en
ouderen. Deze drie decentralisaties gingen gepaard

met ingrijpende bezuinigingen. Apeldoorn pakt deze
zorgtaken goed op. Maar er zijn stevige knelpunten en
daar vraagt de SGP meer aandacht voor.”
Wat moet beter in de zorg?
,,De gemeente gaat er te gemakkelijk vanuit dat een
burger bij zorg kan terugvallen op familieleden, buren
of kennissen. Dat is lang niet altijd het geval. Mede hierdoor is de indicatiestelling, het vaststellen hoeveel zorg
iemand nodig heeft, regelmatig te krap. Daarom moet
Apeldoorn in verschillende gevallen de mogelijkheden
voor huishoudelijk hulp verruimen. Ook moet er meer
waardering komen voor mantelzorgers. Zij verrichten
een heel belangrijke taak. Om die reden pleit de SGP
voor een hoger mantelzorgcompliment.
De jeugdzorg kampt met problemen, waaronder een
ernstig gebrek aan geld. De gemeente moet meer doen
om sociaal zwakkere jongeren een goede startpositie
te geven. De SGP heeft recent vragen gesteld over de
toename van het aantal zwerfjongeren. Zorgelijk.
Een veilige leefomgeving. Wat wil de SGP?
,,Apeldoorn heeft drastisch bezuinigd op onderhoud
van parken, plantsoenen, fietspaden, wijken en wegen.
De SGP pleit voor een forse verbetering van het onderhoud. Buurten in De Maten, Orden en Zuid hebben
dringend een opknapbeurt nodig.
Een harde aanpak van criminaliteit is nodig. De overlast
van hangjongeren moet maar eens afgelopen zijn. De
wijkagent moet zichtbaarder zijn.”
Hoe besteedt Apeldoorn mijn belastinggeld?
,,Geld rolt te gemakkelijk in Apeldoorn. De SGP maakt
zich daar grote zorgen over. Apeldoorn steekt een
miljoen in het Giro-wielerevenement, een half miljoen in
Serious Request en vele tonnen in topevenementen in
Omnisport. Orpheus slokt elk jaar ruim 4 miljoen euro

op, Gigant krijgt tonnen extra. Maar dit zijn géén kerntaken van de gemeente.
De SGP pleit voor het zorgvuldige besteding van belastinggeld. De SGP keert zich tegen een verhoging van
ozb-belasting. Apeldoorn moet de rekening niet bij de
burger neerleggen.”
De SGP is geen grote fractie. Lukt het om iets voor
elkaar te boksen?
,,Zondermeer. De gemeenteraad discussieert op basis
van argumenten. De SGP bereidt debatten daarom
altijd grondig voor. De SGP kan het echter niet alleen.
Daarom werken we goed samen met andere fracties.
Onze speerpunten zetten we nadrukkelijk in de schijnwerpers. We krijgen zeker niet altijd steun voor onze
voorstellen. Maar we blijven zoeken naar mogelijkheden en soms lukt het een half jaar of jaar later wel.”
Noem eens een voorbeeld?
,,De SGP-inzet voor wegenonderhoud, lagere ozb-belasting, veiligheid en mantelzorg bijvoorbeeld. Zo hebben wij sterk aangedrongen op een verhoging van het
mantelzorgcompliment, een kleine blijk van waardering
voor mantelzorgers. Omdat deze mensen belangrijk
werk doen. Dat is gelukt.”
Wat is je motivatie om de SGP-kar te trekken?
,,Ik draag graag mijn steentje bij aan het besturen
van Apeldoorn. Ik wil mijn verantwoordelijkheid daarin
nemen. Het is mooi werk, maar het kost ook veel tijd en
energie. Raadswerk doe je er niet ‘even’ bij. Innerlijke
betrokkenheid is belangrijk. Debatten in de raad leg je
in het gebed aan de Heere voor.
Dat heb je als raadslid echt nodig. Om vanuit Bijbelse
principes, vanuit onze scheppingsopdracht het goede
voor alle burgers te zoeken.”
Gerard ten Voorde

Politiek is hem op het lijf geschreven. Henk van den Berge (56), adjunct-hoofdredacteur bij het
Reformatorisch Dagblad, is voor de vijfde keer lijsttrekker van de SGP in Apeldoorn.
Van den Berge combineert een scherpe analytische blik op beleid met een warm kloppend hart voor
burgers. Kritisch, constructief. Gericht op hoofdlijnen, met oog voor detail. Hij is sinds 2002 fractievoorzitter. De SGP-fractie bestaat verder uit raadslid Jan Kloosterman, de fractievertegenwoordigers Sander
Kok en Evert Mulder en secretaris Henk van de Weerd. In de raad richt Van den Berge zich vooral op de
portefeuilles veiligheid, zorg, sociaal beleid en financiën. Twee keer was hij voorzitter van een belangrijke
onderzoekscommissie van de gemeenteraad. In 2005 van een commissie die onderzoek deed naar het
langlopende conflict tussen de gemeente en handelsbedrijf Reesink. In 2012 was Van den Berge voorzitter
van de commissie die de grote problemen bij het Apeldoornse grondbedrijf onderzocht.
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Veiligheid op straat en zorg voor
de kwetsbare medemens zijn
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Een christelijk geluid

lke stem voor een christelijk geluid in
de politiek telt! De SGP is dan voor mij
de meest logische keuze omdat deze partij
verantwoorde politiek bedrijft volgens Bijbelse
normen en waarden. Ik vind de beschermwaardigheid van het leven, het zorgen voor je
naaste en de zondagsrust erg belangrijk! Daar
maakt de SGP zich sterk voor. Daarom is de
keus voor mij niet moeilijk en stem ik SGP!

Bijbelse uitgangspunten

A

ls (jongste) SGP-raadslid en -wethouder in Benthuizen en later als raadslid in Apeldoorn, heb ik
me vooral ingezet voor minderdraagkrachtigen. Bijvoorbeeld voor sociale woningbouw, zorg en minima.
Die lijn herken ik nog steeds. Fascinerend te zien hoe
de SGP de Bijbelse uitgangspunten in de huidige samenleving op een goede manier weet te vertalen naar
praktisch beleid met aandacht voor zorg, veiligheid en
openbare ruimte. En een zuinig financieel beheer.

Henrike Trouwborst - Klaassen

Hans Leune

inwoner Uddel

oud-raadslid SGP
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Apeldoorn: ook een thuis!

peldoorn: een herberg voor veel vluchtelingen.
In 2018 komen er nog 200 bij. Complimenten dat
Apeldoorn hoger opgeleiden de kans gaat bieden verder
te studeren met een uitzicht op een baan. Twee uitdagingen: waar halen we de zeven ton vandaag die nodig is
voor taalontwikkeling en inburgering èn hoe bieden we
vluchtelingen niet alleen een huis, maar ook een thuis?
Laat de SGP als Sociaal Gerichte Partij hier haar licht van
Boven over laten schijnen.

I

Kennis en ervaring

k stem op de SGP, omdat ik vind
dat er een hoop kennis en ervaring
in deze partij zit. De standpunten
matchen goed met waar ik als burger
en ondernemer in Apeldoorn voor
sta en wat ik graag zie gebeuren in
Apeldoorn. Zoals verantwoord omgaan met belastinggeld.

Peti van Maldegem-Luteijn

Pieter Versloot

docent inburgering-Apeldoorn.nl & Voorzitter stichting AZIZ

mede-eigenaar softwarebedrijf Plate
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INT ERVIEW

De ene christelijke
partij is de andere niet
Apeldoorn kan kiezen uit drie christelijke partijen in de raad. CDA, CU
en SGP. ,,De samenwerking is goed.” Toch zijn de verschillen soms
groot. Bij boeren, bij topevenementen, bij koopzondagen, om maar
eens wat te noemen. ,,Stem met je hart.”

SGP

-raadslid Jan Kloosterman (40) uit
Apeldoorn en SGP-fractiemedewerker
Sander Kok (34) uit Uddel lopen zich warm voor een
zetel in de gemeenteraad. ,,Spannend”, zegt Sander, de
nummer drie op de lijst.
De SGP heeft bij de achterliggende verkiezingen drie
keer op rij –forse– stemmenwinst geboekt. In 2002 is
het aantal SGP-zetels verdubbeld. ,,Een derde zetel zou
dit keer mooi zijn”, stellen Jan en Sander. ,,Als waardering voor de betrouwbare en nuchtere SGP-aanpak.”
Beide kandidaten hebben speerpunten voor de komende vier jaar. ,,Voluit insteken op duurzame energieopwekking en verminderen energieverbruik, beter onderhoud groen, meer speelvoorzieningen en verbetering
van de verkeersveiligheid”, zegt Jan, in het dagelijks
leven directeur onderwijs op de Fruytierscholengemeenschap.
Sander steekt in op ruimte voor bedrijven. ,,We moeten de rode loper uitleggen voor ondernemers”, stelt
de eigenaar van accountantskantoor Aucta in Uddel.
,,Apeldoorn moet een comfortabele gezinsstad zijn met
goede voorzieningen.”
Stevige discussies
De ,,eenzijdige focus” van raad en college op de binnenstad verbaast Jan en Sander. ,,De SGP roept vaak:
Apeldoorn is méér dan de binnenstad. Ook de dorpen
verdienen ruime aandacht. Daar vind je vaak prachtige
voorbeelden van de participatiesamenleving. Met gemeenschapszin, met aandacht voor elkaar. Apeldoorn
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moet zijn dorpse karakter vooral versterken.” De gemeenteraad krijgt regelmatig ingrijpende, inhoudelijke
discussies voor z’n kiezen. Over topevenementen bijvoorbeeld. Of over koopzondagen. Het verschil tussen
de christelijke fracties is daarbij soms opvallend groot.
Apeldoorn trekt –alleen al in 2017– ruim 800.000 euro
uit voor topevenementen, met name baanwielrennen, beachvolleybal en tennis. Subsidie voor Orpheus,
Gigant en de kunsttak van CODA slokt –elk jaar– nog
eens 6 miljoen euro op. ,,Zoveel geld is disproportioneel”, zeggen Jan en Sander. ,,Het wordt besteed aan
niet noodzakelijke dingen.”
Belastinggeld
CDA en CU hebben de afgelopen vier jaar echter ingestemd met ,,alle” topevenementen. ,,De houding van de
CU is in korte tijd veranderd van terughoudend naar
vrijwel altijd positief”, constateert Jan. Sander: ,,Zelfs
als de zondag in het geding is, terwijl ook helemaal niet
duidelijk is wat de positieve impulsen van topevenementen voor Apeldoorn zijn.”
De SGP vindt subsidiëren van topevenementen ,,geen
kerntaak” van de gemeente. ,,Veel Apeldoorners vinden
topevenementen leuk, totdat ze horen dat Giro d’Italia maar liefst 12,6 miljoen euro heeft gekost, met een
tekort van 365.000 euro. Kosten die grotendeel voor
rekening van provincie en gemeente komen. Dat wordt
betaald met belastinggeld van de burger!” Apeldoorn
moet daarom ,,zorgvuldiger” omgaan met belastinggeld, vindt de Uddelse ondernemer.
De SGP verbaast zich over het gemak waarbij tonnen

Foto's: GtV
Jan Kloosterman: ,,Insteken op duurzame energieopwekking.”

Sander Kok: ,,De rode loper uitleggen voor ondernemers.”

worden uitgetrokken voor topevenementen en topsport. ,,Vooral als je ziet hoe moeizaam het is om een
klein beetje geld extra los te peuteren voor zorg aan
kwetsbare burgers. Bijvoorbeeld via een verhoging van
het mantelzorgcompliment.”
Jan: ,,Daar wil de SGP het geld liever in steken om vanuit christelijke naastenliefde om te zien naar de kwetsbaren in onze samenleving.”

beeld voor nevenactiviteiten rond het erf.
De SGP heeft medio vorig jaar kritische vragen gesteld
aan het college over het evenement Burning Man,
waarbij deelnemers soms in hun blootje rondhossen
door de bossen. ,,Als SGP stonden we daarin helemaal
alleen”, stelt Jan spijtig vast.
De wijkraad Orden en de milieuorganisatie SWMA
waren ook kritisch. Het antwoord van het college was
vooral vaag en technisch. ,,Is politiek bedrijven alleen
een stuk techniek, of mogen we in Apeldoorn ook een
moreel kompas hanteren? Het college geeft hierbij
echter niet thuis.”

Foute keus
CDA en CU zijn vier jaar geleden in het college gestapt,
waarbij van de koopzondagen een vrije kwestie is
gemaakt. ,,Strategisch een foute keus”, analyseert Jan.
,,CDA en CU hadden moeten beseffen dat dit zou leiden
tot een uitbreiding van de koopzondagen, want men
wist toe al dat er een raadsmeerderheid dit wilde. Beide
partijen hadden een blokkade kunnen opwerpen voor
dit principiële punt. Helaas is dat niet gebeurd.”
De SGP heeft hart voor de natuur én hart voor boeren.
De partij is daarbij niet op voorhand tegen grotere
agrarische bedrijven en megastallen.
,,Iedere boer heeft hart voor zijn dieren”, stelt Sander.
,,Groter is niet per definitie slechter.” Jan: ,,Het lijkt een
emotionele heksenjacht op grootschalige veehouderij.”
De SGP pleit ervoor boeren ruimte te geven, bijvoor-

Beregezellig
Jan en Sander zetten zich graag in voor een beter
Apeldoorn. ,,De politiek heeft mijn hart”, zegt Sander.
,,Vanuit de wetenschap dat Gods geboden goed en
heilzaam zijn voor de samenleving, wil ik niet aan de
zijlijn blijven staan.”
Jan wijst ook op Bijbelse leefregels. ,,Ik geloof daarin,
die vormen mijn compassie voor de politiek. Apeldoorn
wordt daar echt beter van.”
Hij heeft nóg een motivatie. ,,Het is gewoon beregezellig in de SGP-fractie.”
Gerard ten Voorde
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Specialisten in Gazon!
schutgroenvoorziening.nl
Apeldoorn | T (06) 404 262 78 | info@schutgroenvoorziening.nl

Stijlvol genieten
Het is heerlijk lang buiten zitten met een tuinkamer van
Bronkhorst. De combinatie van hout met beton, staal en glas
maken het een plek om naar uit te kijken. Bel voor een afspraak 0577 - 75 09 44 of kijk op bronkhorstbuitenleven.nl

U DDEL

Hart voor een
eigenzinnig dorp
Uddel is trouw, Uddel is eigenwijs. Een driegesprek met twee
kwalificaties over één hechte sociale gemeenschap. ,,De
bereidheid om elkaar te helpen is groot.”

O

p een zaterdagochtend zitten Evert-Jan van
Egteren (voorzitter Uddels Belang), Kees Roos
(voorzitter vrijwilligersorganisatie SVHU) en Sander
Kok (eigenaar accountantspraktijk Aucta en SGPkandidaatraadslid) rond de tafel voor een gesprek over
Uddel. Sander serveert Uddelermeertjes. Geheel in stijl.
Van Egteren –de burgemeester van Uddel– en Kok zijn
opgegroeid in Uddel, Roos is import. ,,Toen wij twaalf
jaar geleden wilden verhuizen naar Uddel, kregen we
van alle kanten te horen: Naar Úddel…?! We werden er
nerveus van.” Het is gelukkig ,,heel erg” meegevallen,
zegt hij. ,,We wonen hier met veel plezier.” Heeft Kees
een inburgeringscursus moeten volgen? Lachend: ,,Nee,
was niet nodig.”
Wat zijn positieve punten van Uddel?
Sander: ,,Uddel is een prachtig dorp met een goede
sociale samenhang en ondernemersgeest. Hier vind
je een participatiesamenleving in het klein. Uddel zet
bijvoorbeeld samen de schouders onder de vervanging
van de PKN-kerktoren. Uddel is daarin een voorbeeld
voor Apeldoorn.”
Evert-Jan: ,,Klopt. Uddel kent een onevenredig groot
aantal ondernemers. Dat zegt iets over het dorp. Uddel
is ook eigenwijs. Uddelenaren zijn liever eigen baas.”
Kees: ,,De werklust, ijver en trouw zijn opvallend.
De bereidheid elkaar te helpen is groter dan ik had
verwacht. Binnen de SVHU werken leden van de drie
verschillende kerken nauw samen. Recent hebben we
een kleine voedselbank geopend, waarin de Coöp en
de drie diaconieën de handen ineen slaan. Prachtig.”
Wat geeft reden tot zorg?
Kees: ,,Als het zakelijk erg goed gaat, ligt het gevaar
van materialisme op de loer. We moeten ervoor
oppassen dat leer en leven niet uit elkaar groeien.”

V.l.n.r.: Evert-Jan van Egteren, Kees Roos en Sander Kok

Evert-Jan: ,,Het vinden van goede bestuursleden geeft
zorg. Bij de voetbal, bij de Oranjevereniging, bij Uddels
Belang. Jongeren voelen minder behoefte om deel te
nemen aan het sociale leven in het dorp.”
Sander: ,,Uddel blijft een dorp. Inwoners letten
sterk op elkaar, vinden ook wat van elkaar. Voor
buitenstaanders kan dat knap lastig zijn.”
Uddel kampt met een jongerenprobleem?
Kees: ,,Het gebruik van drank en drugs onder jongeren
schijnt in Uddel, tegen de landelijke trend in, omhoog te
gaan.”
Evert-Jan: ,,Uddel lijkt al snel het Urk van Apeldoorn.
Pakweg 40 procent van de inwoners is jonger dan 25
jaar. Dat vertekent de cijfers. Maar niet school, niet de
politie is verantwoordelijk voor jongeren. Ik erger me
aan die mentaliteit. Ouders zijn verantwoordelijk.”
Sander: ,,Een werkgroep van Uddels Belang, kerken,
scholen en verenigingen, met SGP-fractievoorzitter
Henk van de Berge als voorzitter, doet goed werk,
maar kan meer doen.”
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beter beheersen met
ﬂexibele randvoorwaarden?
Denk dan aan de
zelfstandig controller!
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alleen het beste telt. Ook voor uw winkel of bedrijfspand.

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

Lees meer op hierover op
www.onderhoudnlgarantie.nl

Wolterbeeklaan 83
7361 ZG Beekbergen
t
055 - 356 00 25
e
info@schildersbedrijfvanas.nl
i
www.schildersbedrijfvanas.nl

Foto: GtV
Sander Kok, Evert-Jan van Egteren en Kees Roos in gesprek bij het Uddelermeer.
Van Egteren: ,,Ik mis op het stadhuis de vechtlust zoals Uddel die kent..”

Kees: ,,De kerken kunnen hun taak samen wellicht
steviger oppakken. Een ouderling of dominee
heeft in Uddel meer invloed dan een ambtenaar of
psycholoog.”
Hoe is de relatie met Apeldoorn?
Sander: ,,Beter dan vroeger. Maar Uddel ligt nog steeds
“achter de bult”. Woningbouw is jarenlang een groot
probleem geweest. In Uddel heeft daarom ooit de roep
geklonken zich af te scheiden.”
Evert-Jan: ,,Die roep klinkt soms nog.”
Sander: ,,College en raad zeggen vaak dat de dorpen
er helemaal bij horen. Ik zeg dan vaak: Laat dat dan
maar eens zien. Apeldoorn legt de focus vaak eenzijdig
op de binnenstad. Die moet bruisen.”
Evert-Jan: ,,Ik mis op het stadhuis de vechtlust zoals
Uddel die kent. Niet op politiek niveau, maar wel
op ambtelijk niveau. Hoe hoger in het stadhuis, hoe
moeizamer de samenwerking.”
Kees: ,,Dat geldt niet voor zorgambtenaren. Daarmee is
de samenwerking voortreffelijk.”
Evert-Jan: ,,De crisis is goed geweest voor het stadhuis.
Door bezuinigingen is een nieuwe, ondernemende cultuur
ontstaan. Maar die zie ik ook graag ambtelijk terug.”
Welke wensen heeft Uddel?
Evert-Jan: ,,De doorgaande weg moet veiliger en

groener. De N310 is nu een betonnen bak met te weinig
snelheidsbeperkende maatregelen. Verder moet het
Uddelermeer worden opgeknapt. De waterkwaliteit is
slecht, het meer groeit dicht.”
Sander: ,,De SGP heeft daar recent kritische vragen
over gesteld. Ooit was het Uddelermeer koninklijk
viswater, nu dreigt het een onooglijke modderpoel te
worden. Verder missen we een eigen politiepost. Die
moet gewoon terug.”
Wat kan de SGP voor Uddel doen?
Sander: ,,De SGP trekt vaak stevig bij het college aan de
bel over Uddel. Recent nog over de begraafplaats. De
SGP pleit voor beter onderhoud van openbaar groen,
ook op begraafplaatsen. Apeldoorn vindt subsidie voor
Orpheus en topevenementen echter belangrijker.”
Evert-Jan: ,,Uddel en andere dorpen betalen mee aan
die geldverslindende projecten in Apeldoorn.”
Sander: ,,De SGP kiest liever voor versterking van
dorps- en wijkraden.”
Kees: ,,Veel dorpen bevinden zich in slaapstand. Uddel
gelukkig niet. Compliment voor Uddels Belang.”
Sander: ,,Uddels Belang functioneert goed. Uddel moet
z’n dorpse karakter en z’n goede sociale samenhang
behouden. Daar maakt de SGP zich sterk voor. De SGP
heeft hart voor Uddel.”
Gerard ten Voorde
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SGP-stem heeft zeker effect
Waarom SGP stemmen? Heeft het zin om in het stembureau
het vakje van een kleinere partij rood te kleuren? Ja zeker.
De principiële, praktische en constructieve inbreng van de
SGP heeft zeker effect.

D

In de periode 2014 – 2018 telde de Apeldoornse gemeenteraad elf partijen. Met 2 van de 39 zetels behoorde de SGP tot de kleinere fracties. De grootste was
D66 met zeven raadsleden. In de afgelopen jaren heeft
de SGP over tal van onderwerpen een bijdrage geleverd.
We hebben geprobeerd het beleid van de collegepartijen (D66, CDA, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks)
bij te sturen. Daarbij wordt de samenwerking gezocht
met meerdere fracties om aan een meerderheid te
komen. Soms lukt dat, soms niet.
Groot casino
Een raadslid kan op verschillende manieren een kwestie
aan de orde stellen. Bij de algemene beschouwingen bij

Voorstander duurzaamheid

S

GP staat voor mij voor Schrift Getrouwe
Politiek. Daarom stem ik SGP. De SGP heeft
zorg voor onze naaste en zorg voor Apeldoorn
en de dorpen. Daarbij worden de zwakkeren in de
samenleving niet vergeten, hetgeen een Bijbelse
opdracht is. Ook heeft de SGP zich de afgelopen
jaren behoorlijk ingezet om in Uddel betaalbare
woningen te krijgen. Tevens staat de SGP voor
duurzaamheid waar ik groot voorstander van ben.
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de voorjaarsnota en de meerjarenbegroting kan
breder op het beleid van het college van burgemeester
en wethouders worden ingegaan. Het is belangrijk om
dan in te gaan op de Bijbelse normen en waarden.
Ook bij concrete punten is dat regelmatig mogelijk,
zoals onlangs bij het voorstel van het college om een
groot casino in het centrum van Apeldoorn te laten
komen. Gokken met geld is echter principieel onverantwoord. Bovendien kan het tot verslaving leiden.
Andere instrumenten om onderwerpen te agenderen
zijn het stellen van actualiteitsvragen in de gemeenteraad of het indienen van schriftelijke vragen aan
het college. Van deze mogelijkheid heeft de SGP vaak
gebruik gemaakt. Enkele voorbeelden van de afge-

Voor het eerst stemmen

E

indelijk mag ik voor het eerst stemmen.
Toen ik klein was, ging ik altijd met mijn
ouders mee en mocht ik het stembiljet in de
bus doen. Nu stem ik straks zelf! De keus is
voor mij niet moeilijk. Ik vind het belangrijk
mijn steentje bij te dragen aan een christelijk
Nederland. De SGP zet zich in voor een christelijke cultuur in Nederland. Daarom krijgt de
SGP mijn stem!”

Nico van den Broek

Colette Hertgers

productmanager Sparta

student Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening

lopen maanden. De gemeenten Ermelo en Putten
pakken criminelen steviger aan. Zij leggen woninginbrekers, drugsdealers en dergelijke dwangsommen
op. Daarnaast worden de verdachten strafrechtelijk
vervolgd. Deze aanpak werkt preventief, zo blijkt uit de
resultaten. Ook andere gemeenten, zoals Den Haag,
Barneveld, Amstelveen en Gouda zijn met deze aanpak
gestart.
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
stelt dat de maatregel preventief werkt en pleit ervoor
om de bestuurlijke aanpak overal in Nederland in te
voeren. De SGP heeft daarom het college gevraagd
om criminelen in Apeldoorn ook dwangsommen op te
leggen. We zijn benieuwd naar het antwoord.
Hennepkwekerijen
Een andere kwestie betrof recent het bericht dat er
minder hennepkwekerijen worden ontmanteld, terwijl
het aantal kwekerijen niet daalt. Bovendien krijgt de
georganiseerde misdaad door bijvoorbeeld de grote
winsten op de drugsproductie en –handel steeds meer
invloed in ons land.
Dergelijke berichten vragen om een steviger aanpak,
vindt de SGP. Dat is vanuit het oogpunt van veiligheid,
het aanpakken van de georganiseerde criminaliteit, de
gezondheid en het terugdringen van drugsverslaving

erg belangrijk. De reactie van het college op onze vragen hierover is echter nog niet binnen.
Een heel ander bericht was de mededeling dat de
groene opleidingen van de mbo-instelling Helicon
vanuit Apeldoorn naar Velp gaan. De SGP heeft ervoor gepleit dat het college moet proberen de groene
opleidingen voor onze gemeente te behouden. Dat is
belangrijk voor ons onderwijsaanbod, maar ook omdat
deze studies goed passen in een groene gemeente als
Apeldoorn.
Mantelzorg
Een andere variant dan het stellen van vragen is het
indienen van een concreet voorstel om iets te wijzigen.
Een voorbeeld betreft het mantelzorgcompliment.
Het college stelde eind vorig jaar voor deze blijk van
waardering te verhogen van 50 naar 75 euro. Op initiatief van ChristenUnie en SGP gaat het bedrag echter
naar 100 euro. Mantelzorg is immers erg belangrijk.
Op ons aandringen komt er bovendien een betere
aanpak van de schuldhulpverlening aan mensen die in
grote financiële problemen zitten. Het is belangrijk dat
zij goed worden begeleid.
Ook de komende jaren blijft er nog genoeg te doen. De
SGP wil zich daar graag voor inzetten. Hopelijk met uw
steun.

uitnodiging

Welkom op de SGP-verkiezingsbijeenkomst!
De SGP-verenigingen Apeldoorn, Beekbergen
en Uddel organiseren op D.V. maandagavond 19
maart in Uddel een verkiezingsbijeenkomst.
Sprekers:
Roelof Bisschop, Tweede Kamerlid SGP
Henk van den Berge, SGP-lijsttrekker Apeldoorn
Jan Kloosterman, SGP-raadslid
Sander Kok, SGP-fractiemedewerker
Met debat, interviews, columns en speciale
bijdragen!

De avond staat onder leiding van debatleider
Riekelt Pasterkamp.

Iedereen, jong en
oud, is van harte
welkom!
Datum:
D.V. maandag 19 maart 2018
Aanvang: 19.30 uur
Locatie:
Het Blanke Schot
Garderenseweg 33, Uddel
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SGP houdt de politie
scherp
De politie staat op scherp. Dag en nacht. ,,De politiek moet
ons echter alert houden”, zegt teamleider Herman van Haarlem.
De SGP pakt de uitdaging op. Met een werkbezoek.

V

rijdagavond. Jongeren drommen samen op het
Caterplein. Tien agenten houden elk weekend een
oogje in het zeil in het uitgaansleven. Zichtbaar en
onzichtbaar. Negen man op straat, ééntje achter de
camera’s.
De SGP-fractie neemt een kijkje in het uitgaanscentrum. Want op het Caterplein wil het nog wel eens uit
de hand lopen. Nog niet zo lang geleden vielen harde
klappen met zwaargewonden. De politie heeft de
daders opgepakt.
Bij vechtpartijen kan de politie in korte tijd een legertje
agenten inzetten, legt wijkagent Frank Arendsen op
een koud Caterplein uit. ,,We hebben vier eenheden

achter de hand. Met achttien man en een hond kunnen we een aardige vuist maken.”
Veilig
Apeldoorn is een relatief veilige gemeente. ,,We zien
wel verschuivingen”, verklaart teamleider Herman van
Haarlem van het Basisteam Apeldoorn (215 agenten),
op de zevende verdieping aan de Europaweg.
De politie houdt ontwikkelingen nauwkeurig bij in
een database. Het aantal veelplegers en verwarde
personen groeit. Oplichting via internet stijgt explosief.
En fietsendiefstallen vinden vooral op maandag en
dinsdag plaats.

Hart voor ondernemers

I

I

Gert Hop

Denise Kok

ondernemer

begeleider bij stichting Ontmoeting

eder mens behoort zijn leven te richten naar
Gods Woord en wet. Zowel de overheid als haar
onderdanen.De enige partij die daar op z’n minst
haar best voor doet om te regeren volgens dat
Woord is de SGP. Vandaar dat ik ook op geen
andere partij kan stemmen dan de SGP. Daarnaast stem ik op deze partij omdat deze hart
heeft voor ondernemers en omdat zij voldoende
voorzieningen wil voor zorgbehoevenden.
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Mensen helpen
n het dagelijks leven ben ik begeleider bij
stichting Ontmoeting in Epe. Vanuit mijn werk
ben ik betrokken bij de opvang van onder
andere ex-gedetineerden en verslaafden. Het is
belangrijk dat we deze mensen helpen en een
veilige haven bieden. Dit werk onderstreept de
noodzaak van goede preventie. Daar kun je niet
vroeg genoeg mee beginnen om latere schade
te voorkomen. De SGP zet zich daar voor in.

Foto: GtV
Politiechef Herman van Haarlem geeft uitleg in het cellencomplex van het
politiebureau aan de Europaweg tijdens een werkbezoek van de SGP-fractie.

Regelmatig klinkt kritiek op de politie. Burgers willen
meer blauw op straat. ,,Met alleen rondlopen zijn we er
niet”, reageert Van Haarlem. ,,Ook al zie je ons niet, toch
zijn ze achter de schermen volop aan het werk.”
Tijdens het werkbezoek nemen de SGP’ers Van den
Berge, Kloosterman, Kok, Stufken en Bunt een kijkje in
de meldkamer en het cellencomplex. Een arrestatieteam
(AT) komt juist een vrachtje afleveren.
Politiechef Van Haarlem –,,42 jaar in het vak”– roept de

gemeenteraad op de politie kritisch te volgen. ,,Controleer ons vooral. Dat hebben we nodig. Politiewerk is net
als motorrijden. Als je denkt dat je het kunt, gaat het mis.”
SGP-fractievoorzitter Van den Berge pakt de handschoen op. ,,De SGP hecht aan veiligheid. Daarom heeft
de fractie de achterliggende jaren aangedrongen op
meer duiding bij de kale cijfers. Wij willen weten wat er
speelt.”
Gerard ten Voorde

SGP-speerpunten spreken aan

B

ij het invullen van de Stemwijzer kwam de SGP
als runner-up uit de bus. ”Jezus leeft” stond
op de eerste plek, maar de SGP is de eerste die ik
serieus kan nemen. Met uitspraken van ”Jezus leeft”
als: ,,Mensen beloven in de politiek allerlei dingen,
maar alleen Jezus maakt Zijn beloften waar”, verander je weinig. De SGP wil dat wel, met speerpunten als veiligheid en duurzaamheid. Die spreken mij
aan. Voor nu, en vooral voor de wereld van morgen.

Luis in de pels

H

et is van groot belang dat iedereen
zich laat leiden door de Bijbel, Góds
Woord. De samenleving is er echter op
gericht om los van God te leven en de
christelijke waarden en normen overboord te gooien. De SGP geeft tegengas.
Bijvoorbeeld als luis in de pels in de
gemeenteraad. Én verliest de zwakkeren
in de samenleving niet uit het oog.

Floris Vergunst

Jenneke Wolvers

begeleider bij de Hoenderloo Groep

stafmedewerker bij Op weg met de ander

17

De SGP komt naar u toe
Wilt u in gesprek met de SGP-kandidaten Henk van den Berge, Jan

SGP-kandidatenlijst
gemeenteraadsverkiezingen

Kloosterman, Sander Kok en Henk van de Weerd? Tijdens de campagne
zijn er veel momenten waarop u hen kunt ontmoeten en spreken!

1. Henk van den Berge

Apeldoorn

2. Jan Kloosterman

Apeldoorn

3. Sander Kok

Uddel

4. Henk van de Weerd

Apeldoorn

5. Dinant Geuze

Uddel

Deze twee zaterdagen staat de SGP met een kraam op het Raadhuisplein.

6. Leo van Lagen

Apeldoorn

Op deze dagen worden er niet alleen folders uitgedeeld in het centrum, maar

7. Pieter Versloot

Apeldoorn

ook in Beekbergen en Uddel en in bijvoorbeeld de winkelcentra de Eglantier,

8. Cornelis van Kralingen

Lieren

9. Nico van den Broek

Uddel

10. Gerard ten Voorde

Apeldoorn

11. Richard Donk

Beekbergen

12. Kees Roos

Uddel

13. Stephan Wiegman

Apeldoorn

Werkbezoek 19 maart in Apeldoorn

14. Peter van de Haar

Uddel

Op 19 maart gaan ’s middags de SGP-kandidaten samen met Tweede

15. Han Schreuder

Apeldoorn

Kamerlid Roelof Bisschop op werkbezoek. Centraal staan de onderwerpen

16. Niek Karsten

Beekbergen

17. David van As

Apeldoorn

18. Evert Mulder

Ugchelen

19. Gert Hop

Uddel

20. Steven Middelkoop

Apeldoorn

Uddel. Deze wordt gehouden in Uddel in Het Blanke Schot. Aanvang 19.30 uur.

21. Henk Dekker

Uddel

Iedereen is van harte welkom!

22. Herman Bunt

Klarenbeek

23. Bas Belder

Apeldoorn

24. Hans Leune

Apeldoorn

Op de site ”hartvoorapeldoorn.nl” staan meer activiteiten. De belangrijkste
bijeenkomsten worden, zo de Heere wil en wij leven, gehouden op:

Verkiezingsmarkt 10 en 17 maart

Kerschoten en Schubertplein.

Lijsttrekkersdebat 16 maart
In het stadhuis wordt vanaf 20.00 uur een lijsttrekkersdebat georganiseerd. U
bent van harte welkom.

onderwijs, duurzaamheid en zorg. Op onze site kunt u het programma zien.

Verkiezingsbijeenkomst 19 maart in Uddel
Na het werkbezoek gaan de kandidaten en Kamerlid Bisschop naar de
verkiezingsbijeenkomst van de SGP-verenigingen Apeldoorn, Beekbergen en

Bidstond verkiezingen 20 maart
De plaatselijke SGP-afdeling Beekbergen organiseert in het kerkgebouw
van de Ger. Gemeente van Beekbergen een tijdrede op de avond voor de
verkiezingen. Spreker is de weleerwaarde heer H.H. Romkes. Aanvang 19.30
uur. Ook hier is iedereen welkom.

Colofon
Gratis uitgave SGPost
Deze gratis nieuwsbrief van de SGP-fractie in
Apeldoorn verschijnt drie keer per jaar.

SGP-fractie Apeldoorn
Henk van den Berge, fractievoorzitter
Jan Kloosterman, raadslid

Wij verzorgen begrafenissen (geen crematies)
in alle plaatsen op de Veluwe en omliggende gebieden.

Fractieleden: Sander Kok, Evert Mulder
Fractiesecretariaat: Henk van de Weerd
Redactie: Gerard ten Voorde en anderen
Bankrekening
NL09 INGB 0009 5975 23

Vertrouwd verzorgd

tnv. SGP-fractie Apeldoorn
twitter.com/sgpapeldoorn
apeldoorn.sgp.nl
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#GemRaadVerkiezing
@Apeldoorn

Zonwering / Rolluiken

Bronkhorst

Zonwering van Bronkhorst!

Zonwering
Rolluiken

•

Goede service

•

Robuuste kwaliteit

Horren

•

Uitgebreid assortiment

•

Uitsluitend maatwerk

Hordeuren

•

Afspraak is afspraak

•

Vakkundige montage

Garagedeuren

Uddel |

T (0577) 401 685 | M (06) 12 16 77 65
www.bronkhorstzonwering.nl

SAMEN MAAK JE

’T VERSCHIL

• Supermarkt
• Eigen bakkerij
• Drogisterij

• Slijterij
• PostNL servicepunt
• Oplaadpunt OV

Harderwijkerweg 26 | Uddel
T (0577) 401 203 | www.bakkerijschouten.nl

Christelijk, klinkt herkenbaar en iets met
zondagsrust. Als dat uw argumenten zijn
om op 21 maart SGP te stemmen: laat mij
u dan niet weerhouden.
Uiteraard staat Bijbels gegronde
zondagsrust absoluut op nummer 1. Er
is een reden waarom zondagsrust voor
2018-2022 in het hoofdstuk ”Veilige
leefomgeving” staat (en dat moet u maar
aannemen, want het verkiezingsprogramma leest u waarschijnlijk toch niet),
want rust en bezinning zijn niet meer
vanzelfsprekend in een samenleving
waar winkeliers gedwongen worden 24/7
bereikbaar te zijn.
En de SGP kan meer. Zij heeft ook oog
voor (verkeers)veiligheid, milieu, starterswoningen, zorg, onderwijs en onderhoud in Apeldoorn. En dat mag best iets
kosten. Dat geld is te halen daar waar
de SGP minder waarde aan hecht, zoals
dure topevenementen, meer subsidie
voor Orpheus of een riante verbouwing
van het gemeentehuis.
Door het gewicht op de balans naar
burgers te laten doorslaan en niet naar
een grote externe uitstraling, kan de SGP
zich daadwerkelijk inzetten voor meer
veiligheid, duurzame woningen, kinderspeelplaatsen, openbaar groen, betaalbare starterswoningen, fatsoenlijke zorg
en dus zorgen dat geen burgers tussen
wal en schip raken.
Heeft u liever een zomers zandstrand
op het Zwitsalterrein? Stem dan D66,
aangezien zij daar een actiepunt van
maken (ook dat moet u aannemen, want:
zie hun verkiezingsprogramma). De SGP
zet zich in voor uw belangen. In de tijd dat
D66 aan het graven is aan de Vlijtseweg,
zal de SGP zorg dragen dat Apeldoorn
verantwoord wordt bestuurd. Ook nadat
het strand klaar is.
Stephan Wiegman
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Je business gaat oké. Maar diep in je hart wil je meer. Je wilt
een heldere strategie voor de toekomst van jouw bedrijf.
Bright helpt ondernemers groeien. Door slimme marketing
bereiken wij de klant van morgen. Wil jij een business boost?
Maak een afspraak met Bright, creative marketing agency.
www.bureaubright.nl/sgp

Bright werkt o.a. voor:

Bij ons kunt u terecht als
ondernemer, zelfstandige
of particulier voor:
• Verwerking van administratie
• Samenstellen van jaarrekeningen
• Fiscale aangiften
• Fiscaal advies
• Financieel advies

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

