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proef legale
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INTERVIEW

Nieuw college kiest voor
meer liberale koers
Het nieuwe college zit op het pluche. Drie oudgedienden, twee nieuwkomers. De SGP heeft vertrouwen in de wethoudersploeg. Mét de burgemeester. Tegelijkertijd is de fractie teleurgesteld. ,,Het christelijk volksdeel is in het college onvoldoende vertegenwoordigd. Er wordt voor een
meer liberale koers gekozen en het programma is weinig concreet.”

Foto's pagina 1 en 2: Rob Voss
SGP-fractie (v.l.n.r.): fractiemedewerker Matthias Bunt, fractievertegenwoordiger Sander Kok, raadslid Jan Kloosterman,
fractievoorzitter Henk van den Berge en fractievertegenwoordiger Henk van de Weerd.

D

e SGP is na de verkiezingen van 21 maart weer met
twee man in de raad vertegenwoordigd. ,,We zijn blij
en dankbaar dat onze zetels zijn behouden”, zeggen fractievoorzitter Henk van den Berge en raadslid Jan Kloosterman.
Het college van burgemeester en wethouders veranderde
van samenstelling. ChristenUnie en PvdA gingen eruit. De
nieuwkomers VVD en Lokaal Apeldoorn ondertekenden
begin mei samen met de ‘oude’ collegepartijen CDA, D66
en GroenLinks het acht pagina’s tellende bestuursakkoord
”De kracht van Apeldoorn”.
Een nieuw college is aan de slag. Tevreden?
Henk: ,,Een college moet wat ons betreft een goede afspiegeling zijn van de bevolking. Daarom is het teleurstellend
dat het christelijk volksdeel onvoldoende in het college is
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vertegenwoordigd. Wij hadden graag ChristenUnie erin
gehad.”
Jan: ,,D66 is een grote verliezer, maar zit wel in het college.
De CU heeft veel minder verloren, maar zit er niet in. Merkwaardig. Er wordt duidelijk voor een meer liberale koers
gekozen.”
Hebben jullie een beetje vertrouwen in de nieuwe ploeg?
Henk: ,,Het zijn integere, aardige en kwalitatief goede mensen.”
Jan: ,,Aan kennis en kunde ontbreekt het niet. Maar het
komt wel aan op de keuzes die ze maken.”
Wat vinden jullie van het bestuursakkoord ”De kracht van
Apeldoorn”?
Henk: ,,Het akkoord is erg positief geformuleerd, maar

weinig concreet. De SGP én de VVD hebben er altijd voor gepleit om concreet te maken hóe doelstellingen moeten worden bereikt. We zien dat nu
niet terug.”
Jan: ,,Het bestuursakkoord is erg in wensende zin geschreven. Het moet
bijvoorbeeld ”gezellig en aantrekkelijk zijn om in de stad te wonen”. Oké,
maar hoe dan?”
Henk: ,,Het college wil van alles, maar een prioriteitenlijst ontbreekt. Het is
daardoor moeilijk te achterhalen waar het college precies voor staat. Waar
kunnen we het college dan over een jaar of over vier jaar op beoordelen?”
Wat is positief in het collegeakkoord?
Jan: ,,Dat het financieel herstel wordt voortgezet.”
Henk: ,,Ook positief vinden wij de extra aandacht voor meer groen, de
energietransitie en het onderhoud van de wijken en dorpen. Een pluspunt is
bovendien de positieve benadering van bedrijven. Ook dat er geen belastingverhoging komt, vindt de SGP belangrijk.”
Hebben jullie kritiekpunten?
Henk: ,,Het bestuursakkoord heeft veel aandacht voor sport en evenementen, terwijl de sociale agenda onderbelicht blijft. Het woord mantelzorg
staat er niet eens in.”
Jan: ,,Apeldoorn vergrijst. Maar ook het probleem van eenzaamheid onder
ouderen ontbreekt. Wat wil het college daaraan doen? Het college wil een
klimaatbestendige gemeente worden. Dat is meer dan een paar zonnepanelen plaatsen. Zo’n ronkende zin bereik je niet in vier jaar. Hoe pak je
dat aan dan? Hoeveel geld heb je er voor over? Door dat te zeggen wordt
duidelijk waar het college voor kiest.”
Henk: ,,Apeldoorn moet een voorloper zijn en blijven in de energietransitie en duurzaamheid, zegt het college. Maar op welke manier? Daar staat
niets concreets over in.”
Jan: ,,Een speerpunt van het CDA is sport. Dat zie je nadrukkelijk in het
collegeakkoord terug. Maar elke notie over bezwaren tegen topsport of de
aantasting van de zondagsrust ontbreken. Waarden en normen komen niet
aan de orde.”
Hoe gaat de SGP zich de komende jaren opstellen?
Henk: ,,De SGP blijft aandacht vragen voor Bijbelse waarden en normen,
voor zondagsrust, voor zorg en voor een veilige leefomgeving. De SGP
komt met initiatieven op dergelijke punten. Wij maken bijvoorbeeld bezwaar tegen het aanstootgevende evenement ”Voor de duvel niet bang”
dat in september in Gigant wordt gehouden. Daarbij wordt volgens de
organisatoren de zaal van het popevenement veranderd in het Sodom en
Gomorra van Apeldoorn.”
Jan: ,,We zullen met moties en amendementen het beleid proberen bij te
sturen. Apeldoorn moet volgens de meeste partijen een bruisende stad
zijn. Het college vertaalt dat vooral met evenementen. Zorgelijk als de stad
zich wil profileren met sport en evenementen, in plaats van zorg, een sterk
sociaal beleid en onderhoud van wegen. Het lijkt leuk, totdat burgers zien
hoeveel geld zulke evenementen kosten.”
Henk: ,,Voor de SGP blijft het uitgangspunt: Vrees God en houd Zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. De Bijbel is het richtsnoer voor ons
handelen. Omdat dát goed is voor alle inwoners.”
Jan: ,,Zó’n kompas hebben we nodig. Dat is het beste kompas.”
Gerard ten Voorde

ter kennisname
Al weer enkele maanden is de nieuwe
gemeenteraad aan de slag. Toch willen we
kort terugblikken op de verkiezingsperiode.
Allereerst past het de Heere te danken
voor het behoud van de twee zetels.
Tientallen jaren had de SGP één zetel,
maar ook nu weer haalden we er twee.
Een groot voorrecht. Met Gods hulp
hoopt de fractie het werk weer te doen.
Verder willen wij iedereen hartelijk bedanken die onze partij heeft gesteund.
Daarbij denken we natuurlijk aan onze
kiezers. Dank voor uw stem!
Ook zijn we goed geholpen door de
besturen, het campagneteam en vele
anderen. De hulp bij onder meer de
verkiezingsmarkten, het folderen en het
organiseren van de mooie bijeenkomst in
Uddel hebben we erg gewaardeerd. Dat
geldt ook voor de steun van de adverteerders in SGPost en de mensen die een
gift gaven.
Twee mensen zijn we in het bijzonder erkentelijk voor het vele werk dat zij tijdens
deze campagne weer hebben verzet.
Het betreft Martijn Stufken en Gerard
ten Voorde. Met hun enorme inzet en
creativiteit hebben zij een waardevolle
inbreng gehad.
Erg belangrijk was bovendien het gebed
voor onze partij en de gemeente. Aan
Gods zegen is immers alles gelegen. Dat
gold tijdens de verkiezingen, maar dat
geldt ook voor de nieuwe raadsperiode.
Mede namens onze fractieleden Jan
Kloosterman, Sander Kok, Henk van de
Weerd en Matthias Bunt wensen wij u een
goede zomervakantie toe.
Met vriendelijke groet,
Henk van den Berge
fractievoorzitter
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SGP haalt op het
nippertje tweede zetel
Opnieuw haalde de SGP twee zetels in de Apeldoornse
gemeenteraad. Maar het was wel op het nippertje. De uitslag
van de gemeenteraadsverkiezingen viel voor ons mee en tegen.

A

peldoorn is de grootste gemeente in ons land waar
de SGP een zelfstandige fractie in de gemeenteraad
heeft. En dan nog wel een fractie van twee man. Dat is best
bijzonder. Daar mogen we God dankbaar voor zijn. Blees en
Leune zaten vroeger als eenmansfractie in de raad. ,,Twee
zijn beter dan één” staat er in de Bijbel (Pred. 4:9).
Evert Mulder zat in de periode van 2002 tot 2014 op een
restzetel. Als je daar eenmaal op zit, merk je daar trouwens
niets van. Vier jaar geleden kregen we twee volle zetels.
Nu was onze tweede zetel weer een restzetel. Er waren
dit keer zeven restzetels te verdelen en daarvan kregen
wij de derde. Hadden we 237 stemmen minder gehad, dan
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Henk van den Berge
Jan Kloosterman
Sander Kok
Henk van de Weerd
Dinant Geuze
Leo van Lagen
Pieter Versloot
Cornelis van Kralingen
Nico van den Broek
Gerard ten Voorde
Richard Donk
Kees Roos
Stephan Wiegman
Peter van der Haar
Han Schreuder
Niek Karsten
David van As
Evert Mulder
Gert Hop
Steven Middelkoop
Henk Dekker
Herman Bunt
Bas Belder
Hans Leune

2288
216
286
62
32
21
74
15
33
12
4
40
26
9
11
9
14
9
20
21
4
9
14
31

hadden we met Lokaal Apeldoorn moeten loten om de
laatste restzetel.
Referendum
Helaas zakte ons stemmenpercentage. Vier jaar geleden was dat 5,2 nu 4,7. Voor de helft kwam dat omdat de
opkomst hoger was. De combinatie met het referendum
leidde er toe dat meer kiezers dan anders de moeite namen om naar de stembus te gaan. Vooral de tegenstanders
van de zogenaamde sleepwet maakten zich erg druk over
deze zaak. Hun stem voor de gemeenteraad zal niet vaak
bij de SGP zijn terecht gekomen.
Ook het aantal stemmen liep wat terug: van 3458 in 2014
naar 3260 nu. Dat is jammer. Aan de verkiezingscampagne
lag het niet. Die was, mede door de inschakeling van
reclamebureau Bright, professioneel opgezet. Potentiële
kiezers werden ook online benaderd. Dat kostte wel een
paar centen, maar door een extra bijdrage van de afdeling
Apeldoorn aan de verkiezingskas konden we dat betalen.
Uddel
Speciale aandacht werd besteed aan het dorp Uddel,
vanouds een stemmenbolwerk van de SGP. Daar hielden we
ditmaal ook onze verkiezingsavond. Er was veel belangstelling. In Uddel gingen we van 851 naar 858 stemmen.
Hoe is het verlies van kiezers in de rest van de gemeente te
verklaren? We moeten wel beseffen dat de uitslag van vier
jaar geleden voor de SGP een topresultaat was. Een stemmenpercentage van 5,2 hadden we nooit eerder behaald.
Ga maar na: in 2002 was het 4,0 procent in 2006 4,3 procent en in 2010 4,2 procent. Daarmee vergeleken is de 4,7
procent van de verkiezingen in maart dit jaar heel aardig.
Het goede resultaat van de vorige keer was wellicht toe
te schrijven aan het feit dat kort daarvoor Henk van den
Berge op de voorgrond was getreden als voorzitter van de
enquêtecommissie naar de problemen bij het grondbedrijf
van de gemeente Apeldoorn. Verder deed ditmaal ook een
kansloze lijst mee onder de naam Jezus Leeft. Een deel van
de driehonderd kiezers die deze lijst kreeg, stemde in het
verleden op de SGP.
Chris Janse

Een nieuwe raadsperiode
Aan het begin van een nieuwe raadsperiode moeten wethouders en gemeenteraadsleden de eed of belofte afleggen. De
burgemeester leest het volgende voor:
,,Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van
de raad benoemd te worden, rechtstreeks
noch middellijk, onder welke naam of welk
voorwendsel ook, enige gift of gunst heb
gegeven of beloofd.
Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om
iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk
of enige belofte heb aangenomen of zal
aannemen.
Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn
aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de
raad naar eer en geweten zal vervullen.”
Hierop moet een wethouder of gemeenteraadslid die de eed aflegt, antwoorden
met: ,,Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!”, waarbij ook de wijs- en middelvinger (aaneengesloten) van de rechterhand omhoog moeten worden gestoken.
Of in het geval van de belofte: ,,Dat
verklaar en beloof ik!"

Foto's: Rob Voss
Beëdiging van de raadsleden Henk van den Berge (l.) en Jan Kloosterman.

Foto's: Daniël van Harmelen
Ook fractievertegenwoordigers moeten de eed of belofte afleggen:
Sander Kok (l.) en Henk van de Weerd.

College telt twee nieuwe wethouders
De samenstelling van het college van burgemeester en wethouders is na
de gemeenteraadsverkiezingen veranderd. De VVD en Lokaal Apeldoorn
zijn nieuw, terwijl ChristenUnie en de PvdA in de oppositie terecht kwamen. CDA, D66 en GroenLinks behielden hun wethouders.
Bij de verkiezingen in maart werd de VVD met 6 zetels
de grootste partij. Al snel bleek dat de liberalen een
coalitie wilden vormen met in ieder geval CDA (5 zetels)
en Lokaal Apeldoorn (5 zetels). Zij kozen verder voor D66
(4 zetels) en GroenLinks (3 zetels). Hierdoor moesten de
wethouders Ben Bloem (CU) en Johan Kruithof (PvdA)
afscheid nemen.
De portefeuilleverdeling van het nieuwe college van B&W
is als volgt: Burgemeester John Berends: openbare orde
en veiligheid, lobby en handhaving. Wethouder Jeroen

Joon (VVD): ruimtelijke ordening, economische zaken,
evenementen, grondzaken en personeel en organisatie.
Wethouder Wim Willems (Lokaal Apeldoorn): openbare
ruimte, mobiliteit, wijkzaken en vastgoed. Wethouder
Nathan Stukker (CDA): WMO, onderwijs, breedte - en
topsport(evenementen) en wonen. Wethouder Mark
Sandmann (D66): recreatie en toerisme, natuur en dierenwelzijn, energietransitie, afval en milieu en activering
en inkomen. Wethouder Detlev Cziesso (GroenLinks):
financiën, jeugd, volksgezondheid en kunst en cultuur.
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Vakmanschap en kwaliteit

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

GENIETEN IN STIJL
Echt ontspannen doet u bijna nergens beter dan in een stijlvol buitenverblijf in uw eigen tuin. Zo kunt u van de vroege lente tot laat in de herfst
genieten van het buitenleven op z’n best. Kies voor ambachtelijke kwaliteit
van Bronkhorst. Wij vertalen uw wensen graag naar een ontwerp op maat.
Van de fundering tot en met de verlichting nemen wij u alle zorg uit handen.
Interesse? Kijk op bronkhorstbuitenleven.nl of bel 0577 - 75 09 44 voor
een vrijblijvende afspraak.

www.esveld-apeldoorn.nl
Krommedijk 13 | 7381 BT Klarenbeek | 055-2000232 | info@esveld-apeldoorn.nl

Tel: 06 - 11 15 46 14
E-mail: info@schutmetaaltechniek.nl
Web: www.schutmetaaltechniek.nl

Geluidsoverlast vanaf het Zwitsalterrein
Na drie grootse evenementen op het Zwitsalterrein is duidelijk welke
geluidslast dit voor de Apeldoorners met zich meebrengt. Formeel blijft
het geluid binnen de grenzen. Gezien de vele klachten ervaren veel bewoners echter flinke overlast.

U

it de vele reacties van bewoners blijkt dat de reuring
op het Zwitsalterrein te veel geluidsoverlast veroorzaakt voor de omgeving. Concreet gaat het om geluidsbelasting van het Bevrijdingsfestival op 5 mei, waarbij de
gemeente zeker twintig klachten ontving. Bij de Keukenkaravaan rond het Pinksterweekeinde waren er eveneens
circa twintig klachten van bewoners. Uit de meetgegevens
bleek dat de geluidbelasting echter (net) binnen de normen van de vergunning gebleven is.
Van 22 tot 24 juni vond het Drakenbootfestival plaatst. Dat is
een jaarlijks groot evenement met veel muziek. Op het evenemententerrein was plaats voor 10 000 bezoekers. Onze
fractie heeft ook hier de meetgegevens van opgevraagd.
In totaal zijn er 10 metingen uitgevoerd. Op de eerste twee
avonden was het basgeluid (gemeten in dB(C)) continue
boven de 80 dB(C). De piek net na 23.00 uur op zaterdagavond was 86,7 dB(C). De bovengrens in de vergunning is

88 dB(C). Op zondag avond varieerde het basgeluid van
70,8 dB(C) tot 79,9 dB(C).
Voor het Zwitsalterrein is in mei 2016 een locatieprofiel
vastgesteld. Hierin staat welke activiteiten er op dit terrein mogen plaatsvinden en onder meer de grenzen voor
bijvoorbeeld het geluid.
Bij het vaststellen van het locatieprofiel voor het Zwitsalgebied heeft de SGP samen met D66 voor een lagere geluidsnorm gepleit. Onze fractie vindt dat de toegestane piekbelasting in het locatieprofiel qua geluidnormen te hoog is.
Een voorstel hierover kreeg helaas geen meerderheid in de
gemeenteraad met alle overlast tot gevolg.
De SGP-fractie zal dit probleem aan de orde blijven stellen
en aandringen op een evaluatie. Daarbij roepen we burgers
op om hun klachten bij de gemeente en ons kenbaar te
maken.
Jan Kloosterman

Het grondbedrijf en de les van Jozef
Jarenlang was het grondbedrijf de melkkoe van de gemeente. Totdat
de crisis kwam. De gemeente moest circa 200 miljoen euro afboeken,
omdat de grond fors minder waard werd. Grote bezuinigingen waren het gevolg. Nu de economie behoorlijk is aangetrokken, maakt het
grondbedrijf weer winst. De SGP is blij met deze verbetering.
Het is fijn dat het financiële debacle nu achter ons ligt. Een
belangrijk aandachtspunt blijven wel de risico’s. De gemeente zal geen nieuwe gronden meer aankopen, tenzij dit een
aantoonbaar maatschappelijk of financieel belang heeft.
Juist bij dat woord ‘financieel’ heeft de SGP de vinger gelegd. Financieel belang is er al snel. Als er verwacht wordt
dat nieuw aan te kopen gronden later met winst verkocht
kunnen worden, dan is er financieel belang. Speculeren
met grond is echter geen verantwoorde geldbesteding van
de gemeente. We moeten zorgvuldig omgaan met onze
financiën.
Daarbij komt dat de gemeente de hoge winst niet volle-

dig wil reserveren bij het grondbedrijf, maar deze ook laat
terugvloeien naar de algemene reserve van de gemeente.
Concreet wordt dit gebruikt om de verliezen uit het verleden te compenseren. Het kan daarnaast ook ruimte geven
voor investeringen in andere activiteiten.
De SGP heeft gevraagd om hogere reserves bij het grondbedrijf aan te houden. De les van Jozef uit de Bijbel is daarbij ons voorbeeld. We weten uit het verleden dat de markt
erg onzeker is. Laten we daarom sparen en heel voorzichtig
zijn met uitgeven. Voor dit voorstel was helaas geen meerderheid te vinden.
Sander Kok
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Apeldoorn wil meedoen aan
proef legale wietteelt
Een meerderheid van de gemeenteraad vindt dat Apeldoorn mee moet
doen aan een proef met legale wietteelt. De SGP vindt daarentegen dat de
teelt van de verslavende softdrugs juist steviger moet worden aangepakt.

I

n het regeerakkoord staat dat zo’n zes tot tien gemeenten in Nederland een proef met legale wietteelt mogen
doen. De softdrugs wordt dan onder toezicht van de overheid geteeld en verkocht in de coffeeshops in de gemeente.
Deze mogen geen andere wiet meer verkopen. Onlangs
gaf een commissie aan dat er zelfs meer gemeenten mee
moeten kunnen doen.
Tijdens de proef moet blijken of hierdoor de enorme
softdrugsproblematiek beter kan worden aangepakt. Het
huidige beleid van het gedogen van de wietverkoop in coffeeshops en het tegelijkertijd verbieden van de teelt werkt
niet. Dat geldt te meer daar de productie voor het grootste
deel in handen is van criminelen.
Burgemeester Berends is voorstander van een proef met
legale wietteelt in Apeldoorn. In juli moet de raad daarover
beslissen, maar tijdens een debat vorige maand bleek dat
een flinke meerderheid van de gemeenteraad het voorstel
steunt. VVD, D66, GroenLinks, 50Plus, PvdA, Partij voor de

Dieren, SP en Gemeentebelangen vinden dat in de praktijk
moet worden uitgeprobeerd of de legale aanpak werkt.
CDA en Lokaal Apeldoorn waren vaag over hun standpunt,
terwijl ChristenUnie en SGP zich duidelijk tegen het experiment keerden.
Onze fractie vindt het voorstel onverstandig, omdat softdrugs verslavend werkt en het gebruik risico’s heeft voor
de gezondheid. 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 zwak. Daarvoor zet het experiment, gezien de
enorme wietproductie door criminelen, onvoldoende zoden
aan de dijk.
De SGP vindt dat Apeldoorn de verslavende softdrugs juist
moet weren. Wij willen geen college van burgemeester en
wiethouders.
Henk van den Berge

Zorgen over voortijdig schoolverlaters
De gemeenteraad bespreekt jaarlijks het jaarverslag Leerplicht. Dit
document geeft inzicht in onder andere het voortijdig schoolverlaten en
de handhaving van de leerplicht. Verblijdend is dat het aantal thuiszitters
aanzienlijk is afgenomen. Tegelijkertijd heeft de SGP haar zorgen geuit
over de aanpak van langdurig verzuim en voortijdig schoolverlaters.
Dankzij een nieuwe, landelijke definitie daalde het aantal
thuisblijvers in Apeldoorn van 35 in 2016 naar 4 in 2017. Dit
betekent niet dat de overige 31 jongeren uit beeld zijn. Ze
hebben bijvoorbeeld vrijstelling gekregen op medische
gronden. De bedoeling is dat de groep leerlingen alsnog
weer onderwijs zal gaan volgen wanneer hun situatie dat
toelaat.
De SGP heeft bij de bespreking aandacht gevraagd voor
het hoge percentage voortijdig schoolverlaters. Het gaat
ons aan het hart dat er nog steeds zoveel jongeren in
Apeldoorn zijn die om wat voor reden dan ook niet in staat
zijn een startkwalificatie (diploma) te halen. Een opleiding
zegt niet alles en is geen garantie voor succes, maar het
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ontbreken van een diploma kan tot op hoge leeftijd nog
voor achterstand en problemen zorgen.
Door slechte uitwisseling van gegevens tussen verschillende instanties, mist het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt
(RMC) belangrijke signalen als het gaat over (dreigende)
schooluitval. Op vragen van de SGP en andere partijen
beaamde wethouder Kruithof dat privacy inderdaad de
aanpak van voortijdig schoolverlaters belemmert. De
komende periode heeft dit de aandacht van de in het RMC
participerende gemeenten. Naar de uitkomst van een pilot
op dit gebied in Zutphen kijkt de SGP dan ook uit.
Henk van de Weerd

Hand- en spandiensten voor de SGP
Samen zetten ze hun schouders onder de SGP. Marco (47)
en Lianne (43) Hertgers uit Beekbergen, getrouwd, vier kinderen.
Hij houdt van kruudmoes, zij van pure chocola.
Liefde voor de SGP is hen met de paplepel ingegoten.
,,De enige partij waar we ons nauw verbonden mee
weten. Zeker op principiële punten.” Marco is bestuurslid
van de afdeling Beekbergen. Regelmatig levert hij ook
hand- en spandiensten. Als lid van de campagnecommissie bijvoorbeeld. Lianne zorgt al vijf jaar dat SGPost
wordt bezorgd.
Wat voor werk doen jullie?
Marco: ,,Ik ben leidinggevende bij een
cateringbedrijf. Leuk werk. Je bent
altijd verzorgend bezig. Een bruiloft? Helemaal geweldig.”
Lianne: ,,Huismanager en mantelzorgster. Ik ben blij om er te kunnen zijn voor onze kinderen en te
helpen waar nodig. Het gezin staat
op de eerste plaats.”
Wat vind je ergerlijk in Apeldoorn?
,,Dat de gemeente veel geld steekt in
dure festiviteiten, waar aan het eind van
de rit ook nog eens flink geld bij moet.”

mantelzorgers en vrijwilligers is dat belangrijk.”
Stel, jullie mogen 1000 euro uitdelen. Wie krijgt wat?
,,Mantelzorgers en vrijwilligers 500 euro. De andere 500
naar zorgcentra voor extra handen aan het bed.”
Waarvoor mogen ze je wakker maken?
Marco: ,,Kruudmoes, lekker koud uit
de koelkast. En dan vooral door mijn
ouders gemaakt!”
Lianne: ,,Ik vind slapen heerlijk. Maar
als er dan ’s morgens een reep pure
chocolade naast mijn bed ligt, kan ik
daar ook echt van genieten.”
Sport?
Lianne: ,,Wandelen en fietsen. En ik
vind het heerlijk om te volleyballen.”
Marco: ,,Mountainbiken. Samen met m’n
zoon of een groepje vrienden. Liefst
wel met mooi weer.”

Marco en Lianne Hertgers

Mooiste plek in Apeldoorn?
,,Beekbergen. Een gezellig dorp en rachtige bossen.”
Welk thema zou je als wethouder graag oppakken?
Lianne: ,,Haha, ik heb absoluut geen ambitie.”
Marco: ,,Wethouder…?! Nou, nee. Hoewel, ”wethouder voor
het gezin” lijkt mij een mooie uitdaging.”
Voor welke politicus heb je bewondering?
Marco: ,,Mark Rutte. Bijzonder hoe hij zich steeds weer
door de moeilijkste debatten heen loodst.”
Lianne: ,,Ik ben blij met onze SGP-mannen, maar ik ben
niet zo van de bewondering van politici.”
Met welke minister zou je graag een hartig woordje spreken?
Beiden, in koor: ,,Met Wiebes van Financiën. Over het éénverdienersgezin. Onze ervaring is dat de belastingdruk
van éénverdieners toeneemt. Ook als vrijwilliger.”
Ongevraagd advies voor de SGP in Apeldoorn?
,,Blijf je hard maken voor goede zorg. Ook voor

Zaterdag?
Marco: ,,Heerlijk om thuis wat te klussen. Of een rondje te
fietsen met de kids. Of samen door het bos te lopen…”
Lianne: ,,…en dan ’s avonds spelletjes doen met de kinderen
en hun vrienden.”
Zondag?
,,Als gezin samen opgaan naar Gods huis. Een dag van
rust, anders zouden we maar doorhollen. Samen aan
tafel, langer dan door de week. Samen zingen en musiceren bij het orgel.”
Welke maatschappelijke discussie houdt je bezig?
,,Het gedrag van jongeren, maar óók van ouderen, op
sociale media. Zorgelijk hoeveel tijd daar in gaat zitten.”
Welke Bijbelpassage spreekt je aan?
,,De geschiedenis van de Kananese vrouw. ,,Heere,
help mij!” Dat waren de laatste woorden van onze lieve
moeder en schoonmoeder. Deze komen vaak terug op
bijzondere momenten. In moeilijke tijden, maar ook bij
voorspoed.”
Gerard ten Voorde
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,,Je trekt altijd aan het kortste eind”
Iedereen die kan werken maar dit niet zonder ondersteuning kan, valt
onder de Participatiewet. Mensen met een arbeidsbeperking of mensen
met heel weinig financiële middelen moeten zo aan het werk geholpen
worden. Zo gemakkelijk gaat dit echter niet.

D

e gemeente heeft bij het weer aan het werk helpen
van mensen een belangrijke taak. De rekenkamercommissie van de gemeente Apeldoorn heeft onderzocht hoe
de gemeente dit doet. Daarvoor zijn dertig personen geïnterviewd die met deze wet in aanraking komen.
Uit de verhalen blijkt een zeer kritische en wantrouwende
houding bij burgers over de uitvoering van de Participatiewet. De gemeente moet de wet uitvoeren en denkt veelal
vanuit de regeltjes, die niet altijd ruimte bieden voor maatwerk. Aan de andere kant zijn er burgers die, hoe dan ook,
aan een baan geholpen willen worden. Dat botst met enige
regelmaat met elkaar.
Een (ongewijzigd) citaat uit een interview: ,,Ja, ik heb een
ischias in mijn rug. Dus die zwaar werk lukt mij niet. Maar

hier ben ik goed. Geef mij kans een diploma te krijgen.
Dan kan ik werken.” Nu, zo’n werk kan ik wel doen. Achter
computer. Maar. ,,Studeren hoef jij niet te denken. Gewoon
schoonmaken. Werken, schoonmaken, klaar.” Dus...”
De rekenkamercommissie doet diverse aanbevelingen om
de problemen bij de uitvoering van de Participatiewet te
verminderen. De wethouders (eerst Kruithof, PvdA, nu
Sandmann, D66) vinden het allemaal wel meevallen. Het
rapport is volgens hen niet representatief; er is in de
afgelopen jaren al veel veranderd. De SGP heeft er bij het
college op aangedrongen om vooral wél te leren van de
uitkomsten van dit onderzoek.
Sander Kok

Meer aandacht nodig voor mantelzorg
In totaal besteedt de gemeente Apeldoorn circa 245 miljoen euro aan
jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen. Ieder
jaar ontvangt de gemeenteraad een rapport waarin alle activiteiten
beschreven staan. De SGP waardeert de wijze van verantwoording,
maar tegelijkertijd vroegen we nadrukkelijk aandacht voor zaken als
respijtzorg en pleeggezinnen.
Bij het bestuderen van de ”Jaarmonitor Sociaal Domein
2017” met de titel ”Op Stoom” bleek al snel dat er veel zaken
naar wens verlopen. Na een zoektocht naar de juiste aanpak
zijn de zorgtaken meer en meer helder geworden, is er meer
structuur en wordt er gewerkt aan een integrale aanpak.
Tegelijkertijd blijven er volgens de SGP zaken onderbelicht.
Momenteel zijn er bijvoorbeeld te weinig voorzieningen voor
mantelzorgers om tijdelijk hun zorgtaken uit te besteden, de
zogenaamde respijtzorg.
Tijdens de bespreking in de gemeenteraad bleek dat er
schrijnende gevallen zijn waarbij mantelzorgers er echt aan
toe zijn om tijdelijk hun taken aan anderen over te dragen.
Onder meer naar aanleiding van SGP-vragen hierover
in maart heeft het college toegezegd ervoor te zorgen dat

er vanaf 2019 voldoende respijtzorgfaciliteiten zijn waar
mantelzorgers gebruik van kunnen maken. Nogmaals heeft
de SGP-fractie het belang hiervan benadrukt en samen met
andere partijen voorgesteld om hier ook al in de tweede
helft van dit jaar geld voor vrij te maken.
Uit de jaarmonitor blijkt verder dat er, net als in voorgaande
jaren, in 2017 een tekort aan pleeggezinnen was. Ondanks
initiatieven vanuit de gemeente moesten er noodgedwongen jongeren in een gezinsvervangend tehuis of andere
instellingen geplaatst worden. De SGP heeft het college
opgeroepen op zoek te gaan naar andere manieren om het
tekort aan pleeggezinnen onder de aandacht te brengen en
op die manier te verminderen.
Henk van de Weerd
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Maatregelen tegen winkels Vlijtseweg
Een nieuw bestemmingsplan maakt verdere uitbreiding van supermarkten en detailhandel op de Vlijtseweg onmogelijk. De SGP is het hiermee
eens om een goede spreiding van winkels over de stad te behouden.

I

n 2016 bleek de komst van (mega)supermarkten aan de
Vlijtseweg niet te stoppen. Op Vlijtseweg 182 werd de
bestaande Dekamarkt vervangen door een megasuper,
hoewel de gemeente dat niet wilde. Pal daarnaast kwam
een tweede megasuper te staan. Deze ontwikkelingen kwamen als een verrassing en de gemeente had het nakijken,
omdat er niets tegen te doen was.
De SGP is bezorgd over de onverwachte en ongewenste
uitbreidingen van vierkante meters supermarkt aan de
Vlijtseweg. De fractie heeft in november 2015 actualiteitsvragen gesteld over het bestemmingsplan Vlijtseweg en in
januari 2016 schriftelijke vragen over de detailhandelsvisie.
Een verdere winkeluitbreiding op deze locatie leek echter
niet meer te kunnen.
Toch kwam er een aanvraag om er een Kruidvatfiliaal

en een Action te vestigen. De gemeente wees deze aanvraag af. Inmiddels heeft het gemeentebestuur een nieuw
bestemmingsplan gemaakt. Dit bestemmingsplan moet de
komst van nog meer supermarkten of detailhandel aan de
Vlijtseweg onmogelijk maken.
De komst van de megasupers en andere detailhandel
aan de Vlijtseweg kan ten koste gaan van de omliggende
winkelcentra. In de detailhandelsvisie is het uitgangspunt
dat vrijwel elke Apeldoornse burger op loopafstand boodschappen moet kunnen doen. De SGP vindt een fijnmazige
winkelstructuur daarom belangrijk en gaat er vanuit dat
de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan hieraan
bijdraagt.
Jan Kloosterman
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Veiligheid gaat verder vooruit
Apeldoorn is vorig jaar veiliger geworden. Het aantal misdrijven is met
ruim 8 procent gedaald tot 30.200. De SGP is blij met deze ontwikkeling, al zijn er wel zorgpunten zoals de stijging van het aantal zedenmisdrijven en het geringe aantal inbrekers dat wordt opgepakt.

O

nlangs besprak de gemeenteraad de ”Veiligheidsbrief 2017”. Burgemeester Berends stelde terecht
met tevredenheid vast dat de criminaliteit in onze gemeente is afgenomen. De daling was groter dan in vier
andere grote steden in Oost-Nederland (Arnhem,
Enschede, Nijmegen en Zwolle).
Er was in onze gemeente een sterke afname bij huiselijke
twisten (-26,7 procent), inbraken in schuurtjes (-24,2 procent), overlast gevende jeugd (-20,7 procent), winkeldiefstallen (-19,4 procent), gestolen (motor)voertuigen (-17,7
procent), verwarde personen (-15,4 procent) en zogenaamde high impact crimes (onder andere woninginbraken en zakkenrollerij met -12 procent).
Daar tegenover stonden een aantal sterke stijgers. Het
aantal zedenmisdrijven nam vorig jaar toe van 56 naar
89 (62,9 procent), het aantal incidenten met zwervers
ging omhoog met 18,2 procent, terwijl de drank- en
drugsoverlast met 16,3 procent steeg. Ook de oplichting
via internet lag hoger.
Verontrustend blijft ook de problematiek rond loverboys

en jeugdprostitutie. Tijdens een actie, waarbij een
nep-loverboy aan meiden vroeg om een afspraak voor
een fotoshoot, ging 80 procent (!) met hem mee. Bij
jeugdprostitutie blijkt dat vooral jongeren met een licht
verstandelijke beperking en/of autisme daar gevoelig
voor zijn.
WhatsApp-groepen
Een duidelijk minpunt is ook dat bij veel misdrijven de
daders niet worden gepakt. Bij woninginbraken is het ophelderingspercentage slechts 11 procent. Dat vereist extra
aandacht van de politie. Maar daarnaast zijn ook preventieve maatregelen als goede sloten en de inzet van
WhatsApp-groepen belangrijk. Er zijn in onze gemeente
nu bijna 140 van deze groepen.
Hopelijk blijft het aantal misdrijven dalen. Maar soms verandert de situatie snel. Zo zijn er de afgelopen tijd veel
winkelovervallen. Alertheid blijft dus nodig.
Henk van den Berge

Renovatie stadhuis gaat beginnen
Het stadhuis moet ingrijpend gerenoveerd worden. Dit na jaar gaat de
renovatie van start. In mei kwam het college met het voorstel om tijdens de verbouwing de gemeentelijke organisatie op een externe locatie te huisvesten. De SGP is hiermee akkoord gegaan.
Het inmiddels 25 jaar oude stadhuis is toe aan groot onderhoud. Zo moeten installaties op het gebied van klimaatbeheersing en brandveiligheid worden vervangen. De kosten
voor de aanpassingen bedragen 27,8 miljoen euro.
De SGP heeft in het voortraject kritische vragen gesteld
over onder andere de hoogte van dit bedrag en de risico’s
van kostenoverschrijding. Ons uitgangspunt is: een sobere
en doelmatige verbouwing.
Aanvankelijk was het voorstel om, behalve de publieke balies, alle ambtelijke werkzaamheden tijdens de verbouwing
in het stadhuis te laten doorgaan. Om dat te bewerkstelligen
was er een ingenieus schuifplan opgesteld waarbij er telkens
een gedeelte van het stadhuis leeg komt te staan.

Net als de andere partijen is de SGP akkoord gegaan met
het voorstel van het college om de ambtelijke dienst toch
te verhuizen naar een externe locatie. Het gaat om het
belastingkantoor aan het Stationsplein. De publieke balies
hebben inmiddels hun plek gevonden in het Activerium aan
de Deventerstraat.
De verhuizing levert vele voordelen op, zoals een kortere
bouwtijd en betere werkomstandigheden voor de ambtenaren. Daarbij zal het ook de kwaliteit en continuïteit van
de dienstverlening ten goede komen. Dat was voor de SGP
doorslaggevend om voor het voorstel te stemmen.
Henk van de Weerd
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Zon als belangrijkste bron van energie
Apeldoorn zet voluit in op zonne-energie. Behalve de recent ingezette energiebesparing in gemeentelijke gebouwen legt de gemeente nu zonneparken aan. Dit is nodig om de forse energiedoelstellingen in 2030 te halen.
De SGP steunt deze duurzame ambities van harte.

A

peldoorn wil op termijn een energieneutrale gemeente
worden. Het doel is om in 2030 het grootste deel van
de energie op te wekken als zonne-energie. Hiervan moet
72 procent uit zonnepanelen op gebouwen komen. Daarnaast wil de gemeente nog eens 11 procent energie uit zonnepanelen op zonneweides halen. Bij elkaar moet in 2030
dus 83 procent van de totale energievraag in Apeldoorn uit
zonne-energie komen.
De komende jaren worden de plannen verder concreet
gemaakt. Er ligt de komende tien jaar een flinke opdracht
om zonneweides met zonnepanelen aan te leggen. Dit moet
stijgen van 15 hectare in 2020 naar 250 hectare in 2030.

Locatie zonnepark

Bruto

Netto

Vermogen

Huishoudens

Beemte-Broekland

27,6 ha.

20,0 ha.

25,0 MWp

6800

Wenumseveld

20,0 ha.

13,4 ha.

15,5 MWp

4200

IJsseldijk - A1

4,2 ha.

3,0 ha.

4,35 MWp

1070

Biezematen

4,5 ha.

3,2 ha.

3,0 MWp

800

Kieveen

2,5 ha.

1,5 ha.

1,0 MWp

285

Dommeweg

0,3 ha.

0,3 ha.

Totaal

41,5 ha.

Sinds 2017 komen er verzoeken om zonneparken aan te leggen bij de gemeente binnen. Daarvoor zijn de achterliggende
periode negen locaties onderzocht. Drie hiervan bleken
ongeschikt te zijn. Voor de overige zes locaties (zie tabel) is
aan de initiatiefnemers gevraagd om concrete plannen bij de
gemeente in te leveren. Daarbij is het belangrijk dat er draagvlak van omwonenden, dorps- of wijkraden, de provincie en
andere betrokkenen is.
Als zonneweides op deze zes locaties kansrijk en haalbaar
blijken te zijn, kan er een omgevingsvergunning aangevraagd
worden. Zodra deze vergunningen afgegeven worden, kan de
aanleg van een zonnepark beginnen. Als de zes zonneparken
er komen, is Apeldoorn in totaal 41,5 hectare zonnepanelen
rijker.
De SGP-fractie staat, vanuit Bijbels rentmeesterschap, positief
tegenover deze ontwikkeling. We vinden het een goede zaak
dat het gemeentebestuur het goede voorbeeld geeft en hierop
inzet. De SGP steunt het streven om in 2020 zo’n 14 procent
energie duurzaam op te wekken, met als einddoel 100 procent
in 2050. Om onze doelstellingen als gemeente te halen, zullen
burgers en bedrijven voluit mee moeten doen. Duurzamer met
energie omgaan is een opdracht voor ons allemaal.

13.155

Jan Kloosterman
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Zorgwoningen in Uddel
In Uddel wordt het door een nieuw bestemmingsplan mogelijk om ruim dertig
zorgwoningen te bouwen. Het is belangrijk dat jongeren en ouderen met een
zorgvraag in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Daarom is de SGP blij
dat er zorgwoningen in Uddel komen.
Ontwikkelaar Gert Hop uit Uddel heeft bij de gemeente een aanvraag
ingediend om aan de Uttilochweg 13-15 de bestaande bebouwing te
slopen en zorgwoningen te bouwen. Het gaat om twee vrijstaande
woningen met elk twee zorgeenheden. Daarnaast moet er een woongebouw komen met maximaal dertig zorgwoningen en een bijbehorende
parkeerplaats.
Zelfredzaamheid
De plannen met zorgwoningen richten zich vooral op ouderen die verzorging nodig hebben. Een dergelijke woonzorgvoorziening voor ouderen
die beperkt zelfredzaam zijn, is er nu niet in het dorp. Om het bouwen
van zorgwoningen mogelijk te maken, is een herziening van het bestaande bestemmingsplan nodig.
Het college staat positief tegenover dit plan. Een overgrote meerderheid
van de fracties steunt de voorstellen eveneens. De SGP vindt het een
goede ontwikkeling dat inwoners met een zorgvraag zo lang mogelijk in
hun eigen dorp of wijk kunnen blijven wonen. Met goede voorzieningen in
de buurt en de nodige zorg in huis is dat mogelijk.
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Uw onderneming beter beheersen met flexibele
randvoorwaarden?
Denk dan aan de zelfstandig controller!

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

#KunstofHuizen
@Apeldoorn
West point. U kent het wel, dat verlopen
kantoorpand aan de Vosselmanstraat dat
jubilerend haar tienjarige leegstand viert.
De afgelopen tijd waren er verschillende
initiatieven om de buurtbewoners ervan te
overtuigen hoe de verpaupering van dit
pand kon worden tegengegaan.
Sinds de verpaupering toesloeg, stond
West point in het teken van kunst. Verschillende ateliers exposeerden hun creativiteit:
van een Duitse glaskunstenaar, via kunst
van lichte zeden, naar gerenommeerde
Apeldoornse kunstenaars voor Koninginnedag 2009. Hoe groot de creativiteit ook
werd, West point knapte er niet van op. En
de buurt ook niet, want krakers en daklozen genoten evenzo van de kunst in ‘hun’
West point-home.
Ook de politiek roerde zich recent nog. De
lokale PSA-fractie wil studenten en ouderen in het complex stoppen. Woningen
zijn schaars, dus is woningontwikkeling
een politiek punt. CDA en D66 overwegen
echter de sloophamer te hanteren en er een
parkje voor in de plaats te laten verschijnen. De gemeenteraad in haar geheel
schoot een plan voor sloop van West point
en bouw van een mega-Albert-Heijn af.
Maar er is licht. Afgelopen juni heeft een
projectontwikkelaar het pand van de failliete eigenaar gekocht. Einde leegstand is
in zicht. In 2019 wordt gestart met het realiseren van huurwoningen. Wellicht (deels)
sociale huur, maar in ieder geval betaalbare huur.. De projectontwikkelaar gaat
met de buurt in gesprek over de plannen.
Er komt snel verandering voor West point.
Het kan er alleen maar beter op worden.
De anti-kraakbetimmering mag er af.
Stephan Wiegman
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