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INTERVIEW

SGP en het staartje van
de burgemeester
Apeldoorn krabbelt financieel op. De zorgen zijn echter niet voorbij.
De SGP vraagt opnieuw aandacht voor de krappe reserves van de
gemeente. En voor het staartje van de burgemeester.

Foto: Matthias Bunt , voorpagina: RD

SGP-raadslid Jan Kloosterman (l.) en fractievoorzitter Henk van den Berge in de raadszaal.

D

e algemene beschouwingen zitten er weer op. De
gemeenteraad heeft zich op 8 november tot na middernacht gebogen over de meerjarenbegroting, het
huishoudboekje van de gemeente.
Apeldoorn heeft een begroting van 613 miljoen euro. Omdat
het financieel weer beter gaat, heeft de gemeente volgend
jaar zo’n 10 miljoen euro extra te besteden.
Het nieuwe college (VVD, Lokaal Apeldoorn, CDA, D66 en
GroenLinks) heeft de begroting gepresenteerd onder de
titel: ”Nu en later, continuïteit en vernieuwing”. De raad heeft
zich gebogen over pakweg zestig moties en amendementen,
waarvan maar liefst twaalf van de SGP. Fractievoorzitter Henk
van den Berge en raadslid Jan Kloosterman blikken terug.
Wat valt op?
Henk: ,,De open houding van het college en de collegepartijen richting de voorstellen van de andere partijen.”
Jan: ,,Collegepartijen steunden óók voorstellen van niet-
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collegepartijen, zodat ook deze de steun van een meerderheid konden krijgen. Dat was vorig jaar heel anders. Een
verademing.”
Het college is optimistisch over het financieel herstel. Terecht?
Henk: ,,Het gaat inderdaad beter. Na een zeer moeilijke periode vanwege vooral de enorme verliezen van het grondbedrijf wordt het financieel herstel voortgezet. Tegelijkertijd
vindt de SGP dat we voorzichtig moeten zijn. De reserves
van Apeldoorn zijn nog steeds aan de krappe kant. In onze
bijdrage hebben we gewezen op Jozef, die de farao zei dat
hij moest sparen voor de magere jaren.”
Jan: ,,Het versterken van de reserves moet sneller. Daar
zouden wij een deel van de tien miljoen euro die extra te
besteden is voor willen gebruiken.”
De SGP hecht altijd sterk aan goede zorg. Komt de zorg

een beetje uit de verf bij het college?
Henk: ,,Het college versterkt het sociaal domein. Dat is mooi. Wij pleiten
echter voor een stap extra. De SGP heeft bijvoorbeeld voorgesteld meer
aandacht te geven aan respijtzorg en mantelzorg. De raad en het college
hebben dat gelukkig overgenomen.”
Jan: ,,Nieuw is dat de gemeente kan schuiven met potjes geld in het sociaal domein. Het college vult het tekort in de jeugdzorg bijvoorbeeld aan
met geld uit de WMO. Dat is positief.”
Wat zijn minpunten in de begroting?
Jan: ,,Apeldoorn kan 10 miljoen euro naar eigen inzicht besteden. Daarvan
investeert het college 2 miljoen in het aantrekken van meer opleidingen
voor hoger onderwijs. Een vijfde! De SGP heeft hier ook geld voor over,
maar het voorstel is voorbarig en de onderbouwing karig. Het college is te
gefixeerd op hbo.”
Henk: ,,Een ander minpunt is dat het college bijvoorbeeld veel geld uittrekt
voor topsport, terwijl dat geen overheidstaak is. Verder blijven de koopzondagen gehandhaafd. Helaas.”
Jan: ,,Kunst en cultuur krijgen vijf jaar lang 250.000 euro. Dat is 1,25 miljoen
euro. De SGP heeft voorgesteld dit te beperken. Helaas is dit voorstel niet
overgenomen.”
Eén SGP-motie heet ”Het staartje van de burgemeester”.
Henk: ,,Burgemeester John Berends heeft in oktober voor een tv-programma
een bezoek gebracht aan een buurt in Apeldoorn-Zuid vanwege de sociale
problemen daar. Hij deed dat vermomd, met een pruik en een staartje. Inwoners beklaagden zich bij hem over het gebrek aan sociale samenhang en
overlast, zonder dat ze wisten dat hij de burgemeester was.
Met een ludieke titel heeft de SGP erop gewezen dat deze serieuze problematiek moet worden aangepakt. We hebben de motie met een knipoog ”Het
staartje van de burgemeester” genoemd. Gelukkig wordt het voorstel uitgewerkt. Het is belangrijk dat buurten met problemen worden geholpen.”
Andere SGP-voorstellen?
Jan: ,,De SGP heeft voorgesteld schoolpleinen versneld uitdagender in te
richten, zodat jongeren in de buurt er meer kunnen bewegen. Niet zes pleinen per jaar, maar twaalf. Deze motie wordt opgepakt. Verder heeft de SGP,
samen met het CDA, gevraagd om een verlaging van de parkeertarieven.
Henk: ,,In 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd is. De SGP en
Lokaal Apeldoorn hebben het college gevraagd met uitgewerkte voorstellen te komen voor de herdenking. De raad heeft onze motie aangenomen.”
Jan: ,,Vrijheid is een voorrecht en nooit vanzelfsprekend.”
De SGP besteedt in de algemene beschouwingen extra aandacht aan Uddel. Vanwaar?
Henk: ,,Tijdens de algemene beschouwingen zoek je naar nieuwe invalshoeken om de SGP-visie toe te lichten. We verwezen nu naar Uddel omdat dit
dorp bepaalde kenmerken heeft die daarbij aansluiten. De mensen zijn er
over het algemeen zelfredzaam, er is sociale samenhang en ondernemerszin. Ook ziet het dorp er goed onderhouden uit en men beseft dat je het
geld eerst moet verdienen voordat je het uitgeeft. Daar kan de gemeente
nog iets van leren…
Maar er is meer wat de SGP in Uddel aanspreekt. De Bijbelse beginselen
zijn voor veel mensen in het dorp belangrijk. Men weet dat de praktijk
gepaard gaat met fouten en gebreken, maar velen realiseren zich toch dat
er geleefd moet worden naar hetgeen de Heere God in de Bijbel zegt. Dat
uitgangspunt zou niet alleen in Uddel, maar in heel onze gemeente moeten
gelden.”
Gerard ten Voorde

ter kennisname
Voor de SGP is 2018 een bijzonder jaar,
want onze partij bestaat honderd jaar.
Dan past dankbaarheid omdat de Heere
dit nog schenkt.
In die honderd jaar mocht de SGP vanuit
Gods Woord een bijdrage leveren aan
het openbaar bestuur in ons land. Wat
dat betreft heeft het jubileumboek een
treffende titel: ”Politiek bij een geopende
Bijbel”.
Daar gaat het inderdaad om. Het is
goed en mooi om ons in te zetten voor
de SGP. Dat probeert onze fractie hier in
Apeldoorn van harte te doen. Maar onze
partij is niet het doel, maar slechts een
middel.
Centraal staat dat de inhoud van onze
boodschap is gebaseerd op de Bijbel.
Dat is vaak niet eenvoudig. Het Woord
van God is geen politiek handboek,
maar het bevat wel goede en belangrijke richtlijnen voor de overheid en de
samenleving. Kernachtig staan deze in
de Tien Geboden.
Al vanaf de oprichting heeft de SGP vanuit de Bijbel een boodschap voor heel
het volk. Onze partij heeft daarbij de eer
van God en het welzijn van de samenleving op het oog.
Slagen wij als SGP’ers daar in? Met
schaamte moeten we erkennen dat wij
vaak tekortschieten, maar toch moeten
wij dat hoge doel in het vizier houden.
Daarom is ook in de politiek het gebed
om Gods hulp en wijsheid zo nodig. Alleen dan kunnen we bezig zijn in het
belang van de hele samenleving, op
hoop van Gods zegen.
Wij wensen u namens de fractie een
gezegende Kerst en goede jaarwisseling
toe.
Met vriendelijke groet,
Henk van den Berge
fractievoorzitter
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Sneller een AZC in Apeldoorn
In Apeldoorn komt eerder een opvanglocatie voor 400 asielzoekers.
Zij worden gehuisvest in het voormalige pand van het UWV
aan de Christiaan Geurtsweg.

H

et Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) heeft snel
extra opvangplaatsen nodig, omdat de verschillende
asielzoekerscentra (azc’s) in Nederland vol zitten. Half oktober vroeg het COA aan het college toestemming voor de
plaatsing van maximaal 400 asielzoekers in Apeldoorn.
In onze gemeente komt al een AZC voor 400 asielzoekers
op het terrein van GGNet aan de Deventerstraat. Die locatie
is echter nog niet klaar.
Daarom kwam het COA met het verzoek voor een tijdelijke
vestiging in het gebouw aan de Christiaan Geurtsweg (ten
westen van de Koning Stadhouderlaan en ten zuiden van
het spoor). Het gaat om een periode van circa anderhalf
jaar tot de locatie aan de Deventerstraat gereed is.
De keuze voor het gebouw aan de Christiaan
Geurtsweg ligt voor de hand. Het kantoorpand was in
2016 al door het COA geschikt gemaakt als tijdelijke
noodopvang voor asielzoekers. Dat bleek toen uiteindelijk niet nodig. Daarna heeft het COA de huur opgezegd,

maar het gebouw staat nog steeds leeg.
De vestiging van maximaal 400 asielzoekers past binnen
de randvoorwaarden die de raad aan het college heeft
gegeven voor de komst van een AZC in Apeldoorn. Het college heeft inmiddels positief op het verzoek van het COA
gereageerd.
Het pand aan de Christiaan Geurtsweg moet nog wat
worden aangepast, maar binnenkort worden de eerste
asielzoekers verwacht. Het gaat om vluchtelingen die in
afwachting zijn van het verdere verloop van hun procedure.
Het college heeft de buurt ingelicht en deze heeft overwegend positief gereageerd. Dat is een belangrijk signaal,
vindt de SGP. Apeldoorn heeft als grote gemeente een verantwoordelijkheid bij de opvang van asielzoekers, maar een
goede afstemming met de omgeving is nodig. Voorkomen
moet worden dat er problemen ontstaan.
Henk van den Berge

Cleantech Regio belangrijk bij duurzaamheid
In regionaal verband, de zogenaamde Cleantech Regio,
probeert Apeldoorn handen en voeten te geven
aan verduurzaming en de energietransitie.
Wie enigszins op de hoogte is van de verduurzamingsambities van Apeldoorn heeft ongetwijfeld wel eens gehoord
of gelezen over onze deelname in de zogenaamde
Cleantech Regio. De gemeenten Apeldoorn, Brummen,
Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen werken
met ondernemers, onderwijs en onderzoek samen aan een
energieneutrale en duurzame economie en samenleving.
Op 4 november lag de agenda 2019-2023 van deze
Cleantech Regio op de vergadertafel. De gemeenteraad
boog zich over de ambities die gesteld zijn en de middelen
die aangewend zullen worden om de doelen te halen.
Twee thema’s krijgen topprioriteit: energietransitie en
circulaire economie. Daarnaast zal er blijvend geïnvesteerd
worden in onder andere innovatiekracht en slimme en
schone mobiliteit.
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Cleantech is niet iets nieuws of een ver-van-ons-bed-show.
Elke inwoner van Apeldoorn is er al wel mee bezig. Te denken
valt aan afvalscheiding, energiebesparing, duurzame opwekking van energie of de fiets pakken in plaats van de auto. De
inwoners van de gemeente kunnen dus volop meedoen om
de regionale doelen te realiseren.
De SGP volgt de ontwikkelingen en ambities op de voet. Wat
ons betreft staat energiebesparing op nummer één. Energie
die je niet verbruikt hoeft immers ook niet opgewekt te worden. We hebben een grote verantwoordelijkheid bij dit vraagstuk. God heeft ons als mensen de opdracht gegeven om de
aarde te bouwen en te bewaren. Wij mogen de schepping
nuttig gebruiken, maar geen roofbouw plegen. Zo bieden we
toekomstige generaties perspectief.
Henk van de Weerd

Raad wil vuurwerk aanpakken
In de gemeenteraad van Apeldoorn groeit de steun om het afsteken
van vuurwerk verder terug te dringen. De SGP vindt dit een positieve
ontwikkeling. Een hardere aanpak is nodig.

V

uurwerk afsteken mag in Nederland alleen op 31
december vanaf 18.00 uur 's avonds tot 1 januari 2.00
uur 's nachts. In de dagen voor de jaarwisseling wordt er
jammer genoeg ook al veel (illegaal) vuurwerk afgestoken. Daar wordt door de politie extra
op gecontroleerd, maar dat helpt
helaas onvoldoende.

Het college verzette zich bij monde van burgemeester Berends sterk tegen het voorstel, omdat de vuurwerkoverlast
wel mee zou vallen en er voldoende mogelijkheden zouden zijn om het vuurwerk aan te pakken. Jammer genoeg

Bijbelse lijn
Op het afsteken van vuurwerk komt
in Nederland en ook in Apeldoorn
steeds meer kritiek. Daar zijn verschillende redenen voor aan te
wijzen. Ieder jaar veroorzaakt het
gooien van rotjes en afvuren van
sierpijlen vele gewonden. Daarnaast
zorgt vuurwerk voor ernstige milieuvervuiling, overlast (geluid en rommel) en financiële schade aan vooral
auto’s, huizen en gebouwen.
Ook principieel zijn er bezwaren.
Vuurwerk afsteken met de jaarwisseFoto: Flickr.com
ling komt voort uit een heidense traVuurwerk zorgt voor ernstige milieuvervuiling en rommel.
ditie. Het staat ver af van de Bijbelse
lijn van het bidden om Gods hulp en
haalde het D66-voorstel het in de raad net niet, omdat de
zegen voor het nieuwe jaar.
ChristenUnie –die bij de stemming de doorslag gaf– het
Apeldoorn heeft al aanpassingen doorgevoerd. Om het
niet steunde.
vuurwerk in de wijken terug te dringen is er tijdens de
jaarwisseling een Aftelfeest op het Marktplein met centraal
Vuurwerkverbod
vuurwerk. Ook kan de burgemeester ”hotspots” instellen.
Begin december kwam ChristenUnie met steun van de
Dat zijn gebieden als winkelcentra waar de politie tijdens
SGP en verschillende andere partijen met een motie om
de jaarwisseling extra controleert.
begin volgend jaar te onderzoeken wat de Apeldoornse
Onder de bevolking groeit de kritiek. Uit een onderzoek
bevolking vindt van vuurwerk en vuurwerkvrije zones. Op
onder lezers van De Stentor blijkt dat de helft van de inbasis van dat onderzoek zal dan de gemeenteraad discuswoners in Apeldoorn voor een vuurwerkverbod is; de
siëren over eventuele extra maatregelen.
andere helft niet. De SGP is er wel voorstander van.
Het college vond zo’n onderzoek te ver gaan. Een meerVerschillende politieke partijen willen net als onze fracderheid van de raad (Lokaal Apeldoorn, ChristenUnie,
tie extra maatregelen. Een voorbeeld is het instellen van
D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, SGP, 50Plus, VSP
vuurwerkvrije zones door de gemeente rond bijvoorbeeld
en Gemeentebelangen) stemde gelukkig voor het voorstel.
zorgcentra of een kinderboerderij, maar het college wil
De gemeente heeft volgend jaar zelfs de mogelijkheid
hier niet van weten.
om een algeheel vuurwerkverbod in te stellen. Daar zal
Bij de behandeling van de meerjarenbegroting in novemgeen raadsmeerderheid voor zijn, maar extra stappen om
ber diende D66 met steun van onder andere de SGP het
voorstel in om bewoners van een buurt de mogelijkheid te het afsteken van vuurwerk harder aan te pakken moeten
hopelijk wel mogelijk zijn.
geven zelf op vrijwillige basis een vuurwerkvrije zone
in te stellen. Ook gemeenten als Amsterdam, Den Haag,
Henk van den Berge
Enschede en Gouda experimenteren daar mee.
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Uw onderneming beter
beheersen met ﬂexibele
randvoorwaarden?
Denk dan aan de
zelfstandig controller!
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.

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

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

k ies voor
vak manschap
en er varing

Rik Visscher
Hendrik Willem Mesdagstraat 30
7312 LP Apeldoorn
06-11340565
info@visscherverbouw.nl
www.visscherverbouw.nl

Aalt Kok | Ugchelen | 06 - 11 51 11 77
055 - 543 12 78 | aalt@akiainstallaties.nl

www.akiainstallaties.nl

Luchtvaart wordt steeds grotere kwestie
In en om Apeldoorn spelen veel ontwikkelingen op het gebied van
luchtvaart, zoals de laagvliegroutes van Lelystad, de toekomst van
vliegveld Teuge en de recente ontwikkelingen rond vliegbasis Deelen.

W

aar voorheen voornamelijk alle aandacht naar
vliegveld Teuge in onze naburige gemeente Voorst
ging, kwam daar vanaf medio 2017 de onrust over
de vliegroutes van Lelystad Airport bij. Inmiddels is ook
de zuidzijde van onze gemeente niet meer gevrijwaard
van een schoon en leeg luchtruim. In september kwam het
bericht dat Defensie de ‘slapende’ vliegbasis Deelen bij
Hoenderloo frequenter wil gaan gebruiken.
De plannen rond de vliegroutes van vliegveld Lelystad
Airport zijn inmiddels in een vergevorderd stadium. De
vliegroutes zijn gewijzigd, maar voor de SGP is dat niet
voldoende. De fractie is van mening dat er pas vanaf Lelystad Airport gevlogen kan worden wanneer het luchtruim
opnieuw heringericht is.
Opengaan in 2020 zoals de minister tot nu toe voor ogen
heeft, zal betekenen dat er relatief laag gevlogen moet
worden om onder de lijnvluchten van Schiphol te blijven.
Dat zal volgens ons teveel geluidsoverlast veroorzaken in
Apeldoorn. De gemeente moet er daarom alles aan doen

om dit te voorkomen. Daarbij komt nog dat de veranderingen rond Lelystad Airport waarschijnlijk zullen leiden
tot meer vliegverkeer van kleinere vliegtuigen naar Teuge.
Flinke delen van Apeldoorn ondervinden hier nu al overlast
van. We drongen er bij de wethouder op aan om hier alert
op te zijn en dit tegen te gaan.
Transportvliegtuigen
De inwoners van Hoenderloo waren ruim vertegenwoordigd tijdens de behandeling van het thema luchtvaart in
de Politieke Markt. Ze wilden graag van wethouder Willems
(Lokaal Apeldoorn) weten wat nu werkelijk de plannen van
Defensie zijn. Komen er in de toekomst echt transportvliegtuigen?
De wethouder heeft inmiddels een gesprek met Defensie
gepland. De uitkomst hiervan zal in januari met de gemeenteraad en de inwoners gedeeld worden. Wordt vervolgd.
Henk van de Weerd

Groenplan voor een groener Apeldoorn
De groene kwaliteit van Apeldoorn vraagt om rentmeesterschap.
In de motie ”Groene blaadjes” heeft de SGP samen met andere
partijen gevraagd om meer groen en beter onderhoud van bomen,
struiken en planten.
In juni 2018 is het zogenaamde groenplan in de gemeenteraad besproken en unaniem aangenomen. In het plan zijn
concrete doelstellingen opgesteld om Apeldoorn mooier en
groener te maken.
Verouderde bomen en struiken zullen waar nodig vervangen
worden door jongere exemplaren. Ook komt er meer variatie door de aanplant van verschillende soorten bomen en
bloemsoorten in borders of bloembakken van de gemeente.
In de binnenstad, de Staatsliedenbuurt in Zuid, Brink en Orden, Woudhuis bij de Naald zijn daar mogelijkheden voor.
Naast het groen gaat het ook om het blauw (water) in onze
gemeente. De groene delen in Apeldoorn zijn namelijk ook
belangrijk om regenwater goed af te voeren. Beken en weteringen kunnen regenwater bergen en langer vasthouden.
Dat helpt vooral als er in korte tijd veel regen valt, waardoor

wateroverlast in de stad en het landschap beperkt wordt.
Het groenplan kost natuurlijk geld. Hoe meer onderhoud en
beplantingen je realiseert, hoe duurder het is. De schatting
is dat de kosten in 2019 tussen de 480.000 en 665.000 euro
zullen zijn.
Begraafplaatsen
Onze fractie heeft meerdere keren aandacht gevraagd voor
het onderhoud van begraafplaatsen. We zijn blij dat mede
door onze inzet er ruime aandacht voor dit onderhoud is in
het groenplan. Het is belangrijk om, uit respect voor overledenen, een nette begraafplaats te hebben waar iedere
burger kan komen.
Jan Kloosterman
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Krapte op Apeldoornse woningmarkt
Na een krachtig herstel in 2015 en 2016 worden in Apeldoorn weer net zoveel woningen verkocht als voor de economische crisis in 2008. Hierdoor is
het aanbod gedaald en zijn de prijzen gestegen. De SGP wil dat er voldoende en betaalbare huur- en koopwoningen beschikbaar zijn.

O

woningen is een verdeling gemaakt. Daarin worden er vijfhonderd woningen voor de sociale woningbouw gereserveerd.

Plannen
Er zijn afspraken gemaakt in de Apeldoornse Woonagenda
2018-2021 ”Iedereen een thuis”. Deze woonagenda is bijvoorbeeld nodig voor het maken van prestatieafspraken
met woningcorporaties en huurdersbelangenverenigingen.
Tegelijk is het niet de gemeente alleen die het stuur van de
woningmarkt in handen heeft. Daarom moeten we flexibel kunnen reageren op veranderingen in de vraag naar
woningen. De stand van de economie bepaalt heel sterk
hoeveel woningen er gebouwd en verkocht worden.
In de plannen die gemaakt zijn, wil het gemeentebestuur 5500
woningen in de komende vier jaar toevoegen. Voor 4000 woningen zijn er inmiddels (bouw)plannen. Voor de 1500 overige

Dorpen
In het ”Woonperspectief dorpen” wordt per dorp aangegeven wat de verwachte vraag is en welke plannen hiervoor gemaakt zijn. Goedkope woningen zijn in veel dorpen
schaars. Elk dorp heeft een eigen profiel. In Uddel is er veel
bijgebouwd en staat er ook nog nieuwbouw gepland.
Het duurzamer maken van woningen is ook een belangrijk
thema in de plannen. Betere isolatie en duurzame opwekking
van energie met zonnepanelen zijn daar voorbeelden van.
Ook het levensbestendig wonen krijgt veel aandacht. Dat
gaat bijvoorbeeld over de mogelijkheden om woningen te
splitsen, zodat ouderen bij hun familie kunnen wonen. Of
het aanpassen van woningen zodat zorg en wonen gecombineerd kunnen worden.
Bouwen en het aanpassen van woningen hebben voor de SGP
alles te maken met Bijbels rentmeesterschap. Verduurzaming
van huizen, levensbestendig wonen en voldoende betaalbare
(gezins)woningen voor starters zijn daarom erg belangrijk.

m voor een goed woningaanbod te zorgen, streeft het
college ernaar dat er genoeg huur- en koopwoningen
in de verschillende prijsklassen zijn. De vraag naar huizen bepaalt mede de hoeveelheid en plaats waar woningen
gebouwd worden. Voor het derde jaar op rij stevenen we
af op meer dan 2000 verkochte woningen in een jaar tijd.
Gemiddeld kostte een woning 271.000 euro in Apeldoorn.

Passend onderwijs verder verbeteren
Passend onderwijs staat 2,5 jaar na de invoering ervan regelmatig in de
belangstelling. Veel gaat er goed, maar schrijnende situaties van leerlingen
die geen goede onderwijsplaats hebben vragen de aandacht.
Passend onderwijs wil zeggen dat elk kind onderwijs krijgt
dat past bij zijn of haar mogelijkheden en kwaliteiten. De
Wet passend onderwijs en de Jeugdwet verplichten schoolbesturen en gemeenten om samen te werken in hun aanbod
voor individuele kinderen en gezinnen.
Daarbij heeft de school de verantwoordelijkheid voor passend onderwijs. De gemeente is verantwoordelijk voor het
lokale jeugdbeleid, waardoor er de nodige jeugdhulp beschikbaar is. Kinderen die jeugdhulp nodig hebben, maken in
het onderwijs ook vaak gebruik van extra ondersteuning.
Er komen op scholen steeds vaker leerlingen die last hebben
van belemmerende factoren, zoals psychosociale problemen
en moeilijkheden thuis die van invloed zijn op hun schooltraject. Bij een grotere hulpvraag is het risico op thuiszitten
8

ook groter. Thuiszitten is niet gewenst omdat ieder kind en
iedere jongere een plek in het onderwijs verdient.
In Apeldoorn waren er in november 3 thuiszitters in het primair onderwijs en 21 in het voortgezet onderwijs. Hiervoor
wordt een goede onderwijsplek gezocht.
Een knelpunt is dat scholen een wettelijke zorgplicht hebben, maar zorgaanbieders niet. Dat geeft soms te veel
vrijblijvendheid voor zorgaanbieders om te komen tot één
ondersteuningsplan voor een kind. Een betere samenwerking tussen jeugdhulpverleners en onderwijsgevenden
is dringend gewenst. De SGP heeft hier aandacht voor
gevraagd en is blij met pilots waarbij hulpverleners in de
scholen aan het werk zijn.
Jan Kloosterman

,,Lekker ‘knooien’ aan trekkers"
Hij ‘knooit’ graag aan trekkers, fotografeert en speelt orgel. Matthias Bunt
(17) uit Klarenbeek, hbo-student Werktuigbouwkunde op het Windesheim in
Zwolle, is sinds kort fractie-assistent van de SGP.
Waar erger je je het meest aan in Apeldoorn?
,,Vooral aan de eindeloze drang in de politiek om grote
evenementen naar Apeldoorn te halen. Dat kost tonnen
aan subsidie.”
Mooiste plek in Apeldoorn?
,,Paleis het Loo en het Kroondomein. Prachtig.”
Naast wie zou je graag in het vliegtuig zitten?
,,Naast Kees van der Staaij. Om hem
eens wat beter te leren kennen.”
Voor welke politicus heb je
bewondering?
,,Voor Theresa May. Knap hoe ze
steeds weer haar best doet voor
een goede brexitdeal, terwijl haar
eigen carrière elke keer weer op een
eindje lijkt te lopen.”

Trump of Obama?
,,Moeilijk... Obama, maar ook dat is niet ‘mijn’ persoon.”
Boeing of Airbus?
,,Haha, Boeing! Om de prachtige vliegtuigen die ze hebben
gebouwd. De 747, de ‘Queen of the skies’. En de Dreamliner.
Toch is het goed dat Airbus er ook is. Een goed voorbeeld
van Europese samenwerking.”
Stel, je mag 1000 euro uitdelen. Wie
krijgt wat?
,,Ik zou kijken naar mensen die ondanks
de groeiende economie echt moeite
hebben om rond te komen. Die
mensen zijn er zeker. Al is het soms
moeilijk ze te achterhalen.”
Waarvoor mogen ze je wakker maken?
,,Ik heb liever dat ze even wachten tot de
volgende morgen.”

Smartphone?
Met welke minister zou je graag eens
,,Een LG G5, 32 GB intern geheugen.
een hartig woordje spreken?
Matthias Bunt
Een paar jaar oud, maar een goede
,,Eigenlijk met niet één. Het lijkt me
telefoon. Tweedehands gekocht voor weinig geld.”
wel interessant om met bijvoorbeeld Carola Schouten of
Ank Bijleveld te praten, maar dan omdat de portefeuilles
Digitaal actief?
Landbouw en Defensie mij interesseren.”
,,Ik heb natuurlijk Instagram, maar ook Facebook. Nog altijd leuk om in groepen dingen te delen over bijvoorbeeld
Waarom SGP?
luchtvaart of de Tweede Wereldoorlog.”
,,Omdat deze partij werkt vanuit Gods Woord en dit op
een juiste manier vormgeeft.”
Hobby’s?
,,Ik heb een collectie items uit de Tweede Wereldoorlog.
Je volgt veel raadsvergaderingen. Wat is daar nou zo
Maar ik fotografeer ook en speel orgel.”
leuk aan?
,,Het is prachtig om het politieke ‘spel’ van dichtbij te
zien. Het is natuurlijk ook de plek waar belangrijke beslis- Sport?
,,Niet speciaal, maar ik fiets graag. Duizenden kilometers
singen genomen worden.”
per jaar.”
Stad of platteland?
Welke discussie houdt je bezig?
,,Platteland! Daar is rust en ruimte om bijvoorbeeld te
,,Leven en dood. Tijdens de Week van het Leven word je
‘knooien’ met een trekkertje.”
weer stilgezet bij wat er in ons land mis is op het gebied
van essentiële dingen als leven en dood.”
Colbertje of slobbertrui?
,,Colbertje. Een stuk mooier, maar niet altijd even praktisch.”
Welke Bijbelse persoon spreekt je aan?
,,Job. Ondanks onvoorstelbaar veel tegenspoed zegde hij
Boerenkool of pizza?
God niet vaarwel.”
,,Pizza is een van mijn favorieten, maar boerenkool met
Gerard ten Voorde
rookworst vind ik ook heerlijk.”
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Extra aandacht voor boerenbedrijven
De agrarische sector is volop in beweging. Bij boeren bestaat veel
belangstelling om nevenactiviteiten bij hun bedrijf te ontwikkelen.
Tegelijk is er meer aandacht voor gezondheid, duurzaamheid en
dierenwelzijn. En wettelijk verandert er veel. Genoeg reden voor de
gemeente om de sector extra aandacht te geven.

D

e afgelopen periode is er in de gemeenteraad
meermalen gesproken over de landbouw. En dat zal
de komende maanden opnieuw gebeuren. Er zijn zorgen
in de agrarische sector. Boeren vragen zich af hoe lang
hun bedrijf nog kan blijven bestaan. Wet- en regelgeving
worden strenger. Nieuwe bewoners
in het buitengebied ervaren overlast.
Verdiensten en bedrijfsopvolging zijn
een probleem.
Apeldoorn kent relatief veel kleine boerenbedrijven. Dit komt doordat de bodem niet geschikt is voor grondgebonden landbouw (waarbij voedsel voor de
dieren op het eigen terrein verbouwd
wordt) en het heeft ook alles te maken
met de structuur van het landschap.

De initiatiefnemer moet circa 15 tot 20 euro per vierkante
meter nieuw stalvloeroppervlakte besteden aan plussen.
Het gaat dan om zaken die verder gaan dan het standaardbeleid. Er kan dan gedacht worden aan onder andere extra
beplanting, loop- en wandelpaden, het filter- en afzuigsys-

Gebiedsprofielen
Dat de agrarische sector onder een
vergrootglas ligt, is niet nieuw. Vandaar dat het goed is dat vanuit de
gemeente samen met de sector en
andere betrokkenen een perspectief
Foto: Matthias Bunt
op deze sector wordt ontwikkeld. Als
De gemeente ontwikkelt samen met betrokkenen een perspectief voor de
SGP vinden we dat een goede ontagrarische sector.
wikkeling. Vandaar dat de gemeente
gebiedsgewijs in gesprek gaat met
teem of allerlei maatregelen op het gebied van dierenwelbetrokkenen. De eerste regio’s zijn reeds in kaart gebracht.
zijn. De gemeente bepaalt niet wát het moet zijn, als het
Agrariërs laten verschillende geluiden horen. Zo zijn er in
maar extra is ten opzichte van de standaardeisen.
de regio Uddel vooral zorgen over toekomstige bedrijfsopvolging. Daarnaast willen de agrarische ondernemers
ruimte voor niet-agrarische nevenactiviteiten op hun erf. In Hart voor boeren
Als SGP vinden we dat deze plussenregel eigenlijk te vroeg
Klarenbeek en Loenen is vooral behoefte aan bescherming
van agrarische activiteiten en zijn er zorgen over de lagere komt. Eerst moeten we met de boeren en hun omgeving in
gesprek om te komen tot een goed toekomstperspectief. In
productie door grondwaterstanden.
dat perspectief kunnen we eisen opnemen die meehelpen
In januari 2019 moeten de gebiedsprofielen klaar zijn en
aan een toekomstbestendige veehouderij. Echter, vanuit
worden ze besproken in de PMA. Deze gebiedsprofielen
de provincie Gelderland is het plussenbeleid al verplicht
vormen weer input voor de Omgevingsvisie die Apeldoorn
gesteld, waardoor de Apeldoornse gemeenteraad geen
moet opstellen. Deze Omgevingsvisie bevat een nieuwe
keus heeft. Wel is besloten om het plussenbeleid samen
ruimtelijke toekomstvisie op onze gemeente.
met alle betrokkenen door te nemen en indien nodig aan
te passen.
Plussenbeleid
De SGP heeft hart voor boeren, mits zij hart voor hun
Een tweede belangrijk punt betreft het zogenaamde Plusdieren hebben. Dat is de lijn die we –opnieuw– hebben
senbeleid. Dit heeft te maken met uitbreiding van veehouverwoord in de PMA. Die lijn blijft nodig in de gemeentederijen met meer dan 500 vierkante meter bebouwing. De
raad. Helaas zien we steeds minder steun voor die lijn.
gemeente wil alleen aan dit soort initiatieven meewerken
als de agrariër aan een aantal extra’s (de ‘plussen’) voldoet.
Sander Kok
Waar hebben we het dan over?
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Verwijdering asbest enorme opgave
Inwoners van Apeldoorn moeten nog tienduizenden vierkante meters
asbest verwijderen. Asbest is vanaf 2024 verboden. De SGP vindt dit van
groot belang omdat de gezondheid van elke inwoner beschermd moet
worden. Daarom heeft onze fractie hier schriftelijke vragen over gesteld.

A

sbest kan gevaarlijk zijn en de gezondheid bedreigen.
Vanwege de gezondheidsrisico’s mogen particulieren
en bedrijven asbest niet (her)gebruiken, bewaren, verkopen,
importeren, weggeven, opnieuw toepassen en bewerken.
Sinds 1 juli 1993 geldt deze regelgeving in Nederland en
sinds 2005 in heel de Europese Unie. Inmiddels heeft de
Tweede Kamer met een totaalverbod in 2024 ingestemd
waardoor er geen asbest meer aanwezig mag zijn op daken. De Eerste Kamer moet er nog over besluiten.
Actieplan
In Gelderland ligt er naar schatting nog ruim 20 miljoen
vierkante meter asbest op daken. Dat is 6 miljoen vierkante
meter meer dan aanvankelijk ingeschat werd.
Ook Apeldoorn staat voor een enorme opgave als het
verbod in 2024 van kracht wordt. In onze gemeente gaat
het om 7013 asbestdaken met een totale oppervlakte van
762.708 vierkante meter. Een aanzienlijk deel van deze
daken bestaat uit minder dan 35 vierkante meter asbest.
Deze hoeveelheid asbest mag een eigenaar zelf verwijderen zonder dat er een gespecialiseerd bedrijf aan te pas
hoeft te komen.
De gemeente heeft een actieplan opgesteld. Het doel is
dat in 2024 alle asbestdaken zijn verwijderd. De provincie
streeft er naar om in 2024 85 procent van alle asbestdaken

advertentie

in Gelderland gesaneerd te hebben. Volgens sommige deskundigen is dat nog steeds een optimistische doelstelling.
Gelderland heeft recent 4 miljoen euro uitgetrokken om de
sanering te versnellen. Daarmee is onder andere in kaart
gebracht waar asbestdaken aanwezig zijn.
Financiële steun
Voor sommige eigenaren is asbestsanering niet te betalen.
Samen met de provincie wil de gemeente hiervoor een
vangnet oprichten. Daarmee kan hulp geboden worden
om het opruimen van asbest te realiseren. Een voordelige
lening, een garantiefonds of het leasen van dakoppervlakte
voor duurzame energieopwekking zijn voorbeelden van
maatregelen waarmee de sanering financieel mogelijk
wordt.
De SGP vindt een goede aanpak om asbestdaken te saneren erg belangrijk. De gezondheidsrisico’s van asbestvezels
zijn groot. Niet de gemeente, maar eigenaren van asbestdaken zijn verantwoordelijk voor het saneren. Wel kan de
gemeente bedrijven selecteren die eigenaren helpen om
het asbest te verwijderen. Onze fractie wil dat er doorgepakt wordt, zodat alle asbestdaken in 2024 verwijderd zijn.
Ook dat hoort bij goed rentmeesterschap.
Jan Kloosterman

SGP-raadsleden
in Apeldoorn
Uit het artikel in het vorige nummer van SGPost over de uitslag
van de gemeenteraadsverkiezingen in maart dit jaar zou kunnen
worden opgemaakt dat alleen
de heren J. Blees en J. Leune
destijds als enige SGP’er in de
gemeenteraad van Apeldoorn
zaten. Die conclusie is niet
terecht. Ook H. van Asselt (van
1954 tot 1958) en J. G. Brouwer
(van 1986 tot 1991) vertegenwoordigden in hun eentje onze
partij.

Raad steunt SGP-voorstel over inbraken
Criminaliteit die mensen direct raakt zoals woninginbraken, huiselijk
geweld en overvallen moet beter worden aangepakt. Een SGP-voorstel
daartoe kreeg de steun van een raadsmeerderheid.

I

n oktober besprak de gemeenteraad het zogenaamde
Integraal Veiligheidsplan voor de jaren 2019-2022. In dit
plan staan de prioriteiten van de gemeente, de politie
en het openbaar ministerie om de veiligheid de komende
periode te verbeteren.
De raad kreeg het voorstel dat Apeldoorn zich gaat richten op vier thema’s. De eerste is sociale kwaliteit (overlast). Het gaat hierbij om het aanpakken van overlast die
wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld personen met verward gedrag, verslaafden (alcohol en drugs) en jeugdgroepen. Ook is het streven om het aantal meldingen van
woonoverlast in de buurt terug te dringen.
Het tweede thema is het sterker aanpakken van jeugdcriminaliteit en individuele probleemjongeren. Voorkomen moet worden dat jongeren al vroeg crimineel actief
worden. Hierbij hoort ook de kwestie van loverboys en
jeugdprostitutie.
Een landelijk steeds belangrijker onderwerp is de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Ook in
Apeldoorn speelt de verstrengeling van de boven- en de
onderwereld. In onze gemeente gaat het volgens burgemeester Berends om ongeveer tachtig situaties. Daarbij

moet worden gedacht aan zaken als witwassen, zorgfraude, mensenhandel en grootschalige drugscriminaliteit.
Een vierde belangrijk thema is het aanpakken van de
digitale criminaliteit. Dat is belangrijk want het aantal
digitale fraudezaken via bijvoorbeeld Marktplaats stijgt
sterk.
In de raad was grote overeenstemming over deze vier
thema’s. De SGP diende het voorstel in om er een vijfde
aan toe te voegen, namelijk de zogenaamde high impact
crimes (woninginbraken, diefstal, huiselijk geweld en dergelijke). Wij vinden het erg belangrijk dat ook dit onderwerp prioriteit krijgt, want dergelijke zaken komen ook in
Apeldoorn veel voor en raken mensen direct.
De raad voerde een stevige discussie over het SGPvoorstel. De burgemeester vond het niet nodig. De VVD,
Lokaal Apeldoorn, GroenLinks en PvdA steunden hem,
maar gelukkig stemde een raadsmeerderheid (22 – 16)
van CDA, D66, ChristenUnie, 50Plus, SP, Partij voor de
Dieren, SGP en Gemeentebelangen toch voor.
Henk van den Berge

Apeldoorn stapt na problemen uit PlusOV
Na drie jaar getob met het doelgroepenvervoer beëindigt het
college de samenwerking met PlusOV. De SGP steunt het besluit, maar
is wel benieuwd naar de nieuwe regeling.
Voor het doelgroepenvervoer is de gemeente verantwoordelijk. Daar hebben de gemeenten Deventer, Zutphen,
Hattem, Lochem, Epe, Voorst, Heerde, Brummen en Apeldoorn de regionale vervoercentrale PlusOV voor opgericht.
Sinds 2016 is PlusOV verantwoordelijk voor de regie van
het totale doelgroepenvervoer (Leerlingenvervoer, WMOdagbestedingsvervoer, Jeugdzorgvervoer) en het vraagafhankelijke vervoer (voorheen regiotaxi) in de regio.
PlusOV plant het vervoer door ritten te combineren op
regionaal niveau, waardoor minder voertuigen en chauffeurs nodig zijn. De uitvoering van het vervoer wordt door
verschillende vervoersbedrijven verzorgd.
De start van het vervoer tijdens het schooljaar 2016-2017
verliep ronduit slecht. Ook het jaar erop waren er forse
problemen bij alle drie vormen van doelgroepenvervoer.
Het vraagafhankelijke vervoer (regiotaxi) verliep gelukkig

grotendeels zonder problemen.
De problemen met het doelgroepenvervoer zorgden voor
schrijnende situaties. Zo werden tientallen kinderen niet op
tijd opgehaald of afgezet terwijl de school of het dagverblijf gesloten was. Ook kregen ze met veel wisselingen van
chauffeurs te maken. Deze problemen hebben het vertrouwen ernstig geschaad, zodat bij velen het draagvlak om
verder te gaan met PlusOV weg is. Daarom gaat de gemeente het vervoer vanaf 1 augustus 2019 grotendeels zelf
weer regelen.
De SGP staat achter het besluit van het college. Het gaat om
vervoer van kwetsbare doelgroepen en er is te lang te veel
fout gegaan. Dat moet echt beter, al gaf de wethouder op
onze vragen aan geen garanties te kunnen afgeven. We zullen dit dossier nauwlettend blijven volgen.
Jan Kloosterman
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Zonne-energie stuit op weerstand
Na de ophef over windmolens binnen de gemeentegrenzen zorgen zonneparken nu voor weerstand bij omwonenden. De SGP steunt de inzet op
duurzame energie, maar vindt dat mensen die vlakbij de zonneparken wonen meer voordeel moeten krijgen.

D

e gemeente staat voor een enorme opgave als het gaat
om het duurzaam opwekken van energie. In de periode
2017-2020 zet Apeldoorn in op 28 procent energieneutraliteit
in 2030 en op termijn moet onze gemeente volledig energieneutraal zijn. Om dat te bereiken heeft de gemeenteraad
doelen vastgesteld. Deze doelen moeten gehaald worden
door zowel op energiebesparing als op opwekking van
duurzame energie in te zetten. De opgave is zo groot dat alle
vormen van energiebesparing en -opwekking nodig zijn.

IJsseldijk A1 en een zonneweide in Beemte-Broekland (langs
de A50) goedgekeurd.
De plannen roepen reacties en vragen van omwonenden
op. Als burgers uit moeten kijken op velden vol zonnepanelen zijn velen minder enthousiast. Anderen verdienen door
het verpachten van hun grond juist aan de plannen en werken graag mee. Ook zijn er betrokkenen die zich afvragen
of goede weidegrond ingezet moet worden om zonnepanelen te plaatsen. Verder zijn er vragen over de effecten op
flora en fauna onder de zonnepanelen.

Doelstelling
Apeldoorn heeft zichzelf als doel gesteld om in 2020
vijftien hectare aan zonnevelden te hebben. Tien jaar later
moet dat gegroeid zijn naar 250 hectare. In totaal is er
begin dit jaar ingezet op plannen die voorzien in de aanleg
van 160.000 zonnepanelen. Daarmee kan er voor ongeveer
12.385 huishoudens stroom worden opgewekt.
Als de doelstelling van 4 procent windenergie in Apeldoorn
niet wordt gehaald, dan zijn er maximaal 89 hectare zonnevelden extra nodig bovenop de 250 hectare die al gepland
zijn. Omdat de gemeente al volop inzet op zonnepanelen
op daken, moet voor extra plaatsing worden uitgeweken
naar zonnevelden op de grond. Het gemeentebestuur zet
daarom in op vijf pilots.
Inmiddels zijn de plannen voor Zonnepark BrinkenwegNoorzijde A1, Zonnepark Wenumseveld, Zonnepark

Rentmeesterschap
Vanuit goed rentmeesterschap is de SGP een warm
voorstander van duurzame energie. Het is goed voor
Gods schepping omdat we daardoor grondstoffen minder
uitputten. Daarnaast zorgt het ook voor minder uitstoot van
vervuilende gassen.
Draagvlak bij omwonenden is echter ook belangrijk. Vooral
omdat er zoveel hectare zonnevelden nodig zijn. Als burgers voordeel hebben van de opbrengsten van duurzame
energieopwekking geeft dat een groter draagvlak. In een
motie hebben we het gemeentebestuur opgeroepen om
daar meer werk van te maken. Daarnaast willen we dat
de effecten op de natuur onderzocht worden. Ook dat is
rentmeesterschap.
Jan Kloosterman

Colofon

advertentie
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Broodje aap in Apenheul
Sinds 1971 is het een publiekstrekker in
Apendoorn, euh, Apeldoorn: de Apenheul. Loslopende apen die stiekem lange
vingers uit tassen halen, brutaal op je
schouder komen zitten, hun springkunsten vertonen; je vindt het in Apenheul.

Zaterdag 13 oktober is een delegatie van de gemeenteraad op werkbezoek geweest in Apenheul. We werden gastvrij ontvangen door de
directeur van Apenheul, Roel Welsing en door de voorzitter van de raad
van toezicht, Olaf Prinsen. De dag begon met een ontbijt. Eén van de
leuke verrassingen die dag: een broodje aap. Van brooddeeg, wel te
verstaan. Tijdens het
ontbijt gaf de directeur een presentatie
over Apenheul. Na
het ontbijt was er tijd
en ruimte om aapjes
te kijken.
In 2021 bestaat
Apenheul 50 jaar. In
dat jaar wordt ook
Paleis Het Loo heropend. Beide willen
Werkbezoek in Apenheul. V.l.n.r.: Henk van den
dit groots aanpakBerge, Jan Kloosterman en Sander Kok.
ken. Hogere bezoekersaantallen is voor
Apenheul geen doel
op zich. Apenheul probeert de aantallen bezoekers te spreiden, zowel in
het seizoen als op de dag zelf. Door middel van verschillende toegangstarieven worden bezoekers verleid om in de daluren naar het park te
komen.
Dit zorgt ervoor dat de overlast voor de buurt minder wordt. Apenheul
is erg blij met de parkeeroplossing op de AGOVV-velden. Ze zijn minder
blij met de plannen voor een transferium. In hun ogen is dit alleen werkbaar als er op de piekmomenten iedere tien minuten een bus van het
transferium naar Apenheul rijdt en weer terug.
Apenheul zet nog meer in op natuureducatie. Hoe ga je verantwoord
om met de kwetsbare natuur? Bezoekers worden hierin meegenomen
tijdens hun rondgang door het park. Duurzaamheid is ook hier het sleutelwoord. Dat geldt tevens voor de dieren. Ze moeten een leven zonder
stress in het park hebben en op een zo natuurlijke mogelijke wijze hun
leven kunnen leiden.
Apenheul zet ook in op de zakelijke markt. Het gebouw De St@art leent
zich goed voor zakelijke activiteiten, gecombineerd met een bezoek aan
het park. Iedereen kan van apen leren. Er worden in het park leiderschapstrainingen gegeven. De vraag die aan de politici werd gesteld,
was dan ook: Wat voor aap ben jij? Het antwoord laat zich raden…
Sander Kok

#Wolkenkrabbers
@Apeldoorn
Het college wil discussie over hoogbouw. Laat ik een voorzet geven.
Apeldoorn krijgt er twee iconische
gebouwen bij. Geen opvallende kubuswoning of andersoortig architectonisch
hoogstandje bij de grond, maar twee
woontorens. Hoge woontorens.
Beide komen in de binnenstad. Nummer één op het voormalig Centraal
Beheerterrein en voor nummer twee
wordt nog een plekje gezocht. Het liefst
aan de andere kant van de binnenstad,
zodat de bewoners naar elkaar kunnen
zwaaien ver boven de stad uit.
Eerder dit jaar kwam het bericht dat
het Centraal Beheerpand wordt verbouwd tot 350 woningen. Dat plan blijft,
wonen in een kubus is echt mogelijk.
De woontoren zelf komt op de parkeerplaats van het Hertzberger Parc.
Bij helder weer moet het spoor tot ver
voorbij halte Assel te volgen zijn. Streefhoogte is een meter of 70. Hierin kun je
zo’n 23 verdiepingen kwijt en het komt
in de buurt van de 75 meter hoogte van
het HNK-gebouw in Apeldoorn-Noord
(Zuidbroek).
Er is echter ook een schaduwzijde. Letterlijk, want een dergelijke toren ontneemt zonlicht uit de groentetuintjes
op de grond. Maar waar vind je nog
groentetuintjes in een binnenstad? Het
college wil dat Apeldoorns genot accentueren met de plaatsing van de woontorens. Beide moeten kunnen bestaan in
Apeldoorn.
Mocht u een goede locatie voor de
tweede wolkenkrabber op het oog hebben, laat het aan het college weten.
Hou wel rekening met de hoeveelheid
zonlicht dat doorgelaten wordt. Het zou
vervelend zijn als men in de binnenstad
alleen groene tomaten kan eten.
Stephan Wiegman
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Langer thuis wonen
met RST Zorgverleners
RST Zorgverleners is specialist in
zorg bij u thuis, ook in Uddel.
Met vertrouwde verpleging,
verzorging en specialistische zorg
van onze professionals kunt u
langer zelfstandig blijven wonen.

Wel zo
vertrouwd!

Kijk op werkenbijrstzorg.nl voor alle vacatures bij jou in de buurt.

Staan uw facturen te lang open
of worden ze niet betaald?
Lambers Legal & Incasso helpt u om openstaande
vorderingen te incasseren. Wij zijn een kleinschalig
en betrouwbaar incassobureau waar persoonlijk
contact centraal staat.
Kijk op www.lamberslegal.nl of bel 085-0777620.
Incasso | Gerechtelijke procedures | Juridisch advies

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

