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INTERVIEW

Apeldoorn verkeert onverwacht in grote financiële moeilijkheden. De 
gemeente kampt met een tekort van 19 miljoen euro op de jeugdzorg. 
Een dreigende strop van 20 miljoen euro blijft Apeldoorn bespaard. De 

SGP zet Smarties in. Ludieke actie, serieuze boodschap.

SGP zet bij Voorjaarsnota Smarties in

ot na middernacht debatteerde de gemeenteraad begin juli over 
het huishoudboekje van Apeldoorn. Het college van B&W pre-

senteerde de Voorjaarsnota onder de titel: ”Wij zijn elkaar”. Het gaat 
,,gewoon goed” in Apeldoorn, vindt het college.
Toch pakken zich donkere wolken samen. Er zijn grote tekorten in het 
sociaal domein. Alleen al bij de jeugdzorg gaat het om 19 miljoen euro, 
oplopend tot 24 miljoen in 2023. Maar ook bij de maatschappelijke 
ondersteuning (WMO) zijn grote financiële problemen. ,,We zitten flink 
in de zorgen”, constateert SGP-fractievoorzitter Henk van den Berge. 
Samen met raadslid Jan Kloosterman maakt hij de balans op.

Eerst het goede nieuws. Wat is positief?
Henk: ,,De woningbouw, de werkgelegenheid en bijvoorbeeld de afval-
scheiding gaan goed. Dat is mooi.”

Jan: ,,Apeldoorn maakt goede stappen in de energietransitie. Veel bur-
gers en bedrijven zijn er goed mee bezig en de criminaliteit neemt af.”

Apeldoorn verkeert ineens in zwaar financieel weer. Wat 
is er aan de hand?
Henk: ,,De gemeente kampt in het sociale domein onverwacht met een 
tekort van tientallen miljoenen. Het college wil fors ingrijpen, maar wij 
vinden dat er te veel wordt gekort op jeugdzorg en maatschappelijke 
ondersteuning.”

Hoe kan Apeldoorn zó snel in financiële problemen 
terechtkomen?
Jan: ,,De gemeente had de jeugdzorg niet ‘in control’. Er zijn in het so-
ciale domein circa vierhonderd zorgaanbieders actief. Grote en kleine. 

T

De SGP deelde in de gemeenteraad Smarties uit, omdat de naam van deze snoepjes een link had met de bijdrage.

Foto: HvdW



ter kennisname

Ineens verandert de situatie. Wie herkent 
dat niet? Nou, de gemeente Apeldoorn 
kan daarover meepraten.
Sinds de grote financiële problemen in 
2012 als gevolg van het debacle bij het 
grondbedrijf ging het goed. Het her-
stel ging steeds sneller. Mede door de 
gunstige economie, de aantrekkende 
woningbouw, de vlotte verkoop van be-
drijventerreinen, de dalende werkloos-
heid leek Apeldoorn de wind in de zeilen 
te hebben.
Het college had het druk met allerlei plan-
nen. Of het nu om woningbouw, topspor-
tevenementen of de landelijke intocht van 
Sinterklaas in Apeldoorn ging.
Er was weer meer geld en het enthousias-
me was groot. De pijlen stonden de goede 
richting op, totdat ineens duidelijk werd dat 
het tij aan het keren was.
Inmiddels is het positieve beeld drastisch 
bijgesteld. De gemeente moet dit jaar door 
grote problemen in de zorg fors bezui-
nigen en weer op de kleintjes letten. Dat 
hoeft niet verkeerd te zijn, mits de keuzes 
maar zijn gebaseerd op een solide en 
betrouwbaar fundament.  
Belangrijk is dat we daarbij niet bij men-
sen te rade gaan, maar in de Bijbel. In 
één zin kan de kern worden gezegd: de 
overheid is Gods dienares, u ten goede. 
Een beleid met dit uitgangspunt vraagt 
niet slechts om een verandering, maar om 
een ommekeer. Is dat in Apeldoorn nodig? 
Jazeker. Daar zet de fractie zich voor in, 
maar het vraagt bovenal gebed.

Graag wenst de fractie u een goede 
vakantieperiode. En vergeet niet in dit 
nummer de artikelen over SGPJongeren 
te lezen. Wij zijn er blij mee dat zij weer 
in Apeldoorn actief zijn. 

Met vriendelijke groet,

Henk van den Berge
fractievoorzitter

Deze mogen tot vijf jaar na het leveren van zorg nog een factuur sturen. Een groot aantal 
rekeningen was nog onderweg. Bovendien is het aantal zorgaanvragen gestegen.”

Welke keus maakt de SGP?
Henk: ,,In het sociale domein zijn er zeker verbeteringen mogelijk die leiden tot lagere 
kosten. De jeugdzorg kan veel efficiënter worden georganiseerd en ook moet bijvoorbeeld 
de aandacht meer worden gericht op preventieve maatregelen. Bij de WMO moet er bij 
de keuze van hulp eerder worden gekeken naar algemene voorzieningen, omdat indivi-
duele maatwerkvoorzieningen duur zijn.
Maar wij vinden dat mensen wel de zorg moeten krijgen die ze nodig hebben. Zorg is een 
kerntaak van de overheid. Daarom wil de SGP minder snijden in het sociale domein dan 
het college. Als er te weinig geld is, moet er eerst op andere uitgaven worden bezuinigd.”

Had de gemeente de problemen niet kunnen voorzien?
Jan: ,,Organisatieadviesbureau KPMG concludeert na onderzoek dat Apeldoorn de zaak 
niet onder controle had. Een pittige conclusie. De gemeente had veel scherper moeten 
opletten.
De gemeente had er bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat zij eerder signalen zou krijgen 
over het grote aantal openstaande rekeningen. Ook de accountant had de problemen 
eerder moeten constateren. Het exacte bedrag was niet te voorzien, maar de problema-
tiek wel.”

Het college wil de rekening vooral bij de zorg neerleggen. Terecht?
Henk: ,,Ingrijpen in het sociale domein is onvermijdelijk. Maar laten we goed opletten wat 
we doen. Het college stelt nu maatregelen voor, terwijl deze nauwelijks zijn onderbouwd. 
We moeten eerst weten wat de effecten zijn voor zowel de mensen die zorg nodig hebben 
als de financiën. Wij hebben daarom voorgesteld dat het college eerst met een goede 
onderbouwing moet komen voordat de gemeenteraad beslissingen kan nemen. Gelukkig 
kreeg dit de steun van de hele raad.” 

Welke oplossingen staan de SGP voor ogen?
Henk: ,,De SGP wil vanuit christelijke naastenliefde het sociale domein ontzien.”
Jan: ,,Bezuinigingen in de zorg treft kwetsbare mensen, dat raakt ons. Temeer omdat het 
college geen komma aanpast in het beleid voor evenementen en topsport. Dat is een 
politieke keuze.”
Henk: ,,De SGP wil investeringen in bijvoorbeeld hoger onderwijs, cultuur en topevene-
menten via een kerntakendiscussie heroverwegen. Er komen nog nieuwe bezuinigingen 
aan. Het zou in totaal wel eens kunnen gaan om een bedrag van 33 miljoen euro. Dat los 
je niet op met zo hier en daar wat snijden. Dat vraagt een fundamentele discussie over 
de taak van de gemeente.”

Krijgen de problemen nog een politiek staartje? Een nieuwe raads-
enquête?
Henk: ,,Dat is nog te vroeg. Dan zou je bijvoorbeeld moeten weten of het college eerder 
signalen heeft gehad dat het niet goed ging in het sociale domein en dat het college daar 
de raad niet over heeft geïnformeerd.” 

De SGP deelt Smarties uit in de raad. Vanwaar?
Henk: ,,De raad telt veertien fracties. Ik was de zesde spreker op rij. Als je wilt dat iemand 
zich je boodschap later nog herinnert, kun je iets opvallends doen. We hebben daarom 
Smarties uitgedeeld, omdat de naam van deze snoepjes een link had met onze bijdrage.
Hierin maakten wij gebruik van het begrip ”SMART”. Dit is een bekend begrip om heldere 
doelstellingen te formuleren en dat hebben wij gebruikt om te laten zien waar de SGP 
voor staat. Bij ons staan de letters voor: Sociaal, Milieu, Apeldoorn, Respect (waarden en 
normen) en Tien Geboden.
Na afloop kregen we verschillende reacties. Onze boodschap was geland. Belangrijker is 
echter als wordt onderschreven dat de Tien Geboden goede leefregels zijn voor de gehele 
samenleving.”

Gerard ten Voorde
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nmiddels is de regering met de voorwaarden voor het 
experiment gekomen. Dit zorgde voor een opmerkelijke 

situatie. Het college besloot namelijk om Apeldoorn toch niet 
aan te melden.
De reden is dat het experiment in deze vorm en onder deze 
condities onvoldoende helpt om de problematiek op het 
gebied van openbare orde, veiligheid en volksgezondheid 
te verminderen. Ook vindt het college dat Apeldoorn niet 
voorop moet lopen door deel te nemen aan dit experiment. 
U begrijpt dat de SGP zeer positief was over dit collegevoor-
stel. Samen met de ChristenUnie stemden wij namelijk tegen 
deelname aan de wietproef. 
Tijdens de Politieke Markt waar het collegevoorstel werd 
behandeld, ontstond er echter veel commotie bij de andere 
politieke partijen. De meerderheid van de raad ziet Apel-
doorn wel graag deelnemen.
Burgemeester Van Wingerden benadrukte nogmaals dat dit 
experiment te veel grote financiële risico's oplevert. Alle cof-
feeshops in het experiment moeten bijvoorbeeld meedoen. 
Coffeeshops die dat niet willen worden gesloten, maar zij 
kunnen bij de rechter wel een schadevergoeding afdwingen. 

Die kosten zijn voor de gemeente, het ministerie betaalt hier 
niet aan mee. Voor de burgemeester ook reden om nu niet 
mee te doen aan dit experiment. 

Claims
Omdat een raadsmeerderheid wel mee wil doen, heeft het 
college onze gemeente alsnog aangemeld. In de brief heeft 
het college wel aangegeven dat het niet accepteert dat 
Apeldoorn de financiële gevolgen moet dragen van bijvoor-
beeld claims van coffeeshophouders die niet willen meewer-
ken aan de wietproef.
Of het Rijk deze voorwaarde accepteert, is overigens de 
vraag. Aanmelding voor het experiment betekent daarom 
nog niet automatisch dat deelname is verzekerd. Een reden 
daarvoor is ook dat er maar zes tot tien gemeenten worden 
geselecteerd. Inmiddels is bekend dat er zich in totaal 26 
gemeenten hebben aangemeld.
Deze zomer moet bekend worden welke gemeenten mee 
mogen doen. Hopelijk valt Apeldoorn af.

Henk van de Weerd

De veiligheid in Apeldoorn is vorig jaar verder verbeterd. Toch zijn er 
ook zorgen. Zo zijn er meer zedenmisdrijven.

Per 100.000 inwoners was er vorig jaar een daling met 3 
procent naar 18.062 incidenten en misdrijven. Zo was er 
een vermindering van het aantal woninginbraken, straatro-
ven, overvallen in winkels en autodiefstallen (-35 procent). 
De jeugdcriminaliteit (baldadigheid, vernielingen en overlast)
liet sinds 2015 zelfs een daling zien van 42 procent. Een 
belangrijk punt van aandacht blijft de jeugdprostitutie. Vorig 
jaar kwamen er vijftien meldingen binnen.
Een probleem blijft de overlast. Dat kan gaan om onder 
andere burengerucht, verwarde personen, zwervers en 
drugs- of drankoverlast. Hier is geen sprake van een daling. 
Hetzelfde geldt voor de digitale criminaliteit. 
Een groot zorgpunt betreft de stijging van het aantal zeden-
misdrijven met 19 procent naar 106. Opvallend hierbij is de 
sterke toename van het aantal aanrandingen en verkrachtin-
gen. 

Hoewel de cijfers een positieve ontwikkeling laten zien, is het 
de vraag in welke mate de criminaliteit in onze gemeente 
echt daalt. In de veiligheidsbrief van de gemeente staat dat 
uit onderzoek blijkt dat 75 procent van de burgers geen aan-
gifte doet, omdat het ,,toch niet helpt.”. Belangrijk is dat dit 
wel wordt gedaan. Alleen op die manier krijgt de gemeente 
een juiste kijk op de veiligheid in Apeldoorn.
De brandweer staat in het rood. Apeldoorn moet in drie jaar 
tijd ruim 2,5 miljoen euro extra betalen. Als oorzaak wordt 
gewezen op onder andere een aantal langdurige inciden-
ten, extra inzet vanwege natuurbranden in de droge zomer 
en de lonen. Ook de problemen in de organisatie van de 
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) speelt 
een belangrijke rol. 

Henk van den Berge

Verdere verbetering van veiligheid 
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Door de gemeenteraad werd vorig jaar de intentie uitgesproken om zich 
aan te melden voor het landelijke experiment ”gereguleerde wietteelt”. Op 
dat moment was echter nog niet duidelijk hoe de proef er uit zou gaan zien. 

Wellicht legaal geteelde wiet in Apeldoorn
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e gemeente is al enkele jaren bezig met windenergie. In juni 
presenteerde het college van burgemeester en wethouders de 

nieuwe voorstellen. Uitgangspunt is dat er in Apeldoorn windmolens 
moeten komen. B&W vindt dat de gemeente gezien alle afspraken over 
duurzaamheid op internationaal, landelijk en provinciaal niveau zelf 
haar verantwoordelijkheid moet nemen.
In het plan worden vijf locaties voor windmolens genoemd. Het gaat 
om drie plekken in het gebied tussen Uddel en de A1, een locatie bij 
Loenen en een bij Klarenbeek. In het gunstigste geval kunnen hier in 
totaal tien turbines komen, waarvan zes ten zuiden van Uddel. Voor 
de lange termijn is dat aantal niet voldoende en daarom zal verder 
worden gezocht naar andere locaties.

Vliegveld Teuge
Veel andere plekken zijn overigens voor windenergie niet geschikt van-
wege landelijke wetten en normen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de 
afstand tot woningen en het feit dat in een straal van vijf kilometer rond 
de vliegvelden Teuge en Deelen geen hoge windmolens mogen staan.

De bedoeling is dat iedere locatie wordt onderzocht. Hierbij wordt 
gekeken naar onder andere de effecten op de leefbaarheid en 
gezondheid van de omwonenden. Ook de gevolgen voor het land-
schap zijn belangrijk. Deze punten vindt de SGP van groot belang. 
Dat geldt evenzeer voor het feit dat omwonenden de mogelijkheid 
krijgen om financieel mee te profiteren als er ergens een windmo-
len komt. 

Draagvlak
De SGP is niet tegen de plaatsing van turbines. Om de duurzaam-
heidsdoelstellingen te halen, is ook windenergie belangrijk. Maar het 
is essentieel dat er een zo groot mogelijk draagvlak bij de omwo-
nenden is. Daarbij hoort onder meer goed overleg, een financieel 
belang en het zoeken naar locaties langs snelwegen in gebieden 
met weinig inwoners, zoals langs de A1 in de buurt van de afslag 
Harderwijk. Bij onze standpuntbepaling zijn deze overwegingen erg 
belangrijk.

Henk van den Berge

De plaatsing van grote windmolens in Apeldoorn is onvermijdelijk, 
vindt het college. Er worden vijf locaties genoemd. De SGP vindt 

het belangrijk om omwonenden intensief bij dit gevoelige onderwerp 
te betrekken.

D

Vijf locaties voor grote windmolens
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Het leek goed te gaan met het financieel herstel in Apeldoorn. Nu slaat 
een enorm tekort in vooral de jeugdzorg en de Wet maatschappelijke on-
dersteuning (WMO) een groot gat in de begroting. Toch blijft het belangrijk 

dat mensen in onze gemeente goede zorg krijgen, vindt de SGP

Jeugdzorg slaat enorm gat in begroting

ind vorig jaar werd steeds duidelijker dat Apeldoorn 
te maken kreeg met grote financiële tekorten in het 

sociaal domein. Bij de jeugdhulp is in 2018 een financi-
eel gat ontstaan van bijna 20 miljoen euro, terwijl het bij 
de WMO de komende jaren om een tekort van circa 25 
miljoen euro zal gaan.
Van de bijna 20 miljoen euro in de jeugdzorg betreft het 
grootste deel –13,4 miljoen euro– een structureel tekort. 
En als er niet wordt ingegrepen zal dit bedrag verder 
oplopen. Daarnaast gaat het voor ruim 6 miljoen euro om 
oude rekeningen van voorgaande jaren, die zorgaanbie-
ders te laat hebben ingediend, maar die nog wel betaald 
moesten worden. De gemeente zag dit niet goed aanko-
men.

Onvoldoende grip
Het college van B&W heeft aan organisatie-adviesbureau 
KPMG gevraagd een analyse van de oorzaken te maken. Uit 
dit onderzoek blijkt dat er veel te verbeteren valt. Volgens 
KPMG was Apeldoorn niet ‘in control’.
De oorzaak was dat de gemeente haar zorgtaken vooral 
heel goed wilde uitvoeren. Daardoor was Apeldoorn volgens 
het bureau ruimhartig naar de circa 300 zorgaanbieders en 
de duizenden jongeren die van de jeugdzorg gebruikmaken. 
Vooral door deze houding heeft de gemeente onvoldoende 
grip gehouden op het proces, de zorgaanbieders en de 
miljoenen euro’s die hiermee zijn gemoeid.
KPMG pleit daarom voor een zakelijker houding. Uit-
gangspunt is dat kinderen en jongeren hulp krijgen, 
maar dat moet wel passen binnen het beschikbare 
budget. Om dit te realiseren, moeten zorgaanbieders een 
financiële prikkel  krijgen om scherper op geld te 
letten. Dat kan bijvoorbeeld door het instellen van een 
plafond aan de uitgaven per zorgaanbieder. Het risico is 
dan wel dat er wachtlijsten ontstaan als het budget op is. 
Bovendien moeten er volgens KPMG minder zorgaanbie-
ders komen, omdat de gemeente nu te maken heeft met 
vele verschillende facturen en declaraties waardoor er 
slechter zicht is op de geldstromen.

Zorg in natura
Overigens is Apeldoorn niet de enige gemeente met grote 
problemen in de jeugdzorg. Ook in veel andere plaatsen 
is dat het geval. Daar komt nog bij dat het Apeldoorn 
zwaarder treft, omdat in onze gemeente verhoudingsgewijs 
veel instellingen voor jeugdzorg zijn gevestigd, terwijl het 
Rijk dat onvoldoende compenseert. Gelukkig gaat dit vanaf 
2021 veranderen.
Bij de WMO zijn grote tekorten ontstaan bij onder andere 

maatwerkvoorzieningen. Het gaat om een bedrag van 4,2 
miljoen euro. Ook zorg in natura had een overschrijding van 
deze omvang.
Bij zowel het terugdringen van de tekorten in de jeugd-
zorg als bij de WMO moet er bijvoorbeeld eerder worden 
gekeken naar preventieve maatregelen. Als er ergens
problemen ontstaan, is het belangrijk om er zo snel
mogelijk bij te zijn. Dan is de aanpak goedkoper dan 
dat de kwestie is uitgegroeid tot een grote en complexe 
problematiek. Ook moet de toegang tot de zorg worden 
verscherpt door onder andere eerder te verwijzen naar 
algemene voorzieningen dan naar de duurdere individu-
ele maatwerkvoorzieningen.

Fikse tegenvaller
Voor de gemeente zijn de financiële problemen een fikse 
tegenvaller. Na het debacle bij het grondbedrijf in 2012, dat 
voor een verlies van ongeveer 200 miljoen euro zorgde, was 
Apeldoorn inmiddels weer goed op weg naar een financieel 
herstel.
Het college wil hier terecht aan vasthouden. Daarom zijn er 
aanpassingen bij de jeugdzorg en WMO nodig. B&W kiest 
in lijn met de opmerkingen van KPMG daarom voor een 
zakelijker aanpak. Voorbeelden hiervan zijn een strengere 
indicatiestelling bij de jeugdzorg en de WMO, een budgetpla-
fond en de keuze voor minder zorgaanbieders, waardoor de 
gemeente meer zicht krijgt op alle informatie en de geld-
stromen.

Identiteit
Als SGP steunen wij de lijn dat er bezuinigd kan worden 
door betere keuzes. Maar bij de jeugdzorg en de WMO moe-
ten degenen die deze hulp nodig hebben wel de goede zorg 
krijgen.
Kinderen, jongeren en volwassenen mogen niet buiten de 
boot vallen. Wij maken ons daar zorgen over omdat het 
college allerlei maatregelen wil treffen zonder dat er van 
tevoren inzicht is wat de effecten van de bezuinigingen zijn. 
Als mensen nu niet de goede hulp krijgen dan is het op 
korte termijn wel een bezuiniging, maar op langere termijn 
kunnen de kosten wel eens veel hoger zijn.
Bovendien vindt de SGP het belangrijk dat mensen de keuze 
moeten blijven houden om een zorginstelling te kiezen die 
past bij hun identiteit. Daarom vindt de SGP het niet reëel en 
haalbaar om het grote tekort vooral binnen de jeugdzorg en 
WMO op te lossen.
.

Henk van den Berge
Jan Kloosterman

E
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Apeldoorn heeft weer een afdeling van SGP-jongeren. Zij zijn al op stap 
geweest met een groep jonge asielzoekers. Maar er zijn meer plannen.

SGP-jongeren weer actief in Apeldoorn

adat Apeldoorn vijf jaar lang geen 
afdeling van SGP-jongeren heeft 

gehad, zijn wij gevraagd een nieuwe com-
missie te vormen. Wij zijn een enthousiaste 
groep jongeren die zich graag in wil zetten 
voor de samenleving. Politiek is immers 
niet alleen voor mensen van middelbare 
leeftijd en ouderen. Ons doel is om zo veel 
mogelijk jongeren te bereiken.

Vluchteling
Denken is belangrijk. Maar doen is dat ook! 
Daarom organiseren we met veel plezier 
activiteiten en leerzame avonden om de 
SGP bekendheid te geven en om de SGP-
jongeren te bereiken.
We hebben inmiddels onze eerste activiteit 
gehad. De dag na de Dag van de vluchte-
ling (20 juni) hebben we iets georgani-
seerd voor jonge asielzoekers uit het AZC in Apeldoorn 
in de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap. Met vijftien 
jonge SGP’ers en twintig asieljongeren hebben we in de 
gymzalen gesport en pannenkoeken gebakken. Het was 

heel gezellig. Het viel ons op hoe leuk de asielzoekers het 
vonden dat wij hen hadden uitgenodigd. Voor ons leek het 
niet zoveel voor te stellen, maar zij vonden het fijn. Dit is 
zeker voor herhaling vatbaar!
We hopen het niet bij deze ene activiteit te houden. Na de 
zomer willen we nog meer bijeenkomsten organiseren. Niet 
alleen sportieve avonden, maar ook leerzame avonden met 
debatten of lezingen. En dan misschien nog wel het belang-
rijkste: gesprekken voeren over God en Zijn Woord.

Lid worden
Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste commissieleden 
uit vooral Uddel en omstreken. Lijkt het jou wat? Of wil je 
vrijblijvend een vergadering bijwonen?  
Neem contact op met bestuurslid ledenwerving Chris 
Klaasse via chrisklaasse2002@gmail.com.
Ben je nog geen lid? 
Meld je aan via www.sgpj.nl/lidworden.
Hopelijk zien we jou bij onze volgende activiteit.

Commissie SGP-jongeren Apeldoorn: 
Anne Ruth van den Berge, Jonathan Bunt, Matthias Bunt, 
Chris Klaasse, Anne-Wycke Kloosterman en Henk-Jan Meke-
lenkamp.

N

SGP-jongeren op stap met jonge asielzoekers.

Pannenkoeken bakken.

Samen sporten.

Foto´s: SGP-jongeren
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Voor een goede Turkse pizza mogen ze hem wakker maken. 
Henk-Jan Mekelenkamp (18) uit Apeldoorn is een manusje van alles. 

Bijna eerstejaarsstudent verpleegkunde, vrijwilliger bij een woon-zorgcentrum 
en kaasboer op de markt.

Smullen van een Turkse pizza

Henk-Jan is voorzitter van SGP-jongerencommissie Apel-
doorn. ,,Ik ben actief voor de partij sinds mijn basisschool-
tijd. Ik hielp vaak flyeren op verkiezingsmarkten.”

Wat doe je overdag? 
,,Vanaf september ben ik student 
verpleegkunde. Prachtig, lijkt me. 
Zeker in de gezondheidszorg is geen 
dag hetzelfde. Dát maakt het zo 
uitdagend.”

Welk thema zou je als wethouder 
graag oppakken? 
,,Volksgezondheid. Met nadruk op 
de strijd tegen eenzaamheid.”

Voor welke politicus heb je bewon-
dering? 
,,Voor onze eigen Van der Staaij 
natuurlijk. Ik heb vooral bewondering 
voor de manier waarop hij opkomt 
voor het allerjongste en alleroudste 
leven.”
 
Met welke minister zou je graag eens een hartig 
woordje spreken? 
,,Met minister Grapperhaus. Ik vind de straffen voor ern-
stige delicten veel te soft.”

Welke wereldleider zou je graag eens spreken? 
,,Mike Pence. Over zijn kijk op de toekomst voor christenen 
in de Verenigde Staten.”
 
Hoe stoffig is de politiek voor jongeren? 
,,De politiek lijkt soms oubollig, maar is hoogst actueel.
Ook voor jongeren.”

Waarom SGP?
,,Ik vind de SGP de enige partij die een goed christelijk 
geluid laat horen.”

Welk ongevraagd advies geef je de SGP-fractie in 
Apeldoorn?
,,Zet extra in op hulpbehoevenden en mensen met een-
zaamheid. Zij die de meeste aandacht nodig hebben, 
verdienen die ook het meest.”

Wordt de CU linkser of de SGP rechtser? 
,,Ik zou durven zeggen dat de CU linkser wordt. De CU is 
genoodzaakt concessies te doen, zeker bij kabinetsdeel-
name. Water bij de wijn doen is niet positief. Probeer het 
maar eens.”

Wie verdient een bloemetje? 
,,Alle vrijwilligers in het land, omdat zij 
hun tijd en energie in dienst stellen van 
hun medemens.”

Wie wil je via dit blad nog even 
bedanken?
,,De plaatselijke SGP-jongeren. Ik 
wil ze bedanken voor hun input en 
enthousiasme.”

Waarvoor mogen ze je wakker maken?
,,Voor een goede Turkse pizza. Heerlijk.”

Wat voor telefoon heb je? 
,,Een iPhone 6s, twee jaar oud, 64 gb-
geheugen.”

Hoe vaak gebruik je die om te bellen?
,,Niet dagelijks. Mensen die mij bellen, krijgen me ook niet 
altijd direct aan de lijn. M’n examenuitslag kreeg ik pas te 
horen nadat de school zes keer had gebeld.”

Sommige refo-scholen willen smartphones verbieden. 
Terecht? 
,,Nee, als je het ‘probleem’ wilt oplossen, moet je dat thuis 
doen. Scholen krijgen het niet voor elkaar. Het is ook hele-
maal niet zo’n probleem.”

Wat doe je op zaterdagmiddag?
,,Op zaterdagmiddag werk ik op de markt. Bij de kaas-
boer. Leuke afwisseling.”

Welke Bijbelse persoon spreekt je aan? 
,,Daniël. En zijn vrienden. Zelfs als hij de doodstraf kan 
krijgen voor zijn geloof, blijft hij trouw. Hij wordt beloond 
voor zijn gehoorzaamheid. Daniël is een voorbeeld voor 
iedereen, maar vooral voor jongeren.”

Gerard ten Voorde

Henk-Jan Mekelenkamp 
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Mantelzorgers doen heel goed werk. Daarom krijgen zij jaarlijks van de 
gemeente een waardering van 100 euro. Jammer genoeg wil het college 

dat bedrag verlagen.

College wil mantelzorgwaardering verlagen

l jaren geeft Apeldoorn een zogenaamde mantelzorg-
waardering. Eerst was dit jaarlijks 50 euro, maar sinds 

2018 gaat het om 100 euro. Vorig jaar kregen 6000 mensen 
dit bedrag.
De 100 euro staat in geen verhouding tot het vele werk dat 
de mantelzorgers vaak dagelijks doen. Voor hun naaste zijn 
zij onmisbaar. Daarom is het erg jammer dat het college het 
bedrag wil verlagen naar 75 euro in 2019 en naar 50 euro 
vanaf 2020. De bezuiniging is volgens B&W nodig vanwege 
de financiële tekorten. De mantelzorgwaardering kostte 
vorig jaar 220.000 euro meer dan was begroot.
Als compensatie voor de verlaging wil het college de 
mantelzorgers vanaf 2020 een stadspas geven. Met deze 
cadeaukaart kan korting worden verkregen op inkopen bij 
aangesloten lokale aanbieders. Dat kunnen winkels zijn, maar 
bijvoorbeeld ook voorzieningen als een zwembad of theater.
De SGP zal proberen de verlaging van de mantelzorgwaar-
dering te voorkomen. De gemeente geeft aan allerlei evene-

menten grote bedragen uit. De landelijke intocht van Sinter-
klaas dit jaar in Apeldoorn kost bijvoorbeeld 600.000 euro. 
Dat geld kan beter gaan naar mensen die hun naaste helpen.
In Apeldoorn worden de mantelzorgers ook op andere ma-
nieren ondersteund. Bij Stichting De Kap kunnen zij advies, 
informatie en andere hulp krijgen. 
Om de steun aan de mantelzorgers te verbeteren, hebben 
verschillende partijen, waaronder de SGP, meer aandacht 
gevraagd voor respijtzorg. Om overbelasting te voorkomen, 
is het belangrijk dat mantelzorgers de mogelijkheid krijgen 
om zorgtaken tijdelijk over te dragen aan een ander. Door 
deze respijtzorg krijgen ze even tijd om op adem te komen.
In Apeldoorn komt de respijtzorg slechts moeizaam van de 
grond. Dat moet beter. Het college heeft dit toegezegd, maar hoe 
blijft nog onduidelijk. Daarom is het belangrijk de vinger aan de 
pols te houden. De mantelzorgers zijn het waard. 
  

Henk van den Berge

A
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De verbouwing van het stadhuis wordt duurder dan verwacht. 
Hoewel het college had gezegd dat dit niet zou gebeuren, vallen de 

kosten tot ergernis van de SGP toch hoger uit.

Verbouwing stadhuis toch duurder  

e renovatie van het Huis van de Stad, zoals het college 
het stadhuis noemt, is in volle gang. Eind dit jaar moet 

de ingrijpende verbouwing zijn afgerond, zodat het ambtelijk 
apparaat weer teruggaat van het kantoor bij het treinstation 
naar het Marktplein.
De verbouwing was nodig omdat allerlei installaties voor 
verwarming, koeling en dergelijke moesten worden vervan-
gen. Ook de werkruimten dienden te worden gemoderni-
seerd. Bovendien stond het verbeteren van de duurzaam-
heid eveneens hoog in het vaandel.
In de gemeenteraad leidde het collegevoorstel een paar jaar 
geleden tot een fikse discussie. Daarbij ging het vooral over 
het bedrag van 27 miljoen euro dat de verbouwing zou gaan 
kosten. Dat het stadhuis na 25 jaar aan een renovatie toe 
was, werd door de raad onderschreven, maar verschillende 
partijen –waaronder de SGP– vonden dat het goedkoper 
moest.
De uitkomst van het raadsdebat was dat de verbouwing echt 

niet duurder mocht worden. Het college zegde dat toe. De 
SGP stemde tegen, omdat verschillende maatregelen echt 
goedkoper konden.

Belastinggeld
Twee maanden geleden kreeg de raad een brief dat de 
verbouwing toch duurder uitpakt. De extra kosten bedra-
gen tussen de 200.000 euro en 900.000 euro. De meeste 
partijen reageerden kritisch. Het college werd op het hart 
gedrukt om zo scherp mogelijk op de kosten te letten. 
De SGP vindt het pijnlijk dat een groot project toch weer 
duurder wordt. Ook bij andere grote investeringen als 
Orpheus en Coda was dat het geval. Belangrijk is om met 
een goede begroting te komen. De gang van zaken is een 
verkeerd signaal naar de bevolking. Het gaat wel om belas-
tinggeld.
  

Henk van den Berge

D

Informatie over betalingsachterstanden moet meer gedeeld worden. 
Zo komen mensen die in de schulden dreigen te raken eerder in beeld. 

De SGP is daar voorstander van.

Mensen die hun rekeningen niet of veel te laat betalen, 
krijgen vroeg of laat geldproblemen. Het niet betalen van de 
zorgverzekering of de huur van de woning zijn belangrijke 
signalen. Als deze signalen snel genoeg gekoppeld worden, 
kan de gemeente hulp bieden.
Steeds meer gemeenten zoeken door het koppelen van be-
talingsgegevens actief naar inwoners met schulden. De grote 
steden en een deel van de overige gemeenten bieden bij beta-
lingsachterstanden van nog geen twee maanden al hulp aan. 
Dat kan bijvoorbeeld door SchuldHulpMaatje in te zetten. 
Door informatie vanuit verschillende instanties te koppelen, lijkt 
een effectievere aanpak van (dreigende) schulden mogelijk. 
Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken vindt dat gemeen-
ten automatisch geïnformeerd moeten worden als er meerdere 
betalingsachterstanden zijn. Dit is nu nog niet zo geregeld. 
Als mensen geldnood hebben, wordt vaak als eerste de re-
kening van de zorgverzekering niet betaald. Duurt dit langer 
dan zes maanden dan komen ze terecht bij het administra-
tiekantoor CAK. 

Het ministerie van Volksgezondheid heeft dat kantoor in juli 
2017 toestemming gegeven de gegevens van deze mensen 
met schulden te delen met de gemeenten. De bedoeling is 
dat gemeenten schuldhulp gaan inzetten. Met woningcorpo-
raties kunnen ook afspraken worden gemaakt om gegevens 
over betalingsachterstanden automatisch te delen. 

Naastenliefde
De SGP vindt het belangrijk dat de kwetsbare groep van 
burgers met schulden snel en adequaat geholpen wordt. 
Goede hulp voorkomt verzwaring van problemen en zorgt 
voor oplossingen. Onze fractie heeft hier opnieuw schrifte-
lijke vragen over gesteld. Schuldhulpverlening, maar ook het 
voorkomen van een stapeling van schulden, is onderdeel van 
een goed sociaal vangnet. Wat de SGP betreft zijn we vanuit 
naastenliefde richting onze kwetsbare medeburgers geroepen 
hier blijvend extra op in te zetten. 

Jan Kloosterman

Schuldhulp nodig voor betalingsachterstanden



De vraag naar woningen is groter dan het aanbod. Daarom moeten 
er nieuwe woningen gebouwd worden. De provincie en de gemeente 
stellen hiervoor regels. En ook de gemeenteraad mag zijn zegje doen.

Meer woningen nodig in Apeldoorn

et college heeft twee onderzoeksbureaus uitgenodigd 
om onderzoek te doen naar de verwachte woningvraag 

in Apeldoorn. Eén onderzoek richt zich op de kwantitatieve 
vraag (de aantallen woningen die nodig zijn). Uit dit on-
derzoek blijkt dat er de afgelopen jaren veel vraag naar 
woningen bijgekomen is. 
Apeldoorn is een aantrekkelijke woonstad, zeker voor 
mensen uit Oost-Nederland die dichterbij de Randstad willen 
wonen omdat ze daar werken. Doordat onze gemeente zich 
profileert als comfortabele gezinsstad en de voorzienin-
gen hiervoor op niveau probeert te houden, is Apeldoorn 
aantrekkelijk voor jonge gezinnen. Bijzonder feit, maar niet 
onbekend, is dat Apeldoorn weinig studenten huisvest. 
De toekomstige vraag naar woningen laat zich lastig 
voorspellen. Dat is uiteraard mede afhankelijk van de 
economische ontwikkeling. Vandaar dat er verschillende 
scenario’s zijn bedacht. Het college van B&W kiest voor 
een zogenaamd ”hoog scenario”, waarbij ruimte wordt 

gegeven aan nieuwbouw van 5500 woningen op korte 
termijn.

Geen ongeremde groei
Apeldoorn wil zijn karakter als stad in het groen graag hand-
haven. De vraag bij het tweede onderzoek is of een toename 
van woningen dit ideaal in de weg staat. Het rapport kraakt 
daarover kritische noten. Aanzienlijke groei van het woningaan-
bod heeft onder andere nadelige gevolgen voor het ideaal van 
wonen in een groene stad, klimaatbestendig wonen, geluidshin-
der, het verkeer en het zorgt voor meer parkeeroverlast. 
Bij deze kritische noten heeft de SGP de vinger gelegd. Meer in-
woners en meer woningen is wat de SGP betreft zeker mogelijk, 
maar zeker geen ongeremde groei ten koste van onze prachtige 
gemeente. Woningen zijn nodig voor de leefbaarheid van dor-
pen en wijken, maar een te grote groei, zeker binnen de grenzen 
van de snelwegen, kan het doel niet zijn. 

Sander Kok

H
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ij de statenverkiezingen van maart behaalde de SGP 3164 
stemmen. Daarmee kwamen we uit op 4,38 procent. Vier 

jaar geleden werden er in de gemeente 
Apeldoorn precies 3000 stemmen op de 
SGP uitgebracht. Maar de opkomst van de 
kiezers was toen aanzienlijk lager (48,6 
procent tegen 57,4 procent nu). Vandaar 
dat we toen op 5,0 procent uitkwamen. 
In stemmenpercentage gingen we dus 
achteruit. 
Niettemin wist de SGP in Gelderland haar 
drie statenzetels te behouden. Evert Mulder 
stond dit keer op de tweede plaats en was 
dan ook (menselijkerwijs gesproken) zeker 
van zijn statenzetel. We wensen hem voor 
de nieuwe periode wijsheid en kracht van 
Boven toe.
Vergelijk je de uitslag van de statenverkie-
zingen met die van de raadsverkiezingen 
van vorig jaar, dan zie je dat de opkomst 
van de kiezers nagenoeg gelijk was. We 
hadden toen bijna honderd stemmen meer, 
namelijk 3260. Vandaar dat we uitkwamen 
op een stemmenpercentage van 4,7.
Waar zijn die kiezers gebleven? Bleven ze 
thuis of heeft die nieuwe partij van Thierry 
Baudet ook van ons wat kiezers afgesnoept? 
Wie het weet, mag het zeggen.

Uddel
Bij de Europese verkiezingen van eind mei kwamen SGP en Chris-
tenUnie met één lijst uit. Die combinatie behaalde in Apeldoorn 6017 
stemmen (11,2 procent). Daarmee werd ze voor het eerst groter dan 
het CDA. De PvdA werd ook in Apeldoorn de grootste partij.
Vijf jaar geleden kwamen we als ChristenUnie-SGP op een hoger 
stemmenpercentage uit, namelijk 12,4. De wat hogere opkomst dit 
jaar bij de stembus was hier debet aan. Het aantal stemmen steeg 
wel met ruim 300. 
Hoeveel SGP’ers waren er onder die 6017 kiezers? Meestal heeft de 
ChristenUnie in onze gemeente bijna twee keer zoveel stemmen als 
de SGP. Als je daar vanuit gaat, kom je bij de Europese verkiezingen 
op zo’n 2100 of 2200 SGP-kiezers. Duidelijk minder dus dan bij de 
statenverkiezingen of bij de gemeenteraad. Bij de laatste raadsverkie-
zingen kwamen we zelfs aan 3260 kiezers. 
Nu was de opkomst (42,3 procent) bij de Europese verkiezingen ook 
een stuk lager. Dat zou het grootste deel van het verschil kunnen 
verklaren. Maar dat betekent wel dat onze kiezers net zo makke-

lijk wegblijven als die van andere partijen. Vooral in Uddel was het 
verschil met de statenverkiezingen groot. SGP en CU kregen daar 

toen 963 stemmen (de SGP 858 en de ChristenUnie 105) en bij de 
Europese verkiezingen maar 603.

Bas Belder  
De Europese verkiezingen betekenden ook het afscheid van onze 
Apeldoornse Europarlementariër Bas Belder. Twintig jaar heeft hij deze 
zware post vervuld. Hij heeft het met een grote inzet en veel enthousi-
asme mogen doen. Daarvoor dank.
Misschien had niet iedereen dat in de gaten, maar voorheen was de 
Apeldoornse SGP duidelijk oververtegenwoordigd als het ging om de 
politieke topfuncties binnen de partij. Naast onze twee raadsleden 
hadden we immers een statenlid in ons midden (Evert Mulder), een 
senator (Gerrit Holdijk) en een Europarlementariër (Bas Belder). Binnen 
de SGP deed geen enkele gemeente ons dat na. Alleen een Tweede 
Kamerlid ontbrak onder ons. Inmiddels verkeren we weer in normalere 
verhoudingen.

Chris Janse 

Verkiezingen voor Provinciale Staten en het Europees Parlement gelden 
vaak als tweederangs verkiezingen. In de ogen van veel kiezers zijn ze 
niet echt belangrijk. Daarom is de opkomst laag. Toch is het de moeite 

waard om naar de uitslag te kijken. Hoe verliep het dit jaar in Apeldoorn 
voor de SGP?

B

Twintig jaar is de Apeldoornse Bas Belder lid geweest van het Europees Parle-
ment. In een afscheidsvideo kijkt hij terug op zijn werkzaamheden in de afgelo-
pen jaren en spreekt hij zijn dank uit jegens allen die hem tot steun zijn geweest. 
De video is via eurofractie.sgp.nl/actueelnieuws te vinden.

ChristenUnie-SGP groter dan CDA

Foto: SGP
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De beschikbare bouwgrond voor huizen en bedrijven in Apeldoorn is 
bijna allemaal verkocht. In 2018 heeft de gemeente flink verdiend aan 

de verkoop van bouwgrond. De SGP is blij met deze ontwikkeling.

Apeldoorn verdient flink aan bouwgrond

e gemeente maakt stukken grond klaar als bouwgrond. 
Deze bouwgronden worden verkocht. Daardoor kunnen 

de gemaakte kosten terugverdiend worden. Het gemeente-
lijk grondbedrijf is hier verantwoordelijk voor. Elk jaar legt 
het college over de gang van zaken bij het grondbedrijf 
verantwoording af aan de gemeenteraad.

Reserve
Om een eventueel financieel verlies op te kunnen vangen, 
heeft het grondbedrijf een Algemene Reserve Grondbedrijf 
(ARG). De omvang van deze reserve hangt af van de hoe-
veelheid grond die aangekocht is. De gewenste omvang van 
de reserve is 18,9 miljoen euro. In 2018 heeft het grondbe-
drijf 9,7 miljoen euro verdiend. 
De opbrengst van het grondbedrijf is het gevolg van het 
hoge tempo waarin bedrijfskavels verkocht worden. Ook ko-
men er opbrengsten uit de verkoop van woningbouwgron-
den. Het grondbedrijf heeft daardoor minder grond in bezit.
Hierdoor is een deel van de bestaande, financiële reserve 
niet meer nodig en dat deel telt als opbrengst. Daarbij wordt 
het geld wat verdiend is toegevoegd aan de bestaande re-
serve van het grondbedrijf. De totale reserve komt daarmee 
op 34,4 miljoen euro.
Het verschil tussen 34,4 miljoen euro en de gewenste waar-
de van de reserve (18,9 miljoen euro) is 15,4 miljoen euro. 
Dat bedrag kan Apeldoorn besteden aan andere zaken. 

Een mooi resultaat waar de SGP dankbaar voor is.

Verantwoord
De SGP vindt het belangrijk dat nieuwe bedrijven zich in 
onze gemeente kunnen vestigen of dat bestaande bedrijven 
de mogelijkheid krijgen om uit te breiden. Ook moeten er 
voldoende huizen gebouwd kunnen worden. Daar is bouw-
grond voor nodig. Het is nodig om daar tijdig over na te 
denken.
Onze fractie zal zich hard maken voor ontwikkeling van 
voldoende bouwgronden. Daarbij moeten we niet te veel 
grond aankopen zoals in het verleden. De gemeente kocht 
te veel grond en tijdens de economische crises konden 
we deze grond vervolgens niet goed meer verkopen. Het 
gevolg was een enorm financieel tekort van ongeveer 200 
miljoen euro.
Het grondbedrijf kan volgens de SGP met kennis van zaken 
een goede rol spelen om verantwoord gronden te kopen en 
deze bouwrijp te maken. Wat ons betreft mag de gemeente 
daar ook wel geld op verdienen. Met dat geld kan de ge-
meente weer andere nuttige investeringen doen. Als we als 
rentmeester met onze grond en de opbrengsten omgaan, 
helpt dat bij het goed kunnen besturen van onze gemeente. 
Dat blijft de moeite waard.

Jan Kloosterman

D



#doorsnee  
@Apeldoorn

Eigenlijk leven we in een doorsnee 
Nederlandse plaats. Het aantal span-
nende activiteiten in de gemeente valt 
best mee en de politiek kabbelt wat 
voort. Om met ons college van B&W 
te spreken: ,,Het gaat goed met Apel-
doorn”. Dat kan het college ook rustig 
stellen, want zij mag dit kalenderjaar 
8,5 miljoen euro uitgeven aan ”nieuw 
beleid”. De zak met geld wordt na 
goedkeuring door de gemeenteraad 
uitgegeven. Ik ben benieuwd wie dit 
gaan merken.
Wat leuk dat Apeldoorn een pluim 
krijgt. We hebben namelijk 2,89 meter 
fietspad per inwoner. Meer fietspad-
dichtheid per inwoner zorgt voor een 
gezonde en duurzame stad. Dat is dan 
weer goed voor de leefbaarheid. Met 
deze score zijn we tweede in Neder-
land.
Als Nederlander hebben we daarnaast 
ruim 1,3 fiets per inwoner. Gemid-
deld gesproken dan, want er zullen 
er weinig onder ons zijn die, naast 1 
hele, nog 0,3 fiets in de schuur heeft 
staan. De pluim wordt uitgedeeld door 
Holidu. Dat is een Duitse zoekmachine 
voor het boeken van vakantiehuizen. 
Wat die club met fietsen heeft, ontgaat 
mij volledig, maar toch bedankt voor 
de pluim.
Verder maken we ons druk om de 
volgende burgemeester. Er zijn 21 
kandidaten, waaronder één SGP man/
vrouw. Nog steeds ben ik niet voor 
een gekozen burgemeester, moge de 
beste in dat vak het ambt bekleden. 
Maar goed, er zijn meer gemeenten 
met een vacature van dit ambt.
Dus, doorsnee zaken die spelen in een 
doorsnee plaats. Prettig om eens niet 
op te vallen.
  
Stephan Wiegman
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Maakt een medewerker van de buiten-
dienst zomaar elke dag een ronde om 
prullenbakken te legen of plaatst de 

gemeente sensoren om onnodig rijden te 
voorkomen?

In het coalitieakkoord is te lezen dat er meer gedaan moet worden met 
ICT om de kwaliteit van leven te verhogen. Om erachter te komen wat bij 
Apeldoorn past ging de gemeenteraad in gesprek met Jan-Willem 
Wesselink van Future City Foundation.
Future City Foundation wil een brug slaan tussen de stad en technologie 
door meer bewustwording en visie. Het ging tijdens deze bijeenkomst dan 
ook niet zozeer over wat een Smart City is. Centraal stond de vraag wat 
de kaders zijn die de gemeenteraad aan het college zou willen meegeven. 
Want duidelijk werd wel dat niet alles wat kan ook wenselijk is. 
Het plaatsen van sensoren op prullenbakken bijvoorbeeld lijkt in eerste 
instantie alleen maar positief te zijn. Want efficiënter werken is toch altijd 
een vooruitgang? We moeten echter wel beseffen dat het op deze manier 
inzetten van technologie al snel leidt tot het op straat zetten van een me-
dewerker (een persoon met al dan niet een afstand tot de arbeidsmarkt). 
Daarbij zorgen de medewerkers van de buitendienst voor een stukje 
sociale controle en aanspraak die niet te vervangen is door technologie en 
efficiency. 
De uitkomsten van dit raadsdebat worden meegenomen in de verdere 
visievorming. In het najaar zal er ook een publieksbijeenkomst worden 
georganiseerd in samenwerking met Apeldoorn Tegenlicht Meetup. Het 
college komt nog in 2019 met een visie en ambitie om nieuwe technologie 
in te zetten voor slimme oplossingen om onze gemeente beter te kunnen 
besturen en te laten functioneren.

Henk van de Weerd

Apeldoorn wordt Smart City

advertentie

 



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

Lydia Hulsman-van den Berge 
Tel.: 06-53436774
LydiaNeoLife@outlook.com
www.naturalhealthproducts.nl

Omega-3 Salmon Oil Plus 
Geconcentreerde zuivere zalmolie (capsules)
•    Bevat alle 8 omega-3 vetzuren 
•    Bevat naast EPA en DHA ook DPA  
      en de 5 overige vetzuren
•    Voor een verantwoord cholesterolgehalte
•    Goed voor hart en bloedvaten
•    Voor soepele gewrichten
•    Goed voor de bloeddruk en bloedsomloop
•    Verbetert de concentratie
•    Goed voor het geheugen
•    Verzachtende invloed op het hoofd
•    Bij gevoelige spieren

Kijk voor onze andere natuurlijke producten op de website.
Heeft u vragen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op!

Ontvang 10% korting op uw bestelling! 

Gebruik hiervoor bij bestellen via de site 
de actiecode: LH24081302.


