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INT ERVIEW

SGP bemiddelt bij hard
debat over begroting
Niet eerder was de kloof tussen coalitie en oppositie in Apeldoorn zo groot.
Pijnlijk, omdat college en raad juist voor miljoenenbezuinigingen staan. De
SGP betreurt de harde toon in het debat en speelt een bemiddelende rol.

D

e gemeente Apeldoorn verkeert in financieel zwaar weer. Na het vaststellen
van de Voorjaarsnota, de lopende gemeentebegroting, kreeg Apeldoorn vlak voor de
zomer onverwacht nieuwe, zware financiële
tegenvallers voor haar kiezen.
Bij ongewijzigd beleid zou het tekort oplopen
tot 23 miljoen euro in 2023, grotendeels veroorzaakt door tekorten in het zorgdomein.
Bovendien snijdt het Rijk in de bijdrage voor
Apeldoorn, oplopend tot 6,3 miljoen euro.
,,Een somber beeld”, stelt het college in de
Meerjarenprogrammabegroting (MPB), het
huishoudboekje van de gemeente.
Het college heeft daarom, onder het motto
”Samen de schouders eronder”, een pakket
bezuinigingen op tafel gelegd om de begroting sluitend te krijgen. De gemeenteraad
boog zich eind november over de voorstellen.
SGP-fractievoorzitter Henk van den Berge en
SGP-raadslid Jan Kloosterman blikken terug.

Jan Kloosterman: ,,Het college haalt tonnen weg bij duurzaamheid.''

Hoe somber is het beeld?
Henk: ,,Apeldoorn moet fors ingrijpen, het college staat met

Henk van den Berge: ,,De SGP legt belangrijke andere accenten.''
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de rug tegen de muur. De uitgaven stijgen sterk, terwijl de
inkomsten niet toenemen. Het sociale domein wordt daarbij
helaas zwaar getroffen. Via de kaasschaafmethode is op
veel posten gekort. Bovendien stijgt de ozb met 7,2 procent
en de afvalstoffenheffing met 60
euro per jaar.”
HvdW
Jan: ,,De onzekerheden zijnFoto:
groot.
Het
effect van de bezuinigingen is lastig
in te schatten. De gemeente moet niet
alleen snijden in luxe uitgaven, maar
ook in de dagelijkse boodschappen.”
Henk: ,,Het college wil bijvoorbeeld
25 procent minder uitgeven aan
het Centrum Jeugd en Gezin. Maar
waarom 25 en niet 20 of 30 procent?
De onderbouwing is onduidelijk,
vooral in het sociaal domein.”
Hoeveel pijn doen de bezuinigingen?
Henk: ,,Het Rijk houdt miljarden euro’s
over, maar kort de gemeenten. Dat is
wrang. Den Haag moet meer doen om
de tekorten in het sociale domein op
te lossen. En gemeenten moeten meer

tijd krijgen om de zorgtaken goed op te pakken.”
Jan: ,,De vraag is waar de bezuinigingen in de zorg terechtkomen. De SGP is
bang dat deze de hulpvragers raken. Dat is een kwetsbare groep. We kunnen hen toch niet op straat zetten?”
Welke insteek kiest de SGP?
Henk: ,,De SGP legt belangrijke andere accenten. Minder bezuinigen op de
zorg, minder sterke stijging van de ozb. Het college snoeit fors op het sociale
domein, terwijl topsport en topevenementen, Orpheus en Gigant, teveel
buiten schot blijven.”
Jan: ,,Dat is niet uit te leggen.”
Henk: ,,CDA, VVD en SGP waren altijd zeer terughoudend met een ozbverhoging. CDA en VVD slikken nu een verhoging met 7,2 procent. De SGP
blijft tegen.”
Jan: ,,Het college haalt tonnen weg bij duurzaamheid, terwijl de uitdagingen
enorm zijn. De doelstellingen waren zonder bezuinigingen al nauwelijks te
halen. De geloofwaardigheid van de gemeente staat op het spel. Hoe moet
de burger dit nog snappen?”
Zet de raad er samen de schouders onder?
Henk: ,,Bij de behandeling van de Meerjarenbegroting in de raad was er
deze keer een opvallend grote kloof tussen coalitie en oppositie. Die is niet
eerder zo groot geweest. Apeldoorn kent een traditie van samenwerking.
Zorgvuldig en waardig. De coalitiepartijen vormden nu echter een front,
terwijl de toon in het debat hard was. Bijna alle voorstellen van de oppositie
werden door de coalitiepartijen afgewezen. Ook spraken zij denigrerend
over een tegenbegroting van de CU. Oké, deze was laat ingediend, maar
daarom kun je die nog wel serieus bespreken, toch? Het debat verkrampte.”
Hoe komt dat?
Henk: ,,De coalitiepartijen hebben zware onderhandelingen moeten voeren
om de begroting op tafel te kunnen leggen. Dan is de ruimte vervolgens
beperkt.”
Jan: ,,Bij college en raad heerst wrevel over SP en Partij voor de Dieren. Zij
wijzen de begroting op voorhand af. Zonder discussie. Andere oppositiepartijen doen dat niet. PvdA, CU en SGP worden daarom in de wandelgangen
”de constructieve drie” genoemd.”
De sfeer was slecht. Kan de SGP dan iets betekenen?
Jan: ,,Henk heeft in de pauze, als nestor van de raad, de fractievoorzitters bij
elkaar geroepen. Jongens, inhoudelijk verschillen wij van elkaar, maar kan de
toon niet anders? Na de pauze was de opstelling beter. Mooi om daar een rol
van betekenis in te kunnen vervullen.”
Hoe kijken jullie terug?
Jan: ,,Een vitaal debat is belangrijk, maar kwam helaas niet uit de verf. Voor
de coalitie was het belangrijk om steun van de oppositie te krijgen. Dat is
niet gelukt. Daar hebben ze flink buikpijn van.”
Henk: ,,De begroting is met 24 stemmen voor, 15 tegen aangenomen. Dat
er zoveel tegenstemmen waren, is niet eerder gebeurd. Ook de SGP was
tegen. Daarvoor golden allereerst principiële redenen. In de begroting staan
verschillende maatregelen die in strijd zijn met de Bijbelse uitgangspunten.
Bovendien waren wij het oneens met de grote ozb-verhoging en de keuzes van
het college ten aanzien van verschillende belangrijke bezuinigingen. De SGP
wil vanuit onze christelijke uitgangspunten meer aan zorg en duurzaamheid
uitgeven en minder aan met name dure cultuurinstellingen, topsport en topevenementen. ”
Gerard ten Voorde

ter kennisname
In Apeldoorn is de SGP een van de kleinere partijen in de gemeenteraad met 2
van de 39 zetels. Maar collega Jan Kloosterman en ondergetekende doen het niet
alleen. We krijgen gelukkig assistentie van
twee betrokken fractievertegenwoordigers: Sander Kok en Henk van de Weerd.
En dat is vaak hard nodig.
De ene week vergadert de gemeenteraad
op donderdagavond, de andere week
zijn er de bijeenkomsten van de Politieke
Markt Apeldoorn (soort commissievergaderingen). Dan zijn er vaak drie bijeenkomsten gelijktijdig. De inzet van Sander
en Henk is dan onmisbaar.
De fractie werkt als een hecht team. De
tweewekelijkse fractievergaderingen op
maandagavond zijn dan ook gezellig.
Maar het gaat natuurlijk om de inhoud.
Hoe kunnen we vanuit een Bijbelse visie
politiek bedrijven? Daarbij is Gods hulp,
wijsheid en zegen onmisbaar.
Er zijn nog meer mensen die de fractie
helpen. We noemen onze jonge fractieassistent Matthias Bunt die goed meewerkt.
We krijgen gelukkig ook de nodige hulp
bij SGPost. Gerard ten Voorde levert als
redacteur goede artikelen en Martijn Stufken zorgt voor de opmaak, terwijl Lianne
Hertgers en een groep jongeren ons blad
bezorgen. Allen hartelijk dank!
Gelukkig weten we ons ook gesteund
door een grote achterban. Dat waarderen
we zeer.
Maar het belangrijkste is dat in onze gemeente de Bijbel het richtsnoer moet zijn
voor het politieke en maatschappelijke
leven. Dat vraagt gebed van ons allen,
want de praktijk is helaas heel anders.
Graag wenst de fractie u gezegende
kerstdagen en een goede jaarwisseling.
Met vriendelijke groet,
Henk van den Berge
fractievoorzitter
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Eerste gemeente met vuurwerkverbod
De gemeenteraad wil het afsteken van vuurwerk hard aanpakken. Daarom
mogen volgend jaar bij de jaarwisseling de inwoners geen knalwerk en
vuurpijlen meer afsteken. De SGP vindt dit een goede maatregel.

A

l een aantal jaren dringen verschillende partijen, waaronder de SGP, in de gemeenteraad aan om strengere
maatregelen tegen vuurwerk. Als argumenten daarvoor gelden de grote overlast voor mensen en dieren, de ongelukken, de forse milieuvervuiling en de materiële schade. Ook
het vele geld dat met de aankoop van vuurwerk is gemoeid,
stuit op kritiek.
Langzaam groeide in de gemeenteraad de steun voor strengere maatregelen. Eind vorig jaar besloot de raad tot een onderzoek om de mening van de inwoners te peilen. Hieruit bleek
dat 58 procent van de Apeldoorners geen consumentenvuurwerk meer wil. Daarnaast gaf 70 procent aan dat er vuurwerkvrije zones zouden moeten komen, zodat er in de omgeving
van bijvoorbeeld een kinderboerderij of een zorginstelling geen
vuurwerk meer afgestoken zou mogen worden.
In de raadsvergadering van oktober discussieerden de partijen over de kwestie. Bijzonder was dat er een raadsmeerderheid (22 – 15) ontstond voor de meest vergaande maatregel,
namelijk het instellen van een volledig vuurwerkverbod voor
consumenten bij de jaarwisseling van 2020-2021. Voor stemden: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, SGP, 50Plus, Partij

voor de Dieren en VSP, terwijl VVD, Lokaal Apeldoorn, PvdA,
SP, Groei en Toekomst en Gemeentebelangen tegen waren.
Apeldoorn is de eerste gemeente in Nederland met een
dergelijke maatregel. Het vuurwerk dat de gemeente al verschillende jaren afsteekt op het Marktplein blijft wel.
Bezinning en handhaving
De SGP is blij met het verbod, mede vanwege principiële
bezwaren. De jaarwisseling mag zeker gezellig zijn, maar
het is ook een moment van bezinning. Menig christen blikt
met Bijbellezing en gebed terug op het oude jaar en vraagt
Gods hulp en zegen voor het nieuwe jaar. Daarbij past geen
vuurwerk, te meer daar het een heidense traditie heeft.
Volgend jaar moet de gemeente aangeven hoe het vuurwerkverbod wordt ingevoerd. In de praktijk zal dat zeker niet
gemakkelijk zijn. Er zijn allerlei bezwaren voor wat betreft
met name de handhaving. Hoe moet de politie het verbod
gaan controleren? Daarom is het essentieel dat de inwoners
meewerken. We hopen dat Apeldoorn het goede voorbeeld
gaat geven.
Henk van den Berge

Apeldoorn verbiedt lachgas en ballonnen
In Apeldoorn komt een verbod op het gebruik van lachgas en het oplaten van ballonnen. Gelukkig werd ook een SGP-voorstel aangenomen
om te voorkomen dat het college van B&W meer ruimte krijgt om te
experimenteren met onder andere festiviteiten.
In de Algemene plaatselijke verordening (APV) staan vele
regels waar de gemeente en de inwoners zich aan moeten
houden. Twee keer per jaar wordt de APV aangepast.
Deze keer kwam het college met het voorstel om lachgas te
verbieden. Steeds meer jongeren gebruiken dit met name
tijdens het uitgaan. Het inhaleren heeft echter negatieve
gevolgen voor de gezondheid. Daarom is het goed dat het
wordt verboden.
Positief is eveneens het verbod op het oplaten van ballonnen
die zijn gevuld met gas. Deze komen elders neer en veroorzaken zwerfafval, waardoor het milieu wordt vervuild. Ook
vuurballonnen worden verboden vanwege de brandrisico’s.
Het collegevoorstel om meer te mogen experimenteren met
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bijvoorbeeld festiviteiten, regels rond (gevaarlijke) honden en
een ventverbod haalde het niet. De SGP diende een voorstel
in om dit onderdeel te schrappen. Experimenten met festiviteiten geven het college de ruimte om meer van dergelijke
activiteiten toe te staan, terwijl bovendien afgeweken kan
worden van de vastgestelde geluidsnormen.
De SGP wees op de ongelijkheid in het voorstel. De gemeente zou door het houden van experimenten van de
regels mogen afwijken, terwijl de burgers dat niet mogen.
Uit het oogpunt van rechtsbescherming, rechtsgelijkheid en
rechtszekerheid keerde onze fractie zich tegen het plan. Gelukkig kregen we tot ergernis van het college de steun van
een ruime raadsmeerderheid.

Ton Heerts nieuwe burgemeester
De PvdA’er Ton Heerts (52) wordt de nieuwe burgemeester van Apeldoorn. In de raadsvergadering van 18 december is hij geïnstalleerd.

T

on Heerts volgt John Berends (CDA) op die begin dit
jaar commissaris van de Koning in Gelderland werd. In
de tussenliggende tijd was Petra van Wingerden-Boers (VVD)
waarnemend burgemeester.
In het persbericht van de gemeenteraad wordt Heerts omschreven als een bevlogen, daadkrachtige bestuurder, met
een sterke visie op het openbaar bestuur. Hij werd geboren
in Tubbergen. Als jongeman ging hij in Apeldoorn wonen
toen hij bij de marechaussee ging werken. Hij is al 35 jaar
inwoner van onze gemeente.
Tot zijn benoeming als burgemeester was Heerts voorzitter
van de MBO Raad en duovoorzitter van Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Daarvoor was hij onder meer
lid van de Tweede Kamer en voorzitter van de vakbond FNV.
Heerts staat bekend als iemand met een stevig profiel
en een flink netwerk in Den Haag en daarbuiten. Hij kent
bovendien de mores in Apeldoorn en zoekt consensus. Als
vakbondsman knokte hij hard, maar besefte hij ook dat je
soms compromissen moet sluiten.
In het dit najaar verschenen boek ”Apeldoorn in de steigers”
noemt Heerts Apeldoorn ,,een stad met dorpse trekken.”

Heerts bestrijdt in het boek dat Apeldoorn in het westen een
zwak imago zou hebben. ,,Onzin, ik kom overal en hoor
alleen maar positieve dingen als ik zeg dat ik in Apeldoorn
woon.”

Foto: Rob Voss

Ton Heerts
De SGP hoopt op een goede samenwerking met de nieuwe
burgemeester. We wensen hem veel wijsheid, kracht en
bovenal Gods zegen toe.
Henk van den Berge

Hebben bedrijven de gemeente als concurrent?
Het gemeentelijk bedrijf Accress ligt onder vuur vanwege oneerlijke concurrentie. Deze onderneming biedt steeds meer diensten aan waardoor
verschillende bedrijven zich benadeeld voelen.
Vanwege financiële problemen heeft de gemeente twintig
jaar geleden een aantal taken verzelfstandigd. Voor het
beheer van het maatschappelijk vastgoed werd in 1999
het bedrijf Accres opgericht, de gemeentelijke dienst voor
Accommodaties, Recreatie, Educatie en Sport. Dit bedrijf
verzorgt het beheer van onder andere sportzalen en
-velden, zwembaden en kinderboerderijen. Accres opereert
zelfstandig, maar de enige aandeelhouder is de gemeente
Apeldoorn. En dat is ook de grootste klant…
Langzamerhand is de relatie tussen de gemeente en Accres
verder verzakelijkt. Zo moet Accres van de gemeenteraad
meer zijn eigen broek ophouden en andere klanten gaan
werven en zo mogelijk ook bredere diensten gaan aanbieden. Accres pakt die handschoen op en exploiteert een
amusementcentrum waar je kunt karten, bowlen en lasergamen.
Diverse ondernemers zijn daar niet blij mee. Zij vinden dat

Accres een voordeel heeft doordat de gemeente eigenaar is.
Het geld van Accres is verdiend met het beheer van buurthuizen en zwembaden… Dat zou oneerlijke concurrentie zijn.
De ondernemers hebben klachten ingediend bij de Europese
Commissie.
Op 21 november sprak de gemeenteraad over dit onderwerp. De vraag die voorlag is of we op de ingeslagen weg
door moeten gaan. Of willen we Accres weer uitsluitend
voor overheidstaken gebruiken? Een andere optie is om de
aandelen van Accres te verkopen aan een marktpartij.
De SGP vindt dat de huidige situatie schuurt en snapt dat er
kritiek van de ondernemers is. Anderzijds hebben we ervoor
gepleit om eerst het oordeel van de Europese Commissie af te wachten voor er onomkeerbare besluiten worden
genomen. Dit standpunt wordt door het grootste deel van de
gemeenteraad gedeeld.
Sander Kok
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Nieuw Marktplein komt er nog niet
Een overschrijding van miljoenen voor de herinrichting van het Marktplein
is onacceptabel. Daarom zijn de plannen uitgesteld om bij een volgende
begroting opnieuw te debatteren hoeveel geld een politieke meerderheid
voor een nieuw Marktplein over heeft. De SGP was voor het uitstel.

A

het Marktplein ongepast. Onder grote druk van de coalitiepartijen stemde de wethouder hiermee in.

Grote tekorten
In 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met 2,3 miljoen
euro voor de herinrichting van het Marktplein. De doorrekening bij de uitwerking van de plannen kwam op 5,4 miljoen
euro. Door sommige dingen in de plannen te veranderen,
leek het mogelijk om de kosten stevig terug te dringen. Het
tekort zou dan nog steeds 1 miljoen euro zijn. Daarnaast
waren er veel projectkosten niet doorberekend. Samen zou
het tekort op 1,8 miljoen euro uitkomen.
Alle politieke partijen hadden veel kritiek op deze gang
van zaken. Wethouder Mark Sandmann (D66) bood zijn
excuus aan. Toch was de kous daarmee niet af. In een
tweede debat wilde een meerderheid van de partijen uitstel
van de plannen. Gezien de grote financiële tekorten bij de
gemeente was het signaal om extra geld uit te trekken voor

Wethouder vertrekt
Voor wethouder Sandmann was het uitstel niet te accepteren. Hij wilde met nieuwe plannen komen voor een financiële dekking. Ook vond hij dat hij de ruim 25.000 stemmers niet teleur kon stellen. Nu de
gemeenteraad daar een stokje voor
stak, kon hij dat niet doen. Daarom
besloot Sandmann een week later af
te treden. Op 3 december hebben we
afscheid van hem genomen. Sandmann wordt als wethouder opgevolgd
door D66-fractievoorzitter Maarten
Maarten
van Vierssen.
van Vierssen
De SGP heeft stevig gepleit voor
uitstel van de plannen. Het onzorgvuldige en slordige
proces zorgde voor bijna een verdubbeling van de kosten.
De herinrichting van het Marktplein steunen we, maar zo’n
overschrijding van de kosten is niet uit te leggen gezien de
financiële tekorten in het sociaal domein. Bij de volgende
besprekingen voor de nieuwe begroting in het voorjaar
weegt de SGP opnieuw af hoe belangrijk de fractie dit vindt
en hoeveel extra geld hiervoor vrij te maken is.

peldoorn wil het Marktplein aanpassen. Drie ontwerpbureaus maakten hiervoor een plan. Het college besloot
de burgers te raadplegen welk voorstel zij het mooiste vonden. In december 2018 is er door ruim 25.000 Apeldoorners een stem uitgebracht op een van de drie ontwerpen.
Bureau West 8 uit Rotterdam won de verkiezing.
Vervolgens zijn de plannen verder uitgewerkt. Daarbij werd
duidelijk dat met verschillende zaken geen rekening gehouden was. Dat leverde forse financiële problemen op.

Komst 5G-netwerk geeft veel onrust
Aanleg van een 5G-netwerk in Apeldoorn is mogelijk door het bestaande
netwerk van 4G met slimme techniek een update te geven. Veel burgers zijn
ongerust over gezondheidsrisico’s. De SGP ziet deze innovatie als een kans.
Apeldoorn kan met een kleine aanpassing een 5G-netwerk
krijgen. Dat kan door het bestaande 4G-netwerk innovatief
te gebruiken en kleinere antennes in 300 lantaarnpalen te
plaatsen.
Er is veel onrust over de gezondheidseffecten van deze
ontwikkeling. Dat komt onder andere omdat het verward
wordt met de komst van een 5G-netwerk met bijbehorende nieuwe zendmasten. Hoewel er in deze plannen
geen sprake is van andere en sterkere straling omdat het
bestaande netwerk gebruikt wordt, zijn veel mensen toch
ongerust. De SGP is er gezien de gemeten straling bij de

300 kleine antennes van overtuigd dat de gezondheidsrisico’s niet toenemen.
Innovatie
De SGP is niet tegen technische en digitale innovatie. Wij
zien kansen voor bedrijven en mogelijkheden om een
aantal problemen het hoofd te bieden. Techniek mogen we
inzetten voor een goed en verantwoord omgaan met Gods
schepping en al het leven. Alles afwegend hebben we voor
de plannen gestemd.
Jan Kloosterman
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Boeren in Apeldoorn horen er voluit bij
Boeren in Apeldoorn zoeken steeds vaker verdiensten in nevenactiviteiten.
Tegelijk dwingt de maatschappelijke discussie hen tot een meer duurzame
invulling van de agrarische bedrijfsvoering. De SGP steunt boeren en vindt
dat de overheid voor meer duidelijkheid en minder regels moet zorgen.

D

e Europese en Nederlandse regels voor boeren veranderen steeds. Dat betekent dat investeren met zicht
op de lange termijn lastig is. Niet voor niets zijn er al veel
boeren gestopt en zijn er velen die hun onderneming willen
gaan beëindigen. Voor onze voedselvoorziening heeft de
agrarische sector veel te bieden. Dat geldt ook voor een
deel van het natuurbeheer.

Uddel
In Apeldoorn zijn ongeveer 300 agrarische bedrijven met
meer dan 400 arbeidsplaatsen. In totaal is hier 4700 hectare grond mee gemoeid binnen onze gemeentegrenzen.
Van de agrarische bedrijven is 62 procent klein. Deze groep
bestaat vooral uit paarden-, overige graasdier- en akkerbouwbedrijven.
Binnen onze gemeentegrenzen bevinden zich verder enkele intensieve veehouderijen. Van de agrarische bedrijven is 8 procent
grootschalig. Het gaat om twaalf melkveebedrijven, zeven bedrijven met intensieve veehouderij en zeven tuinbouwbedrijven.
De Apeldoornse gemeenteraad heeft een visie op de agrarische sector vastgesteld. In deze visie zijn drie gebieden voor de
agrariërs aangewezen:
• toekomstbestendige landbouw in de IJsselvallei

(BeemteBroekland; Klarenbeek-Loenen) aan de oostkant
van Apeldoorn;
• mooi afwisselend landschap op de flank van de Veluwe
(Wenum-Wiesel, Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen);
• ondernemen midden op de Veluwe (Uddel).
Het profiel voor Uddel is niet erg ingevuld, maar open
gelaten zodat er per agrarisch bedrijf bekeken kan worden
wat er past. Dat kan om een uitbreiding van het bedrijf gaan
maar ook om maatregelen voor duurzame landbouw.
Opwekking energie
De binding tussen boer en burger moet beter worden. Dit
kan bijvoorbeeld door bij agrarische bedrijven recreatie
mogelijk te maken. Ook wonen of duurzame opwekking van
energie is soms te combineren met een boerenbedrijf.
De SGP vindt dat boeren een goede kans moeten hebben
op een normale en financieel gezonde bedrijfsvoering. We
hebben deze sector nodig voor voedsel en natuurbeheer.
Vanouds hoort de agrarische sector ook binnen onze gemeentegrenzen. Duurzaamheid moet daarbij een belangrijke
plaats hebben. De SGP heeft hart voor duurzame agrariërs
die als rentmeester hun dieren en land verzorgen.

Megastallen na emotioneel debat nog niet van de baan
Megastallen zijn steeds minder welkom in Apeldoorn. Toch heeft de
gemeenteraad nog geen algeheel verbod aangenomen. De SGP vindt
dat dierenwelzijn niet van de grootte van een stal afhangt.
Op 28 november werd er tijdens de raadsvergadering een
motie door GroenLinks ingediend om megastallen ongewenst te
verklaren. De reden was dat er over megastallen niets te vinden
was in de nota ”Agrarisch Perspectief”. Dit was een fout waarvoor de wethouder zijn excuus maakte.
Het debat over de motie rondom megastallen verliep emotioneel. D66, de twee ouderenpartijen, Gemeentebelangen, GroenLinks en Partij voor de Dieren willen al langere tijd een verbod
op megastallen. Andere partijen voelen hier niet voor, omdat
ze vinden dat boeren soms grote stallen nodig hebben om een
goede boterham te kunnen verdienen.
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De SGP is niet tegen grote stallen. De grootte van de stal bepaalt
niet of er goed voor dieren gezorgd wordt. Een grote stal kan
dieren bijvoorbeeld meer ruimte bieden. Bij het bouwen van
grote stallen kunnen er bovendien maatregelen genomen worden om de lucht in en buiten de stal schoner te maken.
Dierenwelzijn is belangrijk. De SGP vindt dat we als rentmeesters
moeten omgaan met dieren en de omgeving waarin ze leven.
Daarnaast vindt onze fractie dat regels te snel veranderen. Het
is daardoor erg lastig voor boeren om een financieel gezond
bedrijf op te bouwen.
Jan Kloosterman

Zijn bbq brandt ook in de winter
Hij houdt van lekker eten. Z’n barbecue brandt ook gerust in de winter. Johan
Pap (32) uit Uddel, getrouwd met Heidy, is ruim een jaar bestuurslid van de
SGP-kiesvereniging Uddel en sinds afgelopen voorjaar ook penningmeester
bij de Gemeentelijke afdeling in Apeldoorn als opvolger van Gert Hop.
Voor welke politicus heb je groot respect?
,,Voor Van der Staaij, al jaren een politiek zeer vaardig
boegbeeld van de SGP. Verder voor Mark Rutte. Ik blijf
me verwonderen hoe hij steeds staande weet te blijven. En vanuit mijn financiële achtergrond volg ik de
minister van Financiën. Wopke Hoekstra maakt een goede indruk. Alleen
het investeringsfonds moet hij beter
inkleuren, nu is het te veel voor de
bühne.”

Wat doe je in het dagelijks leven?
,,Ik ben Manager Reporting & Control bij Interface in
Scherpenzeel. Interface is bekend als het voormalige
Heugafeld en maakt tapijttegels.”
Wat is de uitdaging?
,,De grootste uitdaging is om snel accurate financiële data te verstrekken
aan de directie.”
Wat ergert je het meest in Apeldoorn?
,,Apeldoorn heeft te weinig aandacht voor de kernen. De gemeente
is te veel op de stad gericht. Mooi
voorbeeld is de discussie over de
plaatsing van windmolens. Deze
moesten zo ver mogelijk bij Apeldoorn
vandaan. Dus in Uddel en Klarenbeek.”

Welke bewindspersoon mag direct
vertrekken?
,,Iedereen mag blijven. Ons kabinet
doet het niet onaardig. Maar al die
Kamerleden die zich bezighouden met
futiliteiten om te scoren, mogen direct
inpakken. Zonder wachtgeld. Het land
besturen vraagt om daadkracht, niet om
brandjes blussen.”

Johan Pap

Waarom SGP?
,,SGP is mijn politieke partij, omdat
zij nog steeds in staat is om politiek te bedrijven met een
geopende Bijbel.”

Een gevaar voor de gereformeerde gezindte?
,,Het grootste gevaar voor de gereformeerde gezindte is
dat kennis ontbreekt. We glijden te gemakkelijk af van
Gods Woord, omdat we niet meer precies weten wat daarin staat en wat dat voor ons vandaag de dag betekent.”
Waar mogen ze je ’s nachts voor wakker maken?
,,Ik houd van reizen. Je mag me ’s nachts wakker maken
voor een mooie reis, ik ga direct mee!”
Wat doe je op zaterdag?
,,Ik mag graag een zaterdag uittrekken om een lekkere
maaltijd te bereiden. Kijk niet vreemd op als de barbecue
in de winter staat te dampen.”
Wie verdient een lekkere warme oliebol?
,,Alle vrijwilligers die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor de SGP. De lekkerste oliebol maak je overigens
zelf. Ik hoop dit jaar samen met mijn broertje de familie
weer van oliebollen te voorzien.”

Moet een oud-wethouder of -minister
wachtgeld willen aanpakken?
,,Leuke vraag. De wachtgeldregeling kent een wettelijk
kader, maar inmiddels ook een moreel kader. Deze sluiten
niet op elkaar aan. Het is tijd voor een herijking van het
wettelijk kader. Bij werkeloosheid vind ik een wachtgeldregeling op zijn plaats. Als iemand met een salaris van
driemaal modaal nog wachtgeld aanpakt, begrijp ik de
commotie.”
Wat is de waarde van de zondag voor je?
,,Zondag is voor mij de rustdag bij uitstek. Tijd om Gods
huis te bezoeken, Gods Woord te horen en me te verdiepen in de Bijbel.”
Welke Bijbelgedeelte spreekt je bijzonder aan?
,,De gelijkenis van de Samaritaan. Wij liggen als mens bij
wijze van spreken ook langs de kant van de weg. Opvallend in de gelijkenis is dat een Samaritaan hulp bood. Een
Samaritaan, geen vrome kerkganger. De priester en de
leviet liepen om de gewonde man heen. De Samaritaan
zal, net als de Filistijn, de Tyriër en de Moor, ingebracht
worden in de Godsstad. De vraag is: Hoe staat het met mij
en met u?”
Gerard ten Voorde
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Graag aanmelden!
De SGP Plaatselijke Afdeling Apeldoorn zoekt (pro)actieve
bestuursleden (m/v)

Wat we samen gaan doen:

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








Bevorderen van Bijbelgetrouwe politiek
Bijdrage leveren aan politiek-Apeldoorn
Verrichten fractie-ondersteunde werkzaamheden
Schrijven passages lokaal verkiezingsprogramma
Organiseren ledenvergadering met actuele inhoud
Meewerken aan verkiezingscampagnes

Stuur een kort motivatiebericht naar
sgpafdelingapeldoorn@gmail.com. Na verkiezing
verwelkomt het bestuur je graag. Het bestuur zoekt 2
bestuursleden.
Neem gerust even contact op met Harm-Jan Rouwendal
via 06 – 11 81 43 16 voor meer informatie.
Denk qua tijdsinvestering aan een avond per kwartaal. Rondom
verkiezingen is de investering wat hoger.

Staan uw facturen te lang open
of worden ze niet betaald?

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

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

Raad wil windmolens langs de A1
Windmolens in Apeldoorn is een moeizaam verhaal. Het collegevoorstel
voor de plaatsing van tien turbines bij Uddel en Klarenbeek wees de
raad af. De voorkeur gaat uit naar windmolens langs de snelweg A1.

D

e discussie over windmolens in Apeldoorn verloopt
stroef. Een paar jaar geleden wilde het college drie grote
windmolens plaatsen langs de A1, ten zuiden van De Maten.
Na felle protesten van de omgeving verwees een raadsmeerderheid het voorstel naar de prullenmand.
Vervolgens heeft de raad randvoorwaarden opgesteld voor
de mogelijkheden en beperkingen voor windenergie in
Apeldoorn. Met die randvoorwaarden ging het college aan
de slag.
In juni kwam het college met het voorstel voor de bouw van
tien windmolens in onze gemeente. Hiervan moesten er zes
komen op drie locaties bij Uddel en Nieuw-Milligen, terwijl
de andere vier op twee locaties bij Klarenbeek moesten
worden geplaatst.
De omwonenden van de locaties voelden zich overvallen
door de plannen. Tijdens de eerste behandeling van het collegevoorstel voor de zomer kwamen ze dan ook met felle
kritiek. De windmolens passen niet in het mooie natuurgebied van de Veluwe. Bovendien zouden ze voor overlast
zorgen in de vorm van vooral geluid en slagschaduw.

In september boog de raad zich over het collegeplan.
Behalve D66 en ChristenUnie vonden verreweg de meeste
partijen het een slecht voorstel. Ze deelden de kritiek van
de omwonenden. En daar kwam nog bij dat het ministerie van Defensie had aangegeven dat de windmolens
bij Uddel de radartoren bij Nieuw-Milligen te veel zouden
hinderen.
Alternatief
Verschillende partijen, waaronder de SGP, hadden een alternatief. Zij kozen voor de plaatsing van windmolens langs
de A1 vanaf de afslag Harderwijk richting Apeldoorn. Daar
is ruimte, niemand heeft er last van en aan de andere kant
loopt de spoorlijn. Het college werd opgedragen om over dit
voorstel met de provincie te gaan overleggen.
Een dergelijk plan ligt gevoelig bij de provincie omdat de
windmolens langs het natuurgebied zouden moeten worden
geplaatst. De SGP en andere partijen vinden dit op die locatie vlak langs de A1 niet zo’n probleem, omdat de snelweg
toch al voor geluidsoverlast zorgt.

Duidelijkheid over monitoring AZC Deventerstraat
Asielopvang is in Nederland en ook in Apeldoorn een gevoelige kwestie.
De komst van een asielzoekerscentrum (AZC) in de panden van GGNet
aan de Deventerstraat blijft voor ruis zorgen. De SGP pleit voor helderheid.
De gemeenteraad heeft besloten dat er op het terrein van
GGNet aan de Deventerstraat een AZC mag komen voor
400 asielzoekers. Als dit goed loopt is er een uitbreiding
mogelijk naar maximaal 600 personen. Op de locatie is
eventueel ruimte voor 800 vluchtelingen.
Een deel van de omwonenden heeft stevige kritiek op de
plannen, omdat ze bang zijn voor overlast en criminaliteit.
Mede om die reden heeft de raad met het college afgesproken dat er een goede monitoring moet plaatsvinden, zodat
kan worden gevolgd of er problemen zijn.
In november sprak de raad over de monitoring. Eerst moet
er een zogenaamde nulmeting in de omgeving worden
gedaan. Hierbij worden ook bijvoorbeeld de winkelcentra ’t
Fort in de wijk Osseveld en Anklaar in Zevenhuizen betrokken. Bij de monitoring moet worden bekeken hoe het nu

gaat, zodat na de komst van het AZC kan worden beoordeeld of de situatie is veranderd.
De SGP hecht sterk aan betrouwbare monitoring. Belangrijk
is om de situatie goed te kunnen volgen, zodat er zonodig
tijdig passende maatregelen getroffen worden.
Tijdelijke opvang
Door planologisch-juridische problemen duurt het langer
voordat het AZC aan de Deventerstraat wordt geopend. Naar
verwachting zal dat op zijn vroegst in het eerste kwartaal van
2021 zijn.
Voorlopig zitten de asielzoekers nog in de tijdelijke opvang
aan de Christiaan Geurtsweg. Daar zijn tot nu toe nog geen
problemen voor de omgeving.
Henk van den Berge
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SGP-Jongeren roeren zich in debat
Jongeren van verschillende politieke partijen gingen eind november met elkaar in debat. Ook SGP-Jongeren roerde zich geducht in de pittige discussies.

D

e sfeer bleef vriendelijk, maar de jongeren lieten stevig van zich horen in de
debatten over de verschillende stellingen.
SGP-Jongeren (SGP-J) deed voor het eerst
mee. De andere jongeren waren van D66,
VVD, GroenLinks, PvdA en CDA.
De deelnemers bootsten een raadsvergadering na, gebruikmakend van stellingen.
We gebruikten daarbij stellingen. Iedere
partij mocht een stelling inbrengen en
toelichten. Vervolgens konden de andere
partijen interrumperen.

Boerenprotest
De eerste stelling werd ingebracht door
Foto´s: SGP-Jongeren
Matthias Bunt van SGP-J. Hij bracht naar
SGP-Jongere Matthias Bunt (rechts) in debat met jongeren van andere partijen.
aanleiding van de boerenprotesten een actueel punt in: ,,Ons streven moet niet zijn het
halen van allerlei normen voor wat betreft
de uitstoot van koolstofdioxide (CO2), maar
De D66-jongeren vonden dit geen goede oplossing, terwijl wij,
we moeten nuchter en voorzichtig stappen maken richting
als SGP-J, dit wel een goed idee vinden. Het is een milieuvrieneen gezond milieu.”
delijke manier van energiewinning. Voor het kernafval moet
Een GroenLinks-jongere was het hier niet mee eens en zei:
een goede oplossing te vinden zijn.
,,Het is te laat om nuchter en voorzichtig beslissingen te
Salaris docenten
Een andere stelling werd door de jongeren van D66 ingebracht. Zij stelden: ,,Docenten in het onderwijs moeten een
minimumuurloon van 25 euro bruto gaan verdienen.”
Wij gaven in een interruptie aan dat wij ons konden vinden
in het voorstel. Dit wel op één voorwaarde: de docenten
die lesgeven op bijzondere scholen zouden een minimumuurloon van 30 euro bruto moeten verdienen, omdat deze
docenten meer hebben moeten investeren om les te kunnen
geven op deze scholen.
Vervolgens werd eraan toegevoegd dat het vreemd zou zijn
als de D66-jongeren het geen goed idee zouden vinden
aangezien de kinderen van de D66-achterban vaak op
Jenaplan-, Montessori- en vrijescholen (scholen waar het
Commissie SGP-Jongeren Apeldoorn: (v.l.n.r.)
veelal om zelfontwikkeling draait) zitten. Nadat dit punt
Jonathan Bunt, Anne Ruth van den Berge, Matthias
Bunt, Anne-Wycke Kloosterman, Chris Klaasse en
onderbouwd werd met demografische gegevens werd onze
Henk-Jan Mekelenkamp.
toegevoegde voorwaarde als ,,een goed idee” bestempeld.
Wij kijken terug op een goede en leerzame avond en zien uit
nemen, we moeten nu direct iets doen. Als je huis in brand
naar een volgend jongerendebat!
staat ga je ook niet kijken of je iets beschadigd met blussen.”
Waarop Matthias antwoordde: ,,De vergelijking met een bran- SGP-Jongeren is nog op zoek naar enthousiaste commissieledend huis klopt niet. CO2-uitstoot is een probleem. Maar het
den. Lijkt het jou wat? Of wil je vrijblijvend een vergadering
is niet zo dat daardoor de hele wereld in acuut gevaar is en
bijwonen? Neem contact op met bestuurslid ledenwerving
we niet meer naar redelijke oplossingen kunnen zoeken.”
Chris Klaasse via chrisklaasse2002@gmail.com.
Het onderwerp kernenergie kwam ook aan bod.
Ben je nog geen lid? Meld je aan via www.sgpj.nl/lidworden
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SGP wil hogere mantelzorgwaardering
De mantelzorgwaardering gaat in Apeldoorn omlaag. Een volstrekt verkeerd besluit gezien het grote belang van mantelzorgers, vindt de SGP.

M

antelzorg betreft alle hulp aan een hulpbehoevende
door iemand uit diens directe sociale omgeving. Het
gaat om vrijwillige, vaak langdurige, onbetaalde hulp. In
Apeldoorn zijn er ongeveer 35.000 mantelzorgers.
Steeds meer mensen verrichten mantelzorg. Dat is een
gevolg van de keuze van de overheid dat mensen meer
zelfredzaam moeten zijn en daarnaast ook van de forse
bezuinigingen bij de zorg. Hierdoor moeten hulpbehoevenden meer kijken wat ze zelf nog kunnen doen en als dat niet
lukt of er mensen in hun directe omgeving zijn die kunnen
bijspringen. De consequentie is dat er een groter beroep
wordt gedaan op mantelzorgers.
Als blijk van waardering kunnen gemeenten iets geven aan
mantelzorgers. In sommige gemeenten krijgen zij niets,
terwijl andere plaatsen een bedrag van 300 euro per jaar
geven.
In Apeldoorn is over de hoogte van de mantelzorgwaardering in de afgelopen jaren door de gemeenteraad al menige
discussie gevoerd. Eerst kregen mantelzorgers jaarlijks een
bedrag van 50 euro, maar in 2018 steeg het op initiatief van
SGP en ChristenUnie naar 100 euro. Dat had effect. Vorig
jaar vroegen in Apeldoorn meer mensen deze waardering

aan. Het waren er in totaal 6000. De mantelzorgwaardering kostte hierdoor vorig jaar 220.000 euro meer dan was
begroot.
Het bedrag wordt nu echter helaas weer verlaagd. Vooral
vanwege de financiële tekorten bij de gemeente gaat de
mantelzorgwaardering naar 75 euro in 2019 en 50 euro
vanaf 2020.
Stadspas
Als compensatie voor de verlaging wil het college de
mantelzorgers vanaf 2020 een nog te ontwikkelen 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 vindt de verlaging van de mantelzorgwaardering
een slecht signaal. De gemeente geeft aan allerlei evenementen grote bedragen uit. De landelijke intocht van Sinterklaas dit jaar in Apeldoorn kostte bijvoorbeeld 600.000
euro. Dat geld kan beter gaan naar mensen die hun naaste
helpen.
Henk van den Berge

Ethische vragen bij techniek in openbare ruimte
Het aantal technische toepassingen in de openbare ruimte groeit. Dat
vraagt om bezinning en ethische afwegingen. In de notitie ”Smart city
Apeldoorn” geeft het gemeentebestuur haar visie hierop. De SGP waardeert de ruimte voor een gesprek over de ethische dilemma’s.
De gemeente heeft als taak de openbare ruimte goed te onderhouden en veilig te houden. Digitale techniek kan daarbij
helpen. Een belangrijke vraag is steeds weer: Willen we
alles wat kan? Digitale data kunnen immers ook misbruikt
worden. Daarom zijn de ethische vraagstukken rondom
publieke en gedeelde waarden belangrijk. Het college van
burgemeester en wethouders is zich dat heel goed bewust
en daarom agenderen ze dit.
Om een kader te hebben, heeft de gemeente het manifest
van de beweging Tada (https://tada.city) onderschreven.
Daarin staan acht items die gebruikt kunnen worden bij afwegingen. Voorbeelden zijn: ”Onze digitale stad is inclusief.
We houden rekening met de verschillen tussen individuen en
groepen, zonder de gelijkwaardigheid uit het oog te verlie-

zen.” Andere items zijn zeggenschap, de menselijke maat,
controle en openheid.
Deze vraagstukken weeg je af op basis van normen en
waarden. Daarbij spelen onder meer de volgende zaken
een rol: de menselijke maat, recht op menselijk contact,
ethische dilemma’s versus commerciële belangen, volksgezondheid, begrijpen van en grip hebben op systemen,
hoe ver gaat de overheid ‘achter de voordeur’ en sociale
consequenties van het gebruik van techniek.
Onze fractie heeft opgeroepen om met een open Bijbel de
dilemma’s te doordenken. We hebben leefregels nodig met
de Bijbel als bron. Dat geldt ook voor (digitale) techniek.
Jan Kloosterman
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Minder afval en toch een hogere afvalnota
Apeldoorners doen het al jaren goed als het gaat om afvalscheiding. Het gemiddeld aantal kilo’s restafval per persoon daalde in tien jaar flink: van 206
kilo in 2008 naar 80 kilo dit jaar. Toch zijn inwoners niet goedkoper uit.

I

n de gemeentelijke begroting die onlangs is vastgesteld,
valt te lezen dat de afvalstoffenheffing met maar liefst
24,7 procent omhoog gaat in 2020. Dat is een gemiddelde
stijging van 58 euro. De totale heffing komt daarmee op
295 euro per jaar voor een gemiddeld huishouden. Dit was

in 2019 nog 237 euro. Dit verschil bestaat uit een verhoging
van 95 euro van het vaste tarief en een verlaging van het
variabele deel van (verwacht) 70 euro naar 33 euro.
De SGP heeft bij de presentatie van de nieuwe nota afvalstoffenheffing de vraag gesteld waar deze stijging door
veroorzaakt wordt. Het college geeft aan dat deze verhoging
om meerdere redenen onvermijdelijk is. De kosten voor het

inzamelen en verwerken nemen toe, de inkomsten nemen af
en de verplichte bijdrage die de gemeente aan het Rijk moet
afdragen stijgt fors. Ook is een verhoging noodzakelijk om
de reserve die nodig is om de afvalinzameling en -verwerking altijd te kunnen garanderen, weer op peil te brengen.
Het college legt uit dat het serviceniveau in Apeldoorn
omhoog is gegaan, daar zit een kostenplaatje aan. Om het
scheiden van afval te stimuleren biedt de gemeente bijvoorbeeld mogelijkheden voor het ophalen en wegbrengen van
grof huisvuil, aparte inzameling van luiers en de mogelijkheid om een grijze container aan te schaffen. Inwoners van
Apeldoorn maken goed gebruik van deze voorzieningen en
laten zien goede afvalscheiders te zijn. Daartegenover staat
een toenemende stroom van herbruikbare stoffen als papier
en PMD welke kosteloos ingeleverd kunnen worden.
Grijze container
Naast een vast bedrag voor afvalinzameling, betalen huishoudens per keer dat ze een ondergrondse container voor restafval
openen of (toch) een grijze container aan de weg zetten. Als dat
minder vaak gebeurt, krijgt de gemeente dus minder inkomsten.
Het college geeft ook aan dat al een aantal jaar de daadwerkelijke kosten niet volledig aan inwoners worden doorberekend. Het tekort aan inkomsten werd opgevangen vanuit de
reserves. Inmiddels zijn deze reserves zodanig geslonken, dat
ze weer aangevuld moeten worden.
Henk van de Weerd
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Uw onderneming beter beheersen met flexibele
randvoorwaarden?
Denk dan aan de zelfstandig controller!

Colofon
Gratis uitgave SGPost
Deze gratis nieuwsbrief van de SGP-fractie
in Apeldoorn verschijnt drie keer per jaar.
SGP-fractie Apeldoorn
Henk van den Berge, fractievoorzitter
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Permanent wonen in een
vakantiehuis
Een vakantiehuis gebruiken als een
reguliere woning: het komt veel voor
op de Veluwe. Alleen al in de gemeente
Apeldoorn wonen naar schatting zo’n
1600 mensen permanent op een
camping of recreatiepark.
In het kader van de aanpak ”Vitale Vakantieparken” werkt gemeente Apeldoorn aan een oplossing voor dit probleem. Dit gebeurt in samenwerking
met tien omliggende gemeenten en de provincie Gelderland.
Het is onmogelijk om al die 1600 mensen tegelijk uit hun chalets en huisjes
te zetten. Waar moeten ze dan naartoe? Er is al grote druk op de woningmarkt, zowel in de huur- als koopsector. Apeldoorn wil bovendien de ogen
niet sluiten voor de menselijke kant: soms heeft iemand acuut andere
woonruimte nodig. Burgemeester en wethouders willen mensen in dit soort
situaties toestemming gaan geven om (maximaal) een jaar legaal een
recreatiehuisje te bewonen.
Apeldoorn wil daarnaast vijftig ‘pauzewoningen’ aanwijzen. Specifiek
bedoeld voor mensen die zijn aangewezen op de sociale huursector en in
een kwetsbare situatie verkeren. Als zij in zo’n pauzewoning zitten krijgen
ze begeleiding om uiteindelijk weer in een reguliere woning terecht te
komen.
Tevens is er een pilot gestart om te onderzoeken of op drie recreatieparken álle huizen tot reguliere woning verklaard kunnen worden. Een vakantiepark wordt dan in feite een gewone woonwijk.
Henk van de Weerd

advertentie

#LokaleZaken
@Apeldoorn
Twee lokale onderwerpen verdienen de
aandacht: innovatieparticipatie en plaspauzes. Beide hebben niets met elkaar te
maken. Rondom beide onderwerpen is het
een tijd stil geweest en borrelt het nu weer.
De innovatieparticipatie is een gemeentelijk stokpaardje. Innovatie is nodig om
ons internet sneller te krijgen. De huidige
4G-verbinding is niet meer de laatste
stand van techniek en vergt modernisering. Een stap naar (Chinese) 5G-verbinding is vooralsnog te voorbarig, maar
een update voor de huidige 4G-techniek
moet er komen.
De gemeente wil daartoe een deal
sluiten met het Oostenrijkse Radioled.
Er komen dan aan 300 lantarenpalen
stralingskasten om de 4G+ ambitie van
de gemeente te realiseren. Omdat de
gemeente deze innovatie stimuleert,
wordt wel participatie terugverlangd.
Lokaal bedrijfsleven mag de razendsnelle virtuele datalijnen benutten en het
onderwijs mag studies loslaten op dit
soort verbinding. Zou Radioled werkelijk
haar unieke technologie prijsgeven voor
een Apeldoornse studie?
De nood blijft hoog. Sprinters zonder wc
blijft een probleem. Het College van de
Rechten van de Mens heeft inmiddels
uitgemaakt dat in alle nieuwe treinen
een wc moet zitten.
Dat neemt de provincie keurig over:
vanaf 2037 zijn de treinen voorzien van
een wc. Eerder zijn de Gelderse treinen
niet aan vervanging toe; voorlopig nog
geen plaspauze in de stoptrein.
Toch zou het Arriva sieren als zelfstandig
gehoor wordt gegeven aan de menselijke hoge nood. Het traject ApeldoornZutphen en vice versa kan daar veel
aangenamer van worden.
Stephan Wiegman
15

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

Omega-3 Salmon Oil Plus
Geconcentreerde zuivere zalmolie (capsules)
• Voor een verantwoord cholesterolgehalte
• Goed voor hart en bloedvaten
• Voor soepele spieren en gewrichten
• Goed voor bloeddruk en bloedsomloop
• Verbetert de concentratie en geheugen
• Verzachtende invloed op het hoofd
„Nadat ik een paar weken Omega-3 Salmon Oil
gebruikte, had ik veel minder last van mijn tennisarm.”

Lianne

„Sinds mijn zoon deze Omega-3 gebruikt,
is hij veel rustiger in zijn hoofd.”

moeder van Boaz

Lydia Hulsman-van den Berge
Tel.: 06-53436774

lydiahulsman@neolifenederland.nl

www.naturalhealthproducts.nl

Ontvang 10% korting op uw bestelling!
Gebruik hiervoor bij bestellen via de site
de actiecode: LH24081302.

