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Commotie in Apeldoorn. Het college van

Burgemeester & Wethouders wilde bezui-

nigen op het vegen van straten en het 

strooien bij gladheid. Ook de straatverlich-

ting moest dimmen. Gelukkig trok het col-

lege na het bekend worden van een finan-

ciële meevaller deze

sterk bekritiseerde

plannen grotendeels

weer in. Helaas wil

B&W (nog) niet inves-

teren in een discussie

over waarden en nor-

men, hoewel een ver-

zoek daartoe van de SGP door alle partij-

en in de gemeenteraad werd ondersteund.

In september presenteerde het college zijn

meerjarenbegroting (mjb) voor de jaren

2003 tot en met 2006. In deze 'miljoenen-

nota' van de gemeente ligt de nadruk op

de uitvoering van projecten die de afgelo-

pen jaren in gang zijn gezet. Qua uitgaven

maakt het college een pas op de plaats.

Op zich is dat een goede zaak, maar nu

wreekt zich wel dat er in de achterliggen-

de jaren mede door allerlei forse over-

schrijdingen te veel geld is gestoken in

ambitieuze projecten zoals de verbouwing

van Orpheus en de bouw van het nieuwe

museum in het centrum van Apeldoorn. 

In de mjb doet het college verschillende

bezuinigingsvoorstellen, omdat er de 

komende jaren minder inkomsten van het

Rijk worden verwacht. Sommige riepen 

-terecht- veel weerstand op. Het zuiniger

strooi- en veegbeleid

zou 300.000 euro per

jaar besparen. Deze

bezuinigingen staan

echter in schril

contrast met de

mega-uitgave van

bijna 30 miljoen euro

voor het Omnisportcentrum.

Het minder strooien was volgens wethou-

der Gutteling (PvdA) ook beter voor het

milieu. Na heftige kritiek wees hij erop dat

burgers ook zelf de schuif kunnen pakken

om hun stoep en die van de bejaarde

buurvrouw sneeuwvrij te maken. Volgens

de wethouder past dat ook in een discussie

over waarden en normen. Op zich is het

inderdaad een goede zaak als burgers zelf

de handen uit de mouwen steken, maar

toch is deze reactie wat te kort door de

bocht. De overheid dient namelijk zo goed

mogelijk voor veiligheid te zorgen. Een an-

dere omstreden bezuiniging is het dimmen

van de straatverlichting 's nachts
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In Apeldoorn doen zich regelmatig problemen voor bij de openbare orde.  Foto: Sjaak Verboom



van bijvoorbeeld drie tot vijf uur. Dat

zou zo'n 50.000 euro schelen. 

Inmiddels kon het college dankzij een finan-

ciële meevaller uit Den Haag verschillende

bezuinigingsvoorstellen intrekken. Apel-

doorn hield rekening met 2 miljoen euro

minder inkomsten op een totale begroting

van ongeveer 300 miljoen euro. Maar er is

nu sprake van een verhoging van de

inkomsten met 3,4 miljoen euro. Dit leidt

tot een verschil van 5,4 miljoen euro. Maar

deze meevaller neemt de komende jaren

af. Door de extra inkomsten besloot het

college de bezuiniging op het strooien en

vegen te schrappen. Een goede zaak. 

Beter ten halve gekeerd dan ten hele ge-

dwaald! Ook wordt er gelukkig extra geld

uitgetrokken voor veiligheid. Gezien de

problematiek met bijvoorbeeld hangjonge-

ren in sommige buurten is dat hard nodig.

Een belangrijk punt voor de SGP is dat er

meer aandacht komt voor waarden en nor-

men. In Apeldoorn doen zich regelmatig

problemen voor met de openbare orde.

Ook is er sprake van minder sociaal

gedrag in het verkeer, vereenzaming en

vervuiling van de openbare ruimte. Bij het

aanpakken van dergelijke problemen kan

niet alleen naar de overheid worden geke-

ken. Er moet ook worden geprobeerd het

(a-sociale) gedrag van mensen te veran-

deren. Dit zal erg moeilijk gaan maar we

moeten het wel proberen. Het alleen

bestrijden van de problemen met sanc-

ties, extra politie-inzet en dergelijke biedt

nu al geen soelaas. Het is soms dweilen

met de kraan open. Problemen moeten

daarom ook bij de bron worden aangepakt.

In juni heeft onze fractie een motie inge-

diend om geld beschikbaar te stellen voor

een waarden- en normendiscussie. De

motie werd gelukkig mede ondertekend

door CDA en ChristenUnie en vervolgens

raadsbreed ondersteund. Het was dan

ook erg jammer om te moeten constate-

ren dat het college geen geld voor deze

discussie wil uittrekken. Bij de verdere

mjb-behandeling in november zullen we

het voorstel weer

indienen en hopen

dat het uiteindelijk

zal worden uitge-

voerd. Het is de be-

doeling dat bij een waarden- en normen-

discussie niet alleen de politiek, maar ook

de scholen, verenigingen en natuurlijk de

kerken worden betrokken.

Bezinning op waarden en normen is ook

in Apeldoorn hard nodig. De begrijpelijke

en terechte kritiek vanuit christelijk pers-

pectief op deze discussie is dat zij meest-

al horizontaal is gericht, terwijl het in de

samenleving juist dient te gaan om bijbel-

se waarden en normen, om Gods eer en

het heil van de naaste. Dat is zondermeer

waar. Als SGP hebben we de taak daar

op te wijzen. Mogen wij op uw steun reke-

nen? Het is toch immers een verantwoor-

delijkheid van iedere christen?
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De SGP-fractie bestaat niet alleen uit de

raadsleden Henk van den Berge (fractie-

voorzitter) en Evert Mulder, maar er zijn

nog meer personen actief. 

We hebben net als de andere partijen drie

zogenaamde lijstopvolgers in de commis-

sies van de gemeenteraad. Het gaat daar-

bij om David van As, Hans Leune en 

W. den Otter. Tot de fractie behoren ver-

der Johan Stufken (secretaris), PR-mede-

werker Riekelt Pasterkamp, Peter Bronk-

horst en Gerard ten Voorde (SGPost).

Het is de bedoeling dat de gemeenteraad

meer aandacht gaat besteden aan de 

wijken en dorpen. Daarom hebben de

twee SGP-raadsleden de taken verdeeld.

De gemeenteraadsvergaderingen worden

over het algemeen op de laatste donder-

dag van de maand gehouden. De fractie

stelt het erg op prijs als u eens komt 

kijken. Ook op die manier kunnen we de

contacten verbeteren. 

De vergaderingen zijn openbaar en de

koffie is gratis… Als fractie vergaderen we

de maandagavond voorafgaand aan de

raadsvergadering in onze fractiekamer in

het stadhuis. In deze vergadering wordt

de raadsagenda en andere lopende en

toekomstige zaken besproken.

P.S. Als u de discussie over de meerja-

renbegroting tijdens de raadsvergadering

van D.V. donderdag 7 november bij wilt

wonen, bent u van harte welkom.

De SGP-fractie

Apeldoorn.

V.l.n.r.: Gerard ten

Voorde, Hans

Leune, W. den

Otter, Henk van den

Berge, Peter

Bronkhorst, Johan

Stufken, Evert

Mulder, David van

As en Riekelt

Pasterkamp.

Foto: Sjaak Verboom

> > > De fractie stelt
zich voor

Om Gods eer

en het heil van de naaste
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De laatste maanden wordt er veel gewerkt

aan wegen en fietspaden. Dit geeft nogal

wat overlast in met name de binnenstad.

In feite is dit een -deels onvoorziene-

samenloop van omstandigheden. De

reconstructie van de Deventer-straat, en

het tegelijkertijd terugbrengen van de la-

nbeplanting, was oorspronkelijk al ander-

half jaar geleden gepland. Maar omdat er

veel bezwaar werd gemaakt door vooral

de direct aanwonenden, heeft dat project

veel vertraging opgelopen.

Het college heeft toch besloten om de

Deventerstraat en de Stationsstraat tege-

lijkertijd in uitvoering te nemen. De be-

langrijkste reden hiervoor was om ervoor

te zorgen dat beide projecten nog voor de

winter klaar zouden kunnen zijn.

Onverwacht kwam er nog een project bij,

namelijk de afsluiting van de Welgelegen-

brug. Bij een reguliere controle werden

mankementen geconstateerd. Daardoor

moest de brug vanwege de veiligheid

worden afgekeurd. De brug is net gerepa-

reerd. 

In de Stationsstraat zal straks éénrich-

tingsverkeer gaan gelden. Dit is één van

de maatregelen om het 'doorgaande ver-

keer' door de binnenstad terug te dringen.

Het is de bedoeling dat het verkeer dat

niet de binnenstad als bestemming heeft,

om de binnenstad heenrijdt. De gedachte

is dat het daardoor wat rustiger wordt in

het centrum, zodat het daar straks aange-

namer toeven is, zowel voor bewoners als

voor het winkelend publiek. De SGP is het

eens met deze aanpak. Het werk aan de

wegen levert nu weliswaar veel ongemak

op, maar als het klaar is leidt het hopelijk

tot de gewenste verbeteringen.

In De Maten wordt gewerkt aan de fiets-

paden langs de Matenring. Dit is onder-

deel van de aanleg van de eerste zoge-

naamde 'fietsdoorstroomas'. Het is de

bedoeling dat er vanuit de binnenstad

negen van zulke 'snelwegen' voor de 

fietser komen. Naar alle buitenwijken één.

Op deze doorstroomassen moet de fietser

door kunnen rijden op een comfortabel

fietspad, en voorrang krijgen van de auto.

Doel van de aanleg van deze doorstroom-

assen is om te bevorderen dat de Apel-

doorners voor verplaatsingen binnen de

bebouwde kom hun auto laten staan, en

in plaats daarvan de fiets nemen. Dat

geeft minder files en spaart het milieu.

Een beleid waar wij, als SGP, van harte

achterstaan.

Op veel plaatsen

overlast in de bin-

nenstad van Apel-

doorn. Foto: RD

Actie uit de fractie

De afgelopen maanden krijgt Fibroned

nogal wat publiciteit in de Apeldoornse

Courant. Fibroned is een bedrijf dat kip-

penmest wil gaan verbranden, met als

doel de opwekking van zogenaamde

groene energie. Het is de bedoeling dat

de energie via een stadverwarmingsnet

wordt gedistribueerd naar grote gebou-

wencomplexen en naar woonhuizen in

nieuwbouwwijken. De as die overblijft, kan

worden gebruikt bij de productie van kunst-

mest. Zo'n soort bedrijf past in principe

goed op de Eco-factorij, het duurzame, of-

wel milieuvriendelijke bedrijventerrein, dat

wordt aangelegd bij De Kar, Zutphense-

straat, aan de andere kant van de A50. 

Maar nu de commotie. De milieubeweging

bracht in het nieuws dat Fibroned hoge

concentraties milieuverontreinigende stof-

fen de lucht in zou gaan blazen en dat het

bedrijf stank zou veroorzaken. Dit bracht

de bewoners van de Donken in De Maten

op de been. De wethouder liet een 

onderzoek doen, waaruit bleek dat het

allemaal wel meeviel. Maar ook dit onder-

zoek beantwoordde niet alle vragen. Al

met al bracht dit de gemeenteraad in een

lastig parket. Temeer, omdat de milieuver-

gunning niet door de gemeente, maar door

de provincie wordt afgegeven. Formeel

kan de gemeenteraad dus weinig begin-

nen, al zou zij het willen. Als SGP hebben

we gezegd dat het wel van belang is dat

alle nog resterende milieuvragen worden

beantwoord. We moeten immers verant-

woord omgaan met het milieu, de schep-

ping. Daarnaast hebben we -met ande-

ren- de wethouder opgeroepen om in

gesprek te gaan met Fibroned, om er voor

te zorgen dat het bedrijf extra apparatuur

installeert om de gassen schoon te maken

voordat ze de schoorsteen ingaan. Per

slot van rekening heeft Apeldoorn met de

Eco-factorij een groen imago hoog te hou-

den. Verder heeft de directeur van

Fibroned steeds beklemtoond dat zijn

bedrijf schoon is. Dat moet hij dan nu ook

waarmaken.

Werk aan de weg veroorzaakt problemen

Een vervuiler op de Eco-factorij?

Onze fractie wil geen Omnisportcentrum.

In dit complex, dat tussen de Americahal

en Intratuin moet komen, zullen grote

evenementen op het gebied van atletiek,

wielrennen en volleybal worden gehouden.

Bij onze kritiek spelen overwegingen als

zondagsontheiliging, sportverdwazing, ver-

keersoverlast en de grote financiële lasten

een belangrijke rol. In de raadsvergadering

van oktober heeft de SGP vragen gesteld

over de financiën, omdat wij willen voorko-

men dat de gemeente nog meer geld in dit

megaproject steekt. De kosten van het Om-

nisportcentrum zijn begroot op 47,6 miljoen

euro. De gemeente betaalt hiervan 27,2

miljoen euro en de provincie 9,1 miljoen

euro, terwijl het college van het rijk 11,3

miljoen euro verwacht. Of het rijk dit bedrag

helemaal zal geven, is echter onzeker.

Bovendien dreigen er meer tegenvallers

zoals hogere bouwkosten. De antwoorden

van wethouder Ober (VVD) konden onze

bezorgdheid helaas niet wegnemen. 

Bezorgdheid over
Omnisportcentrum
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Bij Paleis Het Loo staat al ruim een eeuw De

Naald. Hoe is het gedenkteken ooit in

Apeldoorn terechtgekomen? En komt er nog

een Naald? Aflevering 1 in een  nieuwe

serie: Krek de plek.

"Burgers van Apeldoorn, wij zijn ongetwijfeld

tolk van de gevoelens, die U heden bezielen,

wanneer wij een welgemeend 'Lang zullen

deze Verloofden leven' aanheffen."

Krasse retoriek uit de Nieuwe Apeldoorn-

sche Courant van woensdag 17 oktober

1900. Het is een dag na de bekendmaking

van de verloving van de eeuw: die tussen de

jeugdige koningin Wilhelmina en hertog

Hendrik van Mecklenburg-Schwerin.

De krant komt woorden tekort om het prille

koninklijke geluk uit te drukken. Enkele

weken later volgt een oproep om geld: "Een

afzonderlijk huldebewijs van de ingezetenen

van Apeldoorn zal allerwege sympathie en

medewerking ondervinden."

Het plan om in Apeldoorn ter ere van het

huwelijk van de Koningin een gedenknaald

op te richten is afkomstig van burgemeester H. P. J. Tutein

Nolthenius. De giften stromen binnen. Om maar iets te noemen: 25

gulden van de "Koninklijke Scherpschutters van de Veluwe" en 50

pieken van de "Vereeniging tot Veraangenaming van het Verblijf te

Apeldoorn". Uiteindelijk zit er 3518 gulden en 37 cent in de bouwpot.

Het ontwerp voor de zuil is van gemeente-

architect G. de Zeeuw, de portretten in

medaillon van koning Willem III en koningin

Emma -de ouders van Wilhelmina- en het

wapen ter versiering van het gedenkteken

zijn van de hand van de Apeldoornse beeld-

houwer P. Puijpe.

De 17 meter hoge hardstenen naald wordt

gebouwd door aannemer Chr. Wegerif. Op

de dag van het huwelijk -7 februari 1901- is

het monument aan de entree van de

Paleislaan nog niet gereed. Wel wordt op die

datum een koker in de voet gemetseld.

Daarin zitten tot op de dag van vandaag

een oorkonde, munten en postzegels uit

die tijd. Het koninklijke paar is nog in de

witte broodsweken als het op zaterdag 9

maart 1901 om half drie 's middags De

Naald  onthult. Zo is De Naald al meer dan

honderd jaar een 'landmark' in Apeldoorn.

Maar al te vaak wordt de stenen wachter

voor de Paleislaan als oriëntatiepunt geno-

men. "Bij De Naald linksaf". 

Er zijn plannen voor een moderne versie van De Naald. Die zou dan

op het Stationsplein in Apeldoorn moeten komen. De Nieuwe Naald

moet een blijvende herinnering worden aan het huwelijk van prins

Willem-Alexander en prinses Maxima. Eén ding is zeker: het

gedenkteken wordt ook te laat onthuld…

De Naald

Krek de plek



Zijn vrouw zorgt dat stropdassen, overhem-

den en pakken met elkaar sporen.

Zelf probeert hij de Europese Unie in het

rechte spoor te houden. Aan de tand

gevoeld: drs. Bas Belder.

Gedreven politicus in de steden-

driehoek Apeldoorn-Brussel-

Straatsburg. Geïnteresseerd in

bavianen en slijkgeuzen.

Wat zijn de positieve punten

van Apeldoorn?

"Heel veel aardige mensen!

Echt een klankbord voor het

werk in het Europees

Parlement. Voorts is Apeldoorn

gewoon een fijne woonplaats.

Stad en dorp tegelijk!"

Waar ergert u zich aan in

Apeldoorn?

"Te hard rijden én vandalisme.

Vernielingen en het besmeuren

van bushaltes."

Wat heeft deze gemeente nodig?

"Liefde voor en naleving van

Gods heilige wet. Waarden en

normen beginnen en eindigen

met de Tien Geboden."

Wie is uw grote politieke voorbeeld?

"Op het gevaar voor een chauvinist te wor-

den versleten, is dat mijn partij- en plaats-

genoot, mr. G. Holdijk. Een politicus die

grondige dossierkennis paart aan een

nuchtere, bijbelse kijk op de voorliggende

zaken."

Hoogtepunt in uw politieke carrière?

"Ik ben niet zo'n mens van hoogte- en

dieptepunten. Het werk in het Europees

Parlement bevalt me uitstekend. En leuke

opstekers zijn tot nu toe twee rapporten

geweest."

Hobby's?

"Lezen en nog eens lezen. Oh ja, een

strand- of rivierwandeling trekt me ook

wel. Als het maar bij het water is."

Sport?

"Ik wandel bij voorkeur 's avonds laat met

mijn vrouw. En ja, als ik mijn kleinzoons

Bas en Matthijs zie, trap ik graag een 

balletje met ze."

Materialistisch?

"Toegegeven, ik houd van een goed glas

wijn en een lekkere sigaar. 

Merk schoenen?

"Van Bommel. Daar heb ik een enkele

klacht over."

Stropdassen?

"Even mijn das omdraaien: Faconnable.

Daar let ik dus niet op. Mijn vrouw zorgt

er voor dat stropdassen, pakken en over-

hemden prima sporen. Weer een zorg

minder."

Waarmee drijft u uw vrouw tot wanhoop?

"Door met een pakket kranten de slaap-

kamer binnen te wandelen."

Kookt u wel eens?

"Nooit. Wel zo goed voor alle betrokken

partijen."

Wat pikt u uit ongeadresseerd drukwerk?

"Folders over wijn."

Grootste blunder in uw leven?

"Eén zwarte en één bruine schoen aan

mijn voeten... En zo nog wel

op huisbezoek. Gelukkig

waarschuwde ambtsbroeder

Kater me tijdig."

Wat heeft de SGP nodig?

"Overal meer zetels."

Wat mist u in de politiek?

"Enige zelfrelativering zou nuttig

en eerlijk zijn."

Wat kan Europa goed gebruiken?

"Stellig een veel betere relatie met

onze voormalige bevrijder en bond-

genoot sinds tientallen jaren, de VS."

Welke wereldleider zou u graag eens

spreken?

"President Bush! Met als goede tweede

de Israëlische premier Sharon."

Welk boek heeft u ooit het meest aange-

sproken?

Groot respect heb ik voor de historicus

prof. dr. A. Th. van Deursen, om maar bin-

nenslands te blijven. Denk bijvoor-beeld

aan zijn "Bavianen en Slijkgeuzen, Kerk

en kerkvolk ten tijde van Maurits 

en Oldebarnevelt". Maar eerlijk gezegd

heb ik tijdens mijn studie zoveel fraaie

studies onder ogen gehad, dat een keuze

mij werkelijk zwaar valt. Kortom, ik voel

me aan tal van (kerk)historici zeer ver-

plicht.

Welke bijbelse figuur spreekt u het 

meest aan?

"De Heere Jezus! Verder alle geheilig-

den in de Schrift. Toonbeelden 

immers van Gods genade en 

barmhartigheid."

Waarmee zou u een meditatie in De

Banier vullen?

Met Marcus 2 vers 14 tot 17: de roeping

van Levi. Over dat heerlijke, wonder-

volle machtswoord van de Heere Jezus: 

Volg Mij. En hij opstaande, volgde Hem.

En juist dat Woord klinkt nog steeds 

tot ons. Kortom, we leven nog in genade-

tijd: Ik ben niet gekomen, om te roepen

rechtvaardigen, maar zondaars tot beke-

ring. Wee ons, als dat Woord eens tegen

ons getuigt."

5

Aan de tand gevoeld...

Interesse in 

bavianen en 

slijkgeuzen

Bas 
Belder
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In het voorjaar is de zogenaamde woon-

visie vastgesteld door de gemeenteraad.

Hierin wordt aangegeven welk type

woningen er gebouwd gaan worden in

Apeldoorn in de komende tien jaar.

Belangrijke conclusies uit de woonvisie

zijn dat er flink gebouwd zal moeten wor-

den om in de behoeften te voorzien (8000

woningen extra ten opzichte van nu).

Verder dat er een groot deel van de nieuw

te bouwen woningen geschikt zal moeten

zijn voor ouderen, het gaat daarbij zowel

om seniorenwoningen, als om woningen

rond woonzorgcentra.

De woonvisie concludeert daarnaast dat

er voldoende ruimte zal worden gemaakt

voor 'particulier opdrachtgeverschap', dat

wil zeggen dat de toekomstige bewoners

voor een groot deel bepalen hoe het huis

er uit komt te zien en hoe het wordt inge-

deeld. De laatste conclusie is dat een

groot deel van de bestaande huurwonin-

gen zal worden verkocht, om zo geld te

verwerven om weer voldoende nieuwe,

goedkope huurwoningen te bouwen.

Door de gemeente werd voorgesteld om

vooral koopwoningen te bouwen in de

duurdere sector. Daar zou veel vraag

naar zijn. Door de SGP, maar ook door

andere fracties, is er juist op aangedron-

gen om meer in de goedkopere sector te

bouwen (zowel koop- als huurwoningen).

Zeker nu het economisch wat minder

gaat, zal daaraan juist behoefte zijn.

Verder stelt de gemeente voor om niet

alleen voor heel Apeldoorn, maar ook per

wijk te streven naar een evenwicht tussen

goedkopere en duurdere woningen en

tussen koop en huur. Hier kan de SGP

wel achter staan.

Op basis van de woonvisie is vervolgens

een woningbouwprogramma uitgewerkt

voor de komende jaren. Hieruit blijkt dat

er gemiddeld vier jaar verloopt tussen het

opstellen van een concreet woningbouw-

plan en de oplevering van de geplande

huizen.Op dit moment is het aantal plan-

nen dat in voorbereiding is aan de lage

kant, waardoor er de komende jaren dus

te weinig huizen worden opgeleverd. Dit

is ongewenst. Daarom is afgesproken dat

het aantal woningbouwplannen de komen-

de vier jaar verdubbeld zal worden, om

zodoende een noodzakelijke inhaalslag te

maken.

Momenteel wordt er met name gebouwd

in Osseveld-Oost, aan de noordzijde van

het station (rond de Molenstraat), op het

terrein van de voormalige Van

Haeftenkazerne, aan de Sterrenlaan en in

Welgelegen. Daarna is er nog ruimte voor

uitbreiding in Zonnehoeve (achter Groot

Schuilenburg) en in Zuidbroek. Verder zal

er dan gebouwd gaan worden op De Vlijt,

nadat een aantal bedrijven die daar nu

nog gevestigd zijn, verplaatst zullen zijn

naar bedrijventerreinen buiten de stad.

Ook in de dorpen zal er op beperkte

schaal gebouwd kunnen worden.

Is Apeldoorn nog veilig? Moet er meer

blauw op straat? Of moet ons eigen

gedrag eerst veranderen?

De pas opgerichte Apeldoornse SGP-jon-

geren organiseert over dit onderwerp een 

bijeenkomst. Iedereen, maar vooral jonge-

ren, wordt uitgenodigd.

Datum D.V. 8 november, 20.00 uur

Locatie sg. Jacobus Fruytier

Sprekers:Burgemeester Noordergraaf

(SGP) Hardinxveld-Giessendam

Fred Teeven; Tweede kamerlid,

Lijsttrekker Leefbaar Nederland

Forumdiscussie o.l.v. Riekelt Pasterkamp 

Iedereen welkom. Tot ziens!!  

Woningbouw verloopt te traag

Forumavond
In de afgelopen jaren heeft de SGP ver-

schillende keren gepleit voor meer geld

voor speel- en ontmoetingsvoorzieningen

voor kinderen en jongeren. Mede op die

manier kan de leefbaarheid in de wijken

en dorpen worden verbeterd.

Dit voorjaar was er een goede gelegen-

heid om een flinke extra investering te

doen in de speel- en ontmoetingsvoor-

zieningen. De gemeente had vorig jaar

veel minder wachtgeldverplichtingen dan

verwacht en hield daardoor een bedrag

van 622.000 euro over. Het college van

B&W stelde voor om dit geld voor derge-

lijke voorzieningen te bestemmen.

Na een stevige discussie in de gemeen-

teraad over de voorwaarden waaronder

het geld zou moeten worden verdeeld,

werd besloten het initiatief aan de inwo-

ners van de wijken en dorpen over te

laten. U kunt zelf -als straat, buurt, wijk of

dorp- met plannen komen.

Het uitgangspunt daarbij is dat het geld

moet worden besteed aan plannen die

bevorderen dat jongelui (en/of ouderen)

elkaar ontmoeten. 

Bovendien moeten de initiatieven komen

van de dorps- en wijkraden, of van buurt-

bewoners en moet het geld voor eind

2003 zijn bestemd. 

Dus als er in uw buurt of woonomgeving

een tekort is aan speelvoorzieningen of

andere ontmoetingsplaatsen en u con-

crete ideeën hebt, dan is er nu de kans

om die ideeën om te zetten in werkelijk-

heid. Het is het beste als u uw voorstel

indient via uw dorps- of wijkraad, maar

het kan ook rechtstreeks.

Veel geld voor speelplekken

Welk type woningen worden in Apeldoorn gebouwd? Foto: Sjaak Verboom

Thema: Veiligheid
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