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Het Caterplein levert de politie regelmatig handenvol werk op.
Veel Apeldoorners voelen zich wel eens
onveilig. Gezien de stijgende criminaliteit is dat logisch. In de campagnes
voor de Tweede-Kamerverkiezingen
speelt het thema veiligheid terecht een
belangrijke rol. Ook in onze gemeente
is hier nog meer aandacht voor nodig.

En op het Caterplein wordt een jongeman
opgepakt wegens drugsbezit.
In Apeldoorn neemt de criminaliteit toe.
Dat blijkt duidelijk uit de Veiligheidsmonitor 2002. Net als in 1999 heeft de
gemeente vorig jaar een schriftelijke
enquête gehouden, waaraan 2660 inwoners verspreid over
alle wijken en dorpen
hebben meegedaan.
In de twee tabellen op
de volgende bladzijde
staan een aantal
belangrijke resultaten.
Uit het onderzoek blijkt dat vernielingen
aan auto's, fietsendiefstal en vernielingen
aan huis of tuin de meest voorkomende
criminaliteit in Apeldoorn is. Opvallend is
verder dat de meest voorkomende delicten qua aantallen het sterkste stijgen.
Alleen vernielingen aan huis of tuin vormen hierop een gunstige uitzondering. Bij
geweldsdelicten (inclusief zakkenrollerij)
valt het op dat deze zich steeds meer
naar het centrum van onze gemeente
lijken te verplaatsen.
In de enquête is de inwoners ook gevraagd
naar hun gevoel van (on)veiligheid. Uit de
gegevens blijkt dat de ondervraagden zich
in hun eigen buurt veilig voelen.
>>>

Veiligheid
vraagt nog
meer aandacht

Hard trekt de politiewagen op en scheurt
vanaf de binnenstad
met een vaart van 100
kilometer per uur over
de Arnhemseweg richting hotel De Smittenberg in Beekbergen.
Apeldoorn slaapt. Het is zaterdagmorgen
vroeg rond twee uur. Zojuist is er een melding binnengekomen van een poging tot
inbraak in het hotel. Een buurman heeft de
dief weg zien rennen richting het
Spelderholt. Zes agenten en een speurhond zetten de achtervolging in. Helaas,
het lukt niet om de inbreker op te sporen.
Een nachtje op stap met een paar agenten levert een interessant beeld op van
het werk van de politie. Een groep jongeren in De Maten moet in de gaten worden
gehouden, voordat ze amok gaan maken.
Een vrouw die 's nachts lastig wordt gevallen door een man belt de politie om hulp.

Foto Gerard ten Voorde
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Bewoners uit Apeldoorn die
zich wel eens onveilig voelen
Gebied

ja

nee

Centrum
Noord-Oost en Oost
Zuid-Oost
Zuid en Zuid-West
Noord en West

56
57
58
50
45

41
39
41
47
50

weet
niet
3
4
1
3
5

Uddel
Hoenderloo
Beekbergen
Loenen
Overig buitengebied

34
37
44
30
34

62
60
44
67
60
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3
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3
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Apeldoorn totaal

51

46
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> > > Het gemiddelde rapportcijfer is een
7,5. Maar daar staat tegenover dat de
helft (51 procent) van de Apeldoorners
zich wel eens onveilig in onze gemeente
voelt. Vooral in het stedelijk gebied is er
sprake van onveiligheid. De inwoners van
de dorpen voelen zich, afgezien van Beekbergen, nog het veiligst.
Al met al stemmen de resultaten niet tot
tevredenheid. Naar aanleiding van het
vorige onderzoek in 1999 heeft de
gemeente extra maatregelen genomen en
dat zal nu ook gebeuren. De komende
maanden zullen de politie en de gemeente
per stadsdeel de resultaten van de Veiligheidsmonitor bespreken met bewoners,
ondernemers en instanties om te kijken
welke ideeën er leven ter verbetering
van de veiligheid. Hopelijk heeft dat een
positief effect.
In de gemeenteraad van december heeft
de SGP bij de bespreking van het veiligheidsbeleid voor de jaren 2003-2006
aangedrongen om meer geld beschikbaar
te stellen ter vermindering van de criminaliteit. Dat is hard nodig. Bij de begrotingsbesprekingen van dit jaar zal onze
fractie dit belangrijke punt opnieuw aan
de orde stellen. Een centrale wezenlijke
taak van de overheid is immers het handhaven van de openbare orde, zo blijkt dui-

delijk uit onder andere Romeinen 13.
De oplossing voor de problemen is echter
niet alleen meer blauw op straat. Graag
zouden we meer politie in Apeldoorn willen, maar daarvoor zijn we wel sterk
afhankelijk van de landelijke overheid.
De gemeente zal echter ook zelf meer initiatieven moeten nemen. Er zijn voorbeelden zoals het in 1998 gestarte Schooladoptieplan "Doe effe normaal", waarbij
de groepen 7 en 8 van 57 scholen waren
betrokken. De bedoeling van dit project is
het werken aan een mentaliteitsverbetering (waarden en normen) van de kinderen. Tevens dient het ter preventie van
jeugdcriminaliteit en ter verbetering van
de relatie tussen politie en jeugd. Een
eerste evaluatie liet zien dat ouders, kinderen en buurtagenten positief waren

Het aantal vernielingen in Apeldoorn is sterk gestegen.
over de opzet. Het sterke punt van een
dergelijk project is dat problemen bij de
bron worden aangepakt.
Bij het veiligheidsbeleid in Apeldoorn is
dat ook hard nodig. Daarom pleit de SGP

Schatting aantal delicten in Apeldoorn
1999
Aanrijdingen
met doorrijden
zonder doorrijden
totaal
Vernielingen
aan auto
aan huis of tuin
overig pers. eigendom
totaal
Inbraken
poging tot inbraak
woninginbraak
totaal

1999

2002

1530
5220
6750

1700
3850
5550

9000
8480
2580
20.060

11.750
7825
3000
22.575

4000
1250
5250

3300
1300
4600

voor een discussie over waarden en normen, want die bepalen in sterke mate het
(asociale) gedrag van mensen.
Bij de Meerjarenbegroting in de raad van
november heeft onze fractie 40.000 euro
gevraagd voor het opstarten van een dergelijke discussie in Apeldoorn. Hoewel het
college en verschillende partijen aanvankelijk niet erg wilden, werd er tot onze
blijdschap uiteindelijk toch raadsbreed
mee ingestemd.
De waarden- en normendiscussie moet
nu inhoud worden gegeven. Dat kan op
verschillende manieren. In sommige
gevallen kan dat door het starten van concrete projecten zoals het hierboven
genoemde voorbeeld aangeeft.
Een andere optie is bijvoorbeeld het
nadenken over stadsregels, waarin

Diefstal
fietsendiefstal
brommer/scooter
autodiefstal
diefstal uit auto
diefstal vanaf auto
zakkenrollerij
uit tuin of vanaf huis
overig pers. eigendom
totaal
Geweldsdelicten
tasjesroof met geweld
bedreiging met geweld
lichamelijke mishandeling
totaal

2002

8910 10.575
40
50
480
725
3000
4325
4000
6100
1270
2775
5090
5650
2200
1600
24.390 32.400

100
4570
750
6020

120
4900
1000
5420

Foto Gerard ten Voorde

bepaalde fatsoensnormen zijn vastgelegd.
Bij de discussie moeten ook onder andere
kerken, scholen en jongeren- en ouderenorganisaties worden betrokken. Waarden
en normen zijn immers niet alleen een
zaak van de politiek, maar van ons allen!
Voor de SGP vormen de bijbelse waarden
en normen zoals die vooral zijn verwoord
in de Tien Geboden het uitgangspunt bij
de discussie. Gods Woord zegt immers
dat het leven uit die beginselen heilzaam
is voor iedereen.
Mogen èn moeten we daar de inwoners
dan niet op wijzen? Niet vanuit een hoogmoedige gestalte, maar uit bewogenheid
want zelfs voor de grootste crimineel is er
uit genade nog vergeving van zijn zonden
mogelijk bij de Heere Jezus, Wiens komst
naar deze aarde we met Kerst weer hebben herdacht.
Henk van den Berge
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Actie uit de fractie
Discussie over markt op zondag
Er wordt weer aan de koopzondagen
gemorreld. Maar helaas niet in positieve
zin. Wethouder Wortman van Leefbaar
Apeldoorn heeft het idee gelanceerd om
tijdens de jaarlijkse twaalf koopzondagen
in het centrum ook een warenmarkt te
houden. De reden is dat uit onderzoek
blijkt dat de winkeliers minder enthousiast
worden over de koopzondagen. Wortman
vindt dat gezien de grote belangstelling
van de consument jammer en daarom wil
hij een discussie om de 'attractiewaarde'
van de koopzondagen te verhogen door
op de eerste dag van de week ook een
markt te gaan houden.
Als de wethouder binnenkort met zijn notitie over de ambulante handel komt, zal er
verder over worden gesproken. Ons standpunt zal duidelijk zijn: nee. In de Bijbel
wordt het grote belang van zondagsheiliging benadrukt en dat betekent dat we op
deze dag niet moeten werken en winkelen.
Laten we liever een andere conclusie uit
het onderzoek trekken, namelijk dat de
koopzondagen worden geschrapt.
Overigens is het de vraag of de uitbreiding
met een markt economisch gezien zo aantrekkelijk is. Nu al constateren de winke-

liers dat de consumentenbestedingen
worden uitgesmeerd over zeven dagen.
Dat zal straks ook voor de markt gelden.
Bij de behandeling van de Apeldoornse
detailhandelsvisie in de raad van november heeft onze fractie een motie ingediend
met het verzoek dat het college van B&W
het winkelen op zondag niet diende te
bevorderen. Jammer genoeg werd deze
met een nipte meerderheid (19 tegen 18)
verworpen. De motie kreeg de steun van
CDA, Gemeentebelangen, GroenLinks,
ChristenUnie en twee van de zeven raadsleden van Leefbaar Apeldoorn. Helaas
waren een CDA- en een GroenLinksraadslid niet aanwezig, want anders hadden we wel een meerderheid gehad.
Een belangrijk discussiepunt bij de detailhandelsvisie was overigens de vestiging
van een megasupermarkt. Een grote raadsmeerderheid was hier terecht tegen,
omdat het de fijnmazige winkelstructuur
van Apeldoorn aantast. Voor ons was een
extra argument dat dergelijke megasupers
een belangrijke motor vormen achter de
uitbreiding van de openingstijden, want zij
willen het liefst zeven dagen per week
hun winkeldeuren openen.

Invoering diftar duurt langer
Ongeveer twee jaar geleden heeft de
gemeenteraad een besluit genomen om
een inzamelingsysteem voor afval in te
voeren waarmee kan worden bepaald
hoeveel afval ieder huishouden aan de
weg zet, zodat voor die hoeveelheid een
rekening kan worden gestuurd. Dit systeem van differentiatie van tarieven
-kortweg diftar- zou met ingang van 2003
moeten werken. De SGP was hier voorstander van, omdat dit systeem de mensen aanspoort om minder afval te produceren, terwijl iedereen bovendien voor zijn
eigen afval betaalt.
In Apeldoorn is gekozen voor een combinatie van volume van de afvalcontainer en
het aantal keren dat de container aan de
weg wordt gezet. De meeste containers
zijn inmiddels voorzien van een 'chip', die
het mogelijk maakt dat de computer in de
vuilnisauto bij het legen kan bijhouden
wat u aan de weg zet.
Wat de mini-containers betreft, zou het
systeem al ongeveer kunnen werken.
Echter, bij de flats zal het nog minstens
een aantal maanden duren. Daarom is

De invoering van diftar verloopt niet geheel
vlekkeloos.
besloten dat het systeem in heel Apeldoorn pas vanaf 1 januari 2004 ingaat.
Deze maand zal in de gemeenteraadscommissie nog een stevige discussie met
wethouder Gutteling (PvdA) worden
gevoerd, omdat duidelijk is geworden dat
het plaatsen van de ondergrondse containers bij de hoogbouw veel meer gaat
kosten dan was voorzien. Ook de SGP
heeft daar erg veel moeite mee, vooral
omdat die extra kosten worden versleuteld in de tarieven.

Ter kennisname
De SGP-fractie biedt u
hierbij een nieuw
-gratis- nummer aan
van SGPost. Wij hopen dat u deze informatie op prijs stelt.
Graag willen wij u een
gezegend en voorspoedig nieuwjaar
toewensen. Laat de bede van Mozes in
Exodus 33 ook ons uitgangspunt zijn:
,,Indien Uw aangezicht niet medegaan
zal, doe ons van hier niet optrekken."
In dit nummer komen verschillende
onderwerpen aan de orde die in de
gemeenteraad zijn behandeld. Maar er
zijn natuurlijk meer kwesties die de aandacht vragen. Het Omnisportcentrum
bijvoorbeeld. Ondanks stevige kritiek op
het wegenplan en de financiën van dit
project vinden bijna alle partijen dat de
bouw moet doorgaan. De 'sporttempel'
is een prestige-object geworden. Op kritische vragen van de SGP in de raad
van oktober over een verwacht tekort
van minstens 1,3 miljoen euro (!) werd
dan ook nauwelijks ingegaan. Wat dat
betreft is het contrast met bijvoorbeeld
de waarden- en normendiscussie schrijnend. Want voor dat belangrijke onderwerp waren de meeste partijen maar
moeilijk over de streep te trekken, terwijl
het slechts om 40.000 euro ging.
De SGP maakt zich zorgen over de
gemeentelijke financiën. We worden te
vaak geconfronteerd met flinke tegenvallers. Voorbeelden zijn Orpheus, het
nieuw museum, de diftar-vuilcontainers
en de onderwijshuisvesting. Hierdoor
hebben we minder mogelijkheden voor
de noodzakelijke investeringen in bijvoorbeeld veiligheid, milieu, woningbouw, wegen en fietspaden.
Ook in 2003 zal in de Apeldoornse raad
weer veel te doen zijn. Op de agenda
staan onderwerpen als kadervisie sociaal beleid, dorpenvisies, wegenplan
Omnisportcentrum, coffeeshopbeleid en
toekomst Sportfondsenbad.
Maar politiek gezien is er in 2003 meer
aan de hand. Er komen verkiezingen
voor de Tweede Kamer, Provinciale
Staten en het Europees Parlement. Dat
de Heere ons land ondanks de vele
-openlijke- zonden wil gedenken.
Mogen wij op uw steun rekenen? Bij het
stemmen én in het gebed?
Veel leesplezier en een hartelijke groet
namens de fractie,
Henk van den Berge,
SGP-fractievoorzitter
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Geen cent voor betaald voetbal van AGOVV
De Apeldoornse amateurvoetbalclub
AGOVV -Alleen Gezamenlijk Oefenen
Voert Verder- promoveert na de zomer naar
de tweede afdeling van het betaald voetbal.
Over deze stap heeft de gemeenteraad
niets te zeggen - het is een beslissing van
de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
(KNVB) en AGOVV, maar wel heeft het besluit grote consequenties voor de gemeente.
Afgezien van vooral D66 hebben bijna
alle fracties in de gemeenteraad gemengde gevoelens bij de plannen voor betaald
voetbal. Op zich zijn de meeste partijen er
niet tegen - ze vinden het een zaak van
AGOVV zelf, maar daar staat tegenover
dat de gemeente door de promotie wel
met problemen wordt geconfronteerd. Het
gaat daarbij vooral om de locatie van het
stadion en een mogelijke financiële betrokkenheid van de gemeente.
AGOVV speelt nu op sportpark Berg en Bos
in het westen van de stad. Bij het stadion is
echter een groot gebrek aan parkeerplaatsen, waarvoor nog geen oplossing is. Hierdoor hebben buurtbewoners tijdens wedstrijden nu al regelmatig last van verkeerd
geparkeerde auto's, maar straks wordt dat
door de verwachte stijging van het aantal

toeschouwers van enkele honderden op
dit moment naar ruim duizend nog erger.
Ook worden er meer problemen met de
openbare orde verwacht. Bij de wedstrijden zijn daarom extra agenten nodig. De
SGP is er voorstander van om de club
hiervoor te laten betalen.
AGOVV blijft vooralsnog tot 2005 op Berg
en Bos. Daar wordt een tijdelijk stadion
voor 2500 toeschouwers gebouwd, dat
600.000 euro kost. Voor de verdere toekomst denkt de club aan de bouw van
een stadion voor 15.000 toeschouwers in
het oosten van Apeldoorn. AGOVV wil dit
met behulp van sponsors zoals het
elektronicaconcern Samsung financieren.
Samsung wil naast het stadion bovendien
een technologie-themapark bouwen.
Het college en bijna alle partijen willen dat
de club zo snel mogelijk naar een andere
locatie gaat. De verwachting is dat AGOVV
de gemeente een helpende hand zal vragen, hetzij in de vorm van geld, goedkope
bouwgrond of op een andere manier. Om
te voorkomen dat Apeldoorn geld gaat geven, dienden VVD en PvdA in de raadsvergadering van december een motie in met
de strekking dat de club in de toekomst

geen cent van de gemeente krijgt. Dit uitgangspunt werd gelukkig breed gesteund.
Hoewel we blij zijn met deze stellingname, is het toch slechts één kant van de
medaille. De praktijk is namelijk dat alle
36 clubs in het betaald voetbal op de één
of andere manier steun van hun gemeente krijgen. En daar zijn vaak miljoenen
euro's mee gemoeid. Toen we dit in de
discussie met VVD-fractievoorzitter Metz
inbrachten, wilde hij dat ontkennen, maar
ook burgemeester De Graaf gaf duidelijk
aan dat alle clubs steun krijgen. De motie
is dus deels spierballentaal. Het is een
signaal voor nu, maar het is de vraag wat
de realiteitszin voor de toekomst is.
De kritiek van de SGP gaat echter dieper.
Wij wijzen betaald voetbal om principiële
redenen af. Er zal namelijk soms op zondag worden gespeeld, waardoor de zondagsontheiliging nog verder toeneemt.
Bovendien gaat betaald voetbal gepaard
met sportverdwazing en vandalisme. Maar
helaas krijgen deze kanttekeningen in de
gemeenteraad weinig bijval.
De komende maanden wordt de discussie
over AGOVV vervolgd. We zullen zien
hoe standvastig de partijen blijven.
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Begraaftarieven in Apeldoorn fors omhoog
In december is de notitie Begraafplaatsen
besproken in de gemeenteraadscommissie. Deze nota geeft aan hoe het gesteld
is met de beschikbare capaciteit en het
onderhoud van de begraafplaatsen in
Apeldoorn. Er blijkt achterstallig onderhoud te zijn. De belangrijkste constatering
is echter dat er op korte termijn tekorten
gaan ontstaan aan grafruimte, ruimte voor
asbestemmingen en aan geld.
Het college stelde voor om de komende
jaren groot onderhoud te plegen en de
begraafplaatsruimte uit te breiden.
Tevens werd voorgesteld om te bezien of
er een begraafplaats aan de oostzijde van
de stad kan worden aangelegd. Maar al
deze activiteiten brengen extra kosten
met zich mee. Om deze te dekken, werd

voorgesteld om éénmalig een miljoen
euro uit de gemeentelijke reserves te
halen en om verder de begraaftarieven
met ingang van dit jaar fors te verhogen
met 30 tot 80 procent. Vooral de tarieven
voor 'onbepaalde tijd' (de vroegere koopgraven) zouden fors stijgen.
In de commissie hebben we eerst onze
principiële bezwaren aangegeven tegen
cremeren, asverstrooiing en het ruimen
van graven.
Vervolgens hebben we aangegeven dat
de SGP hecht aan voldoende ruimte voor
het begraven van de do-den. Daarom zijn
wij voorstander van het instandhouden
van de bestaande begraafplaatsen en
mag er wat ons betreft één bij komen aan
de oostkant van Apeldoorn.

Verder hebben we ernstig bezwaar aangetekend tegen de voorgenomen tariefsverhogingen. Onze fractie heeft daarbij
aangevoerd dat vooral veel oudere burgers zelf een bedrag hebben gespaard
voor hun begrafenis en dat zij veelal niet
in staat zijn om dat bedrag in korte tijd
bijna of helemaal te verdubbelen.
Bovendien heeft de gemeente zelf niet
goed op de kostenstijgingen gelet.
De SGP heeft daarom voorgesteld om de
tarieven niet in één keer, maar gefaseerd
-in drie jaar- te verhogen, waarbij we dan
geen stijgingen tot een totaal van 80 procent wilden. Helaas was hiervoor onvoldoende steun. De tarieven voor begraven
gaan dan ook fors omhoog.
Evert Mulder

Kanaalboot zinkt
In het concept van de Meerjarenbegroting
was ineens een bedrag van ongeveer een
paar honderdduizend euro opgenomen
voor de ontwikkeling van een speciale
kanaal-boot, die heen en weer zou moeten gaan varen tussen bijvoorbeeld
Apeldoorn en Dieren.
Dit ging de SGP-fractie veel te ver. Het
bevaarbaar maken van het Kanaal leidt
tot verstoring van de rust. Bovendien vinden wij de kosten voor dit project met
tientallen miljoenen euro's pure geldverspilling.
Wij hebben daarom een amendement
ingediend om geen geld uit te geven aan
de kanaalboot. Dit amendement van de
SGP-fractie werd met een grote meerderheid van stemmen aangenomen.

De raad heeft op voorstel van de SGP de kanaalboot getorpedeerd.

Raad kiest SGP-variant Soerenseweg
Het weggedeelte van de Soerenseweg,
tussen de Jachtlaan en de Koning Lodewijklaan, moet worden vernieuwd, terwijl
de Badhuisweg volgens het prioriteitenlijstje over een paar jaar aan de beurt is.
Voor beide wegen is daarom een herinrichtingsplan gemaakt door de gemeente.
In mei 2002 zijn de eerste plannen aan de
gemeenteraadscommissie voorgelegd.
Men had twee varianten uitgewerkt: één
variant met erg veel drempels op beide
wegen en andere wegen in de buurt, en
één met een 'knip' in beide wegen ter
hoogte van de Koning Lodewijklaan. In
die mei-vergadering is door onze fractie
een derde variant naar voren gebracht,
namelijk een variant met éénrichtingsver-

keer in de Soerenseweg (naar de Grote
Kerk toe), en een beperkt aantal drempels. Deze variant is vervolgens door de
gemeente verder uitgewerkt, waarbij ook
in de Badhuisweg éénrichtingsverkeer is
voorgesteld (naar de Jachtlaan toe). Een
smaller wegprofiel en een drietal drempels
moeten de snelheid reguleren en ervoor
zorgen dat het doorgaande verkeer omrijdt.
Alle drie de varianten zijn vervolgens aan
de buurtbewoners voorgelegd. Zij kozen
in grote meerderheid voor de éénrichtingsverkeervariant. Dit maakte de keuze
voor de gemeenteraad gemakkelijk; ook
de raad koos voor de 'SGP'-variant. Het is
de bedoeling dat de reconstructie in 2003
en 2004 wordt uitgevoerd.

Foto Gerard ten Voorde

Aanleg Oostelijke
Verbindingsweg
Tot nu toe kon de PvdA de aanleg van de
Oostelijke Verbindingsweg tegenhouden,
maar nu lijkt het niet meer te lukken. Het
gaat om een weg door de wijk
Welgelegen, van de Molenstraat (bij de
Welgelegenbrug) naar de Deventerstraat
(ter hoogte van de Oud Veldzichtlaan).
Hoewel de SGP niet zonder meer voorstander is van de aanleg van meer wegen,
heeft de fractie toch vóór de aanleg van
deze weg gepleit. Wij zien deze weg als
het sluitstuk van de zogenaamde 'binnenring', die alle vier parkeergarages met
elkaar verbindt en die tevens het autoverkeer uit het centrum moet weghouden.
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Krek de plek
De Kathedraal

De kathedraal, de mastodont of de sfinx
van Kootwijk zijn de bijnamen van het oude
zendstation Radio Kootwijk. Het enorme in
beton gegoten pand heet officieel echter
heel gewoon: gebouw A.
Het monument van industriële architectuur is
gered van de ondergang. Staatsbosbeheer,
KPN, de ministeries van VROM en van
Landbouw, de gemeente Apeldoorn en de
provincie Gelderland tekenden eind oktober
2002 een verklaring voor het behoud van het
ontwerp van architect Jules M. Luthmann.
Het pand werd gebouwd van 1920 tot 1922.
Het gebouw diende aanvankelijk voor de
radioverbindingen met Nederlands-Indië.
Later werden de maritieme verbindingen
vanuit de Veluwse bossen gelegd. De grote
hal heeft de ruimtewerking van een kathedraal. Het was het eerste radiogebouw van
Nederland. Het volkomen in de open vlakte
liggende radiostation werd op 18 januari
1923 in gebruik genomen, deze maand
exact tachtig jaar geleden. De officiële opening was overigens pas
in 1927, door koningin Wilhelmina. De hoogte van de toren is 29
meter. Boven de toegangsdeuren bevindt zich een reliëf, voorstellende een masker met geopende mond waarvan geluidsgolven uitgaan, geflankeerd door twee luisterende vrouwenfiguren, een
westers en een oosters type, symboliserend de verbinding tussen

Oost en West.Tijdens de Tweede
Wereldoorlog gebruikten de Duitsers het
radionetwerk om contact te houden met de
U-boten. Het was dan ook voor de geallieerden een strategisch doelwit. Aan het einde
van de oorlog bleek het zendstation sterk
genoeg om een aanval van Britse bommenwerpers te doorstaan. Hoewel er een stuk
of acht bommen door het dak vielen en in
de zenderhal ontploften, werd het gebouw
zelf maar licht beschadigd. In de jaren na
de oorlog verzorgde het zendstation nog
de langeaf-standsverbindingen voor de
scheepvaart vanuit Nederland onder de
bekende roepnaam "Radio Scheveningen". Het maakte deel uit van de
Koninklijke PTT Nederland (KPN).
Met de komst van de satellietverbindingen
(die minder piept, krakt en sist dan de korte
golf) en GSM-verkeer werd het zenderpark
overbodig. Per 31 december 1998 viel definitief het doek. KPN wilde de lege kathedraal, een rijksmonument, graag slopen. De onderhoudskosten,
een kwart miljoen euro per jaar, drukten te zwaar. De gemeente
Apeldoorn weigerde echter een sloopvergunning af te geven.
Uiteindelijk is het historische gebouw gered van de slopershamer.
Waarschijnlijk zal er een museum in komen.
Riekelt Pasterkamp
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Aan de tand gevoeld...
Bedachtzaam formuleert hij zijn antwoorden. Mr. G. Holdijk. Een bekende
verschijning in de politieke arena.
Veelvuldig pendelt hij voor de SGP
heen en weer tussen
Provinciale Staten en Eerste
Kamer. Waar Holdijk is, is een
pijp. Doordeweeks stopt hij
met Mac Baren Mixture, zondags met A&C Petersen
Mélange privé.

mr. G. Holdijk

Kookt u wel eens?
Nooit. Misschien ooit in geval
van nood.
Wat pikt u uit ongeadresseerd
drukwerk?
Alleen enkele huis-aan-huis bladen: Weekend Totaal en De
Band. De rest -wat een berg!gaat van de voordeur via de
achterdeur naar de schuur en vervolgens naar de kerk.

Wat vindt u positieve punten
van Apeldoorn?
De aanwezigheid van een NSstation op loop- en fietsafstand.
Helaas is er geen rechtstreekse
verbinding met Arnhem en
Zwolle.

Wat heeft de SGP nodig?
Om uit het vele mogelijke maar iets
te noemen: het gebed van de
Amerikaanse theoloog Reinhold
Niebuhr: "God, geef ons rust om te
aanvaarden wat niet veranderd kan
worden. Geef ons de moed om het
één van het ander te onderscheiden".

Waar ergert u zich aan in
Apeldoorn?
Aan de bedilzucht. Onder
andere aan het parkeer- en
monumentenbeleid én de
uitbreiding van schouwburg
Orpheus.
Welke locatie spreekt u het
meest aan in de gemeente?
De Parken en het Loo.
Wat kan de gemeente Apeldoorn van uw
geboortedorp Uddel leren?
Gezonde eigen initiatieven waarderen. En
niet frustreren! Op elkaar kunnen rekenen
en verantwoordelijkheid voor elkaar dragen.
Welke karaktertrek van Uddel komt u
goed van pas in de politiek?
Nuchterheid en doorzettingsvermogen,
ondanks tegenslagen.
Wie is uw grote politieke voorbeeld?
Uit een ver verleden: mr. G. Groen van
Prinsterer. Uit een nabij verleden: ds.
H. G. Abma.
Hoogtepunt in uw politieke carrière?
Wat heet een hoogtepunt? Het moeilijkste
vond ik de woordvoering in de Verenigde
Vergadering der Staten-Generaal bij de
wetsvoorstellen voor de goedkeuring van
enkele koninklijke huwelijken.
Hobby's?
Met de handen buiten werken.
Wat doet u aan sport?
Niets.

Waarmee drijft u uw vrouw tot wanhoop?
Met stapels boeken, rapporten en andere
stukken mee te nemen búiten de studeerkamer.

Foto: R
D

Bent u materialistisch?
Alle -ismen, óók materialisme, zijn uit den
boze. Als met materialisme zuinigheid
wordt bedoeld en zorg voor wat is toevertrouwd, dan is het antwoord: ja. Als
bedoeld wordt het vergaren van geld en
goed, is het antwoord: nee.
Merk schoenen?
Lloyd.

Apeldoorn moet
gezonde eigen
initiatieven
waarderen
Merk stropdas?
Een Craigmill. Lambswool, Scotland.
Merk tabak?
Doordeweeks neem ik Mac Baren Mixture
van Scottisch Blend. Zondags A&C
Petersen Mélange privé uit Denemarken.

Wat mist u in de politiek?
Het voortdurende besef dat men er niet
is voor zichzelf, maar ten dienste van de
gemeenschap.
Welke wereldleider zou u graag eens
spreken?
Geen voorkeur. Daar heb ik ook geen
behoefte aan.
Welk boek heeft u het meest aangesproken?
Een onmogelijk vraag. Voor ieder levenstijdperk en voor ieder terrein zijn meerdere titels te noemen. Tot de Nederlandstalige, meest gebruikte boeken behoren:
de Bijbel, wetboeken en woordenboeken.
Buiten mijn vakgebied is te noemen:
Religie en politiek (1945) van A. A. van
Ruler.
Welke bijbelse figuur spreekt u het
meest aan?
Behalve uiteraard de Heere Jezus, uit het
Oude Testament Obadja en Elia. Maar
ook Daniël.
Waarmee zou u een meditatie in De
Banier vullen?
Met Jesaja 65 vers 1b: "Ik ben gevonden
van degenen die Mij niet zochten."
Gerard ten Voorde
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Van uw kiesvereniging/ Apeldoorn
Gaande en komende voorzitter
Op de ledenvergadering van 11 november
2002 is officieel afscheid genomen van
Evert Mulder als voorzitter van de kiesvereniging. Mulder had al eerder als voorzitter bedankt vanwege zijn (onverwachte)
verkiezing tot raadslid in maart vorig jaar.
Zijn taak is daarna waargenomen door de
tweede voorzitter, de heer Holdijk.
Holdijk spreekt woorden van dank uit aan
het adres van Mulder. Hij prijst de inzet,
gedrevenheid en punctualiteit waarmee
Evert gedurende een tiental jaren het
voorzitterschap heeft uitgeoefend.
Daarvoor was hij secretaris. Onder zijn
leiding zijn vele initiatieven tot stand gekomen. Holdijk memoreert onder andere de
gestarte nieuwsbrief van de kiesvereniging die de leemte moest opvullen na het
verdwijnen van Onderling Contact en zijn
bemoeienis met de oprichting van SGPjongerenafdeling Apeldoorn.
Evert blikt op zijn beurt terug op de afgelopen periode. Hij dankt Holdijk voor zijn

lovende woorden en vraagt gebed van de
leden voor zijn werk als raadslid. Hij blijft
namens de kiesvereniging nog vertegenwoordigd in de SGP-kring Oost in de provincie Gelderland. In zijn plaats kiezen de
leden als nieuwe voorzitter Hans Leune.
Leune is geen onbekende voor het

Hans Leune

Foto RD

bestuur en de leden. Hoewel hij om
gezondheidsredenen zijn werk voor de
gemeenteraad heeft moeten beëindigen
en nu als het ware 'ruilt' met Mulder heeft

hij toch gemeend in zijn verkiezing te
moeten bewilligen. Zijn betrokkenheid bij
de politiek is en blijft groot. Zo is hij in de
jaren '70 bestuurslid, raadslid en wethouder geweest in Benthuizen Ook is Leune
administrateur geweest van het landelijke
verenigingsblad van de jongerenorganisatie van de SGP. Na zijn verhuizing naar
het oosten van het land is hij voorzitter
geworden van de kiesvereniging van Epe
en bestuurslid van de SGP-studievereniging Terwolde/De Vecht. In september
1985 is hij tot bestuurslid van onze kiesvereniging gekozen en tevens tot voorzitter van de gemeentelijke kiesvereniging
benoemd. Vanwege zijn raadslidmaatschap in oktober 1991 heeft hij voor deze
functies bedankt.
Belangrijke data
D.V. zat. 22 februari - Landelijke Partijdag;
woensdag 26 maart - jaarvergadering
Kiesvereniging Apeldoorn

Gehoorzaamheid geldt voor
overheid en onderdanen

Verkiezingen
Waterschap

Op de ledenvergadering heeft de heer
E. Klein, SGP-fractievoorzitter van de Provinciale Staten een lezing over gehoorzaamheid gehouden. Hij baseert zich als
uitgangspunt voor zijn referaat op Psalm
25 vers 4: Heere! Maak mij Uw wegen
bekent, leer mij Uw paden.
Aan de hand van actuele gebeurtenissen
houdt hij de aanwezigen voor dat gehoorzaamheid aan Gods Woord zowel voor de
overheid als voor de burgers geldt maar
niet minder voor SGP'ers. Zo is de SGP,
in gehoorzaamheid aan Gods geboden,
altijd tegen de afwijzing van de doodstraf
geweest. Hoewel de burgerlijke overheid
volgens Calvijn een roeping is van
Godswege dient zij naar de burgers toe
zorgvuldig en betrouwbaar te zijn.

In de loop van dit jaar worden er verkiezingen gehouden voor de besturen van de
Waterschappen. Zo ook voor het Waterschap Veluwe. Er kunnen kandidaten
worden aangemeld tot begin maart 2003.
Ook de SGP zou graag één of meer
kandidaten voordragen. Verder willen we
graag weten of er zittende bestuursleden zijn, waarvan we de herverkiezing
zouden kunnen steunen. Zou u kandidaat
willen zijn, of kent u mensen die nu bestuurslid zijn, of deskundig zijn en (mede)
namens de SGP zouden kunnen worden
voorgedragen als kandidaat? Neem dan
contact op met één van de SGP-kringleden uit de gemeente Apeldoorn: Henk
Dekker (0577 - 401980) of Evert Mulder
(055 - 5419565).

Gehoorzaamheid geldt ook voor burgers
en jonge mensen. Daarbij verwijst Klein
naar het gedrag van jongeren in plaatsen
waar de SGP sterk is vertegenwoordigd,
zoals in Urk en in Genemuiden waar ze
openlijk regels overtreden.
Maar ook voor ons als 'volwassen'
SGP'ers geldt de eis tot gehoorzaamheid.
Lopen wij vaak niet slaafs achter allerlei
maatschappelijke ontwikkelingen aan die
haaks staan op Gods geboden?
Dan, zo blijkt ook uit de discussie die
volgt, zijn wij als ouderen ook geen goed
voorbeeld voor onze jongeren.
Laten wij in ons functioneren herkenbaar
zijn, een leesbare brief. Dat maakt indruk.
Ook dat mag Klein ervaren in zijn werk als
statenlid.

SGP-jongeren Apeldoorn e.o. organiseert op D.V. 21 februari 2003 een bijeenkomst over:

De doodstraf terug in Nederland?!
Wij nodigen jou/u uit om te discussiëren over "voors en tegens" van de herinvoering van de doodstraf.
Mr. C.G. van der Staaij, Tweede-Kamerlid voor de SGP, zal één van de sprekers zijn op deze bijeenkomst.
Je/u wordt om 19.45 uur in de aula van de Jacobus Fruytier sg te Apeldoorn verwacht! Iedereen welkom!
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Van uw kiesvereniging/ Uddel
SGP-Jongeren Apeldoorn e.o.

Uitslag enquête
In het voorjaar hebben we als bestuur een
enquête gehouden onder de leden van de
kiesvereniging. Van de 144 leden heeft
slechts 15 procent meegedaan.
Van degenen die het ingeleverd hebben,
kunnen we niet anders zeggen, dat deze
positief gestemd zijn over het bestuur. Er
wordt wel aangegeven, dat er best meer
sprekers per jaar kunnen komen. Ook
blijkt er behoefte te zijn aan een infoblad.
Door twee of drie keer per jaar een inlegvel bij SGPost te doen, denken wij dat in

deze behoefte voorzien wordt. Hier worden niet alleen zaken over het dorp in
opgenomen, maar ook zaken betreffende
de vereniging.Verder zijn er door diverse
leden zinvolle suggesties gedaan, waar
wij als bestuur mee aan de slag kunnen.
Zoals notulen meeleveren met de uitnodiging voor de vergadering, goede tijdsplanning, ledenwerfacties, enz.
Wij willen als bestuur een ieder bedanken, die op deze manier hun betrokkenheid getoond hebben.

Omdat er nog wat vragen omtrent deze
jongerenvereniging zijn, even een korte
toelichting. Het blijkt dat de bestuursleden
ook allen leden zijn van de plaatselijke
SGP-kiesverenigingen. Ook is het zo dat
er een bestuurslid van de Gemeentelijke
Kiesverening in de SGP-Jongeren Apeldoorn zit als adviseur. Ook is het zo dat
elke SGP-jongerenvereniging verbonden
is aan de landelijke SGP-jongeren. Een
jongerenvereniging is dan ook verantwoording schuldig aan de partij. Wij willen de
SGP-Jongeren Apeldoorn e.o. dan ook van
harte aanbevelen bij de Uddelse jongeren.

Aanleg fietspaden en snelheid autowegen

Aanvraag speelplaats

Verkeersproblemen zijn onvoldoende onderkend. De fietspaden vallen niet onder beheer van de gemeente Apeldoorn, maar onder de provincie Gelderland en worden volgens het zogenaamde fietspadenplan uitgevoerd. De reden is dat asfalt meer fietscomfort biedt en men wil het fietsgebruik
bevorderen. De werkzaamheden zullen nog
een aantal maanden duren en zolang blijft
er oponthoud in Uddel. De drempels naar
de invalswegen suggereren een 30 km zone. E.e.a. is in een vergadering van
'Uddels Belang' aan de orde geweest.

Een bewoner en lid van SGP-Uddel heeft
de vraag gesteld om een speelplaats te
realiseren in Uddel. Volgens de gemeente
Apeldoorn is er geld beschikbaar. We zijn
nu bezig in samenwerking met 'Uddels
Belang' om dit de gemeente voor te leggen. Op de vergadering van 9 december
jl. is er bij de mededelingen op deze
vraag ingegaan. 'Uddels Belang' zal bij de
gemeente vragen of de groenstrook aan
de Uddelsekampweg hiervoor beschikbaar kan gesteld worden. Eventueel zal er
naar een andere locatie uitgezien worden.

De wegwerkzaamheden in Uddel duren
nog enige tijd.

Tuinperikelen
Er is i.s.m. het 'Uddels Belang' gevraagd
of er een groencontainer kan geplaatst
worden. In de maanden april/mei en oktober/november 2003 zal dat D.V. weer
plaatsvinden. Daarnaast heeft de SGP
gevraagd naar hanteerbare containers en
afspraken betreffende een goede doorstroom van de containers.

SGPost voor geheel Uddel
SGPost wordt niet alleen verspreid onder de
leden van de SGP, maar in heel Uddel. Dit
heeft te maken met het hoge percentage
SGP -stemmers in Uddel: 67 procent van
alle stemmen. Hopelijk stelt u het op prijs.

Vragen, suggesties,
klachten en opmerkingen
Misschien wilt u meer informatie over de
fractie, of u heeft ergens een klacht over,
of u wilt de SGPost niet meer ontvangen,
of …! Meldt dit dan bij:
Secretariaat SGP-Uddel, Elspeterweg 12c,
3888 MV Uddel, tel. 0577 - 402073,
pa.bronkhorst@rehobothschool-uddel.nl

