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Na de dood van Pim Fortuyn vorig jaar

wilde het kabinet-Balkenende I veel

aandacht besteden aan waarden en nor-

men. Terecht! Maar helaas wordt de

belangstelling voor dit belangrijke

thema in Nederland al weer minder. Hoe

pakt Apeldoorn het aan?

De gemeenteraad

steunde gelukkkig eind

vorig jaar unaniem het

SGP-voorstel om ook

in Apeldoorn een

waarden- en normen-

discussie te starten. Weliswaar is het in

onze gemeente nog redelijk veilig, maar

dat neemt niet weg dat er toch veel pro-

blemen zijn. Jaarlijks zijn er tienduizenden

vernielingen en diefstallen en duizenden

geweldsdelicten. Daarnaast heeft ook

Apeldoorn te maken met onder andere

drugs-, drank- en gokverslaving, hangjon-

geren en vereenzaming van bijvoorbeeld

ouderen en alleenstaanden.

Een waarden- en normendiscussie kan bij

het aanpakken van deze problemen een

belangrijke bijdrage leveren. Vaak is de

overheid bij het bestrijden van problemen

bezig met symptoombestrijding zoals het

opsporen van dieven en het behandelen

van verslaafden. Dat is goed en nodig,

maar belangrijk is ook dat het kwaad bij de

bron wordt aangepakt. Door een discussie

over waarden en normen kunnen proble-

men bespreekbaar worden gemaakt en dat

kan bijdragen aan een oplossing.

De afgelopen maanden heeft de gemeen-

teraad zich tijdens

verschillende bijeen-

komsten gebogen

over dit onderwerp. De

meningen liepen -zo-

als viel te verwachten-

uiteen. D66 vindt dat

er op het gebied van waarden en normen

in Apeldoorn geen probleem is. Leefbaar

Apeldoorn, VVD en GroenLinks pleiten ook

voor terughoudendheid bij een discussie

over dit thema. Maar CDA, PvdA, Gemeen-

tebelangen, ChristenUnie en SGP zijn voor

meer aandacht voor dit onderwerp.

Onze fractie heeft er tijdens de discussies

op gewezen dat de oorzaak van alle pro-

blemen ligt in de zondeval. Wie God ver-

laat, heeft smart op smart te vrezen. Deze

diepe waarheid geeft gelijk ook de richting

aan voor het oplossen van de problemen,

namelijk dat er naar Gods geboden moet

worden geleefd. Het gaat om bijbelse

waarden en normen zoals 
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handhaving van het gezag, 

naastenliefde, eerlijkheid en rentmeester-

schap. Ook het overheidsbeleid moet

daarop gebaseerd zijn.

De uitkomst van de politieke discussie is

dat het zeer moeilijk is om over waarden

die zijn gebaseerd op onder meer christe-

lijke, liberale of socialistische uitgangs-

punten overeenstemming te krijgen. Daar-

om vinden bijna alle partijen het zinvoller

om de discussie te beperken tot concrete

fatsoensnormen, waarbij respect voor

elkaar het sleutelwoord is. Over de mate

van overheidsbemoeienis is ook veel

gesproken. De andere partijen zijn het

niet met de SGP eens dat de overheid

normen mag uitdragen. Zij vinden dat de

naleving van de normen vooral een zaak

van burgers zelf is. Apeldoorn kiest dan

ook niet voor een aanpak van bovenaf,

bijvoorbeeld in de vorm van het opstellen

van stadsregels à la Gouda.

Toch zijn alle partijen in Apeldoorn wel

van mening dat de overheid een taak

heeft als er stelselmatig sprake is van

onfatsoenlijk gedrag in bijvoorbeeld de

openbare ruimte (straten, plantsoenen,

winkelcentra en dergelijke). Allereerst

dient de gemeente te zorgen voor het

handhaven van de openbare orde, maar

daarnaast kan door het steunen van be-

paalde projecten worden geprobeerd het

gedrag van mensen te veranderen. Ze

worden dan geleerd dat ze anders met

elkaar moeten omgaan. Er lopen al pro-

jecten zoals bromscootercursussen, waar-

in verkeersveiligheid en gedrag in het ver-

keer centraal staan, en het huiskamerpro-

ject in Zevenhuizen waar bewoners met

elkaar afspraken maken over gedrag wat

ze acceptabel vinden. De SGP is een

groot voorstander van dergelijke projec-

ten. Maar toch is dit als uitkomst van de

plaatselijke waarden- en normendiscussie

een te beperkt resultaat. Hadden wij

anders verwacht? Daar gaat het niet om.

Wij hadden in onze gemeente graag een

bredere èn bovenal een bijbelse benade-

ring van het waarden- en normenvraag-

stuk gehad. Dat zou heilzaam zijn voor

Apeldoorn. Daarom blijft dit belangrijke

onderwerp onze aandacht vragen.

David van As, Henk van den Berge
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Bekend gezicht in de wijk

In de afgelopen maanden hebben

gemeenteraadsleden gesprekken

gevoerd met  groepen Apeldoorners over

wat zij vinden van onder andere  waar-

den en normen. Hier volgt een impressie.

Een groep kerkenraadsleden -aan het

gesprek namen ook ouderling J. Groo-

tenhuis (Nederlands Hervormd, Eben-

Haëzerkerk) en diaken W.J. van der

Schoor (Geref.Gem. Apeldoorn) deel-

ziet duidelijk dat Apeldoorn van dorp

naar stad ontwikkelt. Het wordt allemaal

wat onpersoonlijker en de sociale con-

trole neemt af. Zij signaleren een duide-

lijke terugval van waarden en normen

bij jongeren. In de activiteiten van de

kerken wordt hier steeds meer aandacht

aan besteed. Ze zien veel in het van

bovenaf stellen van gedragsregels zoals

de gemeente Gouda dat doet. 

Een groep asielzoekers vindt dat de

jeugd te vrij wordt gelaten. Verleidingen

zijn daardoor te groot.

Moeders uit De Maten voelen zich vaker

onveilig. Ze leggen een directe relatie

met waarden en normen. Er is geen res-

pect meer. Ouders zouden veel meer

de discussie met hun kinderen moeten

aangaan over normatief gedrag.

Ook de groep taxichauffeurs vindt dat

ouders veel meer verantwoordelijkheid

moeten nemen voor de opvoeding van

hun kinderen. De chauffeurs zijn enthou-

siast over projecten die de gemeente  op

scholen doet over waarden en normen. 

Ondanks de problemen ervaren de ge-

sprekpartners Apeldoorn best als een

veilige stad.

De wijkagent moet in Apeldoornse buur-

ten en dorpen de rol van regisseur krij-

gen. Hij of zij zal dus niet persoonlijk alle

problemen oplossen, maar wel zorgen dat

zaken op de juiste plek terecht komen. De

wijkagenten zijn vrijgesteld van surveillan-

cediensten en gaan vaak te voet, op de

fiets, brommer of -voor grotere afstanden-

met de auto de straat op. Dat gebeurt niet

alleen overdag; als ergens bijvoorbeeld 's

avonds overlast op straat steeds terug-

keert, is het logisch dat de wijkagent dan

present is. In elk geval moet de wijkagent

een bekend gezicht worden.

De wijkagenten in de gemeente Apeldoorn

presenteerden zich onlangs via een pagi-

na met foto's in de Apeldoornse Courant.

Een van de gezichten is Kees van Herk

(47). Hij is binnen het politieteam Zuid-

Oost verantwoordelijk voor winkelcentrum

De Eglantier, omgeving De Heemgaard

en het Edisoncollege.

Het grootste probleem in zijn wijk is de

jeugdoverlast. ,,Kleine criminaliteit. Als er

op ene groep wat grip is gekregen ont-

staat er weer een volgende groep die

overlast veroorzaakt." Volgens Van Herk

moeten waarden en normen ,,weer terug-

gebracht worden" bij de jeugd.

Voor Luuk Poeles (49) van het team Bin-

nenstad zit het probleem in het beheers-

baar houden van de overlast die de dak-

en thuislozen met zich meebrengen.

Daarbij geldt dan vooral de drugs- en

drankoverlast. Ook in Noord-Oost (onder

andere wijk Zevenhuizen) scoort drugs-

overlast hoog. 

Wijkagent Eddy Wegman (51) telt in zijn

wijk 64 nationaliteiten, sociale achterstand

en wijkafbraak ,,met alle gevolgen van

dien." Hans Willem Pas (32) constateert

dat er in de wijk Orden te weinig is te

doen voor de jeugd. ,,Dit leidt tot overlast

in de straten. Verschillende ouders weten

niet wat hun kinderen op straat doen. Ze

nemen niet de verantwoordelijkheid die ik

verwacht van een ouder."

De Apeldoornse wijkagent is te bereiken

via het algemene politienummer:

0900 - 8844.

Regels zijn er niet

om overtreden te

worden.     Foto: GtV

Meer respect

voor elkaar nodig
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In de raadsvergadering van 22 mei heeft

de SGP het belang van kerken voor de

Apeldoornse samenleving aan de orde

gesteld. Hun belangrijkste taak is de ver-

kondiging van het Woord van God, maar

daarnaast verrichten kerken ook andere

activiteiten. Een onderzoek van drie

Samen op Weg-gemeenten in Apeldoorn-

Zuid was voor onze fractie reden om dat

eens voor het voetlicht te brengen.

De drie gemeenten hebben namelijk uit-

gerekend dat zij jaarlijks ruim 15.000 uur

vrijwilligerswerk doen. Het gaat daarbij

onder meer om rouwbegeleiding, zieken-

bezoek, opvang van eenzame mensen en

projecten voor jongeren. In geld uitgedrukt

dragen de drie gemeenten per jaar circa

700.000 euro bij aan het welzijn van de

Apeldoornse samenleving.

Hoewel het niet goed is om kerkelijke acti-

viteiten in geld te vertalen, maakt het onder-

zoek wel duidelijk dat zij veel doen. In de

raad sprak de burgemeester zijn waarde-

ring daarvoor uit. Kerken kunnen voor be-

paalde maatschappelijke projecten dan

ook subsidie krijgen. Kerken hebben een

taak voor de samenleving. Dat geldt ook

als er zorgelijke ontwikkelingen zijn. Deze

kunnen tijdens de kerkdienst in het gebed

of in de preek aan de orde komen, maar

er zijn daarvoor nog meer mogelijkheden.

Een voorbeeld is Rhenen, waar onder lei-

ding van ds. J. Veenendaal van de gere-

formeerde gemeente negen kerken bij de

plaatselijke overheid protest aantekenden

tegen een losbandig feest. De kerken wil-

len ook de kleine criminaliteit en het

drugs- en alcoholgebruik bij de gemeente

gaan aankaarten.

In Apeldoorn zou een dergelijke betrok-

kenheid ook goed en nodig zijn. De SGP-

fractie is het dan ook eens met ds.

Veenendaal die onlangs in het Reforma-

torisch Dagblad stelde: ,,We moeten ons

als kerkmensen niet aan de zijlijn opstel-

len, maar zelf ook een actieve rol spelen.

Laat je horen in je woonomgeving,

bezoek vergaderingen en spreek mensen

aan. We hopen dat de Heere dat wil ze-

genen." 

Actie uit de fractie

Apeldoorn experimenteert met het 'brede

school'-concept. Op verschillende basis-

scholen worden kinderen voor en na

schooltijd opgevangen. De kinderen krij-

gen op school bijvoorbeeld extra lessen

op het gebied van taal, sport of muziek.

Tijdens de behandeling van dit onderwerp

in de raadscommissie Maatschappelijke

Ontwikkeling van 12 juni was er veel

steun voor deze aanpak. De SGP heeft in

de discussie naar voren gebracht dat de

verantwoordelijkheid voor de opvoeding

bij de ouders ligt. De scholen mogen dat

niet overnemen. Toch kan een brede

school soms nodig zijn als vangnet voor

het geval er in bepaalde wijken grote pro-

blemen zijn met kinderen. Het gaat daarbij

bijvoorbeeld om de bestrijding van taal-

achterstanden in buurten met veel alloch-

tonen of om een vroegtijdige signalering

van opvoedingsproblemen.

De SGP heeft daarom gepleit voor maat-

werk. De brede school mag niet verwor-

den tot een gemakkelijke opvangplaats

van kinderen voor en na schooltijd, omdat

ouders 'geen tijd hebben' (tweeverdien-

ers). De nadruk bij de opvoeding dient in

het gezin te liggen.

Een belangrijk punt van discussie in de

vergadering was ook de dreigende bezui-

nigingen op de onderwijshuisvesting.

Onze fractie heeft de kwaliteit van onder-

wijs en onderwijshuisvesting sterk bena-

drukt. Gelukkig zitten bijna alle andere par-

tijen ook op deze lijn. De overheid heeft

een wettelijke zorgplicht voor adequate

huisvesting. Het kan niet zo zijn dat de ge-

meente Apeldoorn miljoenen verspijkert

aan sport en cultuur en op het niveau van

onderwijsvoorzieningen moet bezuinigen.

In de meerjarenbegroting dit najaar zal de

SGP deze zaak opnieuw bepleiten.

Betrokkenheid van kerken nodig

Brede school alleen als vangnet

Apeldoorn wordt door

velen gezien als een

groene stad met een

dorpse uitstraling. De

SGP wil dit graag zo

houden. U ook?

In de gemeentepolitiek

is er in algemene zin wel overeen-

stemming over het behoud van het

groene en dorpse karakter, maar bij de

uitwerking lopen de meningen regel-

matig sterk uiteen. Een grote meerder-

heid wil Apeldoorn -mede door mega-

projecten als het Omnisportcentrum-

laten bruisen en nadrukkelijker op de

kaart zetten.

Onze fractie is veelal kritisch over der-

gelijke plannen. Daarbij spelen princi-

piële redenen en overwegingen zoals de

hoge kosten een belangrijke rol. Is de

SGP dan overal 'teuge'? Nee. Apeldoorn

moet zich -gezien alleen al het stijgende

inwoneraantal- verder ontwikkelen. 

De SGP wil zowel op principiële als

praktische punten een bijdrage leveren

aan de verbetering en groei van Apel-

doorn. Daarbij staan de bijbelse begin-

selen zoals die vooral zijn verwoord in

de Tien Geboden centraal.

Als we die beginselen `vertalen' naar de

gemeentepolitiek dan sluit dat het beste

aan bij het behoud van het specifieke

groene en dorpse karakter van Apel-

doorn. Wij hechten aan zaken als zon-

dagsrust, waarden en normen, veilig-

heid en oog voor de naaste en het

milieu. De SGP kiest daarom niet voor

een bruisende stad, want dan staan

dergelijke zaken vaak onder grote druk.

Wel mag het stadse karakter van Apel-

doorn op bepaalde punten worden ver-

sterkt. Bijvoorbeeld door een aantrek-

kelijker winkelaanbod in het centrum,

betere ringwegen en hoogbouw op

sommige plaatsen. De appartementen-

toren "Het Potlood" in het centrum of

het kantoorgebouw "La Tour" in

Apeldoorn-Noord zijn daar goede voor-

beelden van.

Maar we moeten daarmee voorzichtig

zijn. De identiteit van Apeldoorn -"groe-

ne stad met dorpse charmes"- is een

groot pluspunt. Daarom wil onze fractie

dat behouden. Over de manier waarop

wij ons daarvoor inzetten, kunt u lezen

in deze SGPost.

Met vriendelijke groet,

Henk van den Berge

SGP-fractievoorzitter

Ter kennisname

De SGP hecht aan goede kwaliteit van de

onderwijshuisvesting. 
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Het Apeldoornse college van burgemeester

en wethouders heeft in maart 2003 het

principebesluit genomen voor een nieuw

stationsgebouw. Het al of niet doorgaan

van de bouw hangt overigens af van een

bijdrage van 5,6 miljoen euro uit een expe-

rimentenpot van NS. Het is nog niet

bekend of dat geld er komt.

Gemeente en NS hebben voor het station

vier verschillende modellen opgesteld,

waarvan er maar twee serieus worden

genomen. De eerste is het handhaven van

het oude station en de bouw van een 

glazen doos ernaast als nieuw station, de

tweede de vervanging van het station door

Villa Velo, een langgerekt transparant 

stationsgebouw, waarbij reizigers hun 

fietsen (onbewaakt) op het schuin oplopen-

de dak kwijt kunnen. College en NS heb-

ben zich achter die tweede variant

geschaard.

Ondertussen is er na de beslissing van

het college grote commotie in Apeldoorn 

ontstaan. De Vereniging Oud Apeldoorn en de Historische

Vereniging Felua, maar ook ongeruste Apeldoornse burgers 

verklaren hoezeer het een vernietiging van het cultuurhistorisch

erfgoed zal zijn wanneer het huidige stationsgebouw wordt

gesloopt. Medio mei stelde de commissie

voor ruimtelijke kwaliteit (CRK) in een

advies dat de gemeente Apeldoorn en NS

onderzoek moeten doen naar modellen

waarbij naast het huidige station een nieuw

station wordt gebouwd. ,,Het huidige

gebouw is van groot belang voor het  erva-

ren van de cultuur-historie van de stad",

aldus de CRK. ,,Met het behoud van het

huidige station handhaaf je het collectieve

geheugen dat van een stad een stad

maakt."

De SGP-fractie in Apeldoorn is voor het

behoud van monumentale panden.

Raadslid Evert Mulder: ,,Het stationsge-

bouw is bij uitstek zo'n pand dat behouden

moet worden. Juist in een vernieuwde sta-

tionsomgeving valt zo'n gebouw des te

meer op: een reden om het niet af te bre-

ken. Bovendien heeft een gerestaureerd

stationsgebouw promotionele waarde voor

Apeldoorn als cultuurstad."

Het Apeldoornse station dateert overigens

uit 1875. In 1911 werd een ingrijpende verbouwing uitgevoerd, het

middendeel kreeg een vestibule.

Het opknappen van het stationsgebied is een project van meer

dan 200 miljoen euro. Er komen tal van nieuwe gebouwen. Om de

veiligheid te verbeteren wil de gemeente een fietstunnel onder het

spoor aanleggen. De oversteekplaats zoals die nu is (spoor en

weg) geldt als een van de onveiligste plekken van Gelderland.

De bouw van de nieuwe tunnel hangt grotendeels af van de beslis-

sing over het stationsgebouw. Die tunnel gaat voor ongeveer

21.000 fietsers en voetgangers de dagelijkse verbinding vormen

tussen noord en zuid. 

Aan de zuidkant van het station bouwt ROC Aventus een nieuw

schoolgebouw van veertigduizend vierkante meter, het grootste

gebouw van Apeldoorn. Elke dag komen daar 5000 studenten

naartoe. Die gebruiken de tunnel om bij het busstation en het cen-

trum te komen.

Riekelt Pasterkamp

Station Apeldoorn

Krek de plek

(advertentie)

Illustratie van het nieuwe station Illustratie: Gemeente Apeldoorn

Het oude station
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De aanpassing van de Zutphensestraat

heeft tot een storm van protesten

geleid. Om duidelijk te maken dat een

vierbaansweg absoluut ongewenst is,

hebben de omwonenden demonstratief

hun huizen te koop gezet. Het college

van burgemeester en wethouders heeft

enkele veranderingen voorgesteld. Zal

de gemeenteraad hiermee instemmen

of kiezen voor de SGP-variant?

Al tijdens de bouw van de wijk Woudhuis

werd duidelijk dat het in de spits niet zo

gemakkelijk was om met de auto de wijk

uit te komen. De Zutphensestraat staat

dan vol met auto's die de stad in of uit wil-

len. Kom daar maar eens doorheen. Voor

de bewoners van de Zutphensestraat komt

daar nog bij dat de toenemende drukte op

deze weg hen geluidsoverlast bezorgt.

Sinds een paar jaar hebben deze bewoners

er nog een zorg bij. Wat gaat er gebeuren

als het Omnisportcentrum gebouwd gaat

worden aan De Voorwaarts / Laan van

Erica? Dat levert namelijk nog meer auto-

verkeer op.

Omnisportcentrum

Het college kwam met het idee om de

Zutphensestraat vierbaans te maken. Dat

leidde tot fel protest van de omwonenden

en de wijkraad Woudhuis. De bewoners

en de gemeenteraad droegen een alter-

natief -variant 2- aan, namelijk een extra

ontsluitingsweg door Zonnehoeve (langs

het spoor naar Zutphen en dan langs de

A50 naar de Zutphensestraat). 

De twee varianten zijn uitgewerkt, waarbij

de consequenties voor het beleid, het mi-

lieu en de gemeentekas naast elkaar zijn

gezet. Het is de bedoeling dat de gemeen-

teraad op 26 juni een keuze zou maken.

De SGP-fractie is daar nog geen voor-

stander van. Een eerste reden is dat pas

in september zal blijken of de bouw van

het Omnisportcentrum financieel haalbaar

is. Het ligt dan niet voor de hand om nu al

een besluit te nemen over verkeersmaat-

regelen die daar mee samenhangen.

De belangrijkste reden dat onze fractie de

keuze wil uitstellen is echter dat wij vin-

den dat de twee varianten niet eerlijk

tegen elkaar zijn afgewogen in het colle-

gevoorstel. 

B&W wil duidelijk variant 1 (Zutphense-

straat vierbaans) en daarom worden de

nadelen hiervan gebagatelliseerd. Bijvoor-

beeld het feit dat er 155 grote eiken en

beuken moeten worden gekapt en dat

veel huizen langs de Zutphensestraat en

in Woudhuis nog meer geluidsoverlast 

zullen krijgen.

Extreem duur

Verder wordt gesuggereerd dat voor vari-

ant 2 (de weg door Zonnehoeve) allerlei

extra maatregelen nodig zijn, die deze

variant extreem duur en dus onaantrekke-

lijk maken. Er wordt bijvoorbeeld een tun-

nel onder de spoorwegovergang Barne-

winkel opgevoerd, evenals een complete

reconstructie van de Zutphensestraat, om-

dat daar een middenberm van 5 meter

nodig zou zijn. Bovendien wordt beweerd

dat in geval van variant 2 er 115 huizen

minder gebouwd zouden kunnen worden

in de nieuwe wijk Zonnehoeve. Ook dit

zou de gemeente miljoenen kosten. Vol-

gens onze fractie moet dat aantal, met een

beetje creativiteit, veel lager of zelfs nul

kunnen zijn. Al met al moeten de kosten

voor variant 1 volgens ons hoger zijn dat

nu begroot en voor variant 2 veel lager. 

De SGP vindt het onmogelijk om welover-

wogen te kiezen tussen de nu voorliggen-

de varianten 1 en 2. In de commissiever-

gadering van 5 juni heeft onze fractie daar-

om een vereenvoudigde variant 2 voorge-

steld. Deze houdt in: geen tunnel onder

het spoor, afsluiting van de weg richting

De Maten voor autoverkeer en geen re-

constructie van de Zutphensestraat. Deze

oplossing moet vervolgens worden inge-

past in de plannen voor Zonnehoeve. Dan

ontstaan twee gelijkwaardige varianten.

Wethouder Kuijpers (VVD) gaf aan hier

niets voor te voelen. Wel heeft hij als ge-

volg van de grote kritiek toegezegd om va-

riant 1 iets aan te passen, zodat de pijn

voor de omwonenden van de Zutphense-

straat wordt verzacht. Kuijpers wil een min-

der brede middenberm, zodat er minder

bomen hoeven te worden gekapt, een ver-

diepte aanleg van de vierbaansweg, ge-

luidsarm asfalt en een laag geluidsscherm.

Gezien het verloop van de discussie op 5

juni lijkt hiervoor in de gemeenteraadsver-

gadering van 26 juni wel een meerderheid

te zijn. De wijkraad Osseveld-Woudhuis

heeft echter al aangegeven aan geen 

enkele vorm van variant 1 te willen me-

werken. Voor onze fractie verzachten

bovengenoemde aanpassingen wel een

deel van de pijn, maar variant 1 wordt er

wel weer duurder door, zodat het finan-

ciële voordeel ten opzichte van variant 2

van de SGP nagenoeg wegvalt.

Plannen bijstellen

Wij vinden het daarom beter om de

besluitvorming uit te stellen. Alle voors en

tegens van de aangepaste varianten 1 en

2 moeten naast elkaar worden gezet,

zodat er een goede afweging kan worden

gemaakt. Via een motie wil onze fractie in

de raad van 26 juni vragen of de andere

partijen dit voorstel willen steunen. Als

deze motie wordt verworpen dan neigen

wij naar een keuze voor variant 2. Variant

1 heeft naar onze mening te veel nadelen

voor mens en milieu langs de Zutphen-

sestraat en in Woudhuis. Variant 2 spoort

weliswaar niet met de plannen voor Zon-

nehoeve, maar plannen kun je bijstellen.  

Evert Mulder

Fel protest tegen Zutphensestraat als vierbaansweg

De Zutphensestraat moet volgens plannen van het colllege vierbaans worden. Foto: GtV



6



7

Naar aanleiding van de varkenspestepide-

mie in 1997 kwam de minister van

Landbouw met het voorstel om de zand-

gebieden met veel varkensbedrijven

opnieuw in te richten (te herstructureren)

en een deel van deze bedrijven te sane-

ren. De Raad van State vond die concept-

wet te beperkt van opzet. 

De regering heeft toen de Reconstructie-

wet gemaakt. Voor zowel landbouw- als

recreatiebedrijven geldt dat ze weg moe-

ten uit gevoelige natuurgebieden en dat

hervestiging mogelijk is in minder gevoeli-

ge gebieden. 

Per regio (onder andere de Veluwe) moet

een reconstructieplan worden opgesteld.

Dit plan wordt op de Veluwe voorbereid

door de Veluwecommissie, samengesteld

uit vertegenwoordigers van landbouw, na-

tuur, milieu, recreatie, economie, gemeen-

ten en waterschappen. De provincie Gel-

derland coördineert het geheel. 

Eind vorig jaar is voor de Veluwe een

startnotitie verschenen, waarin de stand-

van-zaken op dat moment is beschreven,

en waarin voor de verschillende deel-

gebieden mogelijke oplossingen zijn aan-

gedragen. De gemeente Apeldoorn heeft

te maken van drie van de zeven deelge-

bieden (Stedendriehoek, Centraal Veluws

Natuur-gebied en Agrarische Enclave).

Hoewel ook de gemeenten vertegenwoor-

digd zijn in de Veluwecommissie, spelen

ze in het geheel maar een beperkte rol.

Eén van onze wethouders, Gutteling

(PvdA), zit in de commissie, maar hij ver-

tegenwoordigt daarin negentien gemeen-

ten en heeft maar één stem in een com-

missie van zeven. Hoewel de invloed van

de gemeenten klein is, kunnen de conse-

quenties wel erg groot zijn. Als het uitwer-

kingsplan definitief wordt, moeten de

gemeenten dit plan gaan uitvoeren,

bestemmingsplannen aanpassen, enzo-

voort. In een commissievergadering in

april, waarin we de wethouder adviezen

mochten geven, hebben eigenlijk alle frac-

ties hun bezorgdheid uitgesproken over

de beperkte invloed van de gemeente.

Ook het college van B&W heeft hierover

z'n zorgen.

De SGP-fractie heeft ingestemd met het

openhouden van 'groene wiggen' tussen

Wenum en Vaassen en tussen

Beekbergen en Klarenbeek-Loenen. Daar

mag dan geen woningbouw plaatshebben.

In dat verband heeft onze fractie ook aan-

gegeven dat de SGP geen voorstander is

van het openstellen van het Kanaal voor

de gemotoriseerde pleziervaart. 

Wel heeft de SGP ingestemd met het,

waar mogelijk, verplaatsen van campings

vanuit de bossen naar de rand van de

Veluwe.

Wat de reconstructie van de landbouw

betreft, heeft de fractie aangedrongen op

zorgvuldigheid. Verplaatsing van intensie-

ve veehouderijbedrijven vanuit de Enclave

Uddel naar de IJsselvallei heeft niet onze

voorkeur. In Uddel ligt immers een goede

infrastructuur (kalvergierpersleiding en

dergelijke) voor deze bedrijven. Die moe-

ten we optimaal benutten. Als er bedrijven

in de Enclave gesaneerd moeten worden,

dan moeten we wat ons betreft eerst kij-

ken naar alternatieven binnen de Enclave,

en als dat niet mogelijk is, eerder kijken

naar de Gelderse vallei (bijvoorbeeld

Kootwijkerbroek) dan naar de IJsselvallei.

Evert Mulder

Het is de bedoeling om ten noorden van

Zevenhuizen de komende jaren de wijk

Zuidbroek te bouwen. Tussen deze wijk

met ongeveer 3000 woningen en

Zevenhuizen moet een verbindingsweg

komen. Een belangrijke reden hiervoor is

dat de bewoners voor hun boodschappen

vooral zijn aangewezen op winkelcentrum

Anklaar in Zevenhuizen.

Over de locatie van de weg was een

groot meningsverschil. Het eerste stuk

loopt via de Sluisoordlaan, dat was al snel

duidelijk. Maar dan? Het eerste idee van

het college om gewoon dwars door de

Muziekbuurt te gaan, stuitte op veel ver-

zet, omdat daarvoor een hele rij huizen

moest verdwijnen. Het tweede idee betrof

een weg langs de Gavottestraat, over de

vijver en de heemtuin die daar nu liggen,

en dan, voorbij de Polkastraat, over het

trapveldje.

Onze woordvoerder, Hans Leune, had

gevraagd waarom de weg niet gewoon

om de Polkastraat heen gelegd zou kun-

nen worden (daar is nu nog weiland).

Het college kwam met allerlei argu-

menten: de Gavottestraat zou de meest

rechtstreekse verbinding zijn, en zou

beter aansluiten op de wegen in het

plan voor Zuidbroek. De wijk en uitein-

delijk ook de meeste politieke partijen

kozen toch liever voor de zogenaamde

"Achterkamp-variant", om de Polkastraat

heen. Daarmee worden de vijver, de

heemtuin en het trapveldje gespaard,

blijft de Muziekbuurt één geheel en 

wordt sluipverkeer naar het bedrijven-

terrein in Zuidbroek hopelijk ontmoe-

digd. 

De SGP heeft voorgesteld om de fiets-

route naar Zuidbroek wel via de Gavotte-

straat te laten lopen, omdat dat korter en

veiliger is.

Onenigheid over verbindingsweg naar Zuidbroek

Zorgvuldigheid nodig bij reconstructie Veluwe

Een blik op de locatie van de nieuwe wijk Zuidbroek. Foto: GtV



8

Het opvangtehuis voor verslaafden en

daklozen, het zogenaamde Omnizorg-

centrum, komt aan de Stationsstraat. Het

nieuw te bouwen pand komt rechts van

de ANWB en VVV op de plaats waar nu

nog een bordeel, een woning en een piz-

zeria zitten.

Over de opvang van verslaafden en dak-

lozen is de achterliggende jaren veel

gediscussieerd. Onze fractie is vanuit het

oogpunt van christelijke naastenliefde

voor hulp aan deze mensen, al dient er bij

de behandeling wel de nadruk op te lig-

gen dat ze weer 'gewoon' kunnen gaan

functioneren in de samenleving.

Een belangrijk punt in de discussie betrof

de wijze van opvang. Het college wilde

alles op één locatie in het zogenaamde

Omnizorgcentrum. Als een van de 

weinige partijen wees de SGP de samen-

voeging van het slaaphuis voor daklozen

en het spuithuis voor verslaafden af, om-

dat een concentratie op één plaats kan

leiden tot extra problemen.Een grote 

raadsmeerderheid vond dit echter geen

probleem.

Een volgend discussiepunt was de loca-

tiekeuze. Eind 2001 stelde het college

voor om het Omnizorgcentrum aan

Kanaal-Noord (naast Lidl) te bouwen. 

Het plan kreeg begin vorig jaar echter 

niet de steun van de gemeenteraad,

omdat deze locatie te ver van het centrum

af lag.

Het college kwam vervolgens in maart dit

jaar met het voorstel voor de bouw van

een pand van vier verdiepingen hoog aan

de Stationsstraat. Net zoals

Gemeentebelangen, D66 en ChristenUnie

wilde de SGP het Omnizorgcentrum niet

op een zo in het oog vallende locatie in

de stad vestigen. Wij voelden net als de

wijkraad meer voor de omgeving Molen-

dwarsstraat. Een goede mogelijkheid

was het gebouw van ROC Aventus dat

toch leeg komt. Uit het oogpunt van

onder meer overlast voor omwonenden

en kosten was dat een betere plaats.

Helaas koos een grote raadsmeerder-

heid toch voor de Stationsstraat. Onze

fractie heeft benadrukt dat er goede

afspraken tussen de gemeente, gebrui-

kers van het Omnizorgcentrum, om-

wonenden en de politie moeten wor-

den gemaakt om problemen te voor

komen.

Twee demonstraties van de extreem-

rechtse Nederlandse Volksunie (NVU)

hebben voor veel overlast gezorgd. Op

zaterdag 8 maart liep de eerste actie uit

de hand door provocaties van vooral

extreem-linkse relschoppers in het cen-

trum.

Van de rechter kreeg de NVU helaas

toestemming om zaterdag 17 mei weer

te demonstreren. Gelukkig verliep deze

actie dankzij allerlei extra maatregelen

beter. De gemeente had duidelijk lering

getrokken uit de ervaringen van de eer-

ste keer. Circa tachtig demonstranten

mochten nu alleen een rondje lopen op

het door de politie afgesloten bedrijven-

terrein bij de vuilstortplaats Aruba. Dus

ver van het centrum. Bovendien had de 

burgemeester terecht een noodverorde-

ning afgekondigd om direct in te kunnen

grijpen.

De SGP heeft grote waardering voor het

kordate optreden van de burgemeester en

de politie. Hopelijk komen extreem-rechts

en extreem-links niet meer terug. Zeker

gezien het feit dat de totale kosten van de

beide demonstraties circa een half miljoen

euro (!) bedroegen.

Omnizorgcentrum aan Stationsstraat NVU-demonstraties
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De 40 jaar maakt hij net niet vol. Toch

heeft P. van As (66) uit Lieren bijna vier

decennialang zich van harte ingezet

voor de SGP. Jarenlang paste hij in

Beekbergen op de penningen.

Op hooguit twee landelijke

partijdagen moest hij verstek

laten gaan. De andere 38

heeft hij bijgewoond.

Is er in 40 jaar veel veranderd

voor een bestuurslid?

,,Heel veel. Het is ingewikkelder

geworden. Vroeger kon je in het

bestuur volstaan met een agen-

daatje van één A4-tje. Nu krijg

je dikke pakketten toegestuurd.

We zijn als kiesvereniging begon-

nen met een contributie van 3

gulden. Nu zitten we op bijna 40

gulden, in euro's dan natuurlijk."

Contributie innen is een 

lastige klus.

,,Je moet bij mensen op de

stoep staan. Anders werkt het

niet. Maar het bevordert ook de

contacten met de leden."

Moeilijk om te stoppen?

,,Dat is niet zo eenvoudig. De eerste ver-

gadering dat ik niet achter de

bestuurstafel zit, moet nog komen. Dat zal

wel even wennen zijn. Maar ik hoop trouw

te blijven komen."

Nooit overwogen er eerder een punt ach-

ter te zetten?

,,Zeker wel, maar elke keer zette het

bestuur me onder druk om door te gaan.

En als je dan alle stemmen min één krijgt,

tja, dan ga je weer door, hé? Ik moet het

nu echt rustiger aan doen vanwege mijn

rikketik. Ze doen nu veel via e-mail. Daar

doe ik niet meer aan mee. De jongeren

mogen het overnemen."

Waar maakt u zich zorgen over in

Apeldoorn?

,,Over de veiligheid. Als mijn kleinkinderen

vanuit Apeldoorn naar Lieren fietsen,

moeten we tegenwoordig bellen als ze

goed zijn aangekomen. Dat moet toch

niet nodig zijn?"

In Beekbergen is het beter?

,,Nee. Beekbergen heeft te weinig agen-

ten. Vooral in de zomermaanden. 

Dan zitten hier 10.000 vakantiegasten. 

Dan is er echt te weinig politie. Ik pleit

voor meer blauw in Beekbergen."

Hobby's?

,,Een grote tuin, wat kippetjes. We eten

veel verse groente uit eigen tuin. En een

keer in de week een eitje. Ik heb twee-

honderd kippen gehad. Nu nog twintig."

Sport?

,,Ik fiets veel. Heerlijk. Naar Friesland bij-

voorbeeld. Onderweg overnachten we

dan een paar keer." 

Kookt u weleens?

,,Zeker. Ik heb daar zelf een cursus voor

gevolgd. Het is toch geweldig als ik af en

toe iets van m'n vrouw kan overnemen?

Koken heb ik geleerd tijdens een cursus

"Leren met pensioen gaan". Een week

lang. We kregen daarbij onder andere les

van een notaris, een kok en een agent." 

U hebt heel wat burgemeesters meege-

maakt. Wie spreekt u het meest aan?

Van As nadenkend: ,,Des

Tom-bes, in de tijd van de

provo's, die ging wel. Daarna

Dijk… hoe heet die ook

alweer? Daar heb ik nog een

speldje van gehad voor de BB.

Jonkheer Beelaerts van

Blokland, dát was een redenaar.

Hubers was een aardige man.

De Graaf heeft zijn plaats in het

Apeldoornse aardig gevonden.

Brabander, hé? Goeie babbel."

De SGP heeft vijf raadsleden

(gehad). Wie is de beste?

,,Daar gaat het niet om. Ze hadden

on-derscheiden kwaliteiten. Ik denk

met respect terug aan Blees, een

gevoelige man waar iets vanuit ging.

Brouwer had een principiële inbreng,

maar werd niet altijd goed begrepen in

de raad.Ook Leune heeft veel goeds

bereikt. De huidige raadsleden Van den

Berge en Mulder hebben zich snel inge-

werkt en laten goed van zich horen."

Voor het eerst twee raadsleden!

,,Prachtig, hé? Evert Mulder (nummer

twee) was geheel verrast bij het zien van

de uitslag. Dat was 's avonds om kwart

voor elf. Hij zei: ,,Dit is een wonder". En

dat is het ook. Dit hadden we nooit kun-

nen denken."

Voor welke SGP'er hebt u groot respect?

,,Voor alle SGP'ers die zichzelf ervoor

over hebben voor onze beginselen uit te

komen. Ons gedachtengoed wordt steeds

minder begrepen."

Welke politicus spreekt u het meest aan?

,,Van der Vlies! Die spreekt mij geweldig

aan. Staat voor mij echt op nummer 1.

Van der Staaij heeft ook vele kwaliteiten

en zou een waardige opvolger zijn."

Welke wereldleider zou u graag eens

spreken?

,,Er is er Eén Die de wereld regeert. Dat

moeten we allereerst beseffen. Verder

heeft Blair veel moed getoond door met

Irak een oorlog aan te gaan. Dat was echt

nodig. Saddam was toch een dictator."

Gerard ten Voorde

Aan de tand gevoeld...

P. van As

Meer blauw 

in Beekbergen

nodig

Foto: KV Beekbergen

Meer blauw 

in Beekbergen

nodig
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Wanneer U iets te vieren heeft bent U bij ons aan het

juiste adres als het gaat om:

Een opgemaakte saladeschotel

keuze uit verschillende soorten salade

met diverse garnering

Een compleet verzorgd koud buffet

in overleg samen te stellen

Luxe borrelhapjes

keuze uit diverse soorten

Ook wanneer U iemand wilt verrassen met een

mooi en gezond fruitgeschenk,

zijn wij U graag van dienst
(Bezorgen mogelijk door heel Nederland)

Dus ... Uw groente- en fruitspecialist heeft meer te

bieden dan alleen groente en fruit

Hertgers

Ugchelseweg 72 - 7339 CL UGCHELEN

Tel: 055-5331401 - Tel: 055-5331468

Beslist ... Uw versspecialist!



SGP'er Willem

Korevaar uit Uddel is

medio juni gekozen in

het Waterschap

Veluwe. Hij stond kan-

didaat in kieskring 1,

het centrum van Apeldoorn. Oud-raadslid

Hans Leune, voorzitter van de SGP-kies-

vereniging Apeldoorn, is plaatsvervanger.

Korevaar kreeg bij de schriftelijke verkie-

zingen 2233 stemmen. Dat is ongeveer

17 procent  van alle uitgebrachte stem-

men in kieskring 1. Korevaar: "Een heel

mooi resultaat. Het lijkt mij wel dat een

groot deel van dit resultaat te danken is

aan mijn plaatsvervanger. Leune is in

Apeldoorn natuurlijk een bekend persoon,

zowel in SGP kringen als daarbuiten.

Zonder hem zou dit aantal stemmen nooit

gehaald zijn, waarvoor dank." 

De jonge inwoner van Uddel studeert

Bestuurskunde aan de Universiteit Twen-

te. "Hierdoor ben ik eerder in aanraking

gekomen met het Waterschap. Toen

moesten allerlei beleidszaken als de

schouw, keur en IBA behandeld worden.

Zowel de praktische als financiële kant

van dergelijke zaken. Met deze achter-

grond wil ik me gaan inzetten voor het

bestuurswerk wat wacht."

In de toekomst wil ik contact houden met

SGP-Apeldoorn. Als het nodig is, zullen

we overleggen over zaken die mijn

bestuurswerk voor het Waterschap met

zich mee zullen brengen en die ook voor

de SGP van belang zijn. 

Met vriendelijke groet,

Willem Korevaar

Oudedijk 41

3888 MP Uddel
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Van de SGP-verenigingen

De volgende ledenvergadering van de

kiesvereniging van Apeldoorn zal plaats-

hebben op D.V. woensdag 24 september

in het verenigingsgebouw van de Geref.

Gem. in Ned. aan de Smaragdstraat.

Richard Donk, buitenlandredacteur van

het RD, hoopt ons die avond wat te ver-

tellen over zijn ter plekke opgedane waar-

nemingen over de verschrikkelijke hon-

gersnood in Afrika. Aanvang 19.45 uur.

Op 20 februari 2003 vergaderde de stu-

dievereniging over het thema milieu. We

hoorden toen van onze inleider over het

bedrijf Ten Kate in Ter Apelkanaal. Na een

noodgedwongen verhuizing heeft de

fabriek op de nieuwbouwlocatie er alles

aan gedaan om zo energie- en milieube-

wust mogelijk te zijn. Het fabrieksafval

wordt door een aantal bedrijven ernaast

weer als grondstof gebruikt. Het resultaat

is een besparing van miljoenen euro's en

minder uitstoot van schadelijke stoffen. Dit

alles is een voorbeeld van goed rentme-

sterschap en als zodanig een voorbeeld

voor veel andere bedrijven.

Als studievereniging willen we graag een

bezoek afleggen aan deze fabriek. U bent

van harte uitgenodigd om met ons mee te

gaan. Het bezoek zal plaatsvinden op vrij-

dag 12 september 2003. We vertrekken

om 10 uur vanaf Apeldoorn. Na afloop

van het bedrijfsbezoek is er een diner. De

kosten voor deze dag bedragen 25 euro

per persoon.

Voor verdere informatie kunt u bellen of

mailen met: G. Bok, tel. 055-5421035,

email: gwbok@hetnet.nl

U kunt zich opgeven per telefoon: 

055-3671423 of email:

jcbazen@hotmail.com

Excursie donderdag 25 september

We mogen terugzien op een geslaagde

regionale verkiezingsavond voor de

Tweede Kamer op 22 januari in de

Fruytierschool. Het was voor de landelijke

fractie de afsluitende bijeenkomst in een

reeks van een vijftien. Fijn dat we 450

bezoekers konden verwelkomen.

Een woord van dank is op zijn plaats voor

de sponsors van de sinaasappelen die

aan het einde van de avond werden uitge-

reikt en de bossen bloemen die het forum

kreeg. De sponsors zijn onze adverteer-

ders groente- en fruitzaak Hertgers uit

Ugchelen en de Apeldoornse bedrijven

Dekazon zonwering, Berg & Bos garage

en automobielbedrijf 'De Bouwhof'. 

De gewijzigde opzet van de jaarverga-

dering van onze kiesvereniging is bij de

leden in de smaak gevallen. 

De formele, zakelijke punten werden 

vlot afgehandeld zodat heel veel tijd

beschikbaar bleef voor discussie met de

fractie. De aftredende bestuursleden

Holdijk en Van de Pol werden met over-

grote meerderheid van stemmen her-

kozen.

Henk van den Berge en Evert Mulder

hadden vier prikkelende stellingen gefor-

muleerd over actuele praktische en princi-

piële kwesties waarover uitgebreid en

geanimeerd werd gediscussieerd. Voor

herhaling vatbaar vonden de aanwezigen.

Het kwam de betrokkenheid met de

gemeentepolitiek ten goede.

Geslaagde verkiezingsavond

Uitnodiging Studievereniging
Groen van Prinsterer

Uitnodiging

Nog even een bericht over de voorge-

nomen trip naar Den Haag, die gepland

stond voor donderdag 5 juni. We zouden

een bezoek brengen aan onze senator, 

G. Holdijk, gecombineerd met een bezoek

aan de Ridderzaal te Den Haag. De trip is

niet doorgegaan maar uitgesteld tot don-

derdag 25 september. 

Na wat informeren bleek, dat er toch een

flink aantal klanten liever niet vóór de

zomervakantie mee wilden. In voor-

gaande jaren was ons uitstapje na het

zomerreces. Kennelijk stappen echte

SGP’ers niet gemakkelijk van hun tradi-

tie af. De nieuwe datum is dus D.V. don-

derdag  25  september. Misschien mogen

we ervan uitgaan, dat degene die zich

voor juni hebben aangemeld, ook op de

nieuwe datum  mee willen. Mocht dit niet

zo zijn, dan graag even een berichtje naar

R. Th. van de Pol sr. telefoon 055-

3667686 bgg: 0653136373. Ook zij die

alsnog mee willen kunnen bellen met Van

de Pol. Graag voor 1 augustus.

"God, geef ons de rust om te aanvaar-

den wat niet veranderd kan worden.

Geef ons de moed om te veranderen

wat veranderd zou moeten worden.

Geef ons de wijsheid om het een van

het ander te onderscheiden."

In het interview met mr. G. Holdijk in het

vorige nummer van SGPost is een deel

van bovenstaande uitspraak van de

Amerikaanse theoloog Reinhold

Niebuhr weggevallen. Hierbij geven wij

graag het volledige citaat.

Spreuk

SGP'er Korevaar in Waterschap
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