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De jeugd in Apeldoorn heeft het redelijk

naar de zin. Maar in bepaalde buurten

zijn er problemen. Bovendien zijn er

trends die wijzen op een mogelijke ver-

slechtering van de leefsituatie van de

Apeldoornse jongeren.

Dit blijkt uit een groot

onderzoek dat de

gemeente dit voorjaar

hield onder ruim 7000

Apeldoornse jongeren

in de leeftijd van 12 tot

25 jaar. In de enquête werden vragen

gesteld over zaken als veiligheid, leefbaar-

heid en gezondheid. De gegevens gebruikt

het gemeentebestuur voor de verdere ont-

wikkeling van het jeugdbeleid.

Eleonora Hof (17), leerling van de Jaco-

bus Fruytierscholengemeenschap, deed

mee aan het onderzoek.  Ze woont zeven

jaar in de Apeldoornse wijk Osseveld.

Eleonora vindt dat er in de stad ,,niet veel"

is te doen. ,,Onze wijk is nog niet af. Er

zijn maar weinig winkels."

Maria den Haan (19) woont in de Maten.

Ze volgt een opleiding verpleegkunde in

Deventer. Wonen in Apeldoorn bevalt haar

goed. ,,Er is veel groen en veel natuur."

Uit de Apeldoornse Jeugdmonitor blijkt dat

er voor de meeste jongeren in de geme-

nte voldoende mogelijkheden zijn om op

een ,,veilige en prettige manier" op te

groeien. De situatie in Apeldoorn komt

wat dat betreft overeen met het landelijke

beeld. 

Toch is er een kantte-

kening. Als het aan-

komt op veiligheid,

leefbaarheid, gezond-

heid en welzijn zijn er

buurten waar verhou-

dingsgewijs vaker problemen zijn. Het gaat

daarbij om Anklaar, Sprenkelaar (Zeven-

huizen), het Staatsliedenkwartier, Vogel-

buurt (Zuid) en het centrum. Deze jonge-

ren zijn vaker dan anderen elders in de

gemeente het slachtoffer van vernieling,

bedreiging of mishandeling. Ook geven zij

het vaakst aan dat hun buurt de laatste

jaren sterk achteruit is gegaan. 

In de stad voelt Maria den Haan zich niet

onveilig. Toen ze pas met haar ouders en

zussen in de Maten kwam wonen, had ze

wel dat jongens op haar af kwamen.

,,Vooral buitenlanders. Die begonnen dan

te schelden." Maar dat is verleden tijd.

Van uit catechisatie gaat

Colofon
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Maria den Haan (l.) en Eleonora Hof hebben het in Apeldoorn naar hun zin, maar ze

plaatsen wel enkele kanttekeningen. Foto GtV



Eleonora Hof 's avonds gewoon op

de fiets naar huis. ,,Daar hebben mijn

ouders en ik geen problemen mee."

De Apeldoornse jongeren vertonen naar

eigen zeggen weinig crimineel gedrag. In

het onderzoek geeft 3 procent aan in de

afgelopen twaalf maanden een criminele

daad te hebben gepleegd. Uit politiegege-

vens blijkt overigens dat er meer aan de

hand is. De vaakst genoemde overtre-

dingen zijn vernielingen.

Opvallend is dat jongeren op steeds jon-

gere leeftijd crimineel gedrag gaan verto-

nen. Het begint al op een leeftijd van 10

jaar. Voor de SGP-fractie is dat reden om

te pleiten voor meer speelvoorzieningen

in de wijken en dorpen, aldus fractievoor-

zitter Henk van den Berge. ,,Dat verbetert

de leefbaarheid."

Ook moet er nog meer aandacht komen

voor de veiligheidsproblemen. ,,Het ver-

beteren van de veiligheid kost extra geld,

maar onze fractie vindt dat erg belangrijk",

zegt Van den Berge.

Maar er zijn meer maatregelen nodig. ,,Zo

blijkt bijvoorbeeld dat de opvang van met

name allochtone jongeren in de wijk

Zevenhuizen door jeugdwerkers duidelijk

een positief effect heeft. Er zijn daar nu

minder problemen met hangjongeren. Het

is daarom belangrijk om te onderzoeken

of deze aanpak kan worden uitgebreid."

Uit het jongerenonderzoek blijkt dat de

jeugd in de dorpen en het oosten van de

stad vooral ontevreden zijn over het aan-

tal voorzieningen in de buurt. De jongeren

in de dorpen geven bovendien aan dat zij

niet genoeg vrienden hebben, een signaal

dat ook vanuit Orden klinkt. 

Het is iets waar Eleonora en Maria geen

last van hebben. Via school en kerk heb-

ben de beide jongedames voldoende

vriendinnen. Af en toe bezoeken ze een

bijeenkomst van de SGP-jongeren in Apel-

doorn. ,,Als het onderwerp ons interes-

seert. Of gewoon voor de gezelligheid."

Nadeel van de stad vindt Maria dat de

huizen zo dicht op elkaar staan. ,,Er komt

ook steeds meer nieuwbouw." Eleonora

vindt dat ze in Apeldoorn ,,niet goed kan

winkelen." Als positieve punten noemt ze

de bibliotheek en het openbaar vervoer.

,,Voor een euro kun je de hele stad rond."

Uit het onderzoek komt ook naar voren

dat de Apeldoornse jeugd over het alge-

meen positief is over de contacten met

hun ouders. Maar er wordt wel gewaar-

schuwd dat de ouders steeds minder tijd

voor hun kinderen lijken te hebben.

De SGP vindt mede daarom dat er meer

aandacht moet komen voor het gezin.

,,Vanuit bijbels perspectief is dat ook erg

belangrijk. Het gezin is immers de hoek-

steen van de samenleving, maar het komt

mede door de problematiek van de twee-

verdieners steeds meer onder druk te

staan", stelt Van den Berge.

,,Veel veiligheidsproblemen en overlast

door jongeren hebben te maken met het

gezin. In een recent wetenschappelijk

onderzoek werd dat wederom aangetoond.

Daaruit bleek dat kinderen die uit een

minder warm gezin komen eerder slecht

gedrag vertonen. En dat heeft weer nade-

lige gevolgen voor de leefbaarheid in de

buurt."

Om het thema "gezin" in Apeldoorn op de

politieke agenda te zetten, vroeg de SGP

in de gemeenteraadsvergadering van no-

vember via een motie aan het college van

burgemeester en wethouders om uit te zoe-

ken of er in het gemeentelijk beleid knel-

punten met betrekking tot het gezin zijn.

,,Natuurlijk ligt de eerste verantwoordelijk-

heid voor de opvoeding bij de ouders,

maar de gemeente steekt veel geld in

onderwijs, jongerenwerk, voorzieningen

voor de jeugd, aanpak van de criminaliteit

en dergelijke. De vraag is of we dat wel

goed en efficiënt doen. Zo denken wij dat

er verbeteringen mogelijk zijn door een

nog betere samenwerking tussen onder

meer scholen, jongerenorganisaties en

politie. Jongeren die zich bijvoorbeeld

openlijk aan de leerplicht onttrekken, die-

nen harder te worden aangepakt", aldus

de SGP-fractievoorzitter.

De motie werd gesteund door CDA,

ChristenUnie en D66. Samen met de

SGP leverde dat 14 van de 39 stemmen

op. Onvoldoende dus voor een meerder-

heid, maar dat neemt niet weg dat de

SGP zich in blijft zetten voor de zorg voor

het gezin. Van den Berge: ,,Bij de verbe-

tering van de leefsituatie van Apeldoornse

jongeren moet ook de gezinsproblematiek

worden betrokken."

Riekelt Pasterkamp
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Fruytier-leerlingen pesten het minst
In het onderzoek zegt 46 procent van de ruim 7000 ondervraag-

de Apeldoornse jongeren dat ze niet gelovig zijn. Dat is overi-

gens hetzelfde beeld als landelijk. De meeste jongeren zijn pro-

testants-christelijk (30 procent). Verder is 13 procent rooms-

katholiek en 4 procent islamitisch.

In de dorpen is 43 procent van de jongeren protestants-christe-

lijk. De meeste islamitische jongeren zijn te vinden in Anklaar

(18 procent) en het Staatsliedenkwartier (16 procent). Bijna een

derde van de gelovige jongeren zegt dat het geloof veel in hun

leven betekent.

Een reden tot verontrusting is de dreigende verslechtering van

de gezondheid. Driekwart drinkt alcohol, een kwart rookt en

eveneens een kwart heeft softdrugs gebruikt. Een probleem zijn

voorts de slechte eetgewoonten. Bij de vraag naar spijbelen valt

op dat de leerlingen van de locatie Apeldoorn van de Jacobus

Fruytierscholengemeenschap dat het vaakst doen. Van hen

zegt 39 procent dat zij de afgelopen vier weken verschillende

lesuren hebben verzaakt vanwege vooral de tussenuren.

Ook op een ander vlak scoort de 'Fruytier' het hoogst, maar dan

in positieve zin. Op deze school worden de leerlingen namelijk

het minst gepest. Bij de locatie Uddel zegt 91 procent van de

jongeren dat zij nooit worden gepest, terwijl dat op de locatie

Apeldoorn 83 procent is.

De jeugdmonitor van Apeldoorn kan men downloaden en bekij-

ken via www.apeldoorn.nl (onder het kopje "feiten en cijfers").

Een bijeenkomst

van de SGP-jonge-

ren in Apeldoorn.

Bezoekers komen

uit interesse en

voor de gezellig-

heid. Foto GtV
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Veiligheid is belangrijk. Bij de behandeling

van de algemene beschouwingen begin

november kwam dit onderwerp dan ook

aan de orde. Er werd besloten om 76.000

euro extra te besteden aan onder andere

de projecten jongeren en criminaliteit, de

veilige school en veiligheid in de binnen-

stad.

De SGP stond hier van harte achter. De

bescherming van de burger behoort vol-

gens de Bijbel immers tot de belangrijkste

overheidstaken. 

De vraag is wel of de uitgaven voor veilig-

heid de komende tijd niet ter discussie

komen te staan, want Apeldoorn moet de

broekriem behoorlijk aanhalen. Er moet in

totaal voor ongeveer 8 miljoen euro wor-

den bezuinigd.

Defractie wil voorkomen dat de raad gaat

snoeien in de gelden voor veiligheid.

Daarom diende de SGP in de raad van

eind november bij de eerste bezuinigings-

discussie een amendement in om de uit-

gaven voor veiligheid bij de bezuinigingen

te ontzien.Ook voor de uitgaven voor

sociaal zwakkeren was terecht al zo'n 

uitzondering gemaakt. Helaas kreeg het

amendement geen meerderheid. De SGP

zal zich echter in blijven zetten voor een

goede veiligheid.

Bij de bezuinigingen bestaat het gevaar

dat de gemeente zijn financiële proble-

men deels probeert op te lossen door te

zoeken naar extra inkomsten. Een voor

de hand liggende mogelijkheid is dan een

flinke verhoging van de onroerendezaak-

belasting (OZB).

De SGP wil dit voorkomen, omdat de

lasten voor de burgers toch al zo sterk

toenemen. Bovendien dient de gemeente

zelf de tering naar de nering te zetten.

In de raad van begin november bij de

algemene beschouwingen diende onze

fractie daarom een motie in met het ver-

zoek om de komende jaren de OZB

slechts zeer summier te verhogen.

Gelukkig werd deze motie aangenomen

met 28 stemmen voor en 11 tegen.

Actie uit de fractie

Apeldoorn gaat zijn beleid voor coffee-

shops -waar de verkoop van softdrugs

wordt gedoogd- iets veranderen. Nu

mogen er in het stadscentrum

maximaal zes coffeeshops

zijn. De vergunningen zijn

echter niet allemaal uitgege-

ven, want er zijn er vijf. Buiten

het centrum is de vestiging

van coffeeshops op dit

moment niet toegestaan.

Het college van burgemeester

en wethouders wilde eerst het

maximum aantal van zes

handhaven, maar dat is onder

druk van een meerderheid

van de gemeenteraad -waar-

onder de SGP- teruggebracht

naar vijf. Bovendien wilde

B&W de vestiging van twee coffeeshops

buiten het centrum toestaan. Dat is geluk-

kig verminderd tot één.

Het aangepaste voorstel van het college

is nu dat er in Apeldoorn maximaal vijf

coffeeshops mogen zijn, waarvan één bui-

ten het centrum. Het ziet er naar uit dat er

in de raad wel een meerderheid voor dit

voorstel is.

De SGP is met de aanpassingen niet

gelukkig. De vermindering van het maxi-

mum aantal is weliswaar een stap in de

goede richting en sluit ook aan op het lan-

delijke beeld, maar onze fractie zou veel

verder willen gaan. Het liefst willen wij alle

coffeeshops sluiten, vanwege onder meer

de verslavende werking van softdrugs.

Om die reden is onze fractie ook sterk te-

gen het voorstel om een coffeeshop buiten

het centrum toe te staan. Een vestiging

buiten het centrum bemoeilijkt immers het

toezicht op coffeeshops en vergemakke-

lijkt de aanschaf.

Ook bezuinigingen op veiligheid

SGP wil coffeeshops liefst sluiten

Apeldoorn staat voor

een ingrijpende om-

buiging. De gemeente-

raad moet de komen-

de maanden bepalen

hoe er circa 8 miljoen

euro kan worden

bezuinigd. Het wordt dan ook een

spannende tijd. 

Het college van burgemeester en wet-

houders presenteert volgende maand

zijn bezuinigingsplannen, waarna er een

inspraakronde volgt. In de raad van

april moeten de bezuinigingen dan wor-

den vastgesteld. 

Voor de SGP vormen de bijbelse begin-

selen de leidraad bij de ombuigingen.

Dat betekent dat kerntaken van de over-

heid zoals veiligheid, zorg voor de

zwakkeren en zorg voor het milieu 

worden ontzien. Ons uitgangspunt is dat

Apeldoorn veilig, sociaal en groen moet

blijven.

Bij het zoeken naar bezuinigingsposten

zal de SGP vooral kijken naar taken waar

de overheid een kleinere rol of zelfs

helemaal geen rol moet hebben. Welke

dat zijn? Denk bijvoorbeeld aan de

enorme subsidies voor sport en cultuur.

Is het logisch dat Apeldoorn daar vele

miljoenen in steekt? Wij vinden van niet.

In het kader van de bezuinigingen zou

het goed zijn als het hele subsidiebeleid

nog eens onder de loep wordt genomen.

We moeten af van de huidige praktijk,

waarbij de rekening van allerlei activitei-

ten bijna automatisch bij de overheid

wordt neergelegd.

Voor ons zijn de belangrijkste bezuini-

gingsposten de uitgaven die strijdig zijn

met de bijbelse beginselen. Want ook

voor de overheid geldt: vrees God en

houd Zijn geboden want dit betaamt alle

mensen.

Dus uitgaven voor zondagsport en voor

gelegenheden waar bijvoorbeeld pop-

groepen optreden kunnen -wat de SGP

betreft- worden geschrapt. Velen in de

raad zullen daar anders over denken,

maar wij dienen er in alle eerlijkheid en

bewogenheid op te wijzen dat de bijbel-

se waarden en normen centraal moeten

staan. Alleen die zullen onze samenle-

ving immers tot zegen zijn.

Graag willen wij u namens de fractie

een gezegende Kerst en een goede

jaarwisseling toewensen.

Henk van den Berge

SGP-fractievoorzitter

Ter kennisname

De coffeeshop bij het station. 
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Apeldoorn gaat op voorstel van de SGP-

fractie extra aandacht schenken aan de

geboorte van de baby van prins Willem-

Alexander en prinses Máxima. Binnenkort

hoopt de prinses te bevallen. Voor burge-

meester De Graaf was dat reden om de

Apeldoorners op te roepen om dan mas-

saal te vlaggen. 

De SGP vindt de geboorte van de eerste

baby van de prins en prinses een reden

om nog iets extra's te doen. Apeldoorn

heeft immers mede dankzij paleis Het Loo

een koninklijke uitstraling. Dat mag nu

best worden benadrukt. Onze fractie

vroeg daarom in de raadsvergadering van

eind november steun voor een aantal

ideeën. We zouden bijvoorbeeld scholie-

ren een mok of glas kunnen geven, met

daarop de geboortedatum en de naam

van de baby of met een afbeelding van de

baby met de prins en prinses.

Een idee was ook het maken van een

speciale geboortepenning. Bovendien

zouden er speciale Apeldoornse zilveren

munten voor verzamelaars kunnen worden

gemaakt. Een ander voorstel was een feli-

citatieregister dat dan in combinatie met

een origineel cadeau aan de koninklijke

baby en prins Willem-Alexander en prin-

ses Máxima kan worden gegeven.

Het SGP-voorstel werd zonder discussie

direct door het college van burgemeester

en wethouders en de raad overgenomen.

Het felicitatieregister komt er en met de

andere ideeën gaat het college aan de

slag. We hopen dat het resultaat er mag

zijn.

Graag willen wij u oproepen om onze

aanhankelijkheid aan het Koninklijk Huis

te betuigen door na de geboorte te vlag-

gen en het felicitatieregister te onderteke-

nen. Het belangrijkste is natuurlijk dat de

geboorte goed mag verlopen en dat

bovenal de Heere Zijn zegen aan de

koninklijke familie schenkt.

Henk van den Berge

Extra aandacht voor koninklijke baby

In de raadsvergadering van eind novem-

ber stonden drie verkeerspunten op de

agenda. Eén punt ging over het verkeers-

beleid en twee punten over de uitwerking

van dat beleid.

Het beleidspunt betrof een voorstel om

het verkeersbeleid, zoals dat drie jaar

geleden in de zogenaamde verkeerskaart

is vastgelegd, te actualiseren. In feite

hebben de huidige coalitiepartijen dat al

met elkaar afgesproken bij de college-

onderhandelingen. Het gaat hierbij vooral

om een aanpassing van het beleid ten

aanzien van het autoverkeer.

Het is de bedoeling om het gebruik van

de 'Ring' (Laan van Zevenhuizen, Laan

van Erica, Laan van Westenenk,

Jachtlaan, Zwolseweg en wat er tussenin

ligt) te stimuleren. Verder wil men de

zogenaamde 'binnenring' of 'parkeerring'

op de kaart zetten. Eigenlijk is dit een

route om de binnenstad van Apeldoorn

heen, als verbindende schakel tussen de

vier parkeergarages.

De SGP is hier al veel langer voorstander

van, om er zo voor te zorgen dat het auto-

verkeer door de woonwijken afneemt. Wij

hebben daarom met dit voorstel ingestemd.

Verder was aan de orde de concrete aan-

pak van een drietal knelpunten op de

Ring. Het grootste knelpunt dat men wil

aanpakken is de Laan van Zevenhuizen,

van de Vlijtseweg tot de Sleutelbloem-

straat. Dit stuk wil men vierbaans maken

en de kruispunten verruimen. Tevens wor-

den de verkeersregelinstallaties ver-

nieuwd, en op elkaar afgestemd. Hier

staan wij helemaal achter.

Het tweede knelpunt betreft het kruispunt

Europaweg - Laan van Westenenk - Laan

van Spitsbergen. Hier wil men het kruis-

punt verruimen (meer opstelvakken), om

zo een snellere doorstroming te bevorde-

ren. Ook hier hebben wij mee ingestemd.

Het derde punt betreft het kruispunt bij De

Naald. Hier hebben we niet mee inge-

stemd, sterker nog, we hebben geprobe-

rd om het te schrappen. Reden hiervoor

was vooral het feit dat er geen geld voor

is. Het is naar onze mening dan niet juist

om al wel een principebesluit te nemen

om het aan te pakken. Daarbij komt dat

het kruispunt op dit moment eigenlijk nog

geen knelpunt vormt. Op de Zwolseweg

staat weliswaar in de spits af en toe een

file, maar die wordt veroorzaakt door ver-

derop gelegen kruispunten. Die worden

binnenkort aangepakt. Dus laten we dat

eerst eens afwachten en De Naald pas op

de schop nemen, als het echt nodig is, en

als er geld voor is. Ons amendement

kreeg echter onvoldoende steun. 

Het derde agendapunt ging over het

zogenaamde Tariefexperiment, ofwel de

Pluskaart in de stadsbus. Al twee jaar

lang kost een retourtje met de stadsbus

slechts 1 euro. Dat blijkt extra passagiers

op te leveren. Het voorstel was om dit

experiment met een jaar te verlengen (tot

eind 2004). Ook hier hebben we van harte

mee ingestemd.

Evert Mulder

Aanpak van knelpunten bij verkeer

Prins Willem-Alexander en prinses Máxima hopen binnenkort een baby te krijgen.

Apeldoorn wil daar extra aandacht aan geven. Foto RD
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Uit het woningbouwprogramma dat

deze zomer werd besproken, bleek dat

er op dit moment relatief weinig wo-

ningen worden gebouwd, maar dat er

voldoende in de ontwerpfase zitten. 

Door het college werd voorgesteld vooral

koopwoningen te bouwen in de duurdere

sector. Daar zou veel vraag naar zijn.

Door de SGP is er juist op aangedrongen

om meer in de goedkopere sector te bou-

wen (zowel koop- als huurwoningen). Ze-

ker nu het economisch wat minder gaat,

zal daar juist meer behoefte aan zijn.

Verder bleek dat er op dit moment vooral

dure appartementen worden gebouwd

(bijvoorbeeld bij het station), maar dat de

verkoop daarvan tegenvalt. Desondanks

blijken er ook nog veel woonappartemen-

ten in de ontwerpfase te verkeren. Onze

fractie heeft er op aangedrongen om dit

voor een deel alsnog om te zetten naar

een ander type woning, waar wel behoef-

te aan bestaat, namelijk de zogenaamde

stadswoning (relatief kleine, geschakelde

woningen).

De komende jaren (vanaf eind 2004 tot

2006) zal er vooral flink worden uitge-

breid: in Zuidbroek en in Zonnehoeve.

Daarnaast heeft er ook inbreiding plaats,

bijvoorbeeld rondom de Prins Willem

Alexanderlaan (het oude Sparta-terrein)

en in Zuid (de Vogelbuurt en in De Heze).

Woningbouwcorporaties

In de vergadering van oktober is de raad,

met instemming van de SGP, akkoord

gegaan met de zogenaamde prestatieaf-

spraken die wethouder Gutteling (PvdA)

heeft gemaakt met de woningbouwcorpo-

raties. De gemeente en de corporaties

hebben afgesproken hoe ze tot 2010 zul-

len samenwerken om de in de woonvisie

omschreven doelen te realiseren.

In de afspraken is onder andere vastge-

legd dat de woningbouwcorporaties

ervoor zorgen dat de voorraad sociale

(= goedkope) huurwoningen op peil blijft.

Bovendien moet de gemeente ervoor zor-

gen dat er voldoende goedkope grond be-

schikbaar komt om dit type woningen te

bouwen. Verder zullen de woningbouw-

corporaties woningen bouwen voor speci-

fieke doelgroepen, waaronder ouderen en

zorgbehoevenden (met name in de buurt

van zorgcentra). Ook dragen de corpora-

ties bij om bedrijventerreinen in de

Kanaalzone, die vaak vervuild zijn,

geschikt te maken voor woningbouw.

Dorpen

Ook over woningbouw in de dorpen zijn

kortgeleden besluiten genomen. In een

beleidsnotitie zijn, voor alle dorpen geza-

menlijk, algemene regels vastgelegd over

de aantallen en soorten huizen die

gebouwd mogen worden. Het totale aan-

tal woningen dat tot 2020 in het buitenge-

bied gebouwd mag worden, is vastgelegd

op 870. Dit is naar verwachting meer dan

wat er nodig is om in de woningbehoefte

van de eigen dorpsbewoners te voorzien.

De extra woningen komen in die dorpen,

waar groei nodig is om de basisvoorzie-

ningen (winkels, scholen, verenigingen,

kerken, en dergelijke) in stand te houden.

Er zal vooral ook worden gebouwd voor

ouderen en voor 'starters' (jongeren).

Verder zal gezocht worden naar mogelijk-

heden om de huizen in de dorpen 'vast' te

houden voor de eigen bewoners. Afge-

sproken is dat, net als in Apeldoorn, ook

in de dorpen eerst gezocht zal worden

naar inbreidingslocaties, en pas als die er

niet (meer) zijn, naar uitbreidingslocaties.

Dorpsvisie

Met deze algemene richtlijnen als basis,

wordt de komende jaren per dorp een spe-

ciale dorpsvisie opgesteld. Hierin wordt

eerst een beeld geschetst van het dorp en

van de bevolking(sgroei). Van daaruit

wordt toegewerkt naar een toekomstbeeld

(in 2015). Hierin wordt aangegeven waar-

aan behoefte bestaat voor wat betreft

woonhuizen, voorzieningen en bedrijven.

Deze dorpsvisies vormen weer de basis

voor nieuwe bestemmingsplannen. Niet al-

leen de dorpsraden, maar ook individuele

dorpsbewoners kunnen hun zegje doen

tijdens de bewonersavonden die belegd

worden om de ideeën te toetsen.

De dorpsvisie voor Klarenbeek is inmiddels

al klaar en aan die voor Hoenderloo wordt

gewerkt. In Beekbergen en Lieren zijn de

eerste besprekingen gestart. In 2004 wordt

begonnen in Uddel en Loenen. 

Evert Mulder

Meer woningbouw in Apeldoorn en de dorpen

In Apeldoorn moet de woningbouw fors omhoog. Op de foto is men in de wijk Woudhuis nog

druk aan de slag. Foto GtV

In de vorig jaar door de gemeenteraad vastgestelde woonvisie werd het

Apeldoornse woningbouwprogramma voor de komende tien jaar aangegeven. 

Belangrijke conclusies waren:

· flink bouwen om in de behoeften te voorzien (8000 woningen in tien jaar);

· groot deel van de nieuwe woningen moet geschikt zijn voor ouderen;

· voldoende ruimte creëren voor 'particulier opdrachtgeverschap', dat wil zeggen: 

toekomstige bewoners bepalen zelf hoe het huis er uit komt te zien;

· groot deel van de bestaande huurwoningen verkopen, om zo geld te verwerven om  

weer voldoende nieuwe, goedkope huurwoningen te bouwen.

Woonvisie Apeldoorn
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Rond (en in) Apeldoorn staan veel boer-

derijen. Een aantal daarvan is aangemerkt

als monumentaal. Deze hebben veelal

geen agrarische functie meer.

Woldhuis nummer 13 is van oorsprong een

dubbele boerderij met twee woongedeeltes

en een dubbel bedrijfsgedeelte onder een

kap. Sporen hiervan zijn nog te zien in de

achtergevel.

Deze boerderij van het zogenaamde hal-

lenhuistype is gebouwd rond 1840 en ver-

bouwd omstreeks 1900. Dit type boerderij

kenmerkt zich net als veel middeleeuwse

kerken door hun driebeukige opzet. Een

brede en hoge middenbeuk en twee smal-

le en lage zijbeuken. Het is het meest voor-

komende boerderijtype op de Veluwe. In

het geval van Woldhuis 13 zijn het de 

raampartijen met de wat gotisch aandoen-

de vensters, die deze boerderij zo bijzon-

der maken.

Woldhuis 13 ligt op het landgoed het

Woudhuis, nabij de Zutphensestraat aan

de noordoostzijde van de A50, de snelweg

Arnhem-Zwolle. De aangrenzende en bijna

voltooide Apeldoornse woonwijk is vernoemd naar het Woudhuis.

Het Woudhuis ligt in feite op de overgang van het Veluwemassief

en de IJsselvallei. 

Het landgoed is ongeveer 250 hectare groot. De rijksweg A50

scheidt de woonwijk en het landgoed van elkaar. Alleen via de weg

Woudhuizermark zijn ze met elkaar ver-

bonden.

Het landgoed kent een lange historie. Meer

dan 600 jaar geleden vestigden de eerste

pioniers zich in deze omgeving. In de

Middeleeuwen was het land in bezit van

geestelijken uit Deventer.

In 1582 kwam het Woudhuis door schen-

king in handen van het St. Catharinagast-

huis in Arnhem. Sinds die tijd zijn er voort-

durend mensen 'bezig' geweest met de vor-

ming van het landschap. Zo werd het land-

goed opgedeeld in een oostelijk en weste-

lijk deel.

In 1776 bouwt de familie Van Pallandt het

"Pallandts Woudhuis", de huidige boerderij

Meijerink. Een halve eeuw later komt het

oostelijk deel in bezit van luitenant-gene-

raal Cort Heyligers. 

Het westelijk deel wordt in 1860 gekocht

door de familie Tutein Nolthenius die daar-

op de villa "Het Woldhuis" bouwt. In dit

landhuis, met als adres Woldhuis 15, is

anno 2003 de Stichting Veldwerk

Nederland gevestigd.

In 1964 weet de gemeente Apeldoorn het oostelijk deel van het

landgoed te kopen. In 1975 volgt het overgrote deel van het

westelijk deel. Alleen een stuk van ongeveer 60 hectare ont-

breekt nog.

Riekelt Pasterkamp

Woldhuis

Krek de plek

Woldhuis  13 
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De nieuwe tarieven voor het ophalen

van afval zorgen in Apeldoorn voor

beroering. Het systeem van diftar

-differentiatie van tarieven- gaat vol-

gende maand van start, maar het laat-

ste woord daarover is nog niet gezegd.

De gemeenteraad heeft besloten het

systeem diftar voor de afvalstoffenheffing

in te voeren. In de eerste plaats vanwege

het principe 'de vervuiler betaalt'. Dat wil

zeggen dat degene die meer afval produ-

ceert, ook meer moet betalen. Daarnaast

vanwege het feit dat een financiële prikkel

nu eenmaal meer aanspoort om minder

afval te produceren dan alleen mooie

woorden. Om deze redenen is de SGP

voor invoering van diftar.

Opzet diftar

Bij de opzet van diftar is gekozen voor

een combinatie van volume van de afval-

container en het aantal keren dat deze

aan de weg wordt gezet. Als u een keer

overslaat, hoeft u voor die keer niet te

betalen. Als uw container maar half vol zit,

kunt u er dus voor kiezen om hem aan te

stampen en nog twee weken te laten

staan. U kunt ook voor een kleinere con-

tainer kiezen. Etensresten mogen zowel

in de grijze als in de groene container; dat

geeft wat flexibiliteit. Het tuinafval moet

uiteraard in de groene.

Voor het laten legen van een grote contai-

ner van 240 liter betaalt u 5,07 euro per

keer en voor een kleine van 140 liter 3,21

euro. Hierbij gaat het om het variabele

deel van de afvalstoffenheffing. Daarnaast

betaalt ieder huishouden een vast bedrag,

onder andere omdat de huisvuilauto

sowieso moet rijden, ook al zet u uw con-

tainer niet aan de weg. Deze vaste com-

ponent is afhankelijk van de grootte van

het huishouden (130,50 euro per jaar voor

één persoon, 147,10 euro voor twee per-

sonen en 163,70 euro voor meer dan

twee personen).

Discussie

De invoering van diftar houdt de gemoe-

deren bezig. Tijdens de behandeling in de

gemeenteraadscommissie van september

werd door met name ouderen naar voren

gebracht dat zij te veel gaan betalen, om-

dat hun container vaak niet vol is. De grij-

ze container een keer niet aan de weg zet-

ten lukt volgens hen niet, want daarvoor

hebben ze weer teveel afval. En de groe-

ne een keer over laten slaan willen ze

niet, omdat dat te veel zou gaan stinken.

Om aan deze terechte kritiek tegemoet te

komen, heeft de SGP, samen met

GroenLinks, een amendement ingediend

om ook kleine containers, van 80 liter,

beschikbaar te stellen, met daaraan

gekoppeld een laag tarief van 2,10 euro.

Dit amendement kreeg helaas geen meer-

derheid, omdat vooral de grote fracties

aanhikten tegen de aanschafkosten van

deze 80 liter containers.

Verder heeft onze fractie een motie inge-

diend om een deel van de kosten die nu

nog in het vaste tarief zitten, vanaf 2005

op te nemen in het variabele deel.

Immers, alleen de variabele component

(het aantal keren dat een container aan

de weg staat) stimuleert de burger om

minder afval te produceren. Deze motie is

door een grote meerderheid van de

gemeenteraad aangenomen.

De invoering van diftar bij de hoogbouw

(onder andere flats) loopt niet zo soepel

als bij de laagbouw. Er wordt hard

gewerkt om de kinderziektes te verhelpen.

Overigens zullen hoogbouwbewoners er

qua kosten waarschijnlijk het meest op

vooruitgaan. Omdat zij geen tuinafval

hebben, produceren ze minder afval. Na 1

januari betalen ze alleen nog voor het vuil

dat ze zelf produceren, namelijk 84 euro-

cent per zak die ze in de afvalzuil bij de

flat deponeren.

Minder afval

De gemeente gaat er vanuit dat de invoe-

ring van diftar de burgers ertoe aanzet om

gemiddeld 20 procent minder afval te pro-

duceren. U vraagt zich waarschijnlijk af

hoe men dat dan gedacht had. Hoewel ze

momenteel nog niet allemaal zijn inge-

voerd, worden de volgende mogelijkhe-

den genoemd.

Als eerste het papier en glas beter apart

houden en in de oudpapierdoos en in de

glascontainer doen. De tweede mogelijk-

heid is het zelf composteren: hiervoor

kunt u binnenkort voor een laag bedrag

per jaar een compostainer of biocom

huren. Vervolgens de zogenaamde retou-

rettes, waar je onder andere lege melk-

en sappakken gratis kunt inleveren. Op

onder meer De Mheen is al zo'n retouret-

te; het is de bedoeling dat die op veel

meer plaatsen in de stad komen.

Evaluatie

In de raad is afgesproken dat het diftar-

systeem begin 2005 geëvalueerd zal wor-

den. De SGP zal dan vooral kritisch kijken

of het nieuwe systeem wel goed functio-

neert. Het gaat er daarbij onder andere

om of de gemeente genoeg mogelijkheden

biedt om het afval beter te kunnen schei-

den. Verder zullen we beoordelen of diftar

al dan niet heeft geleid tot meer zwerfvuil.

En ook of het nieuwe systeem -gemiddeld

genomen- inderdaad goedkoper uitpakt

voor de burger, want dat is beloofd.

Deze punten zijn voor onze fractie van

groot belang bij de beoordeling begin

2005. Dan zal blijken of diftar goed werkt

of dat er veranderingen nodig zijn.

Evert Mulder

Laatste woord over diftar nog niet gezegd

De invoering van het diftarsysteem voor het ophalen van huishoudelijk afval zorgt in Apel-

doorn voor beroering. Foto GtV



8



9

Twee maanden zit hij in het algemeen

bestuur van het waterschap Veluwe.

Niet namens de SGP, maar wel als

SGP'er. Geboren in Gouda, opgegroeid

in Uddel, woonachtig in

Elspeet, studerend in Twente.

Aan de tand gevoeld: Willem

Korevaar. ,,Soms moet je met

de vuist op tafel."

Wat is een waterschap?

,,Een waterschap is een be-

stuurslaag, net als provincie 

en gemeente. Het waterschap

zorgt voor de juiste hoeveelheid

water voor het juiste doel op de

juiste plek. Voor waterkwaliteit,

waterkwantiteit en waterke-

ringen."

Waarom wil iemand in het

waterschap?

,,Vanuit mijn studie Bestuurs-

kunde vind ik het bestuurswerk

leuk. Natuurorganisaties en

agrariërs hebben daar conflic-

terende belangen. Het is een

uitdaging om op een goede

manier een tussenweg te 

vinden. De 'groenen' zijn soms

erg dominant."

Maakt het uit: een SGP'er of

GroenLinks'er in het waterschap?

,,Zeker. De belangen van agrariërs en

natuurbeheerders conflicteren soms. De

'groenen' geven prioriteit aan beekherstel,

de 'boeren' aan peilbeheer. Soms moet je

dan met de vuist op tafel… niet letterlijk,

hoor."

Boeren en natuur - water en vuur? 

,,Nee, dat valt reuze mee."

Na 'Wilnis' gaan er stemmen op om de

waterschappen op te heffen.

,,Ben ik niet voor. Bij het waterschap zit

veel specialistische kennis. Water is nu

een hot item. Als de aandacht wegzakt, is

het gevaar groot dat de taken van het

waterschap ondersneeuwen. De provincie

moet het daarom niet overnemen. Die

heeft al genoeg te doen."

Wat kan beter?

,,Een boer met een koophuis, een stuk

land en bedrijfsgebouwen krijgt nu vier

aanslagbiljetten: ingezetene, gebouwd,

bedrijfsgebouwd en ongebouwd. Dat moet

in één keer. Bovendien kunnen de verkie-

zingen beter. Iedereen die een beetje

bekend is, maakt grote kans te worden

gekozen."

Verrast door je verkiezing?

,,Ja, ik had niet verwacht dat ik als twe-

de van zeven kandidaten zou eindigen.

Dat was een verrassing."

Wat levert het op?

,,Ik dacht… 1800 euro? 'k Weet het niet

precies. Rijk word je er niet van, 't is

meer de vergoeding van een vakantie-

baantje."

Wat moet je ervoor doen?

,,Een keer in de twee maanden een ver-

gadering van het algemeen bestuur en

een keer in de twee maanden een com-

missievergadering. Soms een informatiea-

vond of een vooroverleg."

Hoogtepunt in je water-carriere?

,,Ik zit er nog maar twee maanden in...

De beëdiging was wel een

hoogtepunt."

Grootste blunder in je leven?

,,Ik heb vroeger de dure viool

van mijn zusje een keer laten

stuiteren, dat heeft me heel veel

geld gekost."

Wat pik je uit ongeadresseerd

drukwerk?

,,Helemaal niks, allemaal van die

voor mij nutteloze reclamedingen.

Waarschijnlijk dat er dan nog wel

eens iets interessants tussen door-

glipt, maar dat is dan pech."

Materialistisch?

,,Bijna iedereen is materialistisch, ik

dus ook. Ik koop ook niet alleen de

noodzakelijke dingen, lijkt me voldoen-

de om materialistisch genoemd worden."

Hoe lang sta je 's morgens voor de 

spiegel?

,,Niet meer dan vijf minuten. Mijn haar

moet natuurlijk wel goed zitten. Voor de

rest heb ik de spiegel bijna niet nodig. Af

en toe kijken of ik hetzelf wel ben."

Wat spreekt je aan in de SGP?

,,De partij heeft duidelijke standpunten,

heldere koers. Een partij die staat voor

zijn mening. Alleen dat van die vrouwen…

dat moeten ze nog eens goed uitleggen.

Te vaak wordt dit nogal simpel afgewim-

peld. Ook vrouwen kunnen erg goed

besturen of een politieke carriere hebben.

Vind ik."

Beste politicus?

,,Qua vakkennis: minister Donner van

Justitie, maar die wil nog wel eens door-

schieten met zijn kennis. De boodschap is

niet altijd duidelijk bij de beste man."

Beste SGP'er?

,,Van der Staaij. Die is tenminste nog niet

zo oud."

Welke bijbelse figuur spreekt je het 

meest aan?

,,Salomo, die had echt veel wijsheid."

Gerard ten Voorde

Aan de tand gevoeld...

Willem

Korevaar

De 'groenen' 

zijn soms erg

dominant

Foto GtV

De 'groenen'

zijn soms erg

dominant



Misschien vindt u het interessant om iets

meer te weten over de gemeenteraad. Als

u informatie zoekt over vergaderingen dan

kunt u dat vinden op de pagina's van de

gemeente Apeldoorn in Weekend Totaal

of op de nieuwe website van de gemeen-

teraad (www.apeldoorn.nl/gemeenteraad).

Hier staat het vergaderschema van de

gemeenteraad en de raadscommissies

Ruimtelijke Ontwikkeling (RO),

Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) en

Leefomgeving, Bestuur en Middelen

(LBM). Ook worden de agendapunten ver-

meld. Op de website staat verder bijvoor-

beeld informatie over de negen politieke

partijen in de gemeenteraad en tevens

worden de 39 raadsleden via interviews

aan u voorgesteld.

De raads- en commissievergaderingen

zijn openbaar. Tijdens schorsingen of na

afloop is er vaak gelegenheid om de

SGP-fractieleden aan te schieten. Wij

stellen dat zeker op prijs. Tot de SGP-

fractie behoren behalve de raadsleden

Henk van den Berge en Evert Mulder ook

de commissielden David van As, Hans

Leune en W. den Otter. De verdeling over

de commissies is als volgt:

- RO (onder andere ruimtelijke ordening,

woningbouw en economische zaken):

Henk van den Berge, Hans Leune en

Evert Mulder;

- MO (sociale zaken, onderwijs, cultuur,

sport, en dergelijke): David van As en

Henk van den Berge;

- LBM (onder meer veiligheid, verkeer, mi-

lieu en financiën): David van As, Henk van

den Berge, Evert Mulder en W. den Otter.

Op de maandagavond voorafgaand aan

een raadsvergadering is er fractie-overleg

in de fractiekamer in het stadhuis. Als u

iets heeft, bent u van harte welkom.

Als u contact met ons wilt, dan kunt u bel-

len, schrijven of mailen.
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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!

Informatie over de gemeenteraad

De SGP-fractie

(v.l.n.r.): commissie-

lid W. den Otter,

Gerard ten Voorde,

raadslid Evert

Mulder, fractievoor-

zitter Henk van den

Berge, commissie-

leden David van As

en Hans Leune,

Riekelt Pasterkamp,

Peter Bronkhorst en

Johan Stufken.

De komende periode vergadert de

gemeenteraad op D.V. de volgende

donderdagavonden: 18 december, 29

januari, 19 februari en 25 maart.



We mogen terugzien op een goede leden-

vergadering. Op woensdag 24 september

meldden zich ruim twintig leden en belang-

stellenden voor de lezing van Richard

Donk, buitenlandredacteur van het RD,

over het thema 'Honger in Afrika'. 

Indrukwekkend waren de beelden die wer-

den getoond. Om stil van te worden. De

cijfers spraken voor zich: beneden de

Sahara lijdt bijna de helft van de bevolking

aan structurele hongersnood. Er heerst

een nijpend gebrek aan voedsel.

Als oorzaken noemde Richard burgeroor-

logen, corruptie, droogte of overstroming-

en, ontbossing en besmetting door aids.

Richard was somber over mogelijke op-

lossingen. De nood en uitzichtloosheid

noemde hij groot. Toch ontslaat het ons

niet aan onze verplichting tot het bewijzen

van barmhartigheid. Wat geven wij van

onze overvloed? Bij concrete hulpverle-

ning kan worden gedacht aan de hulp bij

het verbeteren van de economie en het

moderniseren van de landbouw. Maar ook

aan hulp bij bestrijding van aids. 

Partijdag

Om geen aparte ledenvergadering in no-

vember te houden ging de vergadering

akkoord met het bestuursvoorstel de leden

in oktober de voorlopige kandidatenlijst

van het hoofdbestuur met de groslijst aan

de leden toe te sturen. Deze zijn dan in

de gelegenheid bij het bestuur wijzigingen

in te dienen. De lijst is op 24 oktober naar

de leden gestuurd. Naast de door het

hoofdbestuur opgestelde aanbeveling van

acht kandidaten met Belder als nummer

één, adviseerde het bestuur twee namen

die ook op de ledenvergadering van 24

september zijn genoemd aan de lijst toe

te voegen, namelijk de heren H. J. Hoog-

lander en H. F. Massink. De minimale

reacties van de leden gaven het bestuur

geen aanleiding tot het aanbrengen van

een verandering in het voorstel.

Europese verkiezingen

De landelijke SGP-partijdag is op D.V. 28

februari 2004. Aangezien de partijdag al-

tijd binnen de voorjaarsvakantie valt, zal

de kiesvereniging voorstellen om deze dag

naar een andere datum te verplaatsen.

Op D.V. 18 februari 2004 houden we als

kiesvereniging Apeldoorn onze jaarver-

gadering.
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Van de SGP-verenigingen

De rol van Nederland als kennisland in de

ICT-sector wordt steeds kleiner. ,,De ken-

nis en kunde is tegenwoordig meer aan-

wezig in landen zoals India.” Dat zei 

J. Baan tijdens een SGP-jongerenbijeen-

komst in Apeldoorn op vrijdag 21 novem-

ber 2003. De oprichter en voormalig eige-

naar van Baan Company en het Gelderse

SGP-statenlid N. Zondag gingen in op de

ontwikkelingen in de ICT.

Baan verwacht dat er een doorbraak op

komst is in het gebruik van de technische

mogelijkheden op ICT-gebied. Deze

mogelijkheden liggen klaar, maar de maat-

schappij is er nog niet aan toe. ,,Met de

ontwikkeling denk ik vijf jaar verder, maar

wanneer de doorbraak er zal zijn kan ik

niet zeggen.” 

Stemmen via internet gaat Zondag veel te

ver, want ,,dat lokt manipulatie uit." De

SGP loopt niet vooraan in de stimulering

van ICT in de maatschappij. De partij zal

initiatieven om bijvoorbeeld internet veili-

ger, vertrouwder en schoner te maken, 

stimuleren. 

De negatieve kanten van de ICT-mogelijk-

heden mogen niet onderschat worden, zo

benadrukte Zondag. ,,Satan probeert ook

de ICT te verwoesten, zoals hij dat al met

zoveel andere dingen gedaan heeft.”

Baan vindt het een voorrecht dat er nog

mogelijkheid tot afzondering is, naast de

dagelijkse beslommeringen. Hij ziet een

kans voor de christelijke achterban om de

leegte in de samenleving op te vullen.

,,Waarom moet het vacuüm van eenzaam-

heid worden opgevuld met de kroeg, wan-

neer een kerk ook plaats kan bieden?” 

Het forum -onder leiding van journalist

Riekelt Pasterkamp- was direct geslaagd

door de humoristische toonzetting.

Helemaal toen Baan aangaf niet te weten

wat voor mobiele telefoon hij had. ,,Moet

je aan mijn kinderen vragen.” En hoeveel

bits gaan er in een kilobyte: ,,Duizend?"   

Baan stelde: ,,Zonder ICT zou leven op

aarde niet mogelijk zijn", waarbij Zondag

bevestigde dat ICT inderdaad ,,niet meer

weg te denken valt."

De volgende avond van SGP-Jongeren

Apeldoorn staat op de agenda voor D.V.

medio februari 2004, waarin ingegaan

wordt op de invloed van de media op poli-

tiek en maatschappij.

Gerrit Stufken

Sprekers Baan en Zondag bij SGP-jongeren

Nieuws van de kiesvereniging Apeldoorn

In het forum -onder leiding van journalist Riekelt Pasterkamp ( l.)- spraken J. Baan (m.)

en N. Zondag over het thema ‘ICT en de samenleving.’ Foto GtV
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