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Apeldoorn breidt het aantal koopzon-

dagen uit van twaalf naar veertien.

Opvallend was dat in de discussie ver-

schillende woordvoerders van niet-

christelijke partijen zich beriepen op

hun christelijke afkomst. Jammer 

genoeg 'vertaalden'

ze dat niet in een

ander stemgedrag.

Apeldoorn heeft twaalf

koopzondagen, waar-

van er drie op verzoek 

van de winkeliersorganisatie BOA (Binnen-

stad Ondernemers Apeldoorn) in december

vallen. Het college van Burgemeester en

Wethouders kwam na de zomervakantie

met het voorstel om het aantal uit te 

breiden naar veertien. De winkeliers-

organisatie wilde namelijk in januari en

februari ook een koopzondag.

Om de uitbreiding mogelijk te maken,

kwam het college van B&W met een

rekenkundig trucje: twee koopzondagen in

de zomer zouden naar januari en februari

gaan, terwijl er voor de zomermaanden

twee nieuwe zogenaamde toeristische

koopzondagen zouden moeten komen.

De wet biedt gemeenten namelijk de

mogelijkheid om toeristische koopzon-

dagen toe te staan.

Door de gemeenteraad is verschillende

keren over de uitbreiding gesproken.

Aanvankelijk leek het collegevoorstel op

een flinke meerderheid in de raad te 

kunnen rekenen.

Leefbaar Apeldoorn,

VVD, PvdA,

Gemeentebelangen

en D66 waren voor,

terwijl CDA, Groen-

Links, ChristenUnie

en SGP tegen de uitbreiding waren. In

zetelaantal betekende dit: 24 voor en 15

tegen. Daarmee leek de discussie beslist.

Toch werd het nog even spannend toen

CDA-fractievoorzitter H. Wegman met

name coalitiepartij PvdA herinnerde aan

een oude afspraak om het aantal koop-

zondagen niet uit te breiden. PvdA-fractie-

voorzitter T. Kunneman werd hierdoor aan

het twijfelen gebracht. Hij kapittelde in de

Apeldoornse Courant zijn woordvoerder 

J. Kruithof die in de raad onvoorwaardelijk

het collegevoorstel had gesteund.

Een interessant debat op 7 oktober moest

duidelijkheid brengen. Leefbaar Apeldoorn

(zeven zetels), VVD (zes zetels)
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'Trucje' voor
uitbreiding

koopzondagen

In het park Berg en Bos waren deze zomer zandsculpturen zoals die van koningin

Wilhelmina te bezichtigen. Foto GtV
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en D66 (twee zetels) waren voor

het voorstel. Raadslid G. Jager van

Gemeentebelangen (drie zetels) verklaarde

dat hij voor een lastige afweging stond van-

wege een protestbrief van het Apeldoorns

Beraad van Kerken tegen de uitbreiding.

,,Ik ben lid van een van die kerken. Toch

steunt Gemeentebelangen unaniem het

voorstel. Als koper en als middenstander

hoef je immers niet mee te doen."

Gelukkig hielden de tegenstanders voet

bij stuk. Het CDA (acht zetels) verklaarde

bij monde van fractievoorzitter Wegman

dat twaalf koopzondagen genoeg is. ,,Wij

hebben geen behoefte om dat via een

truc uit te breiden."

GroenLinks (drie zetels) was tegen, omdat

deze partij de uitbreiding met het oog op

het tegengaan van de 24-uurseconomie

een verkeerd signaal vond. 

Raadslid A. van de Woestijne van Christen-

Unie (twee zetels) hekelde eveneens het

collegevoorstel. ,,Met de koopzondagen

schrap je het grote goed van de regel-

matig terugkerende collectieve rustdag

voor zoveel mogelijk mensen. Dat is voor

ons het belangrijkste om tegen de 

koopzondagen te zijn. Ik zeg er nog bij:

natuurlijk vanuit je christelijke levensover-

tuiging, maar niet omdat het in de Bijbel

staat zijn wij tegen koopzondagen. Het

fenomeen van de rustdagen is goed. Ik

wil een en ander ontdoen van het per

definitie christelijke tegen het onchriste-

lijke. Dat is hier helemaal niet aan de orde."

Ook de SGP (twee zetels) keerde zich

natuurlijk tegen de uitbreiding van de 

koopzondagen. Fractievoorzitter H. van

den Berge benadrukte daarbij de bijbelse

beginselen. ,,De overheid moet regeren

vanuit Gods Woord. Daarin wordt duidelijk

gezegd dat de zondag moet worden

geheiligd. Het zondags winkelen hoort niet.

Ook heeft de SGP sociale en economische

bezwaren tegen het voorstel." Een gevaar

van het collegevoorstel is volgens de SGP

ook dat we steeds verder opschuiven. Nu

er eenmaal gebruik is gemaakt van de

zogenaamde toeristische koopzondagen

bestaat het grote risico dat er onder die

noemer straks nog meer koopzondagen

komen. 

De stemverhouding in de raad lag zonder

de PvdA op 18 voor en 15 tegen. Deze

fractie (zes zetels) zou dus de doorslag

geven. De grote vraag was hoe de PvdA

zou stemmen. Woordvoerder Kruithof

refereerde in zijn betoog aan zijn achter-

grond. ,,Ik kom voor een deel uit hetzelfde

nest als waarin SGP en ChristenUnie zich

bevinden. Ik herken en erken de 

argumenten, maar ik kijk wat meer naar

de huidige samenleving. Vanuit die optiek

vindt onze fractie het een goed voorstel

als er iedere eerste zondag van de

maand een koopzondag is. Maar om 

sociale redenen zullen twee fractieleden

tegen stemmen."

Dat was helaas te weinig om het college-

voorstel tegen te houden. Door deze

opstelling was er dus een meerderheid

van 22 tegen 17 stemmen voor de uit-

breiding naar veertien koopzondagen.

Een zeer trieste uitkomst, want hierdoor

zal Gods dag nog verder worden ont-

heiligd. Laat dat ons koud? Is ook deze

zaak niet juist een reden om de overheid

en het maatschappelijk gebeuren in uw

gebed op te dragen, opdat er een weder-

keer tot Gods inzettingen zou komen?

Henk van den Berge
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CDA, CU en SGP verdeeld over koopzondagmiddagen

De consument heeft

van maandag tot en

met zaterdag

genoeg mogelijkhe-

den om te winkelen.
Foto GtV

Bij de stemming over de uitbreiding van

de koopzondagen op 14 oktober in de

raad kwam ChristenUnie met het voorstel

om deze te beperken tot alleen de zon-

dagmiddagen. Van de Woestijne wees

daarbij met name op het belang van het

winkelpersoneel. Deze zouden dan,

indien zij dit wensen, 's morgens deel

kunnen nemen aan onder andere kerke-

lijke activiteiten.

Dit voorstel kreeg van geen enkele andere

fractie steun. Wel kreeg het nog een 

vervolg doordat Van de Woestijne in een

ingezonden brief in de Apeldoornse

Courant stevig van leer trok tegen met

name CDA en SGP. Hij vond het onbe-

grijpelijk dat deze partijen zijn 'compromis-

voorstel' niet steunden. Volgens hem was

dat een gemiste kans.

CDA-fractievoorzitter Wegman reageerde

scherp. ,,De CDA-fractie doet niet mee

aan het indienen en steunen van kansloze

moties om de publiciteit te halen. Dat 

vinden wij een goedkope manier van poli-

tiek bedrijven. De ChristenUnie doet er

beter aan dat te respecteren. Eerst met

z'n drieën -SGP, ChristenUnie en CDA-

optrekken en dan via een ingezonden

bericht als beste jongetje van de klas winst

proberen te halen over de rug van een

ander is politiek niet fatsoenlijk!"

Ook SGP-fractievoorzitter Van den Berge

vond de kritiek misplaatst. ,,De opstelling

van de SGP is logisch. Onze partij is

tegen koopzondagen -en dus ook tegen

koopzondagmiddagen- op grond van de

bijbelse beginselen van zondagsheiliging

en zondagsrust. Verder gelden daarvoor

onder meer ook sociale redenen.

Hoewel de SGP de inzet van Christen-

Unie tegen de koopzondagen zeker

waardeert, steunden wij het voorstel niet.

Het voorstel voor een halve koopzondag is

namelijk een hele stap te ver. Bovendien

accepteerde ChristenUnie met zijn voor-

stel helaas wel ten principale de uitbreiding

van twaalf naar veertien koopzondagen.

Dat is een verkeerd signaal."

ChristenUnie verweet het CDA en de

SGP dat zij een kans hadden laten liggen

door het voorstel niet te steunen. Dat is

onjuist, want het zogenaamde compromis

maakte politiek gezien geen enkele

kans, aangezien geen enkele partij het

steunde.

Door het optreden van Van de Woestijne

werden de christelijke partijen verdeeld.

Jammer, want dat schaadt het aanzien

van de christelijke politiek bij juist zo'n

principieel onderwerp. CDA, ChristenUnie

en SGP zouden gezamenlijk proberen op

te trekken. Ook onze fractie had daar om

gevraagd. Niet het partijbelang, maar het

voorkomen van de uitbreiding van het

aantal koopzondagen moet immers 

centraal staan.
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Apeldoorn heeft zijn bezuiniging van

acht miljoen euro op papier rond. Na

een zeer intensieve discussie van een

paar maanden was in de gemeen-

teraad van 28 april de stemming over

het definitieve bezuinigingsvoorstel.

Door allerlei amendementen was het

oorspronkelijke voorstel aangepast.

Op een aantal punten was het voorstel

verbeterd. Dat gold bijvoorbeeld voor de

lagere bezuinigingen op het onderhoud

van de bossen, het onderwijs en het

armoedebestrijdingsbeleid.

Daar tegenover stond dat het voorstel op

verschillende punten ook was verslech-

terd. Dat was bijvoorbeeld duidelijk het

geval voor wat betreft de hogere bezuini-

ging bij de sociale werkvoorziening Felua.

De SGP vond dit onterecht, omdat de

mensen waar Felua voor werkt het toch al

veel moeilijker hebben in onze samen-

leving. Zij dienen daarom juist ontzien te

worden.

Sport en cultuur

Daarnaast was het voorstel ook verslech-

terd bij de programma's sport en cultuur.

Op sport en bij onder andere schouwburg

Orpheus zou er nu dankzij verschillende

amendementen bijna niets worden be-

zuinigd. Het Omnisportcentrum hoefde

zelfs helemaal niets in te leveren.

Na vele stemmingen over allerlei

amendementen werd het eindplaatje 

duidelijk. Het uiteindelijke bezuinigings-

voorstel hebben we naast de bijbelse

uitgangspunten van onze fractie in de

bezuinigingsdiscussie gelegd. Deze

kwamen er kort samengevat op neer dat wij

zo min mogelijk wilden schrappen in de

uitgaven die te maken hadden met veilig-

heid, sociaal beleid en leefbaarheid. Deze

onderwerpen hangen namelijk nauw samen

met de kerntaken van de overheid en zijn

bovendien erg belangrijk voor de burger.

Brandweer

Na een zeer zorgvuldige afweging heeft

onze fractie uiteindelijk besloten om het

bezuinigingsvoorstel af te wijzen, omdat

het toch te onevenwichtig was. Op veilig-

heid (met name de brandweer), sociaal

beleid (onder andere minimabeleid) en

leefbaarheid (onder meer uitgaven voor

onderhoud wegen, fietspaden en open-

baar groen) zouden de uitgaven te

drastisch worden beperkt, terwijl sport en

cultuur daarentegen teveel worden 

ontzien.

Het bezuinigingsvoorstel werd met de

stemmen van Gemeentebelangen en

SGP tegen met grote meerderheid aange-

nomen. De bezuinigingsplannen worden

nu door het college van B&W verder uit-

gewerkt. De SGP-fractie zal echter blijven

proberen de schade bij veiligheid, sociaal

beleid en leefbaarheid te beperken.

Actie uit de fractie

Bezuinigingen zijn te onevenwichtig

De SGP vindt dat de gemeenteraad bij de bezuinigingen te veel heeft geschrapt in de uitga-

ven voor onderhoud van wegen, fietspaden en openbaar groen. Foto GtV

Bent u hoopvol

gestemd over de 

toekomst? Veel

Nederlanders niet.

Hoewel ze positief zijn

over hun eigen leven,

vrezen velen dat de

toekomst er heel anders uitziet dan

ze wensen. De samenleving wordt har-

der en prestatiegerichter, terwijl veel

Nederlanders liever meer solidariteit en

gemeenschapszin zouden willen.

Deze belangrijke conclusie is gebaseerd

op een uitgebreid onderzoek van het

Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

Het SCP ondervroeg ruim 2000

Nederlanders over hun wensen en ver-

wachtingen in 2020.

Uit het enige weken geleden verschenen

onderzoek blijkt dat de kloof tussen

wensen en verwachtingen groot is. Veel

mensen gaan er vanuit dat de sociale

voorzieningen kariger worden en de

werkdruk toeneemt. Maar men is ook

bang voor een toename van de crimina-

liteit en meer etnische spanningen.

Kortom, de burger vreest een harde

samenleving.

De uitkomst van het onderzoek sluit

goed aan bij de christelijke uitgangs-

punten die de SGP in de politiek naar

voren wil brengen. Op basis van de 

bijbelse beginselen legt onze fractie

altijd grote nadruk op naastenliefde. We

dienen oog te hebben voor de belangen

van onze medemens. Dat geldt zeker

als het om de zwakkeren in de samen-

leving gaat. Vandaar dat we blij zijn dat

Nederlanders hechten aan solidariteit

en gemeenschapszin.

Ook het aanpakken van de criminaliteit

en het voorkomen van etnische span-

ningen is belangrijk. Veiligheid is

immers een groot goed.

De overheid heeft een grote verant-

woordelijkheid bij het voorkomen van

een verharding van de samenleving.

Maar onderkennen we dat ook? De

apostel Paulus schrijft in de eerste

zendbrief aan Timotheus dat we de

overheid moeten opdragen in het

gebed. Waarom? Opdat wij een gerust

en stil leven mogen leiden in alle god-

zaligheid en eerbaarheid. Dat is belang-

rijk, want in zo'n samenleving waar

geleefd wordt volgens de bijbelse

waarden en normen is ook solidariteit,

gemeenschapszin en veiligheid.

Henk van den Berge

SGP-fractievoorzitter

Ter kennisname
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Apeldoorn had als eerste Nederlandse

gemeente de twijfelachtige eer dat er

een naaktfietstocht werd gehouden.

Toen op 21 april de plannen daarvoor

bekend werden, heeft de SGP-fractie

het college van B&W gevraagd de

tocht te voorkomen. 

Een dergelijke tocht is immers in strijd

met de Bijbel, de goede zeden, de men-

selijke waardigheid en het appèl van het

kabinet om meer aandacht te schenken

aan waarden en normen.

Heftige reacties

Op de plannen voor de fietstocht op 12

juni kwamen via de ingezonden brieven-

rubriek van de Apeldoornse Courant en

email heftige reacties binnen, waarbij ook

de SGP in zowel positieve als negatieve

zin voor het voetlicht kwam.

Enkele voorbeelden: ,,Wat is er eigenlijk

mis met een fietstocht van naturisten in

Apeldoorn. Dat jullie daar tegen zijn heeft

helemaal niets met de Bijbel te maken.

Laat ieder gewoon doen waar men zin in

heeft. Zo lang ze een ander geen kwaad

doen is er niets aan de hand."

,,Apeldoorn kan zich als grote stad met

bijvoorbeeld een geweldig CODA-

museum landelijk profileren, maar als 

het aan de christelijke partijen ligt, 

slaapt Apeldoorn weer in tot een Veluws

dorp, waar de zondagsrust geëerbiedigd

wordt."

,,Je in de politiek steeds beroepen op een

godsdienstig boek (bedoeld is de Bijbel,

red.) geeft minachting aan voor de 

democratische rechtstaat." 

Maar er waren gelukkig ook andere

reacties: ,,Een zielige vertoning, die 

naaktfietstocht. Ook als ongelovige vrouw

van 32 jaar wil ik daar niet geconfronteerd

worden."

,,Hoe kan het bestaan dat de overheid

enerzijds, zeer terecht, personen die in

het openbaar naakt lopen, wildplassen of

iets dergelijks bestraft, en anderzijds een

fietstocht door een hele groep mensen

toelaat?"

Kerken

Erg verheugend was dat verschillende

Apeldoornse kerken via een brief een

dringend beroep op het college en de

gemeenteraad deden om de tocht te 

verbieden. Ze schreven onder meer dat

de fietstocht in strijd is met de bijbelse

waarde van de eerbaarheid. ,,Wij zijn ons

ervan bewust dat niet ieder van u de

Bijbel als bron en norm erkent voor uw

levensstijl en die van onze samenleving in

het algemeen. Maar wij doen een dringend

beroep op u allen rekening te houden met

de gevoelens van een aanzienlijk deel

van de kerkelijke gemeenschap en vragen

u dringend de voorgenomen 'naaktfiets-

tocht' niet te gedogen."

De brief was ondertekend door drs. 

H. Folmer (Gereformeerde Gemeente,

Apeldoorn), ds. C. A. den Hertog (Christe-

lijke Gereformeerde Kerken, Apeldoorn),

ds. G. Mouw (Gereformeerde Gemeente,

Uddel), ds. A. Visser (Eben-Haëzerkerk,

Apeldoorn), ds. A. van Voorden (Gerefor-

meerde Gemeente in Nederland, Uddel),

dr. J. A. Woudenberg (wijkgemeente 

De Hofstad Oost, Apeldoorn).

In de gemeenteraadsvergadering van 27

mei riepen CDA, ChristenUnie en SGP via

een motie het college op om de tocht

tegen te houden. De andere partijen 

voelden daar echter niet voor. Wel gaven

zij aan de motieven tegen de tocht te 

respecteren, maar ze vreesden dat een

verbod alleen nog maar meer landelijke

aandacht zou opleveren en daarmee

meer kwaad dan goed zou doen. De

fietstocht mocht dus doorgaan.

Ethische grenzen

Het behoeft geen toelichting dat het diep

triest is dat de naaktfietstocht niet werd

verboden. Ook hieruit blijkt dat de ethische

grenzen steeds verder opschuiven. In het

verleden namen de christelijke beginselen

in ons land een dominante positie in,

maar die tijd is helaas voorbij. Maar dat

betekent niet dat we als christenen de

samenleving niet meer vanuit een oprechte

bewogenheid mogen en moeten wijzen op

Gods heilzame geboden en inzettingen.

Schieten we daarin niet tekort? 

Henk van den Berge

Naaktfietstocht in strijd met eerbaarheid

Er is altijd al veel kritiek geweest op de

"Welstandscommissie", de commissie die

bepaalde of een huis of schuur al dan niet

gebouwd mocht worden. Die tijden zijn

voorbij. De commissie, die tegenwoordig

'Commissie Ruimtelijke Kwaliteit' heet, moet

zich houden aan de randvoorwaarden die

de gemeenteraad heeft vastgesteld.

Deze algemene regels die zijn vastgelegd

in de nota "Over welstand geschreven",

verschillen van gebied tot gebied. In het

buitengebied gelden bijvoorbeeld andere

regels dan op een woonerf in de stad. En

in beschermde standgezichten, zoals 

De Parken of de Indische Buurt, gelden

strengere regels dan in bijvoorbeeld

Zevenhuizen of De Maten.

De gebieden zijn weer ingedeeld in vier

welstandsniveau's: zwaar (in een

beschermd stads- of dorpsgezicht en

langs doorgaande wegen), normaal (het

grootste deel van de stad en de dorpen),

soepel (bijvoorbeeld in delen van

Apeldoorn-Zuid, in een groot deel van

Uddel en op industrietrerreinen) of geen

(tot nog toe als experiment alleen in twee

kleine buurten in Ossenveld). Bij elk

niveau horen meer of minder algemene

regels.

Verder hoeft de Commissie Ruimtelijke

Kwaliteit (CRK) zich niet meer bezig te

houden met lichte bouwwerken, zoals

schuren, serres, aanbouwen, dakkapellen,

enz. Daarvoor zijn nu zogenaamde 

sneltoetscriteria opgesteld. Deze criteria

zijn voor ieder in te zien (bijvoorbeeld via

de gemeentelijke website www.apel-

doorn.nl), zodat iedereen zelf al kan

nagaan of zijn aanvraag zal worden goed-

gekeurd of niet. Deze lichte aanvragen

worden vanaf nu gecontroleerd door de

gemeenteambtenaren van Bouw- en

Woningtoe-zicht, daar komt de CRK niet

meer aan te pas.

Overigens kan het goed zijn dat u voor uw

aanbouw of dakkapel helemaal geen ver-

gunning hoeft aan te vragen. Bij de bouw-

balie kunt u een folder halen waar in staat

aan welke voorwaarden u moet voldoen

om 'vergunningsvrij' te mogen bouwen.

Overigens zijn tegenwoordig ook alle 

vergaderingen van de CRK openbaar. De

te behandelen aanvragen staan aange-

kondigd in Weekend Totaal. Als uw 

aanvraag besproken wordt, kunt u er zelf

bij aanwezig zijn, en zonodig vragen 

stellen. Het welstandsbeleid moet weer

begrijpelijk en controleerbaar worden.

Evert Mulder

Duidelijke regels voor welstand
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Sinds oktober vergadert de gemeente-

raad op een andere wijze. Voorheen

waren er iedere maand drie tot zes

commissievergaderingen, waarna aan

het eind van de maand in de raadsver-

gadering de besluitvorming plaatsvond.

Daarnaast waren er nog verschillende

andere vergaderingen.

Deze opzet is vervangen door een weke-

lijkse politieke markt op donderdagavond.

Tussen 19.00 en 21.00 uur vinden er

tegelijkertijd tijdens de zogenaamde 

carrousel beraadslagingen plaats over

verschillende onderwerpen zoals veiligheid,

onderwijs, bestemmingsplannen of 

verkeersproblemen. Maar ook inwoners

kunnen een onderwerp op de politieke

agenda zetten.

Bij de behandeling van een onderwerp zit

er namens elke partij één fractielid. Omdat

er verschillende onderwerpen gelijktijdig

worden behandeld, is het voor een kleine

fractie als de SGP erg belangrijk dat we

heel vaak een beroep kunnen doen op

fractieleden. Bij ons zijn dat Van As, Leune

en Den Otter. Wij waarderen de wijze

waarop zij zich inzetten zeer. 

Van 21.00 tot 21.30 uur is er pauze. Het

volgende deel van de avond -van 21.30

tot 22.30 uur- bestaat uit een plenair

debat van de gemeenteraad over een

belangrijke kwestie zoals recent over de

uitbreiding van het aantal koopzondagen.

Daarna wordt er gestemd over de onder-

werpen die de vorige week in de carrousel

zijn besproken. De fracties hebben dus nog

een week om zonodig hun standpunt te

bepalen. Tijdens de stemmingen kan er niet

meer worden gediscussieerd. 

De SGP steunt de veranderingen. Hiervoor

gelden verschillende redenen. Sinds de

invoering van het dualisme in 2002 moet

de gemeenteraad zich vooral bezighouden

met het vaststellen en de controle van de

hoofdlijnen van het beleid. De uitvoering

is voor het college. Hierdoor moet de raad

nadrukkelijker prioriteiten stellen. In de

oude opzet lukte dat niet echt, maar daar

kan nu meer op worden gestuurd. 

De verwachting is ook dat er in de nieuwe

opzet doelmatiger en effectiever wordt ver-

gaderd, zodat de werkdruk wordt verlicht.

Bovendien moet er op deze manier meer

ruimte voor contact met de burger komen,

want er wordt minder vergaderd. Een

andere reden is de grotere herkenbaarheid.

De verwachting is dat bij een wekelijkse

vaste avond de burgers de weg naar het

stadhuis gemakkelijker weten te vinden.

Een groot voordeel is dat de aanvangs- en

sluitingstijden voor de behandeling van

een onderwerp strikt worden gehandhaafd.

Bezoekers weten hierdoor precies wanneer

ze er moeten zijn. 

Komt u gerust eens kijken. Wij stellen uw

bezoek erg op prijs. In de pauze is er vast

gelegenheid om elkaar te spreken. De

agenda kunt u wekelijks vinden in

Weekend Totaal. Ook staat deze op

www.apeldoorn.nl (onder het kopje 

"Uw raad online"). 

Apeldoorn voert politieke markt in

De SGP-fractie op de politieke markt in Apeldoorn. Verschillende onderwerpen worden gelijk-

tijdig in aparte vergaderruimten behandeld. Foto GtV

De vijver en de sprengen in het park Berg

en Bos werden in de jaren twintig en 

dertig van de vorige eeuw aangelegd als

werkverschaffingsproject. Sinds 1971

heeft het park een extra attractie, namelijk

Apenheul. Hier komen jaarlijks meer dan

400.000 mensen op af, wat op piekdagen

zorgt voor parkeer- en verkeersoverlast. 

Accres, de beheerder van het park, heeft

de gemeente laten weten dat er groot-

schalig onderhoud nodig is aan de vijver

en de sprengen. Verder wil men het 

theehuis uitbouwen tot een volwaardig

restaurant. En Apenheul wil ook uitbreiden.

De gemeenteraad heeft randvoorwaarden

opgesteld, waarbinnen deze plannen

mogen worden uitgewerkt. Onze fractie

heeft, evenals de meerderheid van 

de andere fracties, gekozen voor een 

gevarieerd beeld:

- Het grootste deel van het park (het 

natuurpark) willen we bij het Veluws Natuur-

gebied voegen. Door het raster te verwij-

deren wordt de bosfunctie verder versterkt.

- Het voorste deel van het park (het 

stadspark) heeft nu vooral een recreatieve

functie. Ook die willen we versterken door

de vijveromgeving, de sprengenbeek en

het entreeplein te renoveren. Verder wordt

er ruimte gemaakt voor bijvoorbeeld het

natuur- en milieueducatiecentrum (dat nu

nog in Zevenhuizen zit), voor een extra

kinderboerderij en voor een kleine stads-

camping (in de buurt van de jeugdherberg).

- Apenheul mag haar binnenactiviteiten

uitbreiden, waardoor Apenheul niet alleen

op mooie zomerse dagen aantrekkelijk

blijft, maar ook aantrekkelijk wordt op 

minder mooie dagen. Het aantal bezoekers

mag wel omhoog; het aantal piekdagen

met parkeeroverlast niet. Uitbreiding van

de parkeerlocatie is namelijk niet zo een-

voudig. Waar nog op gestudeerd wordt, is

een transferium bijvoorbeeld bij de 

snelweg, waar overgestapt kan worden

van de auto op de bus.

De gemeenteraad heeft aangegeven wel

hooguit twee miljoen euro te willen uitgeven

aan de renovatie van het stadspark, maar

niet te willen bijdragen in de jaarlijkse

exploitatielasten van Berg en Bos. De 

veranderingen zullen nog wel even op zich

laten wachten; eerst moet het bestem-

mingsplan nog worden aangepast.

Berg en Bos en Apenheul op de schop 
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Rond het station in Apeldoorn wordt flink

gesloopt en gebouwd. Eén pand lijkt stand-

vastig en alle bouwactiviteiten te 

doorstaan. Aan de Sophialaan is al meer

dan honderd jaar de Talens-fabriek

gevestigd. Het fraaie kantoorpand werd in

1927 ontworpen door de architect 

G. W. van den Beld.

In 1899 kwam de Groningse bankier

Marten Talens naar Apeldoorn om daar

een bedrijf te beginnen. Hij zag een

behoefte ontstaan aan fijne waterverf en

tekeninkt en kocht aan de Sophialaan

grond om daar een fabriek te bouwen.

Talens startte met de "Nederlandsche

Fabriek van fijne verven, lakken en inkten,

TALENS & Co" in een villa die ook aan de

Sophialaan stond. Na vijf jaar vertrok de

"Co", de chemicus Schmidt, uit het bedrijf

en trad de zoon Hilbrand Talens in dienst

bij zijn vader en werd de naam veranderd

in "Talens & Zoon". In de loop der jaren

groeide het bedrijf en werd ook het assorti-

ment steeds verder uitgebreid. 

Wie kent naast de Talens verven en inkten

ook bij voorbeeld niet de Gluto-kleefpasta?

Ook genoemd mogen worden de pastels,

schrijfmachinelinten, stencils, stencilinkt en

carbonpapier.

De internationale doorbraak kwam toen

weer een nieuw product aan het 

assortiment werd toegevoegd, de olieverf.

Deze olieverf werd zo goed verkocht, dat

zelfs in Amerika een verkoopkantoor werd

gevestigd.

Ook thuis in Apeldoorn groeide het bedrijf.

De inktfabriek van de firma Neelmeyer en

Co werd bijvoorbeeld overgenomen. Deze

was toen gevestigd op de hoek van de

Stationsstraat en de Molenstraat, waar nu

een appartementengebouw staat. Aan de

Sophialaan werd steeds meer bijgebouwd,

en ook op andere plekken in Apeldoorn

waren vestigingen van Talens.

Tegen het einde van de Tweede

Wereldoorlog werd het bedrijf getroffen

door een verdwaalde Engelse bom, die het

stationsemplacement als doelwit had; er

werd veel schade aangericht.

Na de oorlog ontwikkelde het bedrijf zich

en naast een vestiging in Valthermond 

werden ook in België, Zwitserland en Italië

vestigingen geopend. In 1963 werd aan-

gesloten bij de Sikkens- en later de 

Akzo-groep. Het bedrijf is nu in handen van

de Japanse onderneming Sakura Color

Products Corporation.

Producten van Talens worden in meer dan

90 landen wereldwijd verkocht. Hoe

Apeldoorn kleur geeft aan de aardbol!

Riekelt Pasterkamp

Talens

Krek de plek

De Talens-fabriek aan de Sophialaan
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Al tijdens de vorming van het college

van B&W, twee jaar geleden, heeft de

VVD de coalitiepartijen zover gekregen

dat ze meer geld uit zouden gaan trek-

ken voor de auto. Het autoverkeer

moet vlotter doorstromen van de VVD.

Maar daarvoor moest wel de

Verkeerskaart worden gewijzigd. 

De Verkeerskaart is een document waarin

de grote lijnen van het verkeersbeleid van

Apeldoorn staan. Met een VVD'er als 

verkeerswethouder -eerst Kuypers en nu

Metz- moest het lukken om die

Verkeerskaart gewijzigd te krijgen. Dat is

nu grotendeels gelukt. Het ging om drie

onderwerpen, namelijk de hoofdwegen-

structuur, de parkeernormering (hoeveel

parkeerplaatsen er door de gemeente

moeten worden aangelegd per woning) en

de parkeertarieven en -vergunningszones.

Wat de hoofdwegenstructuur betreft, kan

de SGP zich redelijk tot goed vinden in 

de voorgestelde wijzigingen. Het ging

vooral over de buitenring en de 

binnenring. 

De SGP heeft er al jaren voor gepleit om

de binnenring op te nemen in de hoofd-

wegenstructuur. De binnenring loopt dicht

om het centrum heen en verbindt de vier

parkeergarages met elkaar. Het gaat dan

onder andere om de Deventerstraat,

Kerklaan, Regentesselaan, Wilhelmina

Druckerstraat, Laan van de Mensenrechten

en de Oostelijke Verbindingsweg (die nu

wordt aangelegd tussen de Welgelegen-

brug en de Deventerstraat). Dit idee is

met onze instemming nu opgenomen in

de Verkeerskaart.

Met het voorstel om de buitenring in Zuid

nu via de Aluminiumweg en Marchantstraat

te laten lopen in plaats van via de

Laan van Westenenk, Laan van Malken-

schoten en Kaijersdijk, hadden we wat

moeite. Maar daarin stonden we helaas

bijna alleen.

Wat de parkeernormering betreft, blijkt de

afgelopen jaren dat er op steeds meer

plaatsen in de stad een tekort aan 

parkeerplaatsen ontstaat. Het lijkt steeds

gewoner te worden dat er per gezin twee

of meer auto's beschikbaar zijn. En al die

auto's moeten wel ergens worden 

geparkeerd. De norm was tot nog toe 1,5

parkeerplaats per huis. Wel werd daarbij

rekening gehouden met de aanwezigheid

van parkeerplaatsen op het eigen terrein

zoals een carport of oprit.

Omdat blijkt dat deze plaatsen lang niet

altijd gebruikt worden of beschikbaar zijn

voor het parkeren van de eigen auto,

werd nu voorgesteld om de parkeernorm

te verhogen naar 1,5-plus. Hier konden

we mee leven, althans voor nieuwe wij-

ken. De VVD-fractie heeft dit tijdens de

raadsvergadering via een amendement

verder weten op te waarderen tot 2-min.

Wat de parkeertarieven betreft, werd

voorgesteld om de tarieven de komende

jaren nog verder te verhogen en dan met

name ook het bewonerstarief in die wijken

waar vergunningparkeren is ingevoerd.

Hier was onze fractie het maar gedeelte-

lijk mee eens. De besluitvorming hierover

is, mede op ons voorstel, uitgesteld.

Evert Mulder

Meer aandacht voor de auto

Het autoverkeer in Apeldoorn moet vlotter doorstromen. Foto GtV

In het gebied waar de nieuwe woonwijk

Zuidbroek moet verrijzen (tussen de

Anklaarseweg, de S11 en de A50), ligt

een oude stortplaats: "De Vellert". De

vraag die opkwam bij de bespreking van

het bestemmingsplan voor Zuidbroek,

was: "Afgraven of inpakken?" Onderzoek

heeft aangetoond dat er vooral bouw- en

sloopafval in de stortplaats zit, maar dan

wel met tamelijk veel asbest erin. Als je

dat laat liggen, en goed inpakt, zal de

stortplaats vrijwel zeker de eerstkomende

jaren geen problemen veroorzaken.

Naar de toekomst toe zijn er echter wel

onzekerheden, onder andere over de

vraag wat er naast bouw- en sloopafval

nog meer ligt. Ook opruimen is een optie,

maar kost natuurlijk wel vele miljoenen.

Die kun je deels weer terugverdienen

door het bouw- en sloopafval en het zand

na bewerking weer terug te nemen en te

gebruiken onder bijvoorbeeld de wegen of

in de geluidswal. Hieraan kleeft echter wel

het risico dat er nog asbestvezels in 

blijven zitten en die zou je zo weer in de

woonomgeving brengen.

U begrijpt het al: een lastige discussie,

waarin bij velen het gevoel minstens zo

zwaar woog als de argumenten. De SGP

heeft uiteindelijk gekozen voor opruimen.

In de eerste plaats ingegeven vanuit het

bijbelse rentmeesterschap (als je het nu

opruimt, zadel je er niet de volgende

generatie mee op). 

Het tweede argument dat meewoog was,

dat je op de vrijkomende locatie nog weer

rond de 200 woningen zou kunnen 

bouwen.

De meerderheid van de raad koos echter

voor 'inpakken'. Er blijft dus een groene

heuvel liggen in Zuidbroek, maar wel met

een onzekere inhoud.

Stortplaats De Vellert: afgraven of inpakken?
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SGP-Jongeren Apeldoorn e.o.

Is er verschil tussen de SP en de SGP?

Een belangrijke vraag waar het op D.V. 19

november in de bijeenkomst van de SGP-

jongeren om draait. De vraag is simpel te

beantwoorden: JA! Maar wat is dan het

verschil? Wanneer de sites van beide jon-

gerenorganisaties vergeleken worden, zie

je een verschil in de activiteiten. 

Bij SGP-jongeren vinden veel debatten en

themabijeenkomsten plaats. De SGP-

jongeren zijn nauw betrokken bij hun partij.

Discussiëren over actuele onderwerpen is

belangrijk, vooral vanuit de ’’G’’ in de

naam. 

Bij Rood, de jongeren van de SP, kun je

ook discussiëren, maar Rood probeert

juist leden te werven door spraakmakende

acties en verrassende excursies.

Bijvoorbeeld een excursie waarbij je op

'inspectie' gaat bij een wapenfabriek. Ook

kun je tijdens een scholingsdag leren hoe

je kunt actievoeren. "Keten jij je uit protest

vast of deel je pamfletten uit? Wat voor

actie kun je voeren en wanneer? Wat zijn

de valkuilen en hoe claim je succes? Op

deze scholingsdag leer je de fijne 

kneepjes van het vak.". Deelname is 

volgens Rood onmisbaar voor de echte

socialist, want Rood hoort bij de SP. "De

SP noemt zich een actieve partij en dat

betekent dat ze buitenparlementaire

acties voeren."

Zijn het zomaar een paar willekeurige 

verschillen? De kleur oranje lijkt eigenlijk

best veel op rood. Een mandarijn en een

tomaat zijn beide gezond... Of is er toch

groot verschil? Maakt die ene letter

zoveel uit? 

Kom ook naar de debatavond op D.V. 19

november en hoor het antwoord van de

jeugdwerkadviseurs van beide 

organisaties: Gert van Veldhuizen van

SGP-Jongeren en Driek van Vugt van

Rood. Je bent welkom vanaf 19:30 uur in

de aula van de Jacobus Fruytier school te

Apeldoorn. Aanvang 20:00 uur.

SP - SGP:  (G)een verschil? 
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Herman de Jong (66) is een bekende in

de SGP. Tien, twaalf jaar maakt hij deel

uit van het bestuur van de kies-

vereniging Apeldoorn, een jaar of acht

waakt hij nauwgezet over de

penningen. "Mijn lidmaatschap

van de partij dateert uit de tijd

van Blees."

Herinnert u zich Blees?

,,Nou en of. Blees was een

gerespecteerd, eerlijk en zeer

geliefd SGP-raadslid. 't Was

een geweldig man. Hij had

geen last van kerkmuren. 

't Was ook een rakker. Op 

vergaderingen wist-ie me altijd

te vinden: "Die blonde jongen

van de hervormden daar." Het

hielp niet als ik achteraan ging 

zitten. Hij traceerde me toch.

We hebben veel in hem 

verloren."

En de SGP-raadsleden van

tegenwoordig?

,,Die doen het prima. Die 

jongens van nu durven ook op

de ketting te springen. Met dat

naaktfietsen bijvoorbeeld, dat is

een lastige kwestie. Ze weten dan toch

aan de bel te trekken."

Acht, tien jaar penningmeester. Is er veel

veranderd?

,,Heel veel. In het begin ging ik op de fiets

contributie innen. Mensen hadden toen

geld in huis. Dat werkt niet meer.

Tegenwoordig zijn ze niet thuis of hebben

ze alleen plastic geld in huis."

Waarom zet u zich al zoveel jaren in voor

deze partij?

,,Laten we eerlijk wezen, de SGP is een

partij die brengt wat het volk nodig heeft:

Gods wet, Gods geboden. Dat vindt 

helaas niet altijd weerklank. Maar het

weerhoudt onze vertegenwoordigers er

niet van die Boodschap hun collega-

bestuurders aan te zeggen. En voor te

leven."

Er zijn meer christelijke partijen.

,,Jaja. Ik ben ook wel eens bij Christen-

Unie geweest. Ik wil ze niet graag tekort

doen, maar die partij staat toch te ver van

ons af. De presentatie, de handelwijze

daar is zo heel anders. Dat spreekt me

niet aan. Ik ben blij dat het er bij de SGP

anders aan toe gaat."

Waar stoort u zich aan in Apeldoorn?

Resoluut: ,,Het arrogante verkeersgedrag.

Vooral van motor- en scooterrijders."

Wat spreekt u aan?

,,De uitstraling. Apeldoorn heeft een dorps

karakter. Dat moet vooral zo blijven. De

politiek doet nogal eens alsof  Apeldoorn

een stad is. Maar het is en blijft een dorp."

Het mooiste plekje in Apeldoorn?

,,Ons huis aan de Loseweg. De achter-

deur kan daar nog gewoon openblijven.

Verder is Wenum-Wiesel erg mooi. Beek-

bergen ook. Ach, ik kan overal wonen."

Hobby's?

,,Ik heb een fobie voor oud papier. Al 35

jaar ben ik actief in de MOL, de oud

papieractie van de wijkgemeente 

Eben-Haëzer. Geen kassabonnetje, 

wc-rolletje of lucifersdoosje is

veilig voor me. Elk jaar halen

we samen 450.000 kilo op.

Dat levert per jaar zo'n 17.000

tot 18.000 euro op."

Kookt u weleens?

,,Koken kan ik als de beste.

Tijdens mijn militaire dienst was

ik kok. Maar ik doe het niet meer."

Grootste blunder?

,,Haha, ik vergeet m'n vrouw 

weleens mee te nemen als ze met

volle boodschappentassen bij de

supermarkt staat. Ja, da's meerdere

keren gebeurd. Dat kom ik thuis en

dan denk ik: Deksels…"

Welke politicus spreekt u erg aan?

,,De broeders Holdijk en Belder. En

onze jongens in de gemeenteraad, ze

zijn me allen even lief. Ze doen allemaal

uitermate hun best. Het zijn mannen die

ervoor knokken. Daar heb ik veel respect

voor. We moeten ze steunen, ze hebben

ons gebed hard nodig."

Welke wereldleider zou u graag eens

spreken?

,,Ik denk weleens: Bushie, Bushie, ik heb

respect voor je christen-zijn. Maar je staat

toch wel ver bij ons vandaan."

Waar zou u een meditatie in De Banier

mee vullen?

,,Met de psalmen, uit het leven van David.

Die jongen heeft vele misstappen begaan.

Maar hij weet zich telkens weer te veroot-

moedigen. Dan is hij klein onder de hand

des Heeren. ,,Ik heb misdaan", hoor je

hem regelmatig zeggen. Die ootmoed

hebben we allemaal nodig. Het zit zo in

de mens om hoogmoedig te worden."

Zo'n ootmoedige houding past SGP'ers,

benadrukt De Jong. "Ze moeten niet

vanaf een kansel in de gemeenteraad

gaan staan preken, maar vanuit de liefde,

met een hand op de schouder van een

ander, in goede bewoordingen hun 

bijdrage leveren. Niet te pas en te onpas.

Niet met een gebalde vuist, maar met een

gevouwen hand."

Gerard ten Voorde

Aan de tand gevoeld...

Herman

de Jong

Foto GtV

Die blonde 

jongen van 

de hervormden




