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De Eben-Haëzerschool in Teuge moet wegens de voortdurend stijgende leerlingenaantallen weer uitbreiden. Er komt een locatie in Apeldoorn.
Foto GtV
De complete gemeenteraad van
Apeldoorn staat achter de vestiging
van een reformatorische basisschool
in Apeldoorn-Zuid. De school valt
onder hetzelfde bestuur als de EbenHaëzerschool in Teuge en start per
augustus 2006.

Apeldoorn komt en wij zijn blij dat de
gemeente en de school daarbij goed
samenwerken."
De gemeenteraad moet op grond van de
Wet op het Primair Onderwijs het plan
van basisscholen vaststellen en dit voor
1 augustus aan de
minister van
Onderwijs ter goedkeuring voorleggen.
De minister neemt
dan voor 1 januari
2006 een besluit.
Het bestuur van de Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde
grondslag te Teuge heeft nu één basisschool, de Eben-Haëzer. Voor degenen die
behoren tot de gereformeerde gezindte in
Apeldoorn is dit een bekende school.
De school ligt midden in de weilanden op
nog geen kilometer van de grens van de
gemeente Apeldoorn en telt 22 groepen.
Dagelijks komen ruim 550 leerlingen naar
het schoolgebouw niet ver van vliegveld
Teuge. Vanuit Apeldoorn rijden tien bussen.
De verwachting is dat het leerlingenaantal
van Teuge doorgroeit naar ongeveer 700.
Dat kan niet binnen het bestaande schoolgebouw.
>>>

Raad achter
nieuwe refoschool
in Zuid

Tijdens de Politieke
Markt van donderdag
16 juni bleek dat alle
partijen in de raad
positief staan tegenover het voorstel om de nieuwe reformatorische basisschool op te nemen in het
plan van scholen 2006-2009.
Het CDA repte van een oud voorstel dat
zeven jaar geleden ook al eens aan de
orde was. D66-vertegenwoordiger Van
Egmond wees erop dat 70 procent van de
leerlingen van 'Teuge' uit Apeldoorn komt.
,,De situatie wordt rechtgetrokken."
Miep van der Zee (ChristenUnie) zei
,,zeer verheugd" te zijn met de nieuwe
school.
SGP-fractievoorzitter Henk van den Berge
sloot de rij sprekers op dit punt. ,,Het gaat
om Teuge, maar wij zijn natuurlijk voor.
Het is belangrijk dat de school in
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> > > Daarnaast vindt het schoolbestuur
de grote schaal van de school in Teuge
,,onderwijskundig onwenselijk.’’
Uit een enquête onder de ouders van de
school bleek dat 96 procent van hen de
voorkeur heeft voor twee locaties: een in
Teuge en een in Apeldoorn. Mede dus op
aandrang van de ouders wil het bestuur
een tweede basisschool van reformatorische signatuur stichten. In feite dus
Teuge-II.
Voordeel van twee locaties is volgens het
bestuur ,,de kortere afstand tussen school
en huis, meer ruimte op het schoolplein,

prognose blijkt dat de nieuwe school zal
starten met 239 leerlingen. In de periode
tot vijftien jaar na de start komt het leerlingenaantal ruim boven de 200 uit, de minimumeis bij stichting van een nieuwe
school.
Strikte verdeling
Het bestuur hanteert een strikte verdeling
van Apeldoornse leerlingen tussen de
school in Teuge en in Zuid. Volgens
bestuurslid David van As gebeurt dat op
basis van postcode, waarbij tevens gekeken wordt naar natuurlijke grenzen binnen

Op deze locatie aan
de Kayersdijk komt
mogelijk de vestiging
van de EbenHaëzerschool in
Apeldoorn
Foto GtV

personeel dat meer de kans krijgt om
leerlingen te kennen, waarschijnlijk meer
orde en rust en minder kans op pesten.’’
Er zijn ook nadelen: het bestuur heeft
straks te maken met twee locaties in verschillende gemeenten, er zijn combinatieklassen nodig en er zullen wellicht cultuurverschillen tussen de scholen ontstaan.
De aanvraag bij de gemeente is door het
bestuur zorgvuldig onderbouwd. Uit een

een postcodegebied, bijvoorbeeld een
spoorlijn. Ruwweg is het voedingsgebied
van de nieuwe school de stadswijken
Centrum, West, Zuidwest, Zuid, Zuidoost
en Oost van het stedelijk gebied (gebied
ten zuiden van de lijn DeventerstraatLoolaan) en de kernen Klarenbeek, Uddel,
Hoog Soeren, Hoenderloo, Beekbergen,
Loenen, Lieren en Oosterhuizen. Reformatorische leerlingen uit de Apeldoornse

wijken Noord en Noord-Oost blijven naar
Teuge gaan. Volgens de Apeldoornse
CDA-wethouder Jan van Beckhoven van
Onderwijs vervalt nagenoeg het gehele
busvervoer. Hiermee bespaart de gemente een bedrag van 100.000 euro.
,,Ouders zijn straks zelf verantwoordelijk
voor het vervoer van hun kinderen naar
en van school. De gemeente trekt zijn
handen daarvan af.’’
Van Beckhoven verwacht dat het bedrag
dat de gemeente bespaart op vervoer
echter weer nodig zal zijn om de huisvestingskosten te betalen.
Locatie
De gemeente zoekt naar een geschikte
locatie voor de nieuwbouw van Teuge-II.
Van Beckhoven: ,,We zoeken aan de zuidkant van de stad. Voordeel is dat we niet
direct wijkgebonden zijn. Duidelijk is wel
dat we niet in een woonwijk willen zitten."
Een van de locaties is de Zwaansprengweg, een zijstraat van de Kayersdijk op
de plaats van de vroegere forellenkwekerij. ,,Maar we leggen het bestuur
verschillende locaties voor."
Naar verwachting is de nieuwbouw niet
gereed voor de start van het schooljaar
2006-2007. Hoeft ook niet. ,,Bij een
schoolgebouw dat veertig jaar staat moeten we ons niet haasten." De leerlingen
van Teuge-II worden tijdelijk ondergebracht in een noodvoorziening.
Onderwijswethouder Van Beckhoven is
erg gecharmeerd van leegstaande kantoorpanden. ,,De Regenboogschool in
Osseveld zit in een leeg kantoor. Dat
bevalt goed."
Riekelt Pasterkamp

Toekomstig bedrijventerrein bij Beekbergen
Er ligt inmiddels een ontwerp Regionale
Structuurvisie voor de Stedendriehoek, die
vooruitblikt naar het jaar 2030.
Begin juni stond deze ontwerp-structuurvisie op de agenda in de Politieke Markt,
met de vraag of het in deze vorm voor
kritiek kan worden voorgelegd aan alle
inwoners van de Stedendriehoek.
In het ontwerp worden keuzes gemaakt
voor wat betreft de locaties voor woningbouw en voor een regionaal bedrijventerrein. De keuzes worden mede gebaseerd
op een uitgevoerde Strategische
Milieubeoordeling. Hierin zijn de effecten
voor mens en milieu voor de beoogde
locaties en voor alternatieven naast elkaar
gezet.
De SGP-fractie heeft uiteindelijk aangegeven de gemaakte keuzes onvoldoende

onderbouwd te vinden om het plan nu al
vrij te geven voor inspraak. We hebben
vooral moeite met de manier waarop de
locatie voor het regionale bedrijventerrein
is gekozen.
De keuze is gevallen op "Beekbergen", de
strook aan de zuidkant van de A1 tussen
het kanaal en de A50. Wij vinden dat
onvoldoende is beargumenteerd waarom
het deze locatie moet worden, terwijl
andere locaties evengoed, of zelfs beter
uit de milieubeoordeling komen.
De Maten
De belangrijkste kritiek van de SGP heeft
echter betrekking op de milieubeoordeling
zelf. In die beoordeling is namelijk wel
gekeken naar de effecten van het bedrijventerrein voor plantjes en beestjes, maar

niet naar de effecten voor mensen
(omwonenden). En in het geval van de
strook langs de A1 gaat het om heel wat
mensen, namelijk een groot deel van de
bewoners van De Maten.
Met een zuidwesten wind zal woonwijk
De Maten ongetwijfeld hinder ondervinden
van geluid, stof, stank, enzovoorts. De
SGP-fractie vindt dat dit criterium in de
milieubeoordeling moet worden meegenomen en dat de mogelijke locaties dan
opnieuw tegen elkaar moeten worden
afgewogen.
Hoewel enkele fracties ons hierin steunden, vond de meerderheid toch dat het
plan zo de inspraak in kan.
Meteen na de zomer bent u D.V. dus in
de gelegenheid om uw kritiek kenbaar te
maken.
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Actie uit de fractie

Ter kennisname

SGP stelt vragen over Omnisportcentrum
Het Omnisportcentrum blijft de gemoederen in Apeldoorn bezighouden. Van verschillende kanten -soms zelfs vanuit de
Apeldoornse sportwereld- klinken regelmatig bezwaren. Het prestigeproject is te
duur, het is slechts voor een kleine groep
sporters bestemd, het wordt op de verkeerde plaats gebouwd (op de Voorwaarts bij
Intratuin), enzovoorts. In de gemeenteraad
krijgt de kritiek tot nu toe geen vaste voet
aan de grond. Er zijn drie partijen -SGP,
Gemeentebelangen en GroenLinks- tegen
het Omnisportcentrum. Maar aangezien
zij gezamenlijk slechts 8 van de 39 zetels
hebben, gaat alles -ondanks de bezwarendoor. Toch blijft onze fractie de gang van
zaken kritisch volgen.
De afgelopen maand kwamen er berichten
naar buiten dat er problemen zijn tussen
de gemeente en de projectontwikkelaar,
de Libéma/Giesbers Groep. De afgesproken contractdatum van 1 juni 2005 is
daarom niet gehaald. In een brief wees
het college erop dat de ondertekening van
het contract met vijf maanden is uitgesteld
in verband met onder andere de problematiek van de luchtkwaliteit. Onderzocht moet
worden of het extra autoverkeer van de

bezoekers kan leiden tot milieuproblemen.
Maar in de brief suggereerde het college
dat er meer zaken spelen die hebben
geleid tot het uitstel. Voor de SGP-fractie
was dat reden om in de raadsvergadering
van 9 juni aan het college van B&W vragen
te stellen. Wij wilden weten wat er aan de
hand is. Ook vroegen wij of de problemen
en het uitstel van de bouw financiële en
mogelijk ook nog andere gevolgen voor
de gemeente en het Omnisportcentrum
hebben.
In zijn beantwoording gaf wethouder
Spoelstra (PvdA) aan dat er naast de
kwestie van de luchtkwaliteit inderdaad
nog andere zaken spelen. In zijn ogen
gaat het daarbij niet om belangrijke punten. Ook gaf hij aan dat de vertraging niet
zal leiden tot een overschrijding van de
geraamde kosten.
De SGP-fractie vindt deze opheldering
belangrijk. Wij zullen het college aan de
uitspraken houden. We moeten alert blijven, opdat niet net als bij andere prestigeprojecten zoals Orpheus en het nieuwe
CODA-museum de begroting met vele
miljoenen euro's wordt overschreden. Het
liefst zouden wij het project afblazen.

Na de zomervakantie
wil SGP-commissielid W.J. den Otter (r.)
uit Uddel terugtreden.
Hij wordt opgevolgd
door zijn plaatsgenoot N. van den
Broek (l.).
Foto GtV

Nieuwe speelplaats Uddel door actie SGP
Bij de behandeling van de meerjarenbegroting in november vorig jaar heeft de
SGP-fractie een amendement ingediend
om geld vrij te maken voor de vervanging
van onveilige speelvoorzieningen.
Dit amendement werd unaniem door de
raad overgenomen. Daarmee was er
50.000 euro beschikbaar om de ergste
achterstand in de vervanging van speelvoorzieningen aan te pakken. Toen de
fractie hoorde dat de speelplaats in Uddel

op Het Drie nodig aan vervanging toe
was, is dat meteen doorgegeven aan de
betrokken gemeenteambtenaar. De SGP
heeft gevraagd of die speelplaats als één
van de eersten in aanmerking kan komen
voor vervanging. Dit is positief opgepakt
door de desbetreffende ambtelijke dienst.
Kort geleden werd ons verzekerd dat de
speelplaats in Uddel nog dit jaar vervangen zal worden. Waar een signaal vanuit
de bevolking al niet goed voor kan zijn!

Aandacht voor de
jeugd is erg belangrijk.
Daarom is het een
goede zaak dat de
gemeenteraad oog
heeft voor de ontwikkelingen bij jongeren.
Meestal gaat het daarbij om moeilijkheden zoals hangjongeren, criminaliteit
en drank- en drugsgebruik. Hierdoor
kan het lijken alsof de jeugd bijna alleen
moeilijkheden veroorzaakt. Gelukkig
leert de praktijk anders. In de gemeenteraad werd bijvoorbeeld bij de bespreking van de gang van zaken in Uddel in
positieve zin gewezen op de betrokkenheid en inzet van de Uddelse jeugd!
Maar er doen zich in onze gemeente
terdege jongerenproblemen voor. Om
die aan te pakken, heeft de gemeenteraad in juni de nota "Alle jeugd telt"
vastgesteld. De gemeente en allerlei
jeugd- en welzijnsorganisaties proberen gezamenlijk de problemen
zoveel mogelijk op te lossen.
Er dient echter meer te gebeuren. Ook
de politie wijst daarop. De teamchef
van de politie schrijft in een mail aan
wijkraad De Maten: ,,Graag zouden wij
als politie zien dat er meer aan de
voorkant van de jeugdproblematiek
wordt gedaan, want wij zitten vooral
aan het einde te dweilen en dat met
de kraan open.’’
Bij die voorkant gaat het in de eerste
plaats om de opvoeding door de
ouders. Daar dient veel aandacht voor
te zijn. Het opvallende was echter dat
dit in de nota "Alle jeugd telt" nauwelijks aan de orde kwam.
De SGP heeft daar bij de behandeling
op gewezen. Om dat te veranderen,
heeft onze fractie samen met de VVD
een amendement ingediend, waarin
staat dat de ouders primair verantwoordelijk zijn voor de opvoeding. Gelukkig
werd deze aanpassing met een grote
raadsmeerderheid aangenomen.
Maar ook de jeugd zelf heeft een grote
verantwoordelijkheid bij het oplossen
van de problemen. Hoe? De Bijbel biedt
daarvoor het richtsnoer: ,,Waarmede zal
de jongeling zijn pad zuiver houden?
Als hij dat houdt naar Uw woord’’
(Psalm 119: 9). Dat uitgangspunt biedt
iedereen perspectief.
Met vriendelijke groeten,
Henk van den Berge
SGP-fractievoorzitter
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Onrust over antennemasten voor gsm en umts
Velen van ons maken gebruik van
mobiele telefoons. Om overal een
goede ontvangst te kunnen garanderen, is een dicht netwerk van antennemasten nodig. Ze staan vaak langs
snelwegen, maar ook in de steden zijn
ze vaak bovenop of aan de zijkant van
hoge gebouwen te vinden.
De laatste maanden is er veel discussie
en maatschappelijke onrust ontstaan
over de vraag of deze masten nu wel of
geen risico's opleveren voor de volksgezondheid. Hierbij gaat de discussie vooral over de umts-masten, die intensievere
elektromagnetische golven uitzenden.
Deze intensievere straling is nodig om
ook plaatjes en foto's te kunnen ontvangen en te versturen via de mobiele
telefoon.
Door TNO is een onderzoek uitgevoerd,
waaruit bleek dat deze straling mogelijk
invloed heeft op het welbevinden en het
geheugen van mensen die er veel aan
worden blootgesteld. Om hierover meer
zekerheid te krijgen, wordt momenteel in
Zwitserland een diepgaander onderzoek
uitgevoerd. Het is de verwachting dat dit
onderzoek in oktober van dit jaar wordt
afgerond.
In Apeldoorn is de discussie aangezwengeld door één van de SGP-leden, W.
van Hengel, die de dorpsraad van
Ugchelen wees op de mogelijke gevaren
van de vele masten die bovenop het
Lukas-ziekenhuis staan. De dorpsraad
heeft het onderwerp vervolgens ingebracht in een bespreking tijdens de
Politieke Markt van de gemeenteraad.
Conclusie van die eerste bespreking

was dat het college van B&W nog wat
zaken moest uitzoeken. Daarna zou het
opnieuw worden geagendeerd.
Ugchelen
Intussen werd er een vergunning aangevraagd door één van de mobiele telefoniebedrijven om in Ugchelen, bij sportvelden, maar ook in de buurt van woonhui-

schorten tot oktober, tot de resultaten van
het Zwitserse onderzoek bekend zouden
zijn. Alle andere fracties sloten zich bij dit
verzoek aan. Overigens heeft de SGPfractie aangegeven het sowieso niet
verstandig te vinden om umts-masten in
de directe omgeving van woonhuizen te
plaatsen, ook al zou het bewuste onderzoek niet keihard aantonen dat het ge-

Antennemasten staan in de steden vaak op hoge gebouwen.
zen een umts-mast te plaatsen. Juist toen
het onderwerp weer in de politieke markt
aan de orde kwam, publiceerde het college het voornemen om de gevraagde vergunning af te geven. Dit viel verkeerd bij
de inwoners van Ugchelen alsook bij
eigenlijk alle politieke fracties.
De SGP verzocht het college om elke
besluitvorming over umts-masten op te

Foto GtV

vaarlijk is. Het college heeft wel aangegeven niets te kunnen doen tegen masten
die lager zijn dan vier meter. Hiervoor is
geen bouwvergunning nodig. De plaatsing
daarvan hoeft alleen maar gemeld te worden. Wat de hogere masten betreft, lijkt
het college zich neer te leggen bij de
wens van de raad.
Evert Mulder

Bouwplannen in Zevenhuizen
In Zevenhuizen - Zuidbroek gaat er heel
wat veranderen de komende jaren.
Nieuwbouw in Zuidbroek en in het
Tannhäusergebied eerst sloop en vervolgens nieuwbouw. Ook het winkelcentrum
Anklaar gaat op de schop. Dat wordt
omgevormd tot een stadsdeel-hart.
De SGP is blij met deze ontwikkelingen.
Onze fractie vindt het vooral belangrijk dat
er een goed gemengde wijk ontstaat, met
woonruimte voor jongeren en ouderen,
met goedkope en duurdere huizen, zowel
huur als koop.
De aanvankelijke kritiek op het planTannhäuser is goed verwerkt door de

gemeente. Complimenten! Wij hopen dat
het met de plannen voor Anklaar net zo
gaat. De SGP-kritiek richt zich daar vooral
op de verkeersafwikkeling. Nu is het de
bedoeling om de Sluisoordlaan af te
sluiten. Verder hebben we kritiek op de
beoogde hoogte van de woonflats (40
meter). Hierdoor zouden redelijk veel huizen in de omgeving 's morgens of 's middags in de schaduw van de woonflats
komen te liggen.
Voor ouderen wordt een redelijk aantal
appartementen gebouwd in Anklaar. De
SGP-fractie zou ook graag extra aandacht
hebben voor jongeren en/of starters.

Momenteel starten veel jongeren in de
flats in het Tannhäusergebied. Daar moet
wel iets voor in de plaats komen als die
flats worden afgebroken.
De SGP is blij met redelijk grote groene
vlekken in de bestemmingsplannen. Het is
echter nog niet duidelijk of dit nu wordt
ingericht als park of als speelplek. Omdat
wij het belangrijk vinden dat er voldoende
speelplaatsen zijn voor de kinderen, vragen we bij de uitwerking van deze
bestemmingsplannen daar speciale aandacht voor. Daarnaast hechten wij aan
goed onderhouden wegen en plantsoenen.
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Raadsonderzoek naar Reesink van start
De gemeenteraad van Apeldoorn heeft
op 19 mei unaniem besloten dat een
commissie een raadsenquête naar het
bedrijf Reesink gaat doen. De voorzitter is onze fractievoorzitter Henk van
den Berge. Reden voor een gesprek.
Het raadsonderzoek gaat over de vestiging van Reesink (o.a. handelshuis in
landbouwmachines, doe-het-zelfartikelen
en tuingereedschap) op de Ecofactorij te
Apeldoorn. Deze vestiging heeft geleid tot
problemen en juridische procedures.
De raad wil goed in beeld krijgen hoe de
gemeente heeft gehandeld. Het onderzoek beslaat de periode vanaf begin jaren
'90 tot en met 1 juni 2005. Dit betreft de
periode vanaf de eerste besprekingen
rondom een mogelijke vestiging, tot en
met de afronding van de juridische procedures.
Waarom (nu pas) een onderzoek naar
Reesink?
,,Dat heeft te maken met de juridische
procedures die er de achterliggende jaren
tussen de gemeente en Reesink zijn
gevoerd. Zo lang de zaak onder de rechter was, moest de gemeenteraad afwachten. Zo'n onderzoek zou immers de procedures kunnen beïnvloeden. Bovendien
moet je de afloop van de processen weten om de stand van zaken op te kunnen
maken. Het onderzoek dient ook om verantwoording af te leggen aan de burgers.’’
Wat is en kan zo'n enquêtecommissie?
,,Een raadsonderzoek is de lokale variant
van parlementaire enquêtes zoals die zijn
uitgevoerd naar bijvoorbeeld de bouwfraude, IRT-affaire en de Bijllmerramp. Een
enquêtecommissie moet onderzoeken wat
er precies is gebeurd. Het gaat dus om
het boven tafel krijgen van de waarheid.
Het onderzoek richt zich op het dossier,
dat ruim vier meter dik is, en op het interviewen van de betrokken politici en ambtenaren. Ook zal aan Reesink worden gevraagd mee te werken aan het onderzoek.’’
Hoe ziet de enquêtecommissie eruit?
,,De commissie bestaat uit vijf raadsleden.
Drie uit de collegepartijen en twee uit de
andere partijen. Het gaat om Ayan Tonca
(CDA), Ilona Duin (Leefbaar Apeldoorn),
Sytse Wiering (VVD; plaatsvervangend
voorzitter), Ben Hendrikse (Gemeentebelangen) en ikzelf. De commissie wordt
ondersteund door verschillende ambtenaren van de griffie.’’

Wat is de werkwijze?
,,De gemeenteraad vindt het belangrijk
dat er een goed en deskundig onderzoek
wordt gedaan. De komende maanden zal
eerst het dossier worden onderzocht.
Hierbij wordt een extern bureau ingeschakeld. Dat kost natuurlijk geld. De begroting voor het onderzoek wordt geschat op
249.000 euro.

De verwachting is dat de commissie vele
vragen heeft over de archieven. Mensen
die meer kunnen weten over de kwestieReesink zullen daarom benaderd worden
voor een interview achter gesloten deuren. Indien uit deze gesprekken informatie
naar boven komt waarvan de commissie
het belangrijk vindt dat deze informatie
openbaar wordt, zullen deze betrokkenen
worden opgeroepen voor een openbaar
verhoor. Dat kan eventueel onder ede
gebeuren.’’
Wanneer moet het onderzoek klaar zijn?
,,In december van dit jaar moeten we het
eindrapport af hebben. Het is de bedoeling dat de raad het rapport in januari
2006 bespreekt. De gemeenteraad heeft
namelijk als voorwaarde gesteld dat het
onderzoek voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar maart helemaal
moet zijn behandeld, zodat een nieuwe
raad en een nieuw college niet wordt
belast met de kwestie-Reesink.’’
Waarom mag de SGP de voorzitter van
deze belangrijke commissie leveren?
,,Dat kunt u het beste aan de collega's
vragen. In ieder geval spreekt er vertrouwen in ons uit. Daar zijn we blij mee.
Maar tegelijkertijd betekent het voorzitterschap ook een grote verantwoordelijkheid,
want als voorzitter heb je de belangrijke
taak om leiding te geven aan het onderzoek en er samen met de andere commissieleden voor te zorgen dat dit zo
goed mogelijk gebeurt.’’

Kan de SGP met een onafhankelijk voorzitter ook nog wel een inhoudelijke bijdrage leveren?
,,Voor de hele onderzoekscommissie geldt
dat zij onafhankelijk is. De leden handelen
zonder last of ruggespraak met hun fractie.
Zij zitten dus niet namens hun fractie in
de commissie. De voorzitter heeft net
zoals de andere leden ook een inhoudelijke inbreng. Daarnaast heeft de voorzitter een aantal extra taken zoals het leiden
van de vergaderingen en de eventuele
hoorzittingen, het aansturen van de ambtelijke staf en hij zal als woordvoerder
optreden richting de media.’’
Kunt u misschien al een inschatting
maken van de resultaten?
,,We lopen niet vooruit op de resultaten
van het onderzoek. In grote lijnen onderzoekt de commissie de procedures die
gevolgd zijn bij de vestiging van Reesink
op de Ecofactorij. De juridische geschillen
vloeien voort uit een verschil van inzicht
over onder andere de grondlevering door
de gemeente van het bedrijfsterrein op de
Ecofactorij, de milieuvoorwaarden, de
bouwvergunning en andere punten op het
gebied van ruimtelijke ordening.
De vragen die in het raadsonderzoek aan
bod komen gaan onder andere over de
precieze gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in de desbetreffende periode,
wie hebben er allemaal een rol gespeeld,
welke verantwoordelijkheid hadden ze en
welke lessen voor de toekomst kunnen we
trekken uit dit onderzoek? Het is verleidelijk om over de resultaten te gaan filosoferen. Maar dat doet de commissie niet.’’
Wat kunnen de gevolgen van dit onderzoek zijn?
,,Over de gevolgen van het onderzoek
kunnen we in dit stadium nog niets zeggen. Het echte onderzoek is net gestart.
De opdracht van de gemeenteraad aan
de commissie is om een kwalitatief goed
rapport op tafel te leggen, zodat de raad
een politiek oordeel kan uitspreken over
het dossier-Reesink. Onze taak is dat we
die opdracht zo goed mogelijk uitvoeren.’’
Is het mogelijk dat er koppen gaan rollen
in de politiek?
,,Het is niet aan de commissie om te
bepalen wat er met de uitkomsten van het
onderzoek gebeurt. Dat is terecht de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad.’’
Gerard ten Voorde
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Mes van de Buitenlijn snijdt aan twee kanten
Trottoirtegels die schots en scheef liggen, een kapotte speelvoorziening,
graffiti, overhangende takken en kapotte verlichting. Zomaar enkele voorbeelden waarvoor inwoners van Apeldoorn
de Buitenlijn kunnen bellen.
De Buitenlijn is een gratis telefoonnummer
(0800-5802222) dat ongeveer 15.000
keer per jaar wordt gebeld. Iedereen die
een tip of opmerking heeft over zwerfvuil,
een kapotte lantaarnpaal, losliggende
stoeptegels, hondenpoep, overhangend
groen of geluidsoverlast is welkom.
De Buitenlijn is populair, zo blijkt. Apeldoorners hebben vorig jaar bijna twee
keer zo veel klachten over bijvoorbeeld
afval geuit dan in 2003.
De meest voorkomende meldingen in
Apeldoorn betreffen losliggende stoeptegels. Goede tweede en derde zijn de
klachten in de categorieën 'groen' en
'afval'.
De zogenaamde wijkserviceteams
zorgen ervoor dat klein ongerief snel en
efficiënt wordt verholpen. Deze teams
bestaan uit straatmakers, hoveniers,
reinigingsmedewerkers en algemene
medewerkers. Ze zijn goed op de hoogte van wat er speelt in de wijk, waar de
knelpunten liggen en waar dus extra
zorg is gewenst.
De snelle afhandeling van klachten draagt
ertoe bij dat de burgers van Apeldoorn de
gemeentelijke ambtenaren weer serieus
gaan nemen; er ontstaan weer nieuwe
contacten en overlegvormen
tussen burgers en ambtenaren met als
gezamenlijk doel het verbeteren van de
woon- en leefomgeving.
Wegen
De Buitenlijn functioneert sinds oktober
1999. ,,Eind jaren negentig werd geconstateerd dat burgers met klachten over bijvoorbeeld wegen een ander telefoonnummer moesten draaien dan iemand die een
melding had over een kapotte speelvoorziening’’, zegt Rick Verhoof van de
Buitenlijn.
,,Dat was trouwens ook het geval voor
het groen, de verlichting of het straatmeubilair. Klachten werden verdeeld
over verschillende afdelingen en
dus over verschillende loketten. Door het instellen
van een centraal meldpunt met gratis telefoonnummer is dit ondervangen. Alle klachten over de

openbare ruimte komen bij ons terecht
en wij verdelen de meldingen over de
specifieke afdelingen. Mensen worden
ook niet meer van het kastje naar de
muur gestuurd."
Apeldoorn was destijds een van de eerste
gemeenten in ons land die een dergelijk
loket introduceerden. Meldingen die bij
Verhoof en zijn medewerkers binnenkomen worden in principe binnen 48 uur
afgehandeld.
Verhoof: ,,Als het onverhoopt langer
gaat duren dan moet er teruggekoppeld

urgent zijn, bijvoorbeeld iemand die wil
weten welk snoeibeleid de gemeente hanteert.
Verhoof geeft aan dat de meeste meldingen die per telefoon bij het team binnenkomen betrekking hebben op bestrating
en groen. Sinds de introductie van internet en e-mail zit er een stijgende lijn in
het aantal meldingen.
De Buitenlijn is zo'n succes dat Apeldoorn
er mee de boer op gaat. Wethouder Eppo
Gutteling (PvdA) mag collega's en raadsleden uit het land graag vertellen over de

Losliggende stoeptegels, kapotte brugleuningen en andere klachten kunnen worden gemeld
bij de Buitenlijn.
Foto GtV
worden met de melder, zodat deze
weet dat er iets met de klacht wordt
gedaan. Die 48 uur staat trouwens wel
voor meldingen waar de gemeente zelf
iets aan kan doen. Met externe organisaties kan het wat langer duren, dat
hebben wij niet in de hand. Denk bijvoorbeeld aan een lantaarnpaal waarvan
de lamp moet worden vervangen, dan
komt de Nuon in actie.’’
Stijgende lijn
Apeldoorners kunnen klachten ook doorgeven via de website van de gemeente.
Vaak gaat het om meldingen die niet

Apeldoornse aanpak. ,,Die is redelijk
uniek en aardig om op andere plaatsen uit
te venten.’’
SGP-raadslid Evert Mulder is tevreden
over de Buitenlijn. ,,Het mes snijdt aan
twee kanten. Het geeft de burger het
gevoel dat er naar hem of haar wordt
geluisterd. Tegelijkertijd kan de gemeente
op een simpele wijze kleine problemen
oplossen.’’
In de gemeenteraad is brede steun voor
de Buitenlijn. Even was er vorig jaar
een discussie toen bleek dat bewoners
voor bellen naar de klachtenlijn over
diftar tien eurocent per gesprek moesten
betalen. Sommige fracties stelden voor
om alle klagers gratis naar de Buitenlijn te loodsen. Mulder
was daar niet voor. ,,Je
moet beide zaken
gescheiden houden.’’
Riekelt Pasterkamp
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Krek de plek
Het hoekpand Hoofdstraat-Deventerstraat,
een gemeentelijk monument, is een van de
meest beeldbepalende en bekende panden
in het centrum van Apeldoorn.
In de erker is in een zogenaamde cartouche
(tekstbord) de spreuk verwerkt "Geen
beter gemack, als eijgen dack". Wellicht is
die spreuk een verwijzing naar het grote
aantal herbergen dat in het verleden in de
directe omgeving van dit pand heeft
gestaan. Dat betekende dat dagelijks vele
reizigers het kruispunt passeerden zonder
een eigen dak boven het hoofd te hebben.
De oorspronkelijke bewoner was de sigarenhandelaar J. A. F. Ploegman. Hij vestigde in april 1868 in een oud dorpshuisje dat
hier voorheen stond, een winkel in tabak,
sigaren, koffie en chocolade. De zaak werd
na zijn overlijden in 1887 voortgezet door
zijn weduwe. In datzelfde jaar werd het
oude pand gesloopt en op het vrijgekomen
terrein verrezen drie winkelpanden.
In het hoekpand met de erker werd toen de
sigarenwinkel ondergebracht. In 1912
werd de winkel overgenomen door de
heren Buitenhuis, maar bleef bekend
onder de oude naam Ploegman. Een sigarenwinkel zou het blijven tot in het begin

Hoofdstraat

Het hoekpand Hoofdstraat-Deventerstraat

van de jaren negentig van de vorige eeuw,
tot de toenmalige eigenaar De Lange zijn
zaak sloot. In het interieur zijn nog authentieke bovenlichten aanwezig met glas-in-lood
waarop gebundelde sigaren zijn afgebeeld.
De panden zijn een duidelijk en overtuigend voorbeeld van de bouwkundige ontwikkelingen in het tweede kwart van de
19de eeuw die onder andere bepaald werden door de neorenaissance.
Karakteristiek voor de neorenaissance is
het gebruik van gepleisterde spekbanden
aan de gevels, die verder uit schoon metselwerk bestaan. Ook de waterlijsten en
pilasters zijn gepleisterd en voorzien van
siermotieven. Wat ook opvalt aan de panden zijn de gebeeldhouwde sluitstenen van
de vensters op de eerste verdieping. Hierin
zijn de koppen van zowel vrouwen als
mannen verwerkt, maar ook diamantkoppen. De neorenaissance speelde een zeer
grote rol bij de bouw en vormgeving van
vele winkels- en woonhuizen die in
Apeldoorn juist in die periode werden
gebouwd. Het meest bekende voorbeeld
van deze stijl is de Grote Kerk aan de
Loolaan uit 1892.
Riekelt Pasterkamp

9

Aan de tand gevoeld...
Het vervangen van de versnellingsbak
van zijn legertruck moet even wachten.
Het gesprek met SGPost gaat voor.
A. Buijtenhuis uit Uddel heeft een nietalledaagse hobby. Sleutelen
en rijden met oude legervoertuigen. ,,Prachtig spul.’’

A. Buijtenhuis

Wat is het mooiste plekje in
Apeldoorn?
,,De Loenermark is erg mooi.
Maar uiteindelijk kies ik toch
voor het Uddelermeer. Ik ben
hier geboren en getogen, hé?’’

Achter het huis staat een drietonner, een AY328 in vakjargon.
,,Zeg maar een dikke Daf.’’ De
collectie bevat verder een
zware kraanwagen en een ééntonnertje van de verbindingsdienst, een YA126. De
Uddelenaar zet zijn militair
materieel graag in voor bijvoorbeeld verkopingen van Adullam
of De Schutse. Of tijdens bevrijdingsherdenkingen.
Zo gedreven als Buijtenhuis is
met zijn militaire voertuigen, zo
actief heeft hij zich jarenlang
ingezet voor zijn partij. Als commissielid, secretaris van de
kiesvereniging en de gemeentelijke kiesvereniging, waarnemend voorzitter én secretaris in
Uddel. Vier jaar lang heeft hij
gefunctioneerd als raadscommissielid in
Apeldoorn. Na 28 jaar zet de SGP'er een
punt achter zijn politieke activiteiten. ,,Je
moet niet te lang blijven zitten.’’
Waarom hebt u zich altijd ingezet voor de
SGP?
,,Je moet doen wat je kunt doen. Ds.
Kersten is destijds al begonnen om Gods
Woord tot meerdere erkenning te brengen
en om een stuk getuigenis te geven in de
politiek. Waar mogelijk moeten we proberen om het beleid bij te stellen.’’
Wat heeft de SGP nodig?
,,Leiders van goede reputatie, mensen
van aanzien. Ds. Kersten was zo iemand,
recht door zee, ook met de fouten die hij
heeft gemaakt. SGP'ers moeten weten
wat er speelt, hun principes goed naar
voren brengen en zeggen waar ze voor
staan. Dat dwingt respect af. Ook bij de
linkse partijen.’’
Welke politicus spreekt u het meest aan?
,,Van den Berge mag ik graag horen.
Wiegel is een goeie politicus, ook al is hij
geen SGP'er. En Schutte destijds. En Van
der Vlies natuurlijk, al is die soms wat te
voorzichtig. Het is zwart of wit, je bent

mis een stuk nuchterheid. Het is te gek
voor woorden om zoveel geld uit te geven
voor het Omnisportcentrum. Dat lijkt nergens op.’’

Wat spreekt u aan in Uddel?
,,De sterke sociale samenhang,
burenhulp. Bovendien kun je in
het dorp nog fatsoenlijk zondag
houden.’’
Wat kan er beter?
,,We moeten oppassen dat Uddel
geen slaapdorp wordt. Woningbouw
is hard nodig.’’

voor of tegen.’’ Buijtenhuis lacht. ,,Wat dat
betreft ben ik niet zo'n politicus.’’
Wat is u het meest bijgebleven als lid van
de commissie ruimtelijke ordening (raadscommissielid)?
,,De bestemmingsplannen voor de buitengebieden. Veel raadsleden zijn afkomstig
uit de stad en zetten zich daar voor in. Ik

Apeldoorn moet
meer oog voor
Uddel hebben
vind het prima als ze in de stad tienhoog
willen bouwen, maar ik heb altijd aandacht gevraagd voor het buitengebied.
Natuur is prachtig, maar er moet daar
door boeren ook gewerkt kunnen worden.
Daar heeft de SGP zich altijd sterk voor
gemaakt.’’
Wat mist Apeldoorn?
,,Wat mist Apeldoorn? Er is juist te veel. Ik

Heeft Apeldoorn genoeg aandacht
voor Uddel?
,,Vlak voor de verkiezingen is Uddel
altijd erg belangrijk…’’ Buijtenhuis duikt
onderin een archiefkast en spreidt het
woningbouwplan "Aardhuisweg" op tafel
uit. ,,We zijn al sinds 1976 bezig. Maar
er is nog niks van terecht gekomen. De
SGP heeft steeds gehamerd op woningbouw. Maar een partij kan in zijn eentje
ook niets beginnen, hé?’’ Buijtenhuis ziet
een lichtpuntje. ,,Volgend jaar zijn er weer
verkiezingen.’’
Kunnen SGP'ers wat doen voor het dorp?
,,Vroeger hadden we hier een christelijke
dorpsvereniging. Later is dat Uddels
Belang geworden. Als gesprekspartner
van de gemeente Apeldoorn moest het
toen ineens niet-christelijk worden. Veel
SGP'ers hebben toen afgehaakt. Nu zie je
dat de jongere generatie weer actiever wil
meedoen met Uddels Belang. Als wij in
het dorp wat willen, moeten we toch bij
Uddels Belang zijn.’’ Buijtenhuis heeft
goede hoop. ,,Er wordt aan gewerkt.’’
Waar ergert u zich aan?
,,Aan mensen die kunnen werken, maar
niet willen werken.’’
Hebt u een advies voor de burgemeester?
,,Er mag in Apeldoorn best wel eens meer
aandacht voor de kerken zijn. Zij hebben
een positieve invloed op de samenleving.’’
Gerard ten Voorde

10

Van de kiesverenigingen
Beheer begraafplaats Uddel
De kerken gaan binnenkort in overleg
over de begraafplaats in Uddel. Vanwege
de verhoging van de kosten voor een graf
en het onderhoud dat te wensen overliet,
heeft destijds begrafenisondernemer
B. Vos gevraagd aan Uddels Belang of er
een mogelijkheid was om de begraafplaats in eigen beheer te nemen. Uddels
Belang heeft daar onderzoek naar gedaan
en is van mening geweest om het te laten
zoals het is.
Feit is dat de kosten voor graven erg
hoog zijn. Grafdelving kost 800 euro, terwijl daar één uur werk voor nodig is. Voor
een graf voor 20 jaar moet 2244 euro
betaald worden; voor een graf voor onbepaalde tijd 5100 euro. De gemeente
verzorgt dan het onderhoud.
Uddels Belang onderneemt dus geen
actie. Zij willen echter wel meedoen.
Voorwaarde is wel dat de begraafplaats
een algemeen karakter blijft houden; het
is geen kerkelijke begraafplaats. Dat betekent dat urnen niet geweerd kunnen worden. De praktijk in Uddel is vaak dat men-

sen een normaal graf kopen, maar hier
een urn in plaats van een kist in plaatsen.
Omdat we hier met een principieel punt

Uitnodiging K.V. Beekbergen
Wel eens afgevraagd wat de dorpsraad
Beekbergen - Lieren doet? De PKV
Beekbergen heeft een aantal bestuursleden van de dorpsraad uitgenodigd om
een toelichting te geven. Op de ledenvergadering van D.V. 6 september hopen W.
Wilbrink, Martijn van de Craats en Gerrit
Stufken iets te vertellen over de dorpsraad.
Alle drie bestuursleden zijn tevens lid van
K.V. Beekbergen.

SGP-verkiezingsprogramma
zitten, gaan we andere mogelijkheden
zoeken.
Het bestuur van de SGP-kiesvereniging
Uddel hecht er waarde aan, dat er in
Uddel betaalbare graven moeten zijn. Om
die reden zal zeer binnenkort het gesprek
worden aangegaan met de plaatselijke
kerken, Uddels Belang en met begrafenisondernemer B. Vos. Alle partijen hebben
inmiddels hun medewerking toegezegd.
Tijdens die besprekingen zullen alle opties
worden besproken.

Wie heeft er onderwerpen voor het nieuwe
SGP-programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van DV maart volgend jaar?
Onze partij is bezig met het opstellen van
het programma, maar we stellen goede
ideeën erg op prijs.
Het moet gaan om zaken die in onze
gemeente spelen op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid, sociaal beleid, jongeren, ruimtelijke ordening en verkeer.
Graag vernemen we uw ideeën. U kunt ze
doorgeven aan fractiesecretaris Johan
Stufken (adresgegevens in het colofon).
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Invoering rioolheffing voor waterplan
Regenwater verdwijnt momenteel nog
voor een groot deel in de riolering. Maar
dat gaat veranderen. Althans, dat is de
wens van de gemeenteraad. De SGPfractie is het daar van harte mee eens.
Regenwater in de riolering veroorzaakt op
verschillende manieren problemen. Bij een
hevige regenbui raakt het rioleringssysteem
overbelast en daarom wordt het water op
diverse plaatsen in Apeldoorn 'overgestort'
in vijvers. Dit leidt tot vervuiling van de vijvers, omdat er dan niet alleen regenwater
meekomt, maar ook al het andere vuil.
Een ander probleem is de verdroging van
de natuur, vanwege de daling van het
grondwaterpeil. Dit komt door een combinatie van winning van drinkwater uit grondwater en te weinig infiltratie van regenwater in de bodem.
Ambitieus plan
De gemeente heeft nu een ambitieus plan
opgesteld om al deze problemen het
hoofd te bieden: het Waterplan. In dit plan
worden alle voornemens en wensen die
de gemeente heeft met betrekking tot
water beschreven en op elkaar afgestemd.
Het gaat niet alleen over regenwater en
riolering, maar ook over grondwater, drinkwaterwinning, beken en sprengen en over
vijvers.
Het mooie is dat door de afstemming in
veel gevallen twee vliegen in één klap kunnen worden geslagen. Als de Apeldoornse
beken (Grift, Kaijersbeek, Driehuizerspreng,
Badhuisspreng, Eendrachtsprengen) weer
boven de grond gehaald worden, kunnen
ze tevens gebruikt worden om het overtollige regenwater af te voeren. Door weer
meer regenwater in de bodem te infiltreren,
wordt verdergaande verdroging voorkomen
en kunnen we drinkwater blijven oppompen. Als de beken weer in oude glorie
hersteld worden, is het tevens de bedoeling om daar fiets en wandelpaden naast
aan te leggen, zodat de Apeldoornse
burgers er ook van kunnen genieten.
Concrete acties
Nu de gemeenteraad het licht in principe
op groen heeft gezet voor de uitvoering
van het waterplan, zullen er ook concrete
acties volgen. Dat zal nog niet direct
zichtbaar worden in bestaande wijken; dat
zou teveel geld kosten.
Maar in nieuwe wijken en buurten die
opnieuw worden ingericht, zal een
gescheiden rioolstelsel worden aangelegd
voor rioolwater uit de huizen en voor regen-

water dat op straat valt. Dat regenwater
wordt naar de dichtstbijzijnde beek of vijver
getransporteerd en daar in de vijver geloosd
of vlak bij de beek geïnfiltreerd. Tegelijkertijd worden regenpijpen niet meer op de
riolering aangesloten, maar monden zoveel
mogelijk uit in tuinen of in de grond, rechtstreeks of bijvoorbeeld via een grindbak.
De overstorten van het rioleringsstelsel
komen niet meer uit in vijvers, maar in
speciale bezinkbassins die hier en daar
ondergronds worden aangelegd. De vervuilde vijvers worden vervolgens uitge-

Eén van de belangrijkste vragen in het
debat was natuurlijk hoe de wethouder
die vele miljoenen bij elkaar dacht te
sprokkelen. Nu waren er al enkele miljoenen gereserveerd voor het herstel van de
beken. Verder zijn inmiddels afspraken
gemaakt met het Waterschap over een
financiële bijdrage. Het grootste deel van
de kosten moet echter worden betaald
door de burgers van Apeldoorn, en wel uit
de rioolheffing. Tot twee jaar geleden
werden de kosten voor de riolering uit de
onroerendzaakbelasting (OZB) betaald.

Bij een hevige regenbui wordt rioolwater in een vijver geloosd.
baggerd en dan schoon opgeleverd, zodat
ze een hogere natuurwaarde krijgen.
Kosten
Het college van burgemeester en wethouders hebben in het concept-waterplan drie
ambitieniveau's aangegeven. Volgens het
laagste niveau zouden we alleen doen
wat wettelijk wordt voorgeschreven. Om
dat te realiseren, is een bedrag van 62
miljoen euro nodig. Het tweede niveau
houdt in dat we wat extra's doen om
Apeldoorn sneller van vervuilde vijvers af
te helpen en sneller van schone beken te
voorzien. Dat kost 10 miljoen euro extra in
de komende tien jaar. Het derde ambitieniveau ligt nog hoger, en zou nog eens 60
miljoen euro extra kosten.
De SGP-fractie heeft gekozen voor het
tweede ambitieniveau, omdat we vinden
dat we zorgvuldig met de natuur en de
schepping moeten omgaan en er bovendien alles aan moeten doen om ervoor te
zorgen dat ook onze kinderen straks
schoon drinkwater hebben. Ook de meeste
fracties kozen voor dit ambitieniveau.

Foto MS

Vorig jaar is een aparte rioolheffing ingevoerd, waardoor de OZB lager werd. Nu
ziet het er naar uit dat de OZB tweemaal
zo hoog moet worden om het ambitieuze
waterplan te kunnen uitvoeren.
WOZ-waarde
Eind mei is door een krappe meerderheid
van de raad besloten dat de WOZ-waarde
van de woning als grondslag gebruikt
gaat worden voor bepaling van de hoogte
van de rioolheffing. De SGP-fractie had
liever gezien dat eerst ook andere varianten beter in kaart zouden worden gebracht,
onder andere een heffing op basis van
het waterverbruik. De SGP is uiteraard
niet blij met de verhoging van de rioolheffing. We ontkomen er echter niet aan om
het regenwater apart te houden. Dat
wordt ons door de rijksoverheid opgelegd.
Door er nu iets geld bij te leggen, krijgen
we weer een aantal mooie beken en veel
natuur terug in de stad. Dat is wat ons
betreft het extra geld wel waard.
Evert Mulder

