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Door bezuinigingen is het aantal veegrondes in Apeldoorn teruggebracht van zes naar
vier.
Foto GtV
Gaten in het wegdek, scheefgezakte
lantaarnpalen en niet goed onderhouden plantsoenen. De bezuinigingen in
Apeldoorn eisen hun tol. Eén lichtpuntje. De bloembakken in het centrum
mogen blijven.

hooi en hortensia's. ,,Een pareltje, maar 't
kost te veel." Onderhoud aan vaste
planten vraagt elk jaar vijftien euro per
vierkante meter, een gazon slechts vijftig
cent per vierkante meter."
Door eerdere acties van de SGP blijven
de fleurige bloembakken in het centrum
van Apeldoorn wel
behouden. Het college
van burgemeester en
wethouders heeft
daarvoor op verzoek
van de SGP voor dit en volgend jaar geld
apart gelegd. ,,De binnenstad is toch een
beetje het visitekaartje van Apeldoorn.
Daar zie je vooral stenen, en weinig groen,
terwijl het juist daar zo belangrijk is dat
het er fleurig en levendig uitziet", aldus
SGP-raadslid Evert Mulder.
Met de kaasschaafmethode moeten keurige gazons in het Oranjepark, het
Westenenkerpark en het Zuiderpark
wijken voor gewoon gras. Scheelt een slok
op een borrel. A-kwaliteit gras kost vijftig
cent aan onderhoud, hooigras slechts
twintig cent. Verder zoekt de afdeling
Groen besparingen in het minder bemesten van gazons, het laten
>>>

Bezuiniging op
groen en grijs
eist haar tol

Veel burgers zien met
lede ogen aan hoe het
onderhoud aan stoepen, straten en speelveldjes achteruitgaat.
Met kunst- en vliegwerk probeert de gemeente de openbare
ruimte netjes te houden.
Maar Apeldoorn moet in vier jaar tijd acht
miljoen euro bezuinigen. Daarvan mag de
afdeling Groen 600.000 euro ophoesten
en de afdeling Wegen en Riolering
480.000 euro. Geen geringe opgave. ,,We
moeten keuzes maken."
Een ritje door Apeldoorn en Beekbergen
laat zien dat de bezuiniging z'n sporen
trekt. ,,Wij moeten plantsoenen omvormen
tot grasvelden", zegt groenambtenaar Cor
van der Hoek. ,,Veel goedkoper in het
onderhoud." Hij stopt bij het parkje achter
de oude, hervormde kerk in Beekbergen
met mahonia's, sedem, spirea's, herfst-
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> > > verdwijnen van rozenperken en de
keus voor andere vormen van onkruidbestrijding. De schoffel maakt plaats voor
de gifspuit. Uitgangspunt bij de keus voor
een bezuiniging is dat de maatregel eenvoudig terug te draaien moet zijn.
Kapitaalsvernietiging
Ook het 'grijs' lijdt onder de kaasschaaf.
De gemeente is gedwongen het onderhoud
aan wegen en fietspaden te beperken.
Normaal gesproken wordt een trottoir elke
veertig jaar vervangen. Apeldoorn zit nu

dit stukje van de ring al jaren vervangen.
Het geld ontbreekt." Inmiddels wordt het
asfalt steeds slechter. Door achterstallig
onderhoud moet nu zeker tien centimeter
van het wegdek worden weggefreesd, in
plaats van de gebruikelijk twee centimeter.
,,We zijn bezig met kapitaalsvernietiging."
Het onderhoud aan wegen is ook een hot
item in de dorpen. Inwoners van Uddel
kijken regelmatig met jaloerse blikken
naar omliggende gemeenten. ,,We worden nergens zoveel op de vingers getikt
als in Uddel." De ambtenaren verwijzen

SGP-raadslid Evert
Mulder hecht veel
waarde aan goed
onderhouden
groen.
Foto GtV

op een norm van eens in de honderd jaar.
De noodzakelijke vervanging van slechte,
niet reflecterende straatnaambordjes is
op een laag pitje gezet.,,Dat levert
100.000 euro op", zegt ambtenaar Gerrit
Lenselink.
De Laan van Maten ligt er gehavend bij.
,,We zijn hier elk jaar bezig postzegels te
plakken", verzucht Lenselink. ,,We willen

'graag' naar de belabberde straten in
Zuid. ,,Daar is het nog erger."
De ambtenaren koersen naar een speelplaatsje in het Vogelkwartier. Twee kinderen
vermaken zich op een klimrek met glijbaan.
,,Een positieve uitzondering in het slechte
nieuws", zegt Van der Hoek. De speelplaats
is opgeknapt met geld dat vorig jaar via een
SGP-amendement beschikbaar is gekomen.

SGP-lijst voor verkiezingen
gemeenteraad op D.V. 7 maart
De lijsttrekker van de SGP bij de
komende gemeenteraadsverkiezingen
is fractievoorzitter Henk van den
Berge. Op de tweede plaats staat radslid Evert Mulder.
De verkiezingen worden gehouden op
D.V. dinsdag 7 maart 2006.
Inmiddels hebben de SGP-kiesverenigingen Apeldoorn, Beekbergen en Uddel
de definitieve lijst vastgesteld. Zoals u
misschien nog wel weet was het bij de
gemeenteraadsverkiezingen van 2002 voor
het eerst dat de SGP in Apeldoorn een
tweede zetel behaalde. We hebben dit als
een groot wonder ervaren. Mogen wij weer
op uw steun en stem rekenen?
De tweede zetel was een restzetel dankzij
een lijstverbinding met de ChristenUnie.
De SGP heeft bij de ChristenUnie het

verzoek ingediend om ook nu een lijstverbinding aan te gaan. De komende tijd
worden er vele voorbereidingen getroffen
voor de verkiezingscampagne. Er is
inmiddels al een verkiezingsprogramma
vastgesteld. Het is de bedoeling om hier
in het verkiezingsnummer van SGPost
van begin februari verder op in te gaan.
Mocht u ideeën hebben voor de campagne of hieraan mee willen werken dan
houden we ons van harte aanbevolen.
Neemt u dan alstublieft contact op met
Johan Stufken (zie colofon).
Als SGP-fractie proberen we de bijbelse
beginselen naar voren te brengen, maar
dat kan alleen als de Heere wil helpen.
Mogen wij u vragen om uw voorbede,
opdat de werkzaamheden -ook in de
verkiezingstijd- nog tot zegen mogen
zijn.

De speeltoestellen zijn vernieuwd, maar de
heggen, struiken en bestrating rond het
pleintje ogen versleten. De oorzaak is dat
het opknappen daarvan uit het reguliere
onderhoudsbudget moet komen, terwijl
daar nu juist het mes in is gezet.
Rentmeesterschap
De SGP heeft zich altijd -als een van de
weinige fracties- verzet tegen de drastische bezuinigingen op de openbare ruimte. ,,Je ziet daardoor wijken verloederen",
zegt SGP'er Mulder. ,,De leefbaarheid van
woonwijken is juist erg belangrijk. Wij zien
daarin een link naar rentmeesterschap,
het bouwen en bewaren van wat in cultuur is gebracht."
Ook de gemeenteraad is er inmiddels van
doordrongen dat de bodem van de bezuiniging op dit terrein is bereikt. Begin
december heeft de raad besloten om tot
2009 elk jaar twee ton extra uit te trekken
voor onderhoud aan de openbare ruimte.
Daardoor kunnen onder andere de bloembollen terugkeren in de stadsparken. De
gemeente betaalt deze investeringen uit
een rentemeevaller.
De SGP wil hard werken aan een betere
openbare ruimte. Een voorbeeld daarvan
is dat de fractie in november het initiatief
nam om de prullenbakken in het Centrum
op zaterdag een keer extra te legen. ,,Op
de Hoofdstraat en rond de markt is zaterdags vaak veel zwerfvuil doordat prullenbakken uitpuilen", aldus Mulder. ,,Dat is
geen gezicht. Gelukkig nam de gemeenteraad ons voorstel over."
Gerard ten Voorde
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Actie uit de fractie

Ter kennisname

Onderzoek naar umts-masten

In deze periode
rond Oud- en
Nieuwjaar wordt er
heel wat terug- en
vooruitgeblikt. Wat
kan er veel zijn
gebeurd en wat
staat ons nog te
wachten?
Dat geldt ook in de politiek. Denk
slechts aan de recente problemen in
onze partij. Laten we toch eensgezind
zijn en meer verdraagzaamheid tonen
bij middelmatige zaken. Het is juist in
deze tijd zo belangrijk om een krachtig
bijbels getuigenis ten aanzien van de
allerlei verkeerde maatschappelijke
ontwikkelingen te laten horen, maar dan
moeten we wel zelf het goede voorbeeld geven.
Dat valt niet mee. Te meer daar er goed
op ons wordt gelet. Een recent voorbeeld
hiervan is de grote aandacht in sommige
media voor leerlingen van de Jacobus
Fruijtier Scholengemeenschap. Deze
rijden op fietspaden regelmatig met z'n
drieën naast elkaar en zouden zich
asociaal gedragen.
Nu zal dat zeker wel eens gebeuren -en
dat valt niet goed te praten, maar wie
wel eens fietst in Apeldoorn constateert
dat ook jongeren van andere scholen
dat doen. De 'Fruijtier' wordt er echter
uitgelicht en dan volgt er prompt een
verhaal over refo-jongeren die thuis
niets mogen en zich daarom elders te
buiten gaan.
Er wordt op ons gelet. Laten we daarom zelf geen aanstoot geven. Het is
beter om juist door ons doen en laten
te laten zien dat we christenen zijn,
opdat Gods Naam om onzentwil niet
gelasterd, maar geëerd en geprezen
worde.
Dat kunnen we niet in eigen kracht. In
deze SGPost haalt oud-fractiegenoot
Den Otter Openbaring 3 vers 8b aan.
Daar staat: "Want gij hebt kleine kracht,
en gij hebt Mijn Woord bewaard en hebt
Mijn Naam niet verloochend." Vanuit
zo'n houding kan er met Gods zegen
ook anno 2006 nog een bijbels getuigenis van ons uitgaan.
Mogen wij u dit bijbelgedeelte voor het
nieuwe jaar toewensen?

Er heerst onrust onder de Apeldoornse
bevolking over mogelijke gezondheidsrisico's van umts-masten. Deze antennemasten zenden elektromagnetische
golven uit om mobiel telefoonverkeer
mogelijk te maken. Er ligt een unanieme
raadsuitspraak dat er geen vergunningen
meer mogen worden verleend voor zulke
masten. Er zou eerst meer bekend moeten
zijn over de gezondheidsrisico's.
Het leek erop dat het college van B&W
zich hierbij zou neerleggen. Dat bleek
echter niet zo te zijn. Een bouwvergunning
zou volgens het college niet mogen worden
geweigerd op basis van (vermeende)
gezondheidsrisico's.
Dat was reden genoeg voor de gemeenteraad om het onderwerp opnieuw te agenderen. Toen het college bleef weigeren,

heeft de raad een zogenaamde raadsopdracht geformuleerd, waarin het college
wordt opgedragen om met een kaderstellende notitie te komen. Daarin moeten
criteria worden opgenomen voor umtsmasten, met betrekking tot zowel ruimtelijke ordening als volksgezondheid.
Het college heeft toegezegd om deze
opdracht uit te voeren, maar heeft wel
meteen gevraagd om een begeleidingscommissie, bestaande uit zowel wethouders als raadsleden. Deze commissie is
begin december ingesteld.
De gemeenteraad wordt vertegenwoordigd door ons raadslid Evert Mulder en
Jos Reijerink (VVD). Het is de verwachting dat de beoogde notitie er niet komt
voor de raadsverkiezingen van 7 maart
aanstaande.

De SGP-fractie
steunt het voorstel
om het platteland
weer vitaal te maken.
Foto GtV

Meer aandacht voor platteland
Het college van B&W wil meer aandacht
schenken aan het platteland. Dit komt
doordat de provincie Gelderland in het
afgelopen halfjaar zowel het Streekplan
Gelderland als het Reconstructieplan
Veluwe heeft vastgesteld. Daarin wordt
ruimte geboden aan de gemeenten om
meer zaken zelf te regelen.
Eén van die dingen is het splitsen van
woningen en boerderijen in het buitengebied. Tot voor kort wilde de provincie
daar niet aan meewerken. Nu wordt het
overgelaten aan de gemeenten. Onze
gemeente wil daar vanaf nu in principe
aan meewerken. Wel gelden als randvoorwaarden dat het gebouw als zodanig
herkenbaar blijft, dat er netto geen bebouwing bijkomt en dat de splitsing geen
problemen oplevert voor dichtbijgelegen
agrarische bedrijven. Wordt aan deze

voorwaarden voldaan, dan kan de woning
gesplitst worden in twee of maximaal drie
wooneenheden, met een eigen ingang,
huisnummer, enzovoort. Dit is verwoord in
de Notitie Woningsplitsing in het buitengebied, dat door het college is vastgesteld.
Verder stelt het college voor om met plannen te komen om het platteland weer
vitaal te maken. De SGP-fractie is daar
groot voorstander van, maar wij hebben
wel benadrukt dat het belangrijkste doel
moet zijn om de agrarische bedrijven
ruimte te bieden om zich te ontplooien.
Dat is door de wethouder toegezegd.
Verder gaat er gekeken worden naar
mogelijkheden om bedrijven in de buurt
van kwetsbare natuur te verplaatsen naar
minder kwetsbare gebieden. Zo bestaat in
Beekbergen het plan om manege Riant te
verplaatsen naar het Spelderholt.

Met vriendelijke groeten,
Henk van den Berge
SGP-fractievoorzitter
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Omnisportcentrum komt steeds dichterbij
Het heeft lang geduurd, maar de bouw
van het Omnisportcentrum komt helaas- steeds dichterbij. Het bestemmingsplan is onlangs goedgekeurd,
met alleen de stemmen van de SGP,
GroenLinks en Gemeentebelangen
tegen.
De grootste bezwaren van onze fractie
tegen dit prestigeproject zijn van principiële aard. In de eerste plaats is de openstelling van het Omnisportcentrum negatief voor de zondagsrust, gezien de vele
activiteiten die er op zondag zullen worden
georganiseerd. Daarnaast zal er een
megabioscoop komen. Ook is onze fractie
tegen omdat het project tientallen miljoenen
euro's kost voor de bouw en bovendien
zal de gemeente jaarlijks 600.000 euro
moeten gaan bijdragen.
De beslissing óf er een Omnisportcentrum
zou komen, was echter al eerder genomen. Nu ging het om de volgende stap,
namelijk de vaststelling van het bestemmingsplan, waarin wordt aangegeven hoe
het sportcomplex kan worden ingepast in
de omgeving. Het Omnisportcentrum
komt op De Voorwaarts, het gebied op de

kruising van de Zutphensestraat en de
Laan van Erica.
Locatiekeuze
De SGP heeft ook op grond van stedebouwkundige argumenten tegengestemd.
In de eerste plaats vanwege de locatiekeuze. Vanaf het begin is onze fractie er
tegenstander van geweest om het
Omnisportcentrum zo ver de stad in te
bouwen. De meeste bezoekers zullen van
buiten Apeldoorn komen. Daarom had
het, wat ons betreft, het meest voor de
hand gelegen om het complex vlakbij de
snelweg te bouwen, aan de Barnewinkel.
Nu moet al dat verkeer over de
Zutphensestraat en de Laan van Erica,
wat nogal wat overlast zal veroorzaken.
Als onderdeel van het plan moeten deze
wegen nu vierbaans gemaakt worden.
Ons tweede argument tegen was het feit
dat in het bestemmingsplan toestemming
wordt gegeven voor de vestiging van
grootschalige detailhandel in het
Omnisportcentrum (om het hele plan
financieel haalbaar te maken). Wij denken
dat dergelijke megawinkels de bestaande,
kleinschalige winkelstructuur in de aanlig-

gende wijken ernstig zullen verstoren.
Daarbij komt nog dat een aanvraag voor
een dergelijke grote winkel op het
Meubelplein (honderd meter verderop)
geweigerd werd, met als argument dat de
wegen het verkeer niet zouden kunnen
verwerken. Dit heeft alle schijn van willekeur.
Transferium
Het derde tegenargument betreft de aanleg van het bijbehorende transferium.
Hoewel het inmiddels de bedoeling is om
het transferium aan de Barnewinkel te
realiseren, is het in het bestemmingsplan
nog aan de andere kant van de
Zutphensestraat getekend (tussen de
Lupineweg en de snelweg). Onze fractie
wilde daarover eerst meer duidelijkheid.
Al met al voldoende reden om tegen te
stemmen. Helaas werd het voorstel met
grote meerderheid aangenomen. CDA,
Leefbaar Apeldoorn, VVD, PvdA, D66 en
ChristenUnie houden onverkort vast aan
dit megaproject, dat Apeldoorn en dus
haar inwoners veel geld gaat kosten.
Evert Mulder
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Steun in raad voor voorstellen van SGP
De bespreking van de MeerjarenProgrammabegroting is positief verlopen voor de SGP. Alle verzoeken van
onze fractie in de vorm van moties of
amendementen zijn overgenomen.
In de Meerjaren-Programmabegroting
(MPB) voor 2006 - 2009 staan de voornemens van het college van B&W voor de
komende jaren. Verreweg de meeste voorstellen betreffen de uitvoering van het
reeds eerder vastgestelde beleid. Maar er
zijn ook nieuwe plannen. Iedere politieke
partij heeft daarbij haar eigen voorkeuren.
De SGP heeft benadrukt dat bij de afwegingen het Woord van God het kompas
moet zijn. God belooft een land te zullen
zegenen als overheid en burgers zich laten
leiden door Zijn Woord en Zijn geboden.
Daarom vond de fractie bijvoorbeeld de
uitbreiding van het aantal koopzondagen
vorig jaar zo erg.
We hebben gevraagd of het college en de
andere partijen nog eens indringend willen

nadenken over nut en noodzaak van het
hanteren van het kompas van de bijbelse
waarden en normen. Dat geeft namelijk
zekerheid in deze onzekere tijd. Het is
immers persoonlijk en maatschappelijk zo
belangrijk dat we ons laten leiden door
het Woord van God.
In de MPB staan voornemens zoals subsidies aan bepaalde organisaties die de
SGP om principiële, financiële of andere
redenen afwijst. De fractie geeft vanuit de
bijbelse beginselen prioriteit aan met name
de bijzondere aandacht voor de zwakken
in de samenleving, de zorg van de overheid voor veiligheid, het zorgvuldig omgaan
met de schepping en goed rentmeesterschap, wat de openbare ruimte betreft.
Rentemeevaller
Om te proberen het beleid op sommige
punten bij te stellen, heeft de fractie verschillende moties (verzoeken aan het college) en amendementen (concrete
wijzigingen) ingediend. Deze zijn allen

aangenomen. Uiteraard past geen zelfingenomenheid, maar we zijn er wel blij
mee. De meeste amendementen en
moties werden, in wisselende samenstellingen, met andere fracties ingediend, van
GroenLinks tot VVD.
Bijzonder was het besluit van de raad om
de discussie over de rentemeevaller van
in totaal zeven miljoen euro uit te stellen
tot 1 december, omdat het college het
aanvullende voorstel daarover pas een
paar weken voor de vergadering van 3
november opstuurde naar de raad. De
raad wilde meer tijd om een afgewogen
oordeel te vormen over de voorstellen van
B&W, maar ook om zelf met alternatieve
voorstellen te kunnen komen. Uiteindelijk
is voor een bedrag van ongeveer een
miljoen uit het lijstje van B&W geschrapt,
en zijn in totaal elf amendementen aangenomen, waarvoor ongeveer datzelfde
bedrag nodig is.
Henk van den Berge en Evert Mulder

Toelichting op (mede) door SGP ingediende moties en amendementen:
Amendement "Asielzoekers"
Samen met andere fracties heeft de SGP voorgesteld om geld
vrij te maken voor het Apeldoorns Beraad van Kerken, om hen
in de gelegenheid te stellen om medemensen te ondersteunen,
die buiten hun schuld op straat terechtkomen. In veel gevallen
betreft dit asielzoekers die door de rijksoverheid naar het land
van herkomst worden teruggestuurd, terwijl dit absoluut niet
verantwoord is. Het amendement is met grote meerderheid van
stemmen aangenomen.
Amendement "De fiets van B naar A"
De fietsdoorstroomas Asselsestraat kan door dit initiatief van de
SGP al in 2007 worden gerealiseerd. Het college van B&W
voorzag allerlei problemen bij de uitwerking van de plannen en
had de realisatie ervan op de reservelijst geplaatst. Er was dus
nog geen geld voor gereserveerd in de begroting. Met het
amendement van SGP, GroenLinks en D66 wordt 500.000 euro
vrijgemaakt om de fietsdoorstroomas al in 2007 te kunnen
realiseren. Ook dit amendement werd aangenomen, met alleen
stemmen van Gemeentebelangen tegen.
Motie "Een eigen huis voor jongeren in de dorpen"
Jongeren, die in één van de Apeldoornse dorpen geboren zijn,
willen daar over het algemeen graag blijven wonen. Dat lukt
echter meestal niet, omdat er maar weinig huizen vrijkomen in
de dorpen en/of door de hoge huizenprijzen. Via een motie
heeft de SGP het college gevraagd om alle medewerking te
verlenen aan groepen jongeren (onder andere in Beekbergen
en Lieren), die gezamenlijk een woningbouwproject van de
grond proberen te krijgen, bij voorkeur op goedkopere bouwgrond. Deze motie werd met algemene stemmen aangenomen.
Amendement "Een schone binnenstad"
's Zaterdagsmiddags is het in de binnenstad vaak een rommel
op straat. Voor een deel komt dat doordat de prullenbakken vol

zitten. Om dat in de toekomst te voorkomen, heeft de SGP een
amendement ingediend om de prullenbakken in het centrum op
zaterdag rond de middag een keer extra te legen. Ook dit
amendement is aangenomen.
Amendement "Grijs en Groen"
Samen met een groot aantal andere fracties heeft de SGP een
amendement ingediend om meer geld uit te trekken voor het
onderhoud van wegen, pleinen en paden (grijs) en voor het
onderhoud van parken en plantsoenen (groen). Bij de bezuinigingsoperatie, anderhalf jaar geleden, werd er, tegen de zin van
de SGP in, fors bezuinigd op dit onderhoud. Gelukkig heeft nu
een raadsmeerderheid ingezien dat dat geen goede beslissing
was. De raad is daar op teruggekomen, nu er wat geld beschikbaar kwam door de lage rentestand.
Amendement "Jeugd- en jongerenwerk"
Al een jaar lang is het college van B&W door de raad gestimuleerd om meer geld beschikbaar te stellen voor jeugd- en jongerenwerk. Jeugdwerkers houden in wijken met veel probleemjongeren zoals Zevenhuizen en Zuid deze jongeren actief bezig,
waardoor ze niet 'op straat' belanden en gaan 'hangen', met alle
gevolgen vandien. Samen met een groot aantal andere fracties
heeft de SGP nu, via een amendement, zelf geld vrijgemaakt
om extra jeugdwerkers te kunnen aanstellen.
Motie "Veilige Jachtlaan"
Het is voor de veiligheid van zowel automobilisten als fietsers
van belang dat de zuidelijke tak van de Jachtlaan rechtstreeks
wordt aangesloten op de rotonde bij de J.C. Wiltslaan en de Laan
van Spitsbergen. Ook is dat nodig om van de Asselsestraat een
fietsdoorstroomas te kunnen maken. Samen met de VVD heeft
de SGP daarom een motie ingediend, waarin we het college
vragen om te onderzoeken of dit versneld kan worden uitgevoerd.
De motie werd met meerderheid van stemmen aangenomen.
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Strijd voor goedkope huizen in de dorpen
Een nieuw huis voor amper 125.000
euro. Elke jonge woningzoekende
droomt ervan. De harde realiteit is
echter anders en confronteert dezelfde
dromer met prijzen boven de twee ton.
Voor jongeren uit Beekbergen en Lieren
is er misschien een mogelijkheid dat
de droom wél uitkomt.

In deze motie vraagt de SGP-fractie het
college om ,,bij het opstellen van de
dorpsvisies rekening te houden met de
wensen en initiatieven van jongeren en
starters op de woningmarkt." Daarnaast
wil de SGP dat het college een stuk grond
aanwijst waar deze jongeren hun bouwproject kunnen realiseren.

Gerrit Stufken en Martijn van de Craats
zetten zich sinds begin dit jaar in om
goedkope starterswoningen in hun dorp te
realiseren. Via de dorpsraad en de daarbij
behorende dorpsvisie hebben ze een plan
opgesteld.
,,Ons voorbeeld is de Brabantse gemeente
Bladel", aldus Martijn. In deze gemeente
werden huizen 40 procent goedkoper
gebouwd. ,,Ondermeer door het in
rekening brengen van een lagere grondprijs, eigen inbreng van deelnemers en
door het ontbreken van dure projectontwikkelaars."
Via een stappenplan dat de gemeente
Bladel beschikbaar stelde, zijn Gerrit en
Martijn aan de slag gegaan. Gerrit: ,,De
problematiek staat al lange tijd op de
agenda van de dorpsraad. Uit maatschappelijke betrokkenheid hebben wij besloten
de kar te gaan trekken. Draagvlak creëren
was een tweede stap."
Dit draagvlak kwam in de vorm van bijna
150 steunbetuigingen van jongeren om
mee te doen in het bouwproject. Een vergadering van de dorpsraad in november
trok zoveel bezoekers, dat een groot
deel moest blijven staan. ,,Opeens kwam
ons plan in een stroomversnelling", aldus
Gerrit. ,,In dezelfde tijd werden vanuit
de gemeenteraad vragen gesteld aan
het college waarom er nog geen actie
ondernomen is rond de huizenproblematiek.
Tijdens een ledenvergadering van de kiesvereniging Beekbergen van de SGP
hebben we onze plannen uitgelegd.
Fractievoorzitter Henk van den Berge
nam het idee mee naar de fractievergadering en daar is uiteindelijk
een motie uitgekomen van
de SGP, die door de gemeenteraad in november unaniem
is aangenomen."

Jonge gezinnen
Gerrit: ,,We hebben dit ervaren als een
flinke steun in de rug bij onze plannen.
Natuurlijk is het mooi dat er zoveel jongeren zijn die ons achter ons staan, maar
zonder de politiek ben je nergens."
De twee jongeren hebben in ieder geval
de SGP-fractie achter zich. Raadslid Evert
Mulder ziet dat de meer goedkope of
sociale woningbouw in het
stedelijk deel
van

Een bouwlocatie voor goedkope starterswoningen is
vooralsnog niet bekend
Foto’s MS

De SGP-fractie wil vooral jongeren en
starters in dorpen laten meeprofiteren van
een ruimhartiger bouwbeleid van de provincie Gelderland. ,,Uiteraard moet er dan
goedkoper gebouwd kunnen worden,
omdat deze groepen het anders niet kunnen betalen. Daar is creativiteit voor
nodig, die deze jongeren wellicht zelf aan
de dag kunnen leggen. Het aandeel jonge
gezinnen in dorpen mag niet teveel afnemen, anders vergrijzen de dorpen. Het
plan uit Beekbergen is daarom ook voor
bijvoorbeeld Uddel interessant."
Vaart
De korting die op de huizen wordt bedongen, blijft voor een deel eigendom van
de maatschappij. Dat heet maatschappelijk gebonden eigendom", aldus Gerrit.
Martijn vult aan: ,,Dat houdt tegelijk in dat
bij verkoop die korting op het huis geldig
blijft en het voor nieuwe kopers ook
weer voordelig is."
Deze constructie heeft als
nadeel dat geïnteresseerden

Martijn van de
Craats (l.) en
Gerrit Stufken

Apeldoorn
behoorlijk van
de grond komt,
maar dat de dorpen op dit
punt achterblijven. ,,Dit komt door de
beperkte beschikbaarheid van bouwgrond,
dat ook nog eens erg duur is. Ook zijn er
weinig mogelijkheden in de bestemmingsplannen."
Dit zijn juist de problemen waar Gerrit en
Martijn tegenaan lopen. Vooral de grondprijs moet volgens het tweetal flink
omlaag om goedkoop te kunnen bouwen.
Mulder schat de kans dat de politiek
grond koopt en weer goedkoper verkoopt,
klein in. ,,Dit laten ze meestal aan de
marktpartijen over, dus aan de eigenaar
van de grond. Maar ik zeg altijd maar:
waar een wil is, is ook een weg. Ook moet
het volgens ons niet een klein hoekje of
gaatje in het dorp zijn. Het moet gaan om
een flink stuk grond, waar minimaal zes
tot tien huizen op kunnen staan."

van buiten Beekbergen en
Lieren in principe niet in aanmerking komen voor deze huizen. ,,Die kans
is inderdaad klein, maar het houdt onze
jongeren bij elkaar", legt Martijn uit. ,,Al
jarenlang vertrekken jongeren uit onze
dorpen, om de eenvoudige reden dat er
geen betaalbare woningen zijn. Veel
vrienden zijn vertrokken naar de stad. Dat
is jammer." ,,En daarom nemen we misschien wel de mogelijkheid op om mensen die de laatste paar jaar gedwongen
moesten vertrekken, wel de mogelijkheid
tot koop te geven", vult Gerrit aan.
Beiden houden een slag om de arm. ,,Nu
gaat het goed met de planning. Er zit
vaart in. Maar mensen moeten nu niet
verwachten dat er over een jaar al huizen
beschikbaar zijn. Dit kan nog wel drie of
vier jaar aanlopen."
Evert Barten
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Grondig onderzoek naar kwestie-Reesink
De burgemeester, wethouders, oudwethouders, ambtenaren, raadsleden
en een directeur. Een voor een
moesten ze de afgelopen maanden
plaatsnemen tegenover de commissieReesink. De onderste steen moest
boven.
Apeldoorn zit met de kwestie in z'n maag.
De onderhandelingen over de verhuizing
van handelshuis Reesink van Zutphen
naar Apeldoorn is uitgelopen op een groot
conflict. De gemeente heeft diverse
belangrijke rechtzaken verloren. Na een
kleine tien jaar is het einde van de affaire
nog altijd niet in zicht. Bovendien is de uitkomst ongewis. Het is de vraag of
Reesink al dan niet met een claim van
vele miljoenen komt.
De onderzoekscommissie moet de vraag
beantwoorden hoe het komt dat de verhuizing van de handelsonderneming naar
Apeldoorn in zo'n loopgravenoorlog is
terechtgekomen. En ook wat de gemeente kan leren van de kwestie. Om op deze
vragen een antwoord te geven, heeft de
commissie ruim vier meter archief doorgespit en zo'n 50 interviews gehouden en 21
openbare verhoren afgenomen. Een
zekere grondigheid kan de commissie niet
worden ontzegd.
,,Het is een complex dossier", legt commissievoorzitter Henk van den Berge uit.
,,De meningen van de gemeente en van
Reesink lopen ver uiteen. Het onderzoek
vereist daarom grote zorgvuldigheid en
verantwoordelijkheid."
De verhoren hebben hem de nodige uren
gekost. ,,Er zitten heel wat vakantiedagen
in." Toch vindt Van den Berge alle inspanningen niet overbodig. ,,Het is belangrijk
dat deze langslepende kwestie goed
wordt uitgezocht. De gemeenteraad
neemt hiermee zijn controlerende taak
serieus. Het college wordt ter verantwoording geroepen."
Presentatie rapport
De SGP-fractievoorzitter heeft graag
meegewerkt. ,,Onze fractie hecht aan

eerlijkheid, betrouwbaarheid en degelijkheid. Dat is nauw aan ons principe
verbonden. Daarom is het goed als je
aan waarheidsvinding doet. Het
archief en die tientallen interviews en
verhoren hebben ons heel veel informatie opgeleverd. Vervolgens hebben we dat op een rijtje gezet en
geanalyseerd."
Het onderzoek kost 249.000 euro.
Voor dat geld is onder andere een
onderzoeksbureau ingehuurd om
de nodige hand- en spandiensten
te verrichten. ,,De commissieleden krijgen geen cent", verzekert
Van den Berge. ,,Dat is ook niet
nodig. Wij krijgen onze raadsvergoeding."
Het eindrapport is gereed en
bestaat uit twee delen: een
analyserend deel met conclusies en een historisch overzicht. Bij elkaar gaat het om
ruim 250 bladzijden.
Op D.V. donderdagavond
12 januari presenteert de
commissie-Reesink
om
acht uur haar conclusies in
de raadszaal van het
stadhuis. De presentatie
is ook via internet
(www.apeldoorn.nl) te
volgen. Het rapport is
dan te downloaden op
dezelfde site. Op D.V.
26 januari (19.00 uur)
spreekt de gemeenteraad zich uit over het
onderzoek.
Gerard ten Voorde
1. Oud-wethouder Bolhuis.
2. De verhoren waren ook buiten de raadszaal
via beeldschermen te volgen.
3. De onderzoekscommissie verhoort Bolhuis
4. Richting Reesink.
5. Goed luisteren...
6. De publieke tribune.
7. De voorzitter in beeld.
Foto’s GtV
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Krek de plek
Hotel Bloemink aan de Loolaan in
Apeldoorn wordt grondig verbouwd. De
nieuwe eigenaar is Bastion Hotels. Het
oude deel van het hotel-restaurant op de
hoek Loolaan/ Langeweg heeft een lange
geschiedenis, die teruggaat tot het midden
van de negentiende eeuw en nauw
verbonden is met Paleis Het Loo.
Voor die tijd was ter plekke een Tolhuis.
Omstreeks 1845 begon Christiaan
Bloemink met het bouwen van een
hotel/pension annex stalhouderij en gaf het
de naam De Nieuwe Kroon. Deze naam is
waarschijnlijk gekozen in verband met de
Belgische Revolutie (de oude kroon van de
toenmalige Koning Willem II is in Brussel
gebleven).
In 1876 kreeg Bloemink van de gemeenteraad toestemming om een omnibus te
laten rijden vanaf het station naar paleis
Het Loo, met natuurlijk een halte bij zijn
eigen zaak. In 1913 heeft er een verbouwing plaatsgevonden onder leiding van de
bekende Apeldoornse architekt Henk
Wegerif. Na deze verbouwing kreeg het
hotel/pension de naam "Bloemink".
Het hotel duikt kort na de Tweede Wereldoorlog even in de geschiedenisboeken op.

Hotel Bloemink

Hotel Bloemink aan de Loolaan.

Als prins Bernhard zijn vrouw koningin
Juliana voorstelt om de gebedsgenezeres
Greet Hofmans in te schakelen voor de
genezing van hun dochter prinses
Christina, aarzelt deze.
Ze stuurt in november 1948 één van haar
getrouwen, de kinderjuffrouw van de prinsessen,
mevrouw
Rita
PenninkNitschmann er op af. De gezante ontmoet
Hofmans in Hotel-restaurant Bloemink te
Apeldoorn. Het klikt meteen.
Rita concludeert dat Greet, koningin
Juliana en zijzelf een zelfde manier van
denken hebben en vraagt Greet direct mee
naar Paleis Soestdijk te gaan. Hofmans
wordt aan het Hof genodigd om haar
gaven in te zetten ter genezing van de
ogen van de prinses.
Wijkraad De Naald is bezorgd over de
plannen met Bloemink. Niet alleen vanwege de geschiedenis, maar ook vanwege
de herkenbaarheid van 'beeldbepalende'
bouwwerken aan de oude Loolaan als toegangspoort van Apeldoorn. Aan deze zijde
van de Loolaan is in het verleden al een
grote aanslag op de bebouwing gepleegd,
aldus de wijkraad.
Riekelt Pasterkamp
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Aan de tand gevoeld...
Voor het 'kleine' Uddel zat hij als SGPcommissielid in de gemeenteraad van
het 'grote' Apeldoorn. Onlangs nam hij
afscheid. ,,Vanuit het gemeentehuis
werden we overspoeld met
papier en mailtjes."

W.J. den Otter

Welke politieke discussie is voor u actueel?
,,Die over de vrouwenkwestie met alle
gevolgen voor onze partij.
Ook de ontwikkelingen rond
de verhoudingen met allochtonen in het algemeen en de
islam in het bijzonder houden
mij bezig."

Wiekert Jan (Wiek) den Otter is
geboren op 7 november 1945 in
Ridderkerk. Sinds augustus 1986
woont hij in Uddel. Zijn werk ligt
in Apeldoorn als beleidsmedewerker personeelszaken op de
Jacobus Fruytierscholengemeenschap.

Wat is de mooiste plek van
Apeldoorn?
"Ik heb wel iets met het paleis Het
Loo en omgeving, de Loolaan met
de Grote Kerk en de Kroondomeinen. Er is daardoor ook een
historische band geweest met Uddel
en ons Koninklijk Huis."

Den Otter en zijn vrouw kregen
zes kinderen, van wie er vijf zijn
getrouwd. Ze hebben negentien
kleinkinderen. Hobby's heeft hij
niet. ,,Of het zou nieuws-gierigheid moeten zijn. Ik probeer
allerlei actualiteiten te volgen en
overal iets van te vinden. Dat
combineer ik met een zekere
verzameldrang van allerlei
artikelen, knipsels, tijdschriften
en boeken."
Den Otter is ouderling van de
Gereformeerde Gemeente in Uddel met
daaraan verbonden het geven van
catechisatie en de eindredactie van het
kerkelijke orgaan "Kerkklanken". Sinds
een aantal jaren is hij voorzitter van de
plaatselijke SGP-kiesvereniging.
Hebt u zich altijd ingezet voor de SGP?
,,Het is me van huis uit eigenlijk met de
paplepel ingegeven, zoals dat heet. Als
reformatorisch volksdeel hebben we ómdat er een SGP is- geen andere keus.
Het is toch de partij met een beginselprogramma waar we volledig achter kunnen
staan. Waarin beoogd wordt de handhaving van Gods Woord, de Belijdenisgeschriften en de handhaving van normen
en waarden."
Wat heeft de SGP nodig?
,,Wij hebben het beste program dus daar
ligt het niet aan. Maar het volk weet dat
niet. We moeten veel meer doen aan
positieve publiciteit en minder aan interne
twisten over middelmatige zaken. Dat
doet ons beginsel geen goed. Daardoor
raken we in verwarring. Ons beginsel
moet breed worden uitgedragen.
Desnoods kunnen de moderne media
daarvoor dienen; op een andere wijze

men liet elkaar in zijn waarde en dat heb
ik wel gewaardeerd."

Waar ergert u zich het meest aan in
Apeldoorn?
,,Overal snelheidsbeperkingen naar
80, 60 en zelfs 30 kilometer per uur.
En vervolgens de snelheidscontroles.
Overigens is dat niet alleen in Apeldoorn
zo."

kunnen wij de massa niet bereiken en we
hebben toch wel iets te vertellen. Of niet
dan?"
Hoe kijkt u terug op de samenwerking in
de raadscommissies?
,,Mijn ervaring is wat dat betreft altijd positief geweest. Mijn eigen bijdragen waren
beperkt. Ik had wat moeite de dossiers

Ons beginsel moet
breed worden
uitgedragen
mezelf eigen te maken. Maar toch kijk ik
terug op een prima samenwerking met de
eigen fractiegenoten. Ook met de afgevaardigden van andere partijen was er
een open en goede samenwerking. Met
hen was er ondanks -soms fundamenteleverschillen van mening toch een respecteren en accepteren van elkaar.
Er waren soms pittige debatten, maar

Is er vanuit het 'grote' Apeldoorn genoeg
aandacht voor het 'kleine' Uddel?
,,Heel aardig, maar het kan altijd beter.
Het is uiteraard logisch dat het 'grote'
Apeldoorn de meeste aandacht vraagt.
Daarbij worden de dorpen en wijken niet
vergeten. Er wonen naar verhouding heel
veel SGP-stemmers in Uddel.
Jammer vind ik dat "Uddels belang" niet
een afspiegeling is van de doorsnee
bevolking van Uddel. Die spreekbuis is
immers ook van groot belang."
Welke wereldleider zou u graag eens
spreken?
,,Als het moet dan graag een keer naar
de USA en dat combineren met een
ontmoeting met Bush. Dat zou zo gek nog
niet zijn."
Waar zou u een meditatie in De Banier
mee vullen?
,,Ooit heb ik op een politieke bijeenkomst
een predikant horen mediteren over
Openbaring 3 vers 8b: "Want gij hebt
kleine kracht, en gij hebt Mijn Woord
bewaard en hebt Mijn Naam niet verloochend". Dat vond ik voor ons als SGP
heel gepast en veelzeggend."
Riekelt Pasterkamp
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Problemen bij nieuwe onderwijshuisvesting
Het komt als verrassing uit de hoge
hoed: de laatste jaren is in Apeldoorn
veel te veel uitgegeven voor onderwijshuisvesting. De reserves staan nagenoeg op nul en dreigen zelfs negatief
te worden. En dat mag niet volgens de
nieuwe boekhoudregels voor gemeenten. Er moet dus fors worden bezuinigd.
Dat is de boodschap die het college van
B&W onlangs aan de raad gaf. In de
gemeente Apeldoorn zijn ongeveer tachtig
basisscholen gevestigd. Het gaat om vele
duizenden leerlingen en honderden leerkrachten. En daarmee is sprake van veel
belanghebbenden. Dat was te merken
aan de politieke tribune en de insprekers.
Bij de discussie in de raad pleitten gelukkig alle politieke partijen voor een hoge
kwaliteit van onderwijs en onderwijshuisvesting. Adequate huisvesting is overigens al een wettelijke plicht. De keuze
voor hoge kwaliteit van het Apeldoorns

onderwijsbeleid kost ook geld. Welke partij zou trouwens iets anders durven zeggen, mede met het oog op de komende
gemeenteraadsverkiezingen?
Noodzakelijke bezuinigingen leveren
levendige debatten op, want de tering
naar de nering zetten betekent hoe dan
ook: keuzes maken. Voor de SGP is dat
niet zo moeilijk. Onderwijs, veiligheid,
zorg en welzijn, behoren tot de kerntaken
van de overheid. Er zijn genoeg geldverslindende projecten en activiteiten waar
Apeldoorn zich uit terug kan trekken om
daarmee geld vrij te maken voor onderwijs. Onze fractie hecht aan een hoge
kwaliteit van de onderwijshuisvesting.
Reformatorisch onderwijs
Het plan van aanpak betreft een meerjarenplanning. In dit plan moet het financiële beleid ten aanzien van de onderwijshuisvesting voor de komende tien jaar
worden uitgewerkt. Er moeten prioriteiten

worden aangegeven.Op korte termijn kan
niet aan alle wensen van de schoolbesturen tegemoet worden gekomen. Er moeten
lastige keuzes worden gemaakt.
De komst van de nieuwe reformatorische
basisschool in Apeldoorn-Zuid ligt de
SGP-fractie vanzelfsprekend na aan het
hart. Hoeveel geld heeft de gemeente
daarvoor over, en op welke termijn? Hoe
kunnen de kinderen straks op een veilige
manier naar school? De SGP-fractie zal
proberen haar invloed uit te oefenen om
een gunstige beslissing te krijgen, maar
uiteindelijk beslist de gemeenteraad.
Tot nog toe hebben we een heel goede
verstandhouding met de ambtenaren van
de gemeente Apeldoorn en het ministerie
van Onderwijs opgebouwd. We hopen dat
de politici in de Apeldoornse gemeenteraad ook een plekje in willen ruimen voor
het reformatorisch onderwijs in de gemeente Apeldoorn.
David van As

Rioolheffing komende jaren fors omhoog
In het Waterplan staat hoe wij in Apeldoorn willen omgaan met vooral regenwater. We willen dat niet meer via het
bestaande riool afvoeren, omdat het
schone regenwater dan vies wordt. Bovendien bestaat er bij forse buien een
grote kans op overstorten in de vijvers.
Het plan is om het regenwater zoveel mogelijk te infiltreren in de bodem en voor de
rest via de beken af te voeren. Dit Waterplan is kortgeleden vastgesteld. Ook onze
fractie heeft van harte voorgestemd.
Tegelijkertijd werd het Gemeentelijk Riolerings Plan goedgekeurd. In dit plan wordt
beschreven hoe het er met ons rioleringsstelsel voor staat en wat we daar de komende jaren aan moeten doen om er voor
te zorgen dat het ook in de toekomst goed
blijft functioneren. Eén van de conclusies
in het plan is dat we aan het eind van dit
jaar overal in Apeldoorn riolering hebben
(of een individueel systeem voor de behandeling van het afvalwater). We kunnen
echter niet achterover gaan leunen,
omdat juist nu een begin gemaakt moet
worden met de vervanging van het oudste, vooroorlogse deel van de riolering.
Verder wordt er juist nu gewerkt aan de
vervanging en verbreding van het hoofdriool, via de Vlijtseweg, naar de zuiveringsinstallatie. Er zal dus ook de komende
jaren flink wat geld nodig blijven voor

de riolering. Daar komen nog de ambities
uit het Waterplan bij. Om die te realiseren
is er heel wat nodig.

echt voelen in hun portemonnee.
Het CDA diende echter een voorstel in om
de rioolheffing in 2006 maar weinig te

De zuiveringsinstallatie in Apeldoorn-Noord.

Foto GtV

Al met al moet de rioolheffing dus sterk
omhoog, de komende jaren. Het voorstel
van het college was om dat nu ineens fors
te doen en in de komende jaren maar heel
weinig, omdat in 2006 een deel van de
onroerendezaakbelasting wegvalt. Als we
dat gat voor een deel zouden opvullen met
een flinke verhoging van de rioolheffing,
zouden de Apeldoornse burgers dat niet

verhogen, waardoor het in de jaren daarna fors omhoog zal moeten. In onze ogen
is dit vooral kortetermijnpolitiek, met het
oog op de verkiezingen. Ondanks onze
argumenten, om zo snel mogelijk een kleine reserve op te bouwen, koos toch een
kleine meerderheid van de raad voor de
CDA-variant.
Evert Mulder

