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,,De knop moet écht om in
Kwestie-Reesink
staat in Apeldoorn
niet op zichzelf
Het college is opgestapt, een miljoenenclaim dreigt. De ruzie rond Reesink blijft
Apeldoorn bezighouden. SGP-lijsttrekker
Henk van den Berge reageert resoluut. ,,De
knop moet écht om in het stadhuis. Er is
een andere bestuurscultuur nodig.’’
De verhuizing van handelshuis Reesink van
Zutphen naar Apeldoorn is uitgelopen op een
regelrecht drama voor de gemeente. Een
onafhankelijke onderzoekscommissie onder
leiding van Henk van den Berge presenteerde
in januari vernietigende eindconclusies, die
leidden tot de val van het college. De geloofwaardigheid van de politiek heeft een deuk
opgelopen.

Wat is er mis gegaan?
,,Bij de komst van Reesink zijn er op cruciale
momenten misverstanden ontstaan en door
het college fouten gemaakt. Bovendien bleef
het college ondanks verloren rechtszaken uitgaan van zijn eigen gelijk. Door stapeling van
al deze zaken en door botsende karakters
van de hoofdrolspelers is er een groot conflict
ontstaan. Dat heeft de gemeente veel schade
bezorgd.’’
Is de kwestie-Reesink een incident?
,,Je ziet overeenkomsten met sommige andere dossiers. De gemeente heeft macht.
Daarom is het belangrijk dat het college integer met zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden richting burgers, bedrijven en ook de
gemeenteraad omgaat. Gelukkig gaat het
vaak goed, maar soms niet. Dan staat de
gemeente onvoldoende open voor redelijke
argumenten van burgers of bedrijven en houdt

Een belangrijk punt van de SGP is
betaalbare woningen voor jongeren.
Voor een dorp als Uddel is het van groot
belang dat jongeren in het dorp kunnen
blijven wonen. Dat is nodig voor kerken
en verenigingen.
Via een motie in de raad heeft de SGP
initiatieven van jongeren gesteund om
betaalbare starterswoningen in de
dorpen aan te bieden.
Ook in Uddel bestaan daarvoor plannen. Maar de belangrijkste reden waarom ik mij bij de SGP het beste thuis
voel, is dat deze partij de Bijbel als
grondslag heeft.

Mw. W. G.
KraayeveldWilbrink
Vrijwilliger
69 jaar

zij vanuit een monopolistische houding iets
tegen. Burgers en bedrijven gaan dan meestal overstag, omdat ze haast hebben of geen
geld hebben voor een juridische procedure.
Verder zijn er ook overeenkomsten tussen de
kwestie-Reesink en andere grote projecten.’’

Noem eens voorbeelden.
,,Bij grote projecten gaat het vaak verkeerd
qua kosten en tijdsplanning. Kijk maar naar
de gang van zaken bij het Omnisportcentrum,
Orpheus en het CODA-museum. De collegevoorstellen bleken niet realistisch te zijn. De
uitvoering duurde langer en de projecten pakten vele miljoenen duurder uit. Maar op het
moment van besluitvorming kon je dat al zien.
Jammer genoeg worden vooral bij prestigeprojecten de kritische vragen van onder meer
de SGP gemakkelijk aan de kant geschoven.
Dat dreigt nu weer te gebeuren bij het nieuwe
voetbalstadion van AGOVV. Er zijn ook hier
flinke financiële risico's. Bovendien wordt er
gesteld dat de gemeente geen overheidsgeld
in het stadion steekt. Maar dat klopt niet. Uit

Vrijwilligerswerk vind ik erg belangrijk.
Daar ben ik mee begonnen na het overlijden van mijn man in 1996. Vanuit een
christelijke levensvisie heb ik gezocht
naar een manier om anderen te helpen.
Uit je daden moet je levensinstelling
blijken. Zo behandel ik als coördinator
bij de vrijwilligersorganisatie de Kap
allerlei hulpvragen.
Verder ben ik actief in de Wereldwinkel
en bij het opzetten van een hulporganisatie in de kerk. De SGP draagt
op een positieve manier de christelijke
beginselen uit en daarom stem ik
daarop.
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het stadhuis’’
Reesink aanbevelingen opgenomen. De SGP
zal erop hameren dat deze voorstellen worden
uitgewerkt. Daar kun je op rekenen!’’

Wat moet er gebeuren in het stadhuis?
,,Het college, het ambtelijk apparaat en de
gemeenteraad moeten meer oog krijgen voor
de burger. Burgers hebben vaak niet de
mogelijkheden om dure advocaten in te
huren. Als burgers of bedrijven vinden dat ze
onterecht worden benadeeld, moeten ze bij
de gemeenteraad aan de bel trekken. Als
raad moeten we aan dergelijke zaken meer
aandacht gaan besteden. Verder geldt dat het
college de raad volledig moet informeren.’’

Via beeldschermen kan het publiek het verhoor
van oud-wethouder Bolhuis door commissievoorzitter Henk van den Berge volgen. Foto GtV

de plannen blijkt nu al dat het indirect de
gemeente toch geld kost.’’

Het college is afgetreden.
,,Terecht. Ook dit college is doorgegaan op de
verkeerde weg.’’
Is het vertrek van het college voldoende?
,,Nee. De knóp moet om! De bestuurlijke cultuur in Apeldoorn moet echt veranderen. Daar
wordt al aan gewerkt, maar we zijn er nog niet.’’

Ben je er gerust op?
,,Ik maak me zorgen. Externe adviseurs
wezen de onderzoekscommissie erop dat het
bij de behandeling van raadsenquêtes vooral
draait om de vraag of het college moet aftreden en dat er verder niet zoveel verandert. In
Apeldoorn moeten we dat echter zien te voorkomen. De commissie heeft in het rapport-

Bas
Belder
Europarlementariër
CU-SGP
59 jaar

Er is een behoorlijke vertrouwenscrisis tussen
overheid en burger.
,,Inderdaad. Helaas. Dat heeft ook mede te
maken met de visie op de toekomst van
Apeldoorn. Het gemeentebestuur wil
Apeldoorn met aansprekende projecten op de
kaart zetten. Voor veel burgers hoeft dat echter niet. Zij stellen andere prioriteiten. Ze
hechten aan veiligheid, een goed sociaal
beleid en aan een beter onderhoud van straten, fietspaden en groen. Dat zijn ook zaken
waar de SGP zich steeds voor heeft ingezet.
Maar mede door de grote spraakmakende
projecten is daar minder geld voor.’’
Wat moet de politiek doen om het vertrouwen
te herstellen?
,,We moeten burgers zo vroeg mogelijk bij het
beleid betrekken. Bovendien moeten we zo
open en eerlijk mogelijk zijn. De overheid kan
niet alles doen. We moeten keuzes maken.
Belangrijk is daarbij dat de gemeente zich
eerst richt op haar kerntaken zoals openbare
orde, sociaal beleid, onderwijs en ruimtelijke
ordening. Dergelijke taken moeten goed worden uitgevoerd. De overheid moet doen wat
ze belooft.’’

Woonplaats: Apeldoorn! Inderdaad, en
niet Brussel of Straatsburg. Van een
europarlementariër verwachten sommige
mensen een permanent verblijf buitenslands. Na gedane SGP-arbeid rijd ik echter
weer altijd graag richting Jagershuizen.
En waar je (met plezier) woont, daar
draag je ook maatschappelijke verantwoording. Daarmee doel ik direct op de
gemeenteraadsverkiezingen van D.V. 7
maart. Stem dan op de SGP! Waarom?
De SGP staat voor een gemeente
Apeldoorn waar bestuur en burgers oog
én hart voor elkaar hebben. Dan volgen
helpende handen. Dienen om Gods wil.
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Gerard ten Voorde
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ten Voorde
Journalist
23 jaar

Voor mij geen Omnisportcentrum. Sporten is in deze tijd van drukte en stress
een goede mogelijkheid tot ontspanning. Bovendien bevordert het de
gezondheid. Zelf basketbal en zwem ik
een keer per week. Daarbij draait het bij
mij voornamelijk om een stuk gezelligheid.
Om als gemeente 33 miljoen euro uit te
geven aan de komst van een Omnisportcentrum gaat mij te ver. Ik steun
daarom het standpunt van de SGP dat
Apeldoorn meer gediend is met het
bevorderen van recreatieve voorzieningen dan met het promoten van topsport.
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Uitgangspunten
voor christelijke
politiek
De SGP is een christelijke partij. Zij gaat
uit van de bijbelse waarden en normen,
die ons door God zijn gegeven. Deze
bijbelse uitgangspunten hebben in de
ontwikkeling van Nederland een belangrijke rol gespeeld. Maar ook anno 2006
zijn ze nog volop actueel. De Bijbel is en
blijft een geloofwaardig kompas.
In de Bijbel staan richtlijnen voor het dagelijks leven. Deze zijn samengevat in de
Tien Geboden. Zij vormen als het ware een
christelijk politiek programma in een notendop. In de dagelijkse politiek streeft de
SGP naar een praktische invulling van deze
geboden. Kortweg gaat het daarbij om:
1. eert God
2. maak geen verkeerde voorstelling
van God
3. vloek niet
4. houdt de zondag in ere als de dag
van God
5. gehoorzaam het gezag (zoals ouders
en overheid)
6. bescherm het leven van jong en oud
7. huwelijkstrouw is belangrijk
8. steel niet
9. spreek de waarheid
10. laat u niet leiden door hebzucht of
jaloezie
Deze geboden gelden niet alleen voor
mensen, maar ook voor de overheid. God
heeft de overheid de verantwoordelijkheid
en het gezag gegeven om te regeren in
het belang van de inwoners. Daarbij dienen de bijbelse waarden en normen het
richtsnoer te zijn. Concreet betekent dit
bijvoorbeeld dat de overheid de taak heeft
om de openbare orde te handhaven en de
kwetsbare medemens te beschermen.

Henk
Bronkhorst
Agrariër
37 jaar

Stedelijke allures nadelig
SGP wil in nieuwe
raadsperiode veel
zaken aanpakken
Een domper in de afgelopen raadsperiode in
Apeldoorn? SGP-raadsleden Henk van den
Berge en Evert Mulder hoeven niet lang te
aarzelen. ,,De onevenwichtige bezuinigingen, meer koopzondagen en de naaktfietstocht. Een droevig unicum voor deze
regio.’’ Maar daar staan andere, positieve
dingen tegenover, benadrukken de twee.
Van den Berge en Mulder vullen elkaar goed
aan. Dat blijkt ook in een gesprek met het
tweetal dat de afgelopen jaren de SGP-kar in
Apeldoorn trok. Mulder, in de richting van Van
den Berge: ,,Dat jij voorzitter werd van de
Reesink-commissie was een grote opsteker.
Daaruit blijkt ook het vertrouwen dat andere
partijen in de SGP hebben.’’ Van den Berge,
op zijn beurt: ,,Wat jij hebt gedaan voor het
veiliger fietsen in Apeldoorn en het verbeteren
van bijvoorbeeld kinderspeelplaatsen was ook
belangrijk.’’
Over de SGP bestaan soms vooroordelen.
,,Onze partij wordt weleens verweten wereldvreemd te zijn. We zouden niet goed weten
wat er in de samenleving leeft’’, zegt lijsttrekker Van den Berge. ,,In de praktijk blijkt het
gelukkig anders te liggen.’’
Zo moest in 2004 de gemeenteraad een
ingrijpend bezuinigingspakket vaststellen van
8 miljoen euro. De SGP vond op grond van de
bijbelse uitgangspunten de voorstellen te
onevenwichtig. Van den Berge: ,,Er werd
teveel bezuinigd op de brandweer, het sociaal
beleid en het onderhoud van wegen, fietspaden en het openbaar groen, terwijl dat juist
kerntaken van de overheid zijn. Daarentegen
werden cultuur, sport en de prestigeprojecten
bij de bezuinigingen sterk ontzien.’’

In de buitengebieden van Apeldoorn is
de landbouw belangrijk. De politiek
heeft daar te weinig oog voor. Gelukkig
zet de SGP zich goed in voor de landbouw. Er moet een goede balans zijn
tussen economie en ecologie.
In Apeldoorn heeft de SGP geprobeerd
om de Uddelse boeren weer een beter
bestaansrecht te geven, maar daar was
in de gemeenteraad helaas geen meerderheid voor.
Er moet voor de (jonge) boeren in Uddel
toch toekomst blijven. Als er een
boerenbedrijf stopt, dan moet dit uitbreidingskansen bieden voor de ander.

Lammert
Schouten
Ambtenaar
54 jaar

Nadat de politieke partijen in de gemeenteraad hun visie hadden gegeven, presenteerde
De Stentor een opiniepeiling onder de
Apeldoornse bevolking. Opvallend was dat de
uitslag sterk aansloot bij de inbreng van de
SGP-fractie. ,,Dus wij voelen wel degelijk aan
wat er in onze gemeente leeft.’’
In de aanloop naar de verkiezingen blijkt dat
ook veel andere partijen erkennen dat de
bezuinigingen te onevenwichtig waren. Ze
beloven meer aandacht te besteden aan sociaal beleid en onderhoud openbare ruimte.
Maar worden deze woorden ook omgezet in
daden, vragen de SGP-raadsleden zich af.
Fijntjes wijzen ze erop dat de meeste partijen
kozen voor een forse bezuiniging op deze
onderwerpen. ,,Dat verschil tussen woorden
en daden maakt de politiek ongeloofwaardig.’’
Dieptepunten
Tot de SGP-fractie behoren ook de lijstopvolgers David van As, Nico van den Broek en
Hans Leune. In de raad zoekt de SGP samenwerking met andere partijen. ,,De bijbelse

Apeldoorn is een groot dorp. Dat moet
zo blijven. We moeten geen grote
stad worden, want dan neemt de overlast en criminaliteit toe.
Gelukkig wil de SGP dat aanpakken.
Deze partij spreekt mij al van
jongsaf het meeste aan vanwege haar
christelijke beginselen.
Als trouwambtenaar probeer ik ook de
Bijbel in positieve zin aan te halen.
De SGP staat het dichtste bij hetgeen
wat de Heere van ons vraagt. Ook
mijn vrouw en twee dochters stemmen
daarom SGP. Ik hoop van harte dat
zij haar twee zetels behoud.
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voor Apeldoorn
Berge zich. ,,De SGP doet dat niet. We geven
duidelijk aan waar de partij staat. Jammer
genoeg ging die tocht door. Maar na afloop
van het debat gaven verschillende partijen
aan dat zoiets eigenlijk niet in Apeldoorn
past.’’

De SGP wil het fietsen in Apeldoorn stimuleren
door het aanleggen van goede en veilige fietspaden. Op de fiets Henk van den Berge (l.) en
Foto GtV
Evert Mulder.
principes hoeven daarbij niet in het gedrang
te komen’’, benadrukt Mulder. ,,Als het gaat
over bijvoorbeeld het milieu of fietsdoorstroomassen, zullen we eerder aansluiting zoeken bij
GroenLinks dan bij de VVD. Ook al zijn onze
uitgangspunten heel anders; toch maken we
op zo'n moment dezelfde keuzes. In het
debat geef je dan aan hoe je daartoe komt.’’
Als dieptepunten in deze raadsperiode noemen de SGP'ers behalve de onevenwichtige
bezuinigingen ook de naaktfietstocht in 2004
en de uitbreiding van het aantal koopzondagen. ,,Bij deze twee zaken was er voor
onze principiële inbreng respect, maar dat
leidde er helaas niet toe dat een meerderheid
ons standpunt overnam. Wel hoor je achteraf
dat meer raadsleden het soms voor een groot
deel met ons eens waren.”
Zo werd over die naaktfietstocht in de raad
nogal besmuikt gedaan, herinnert Van den

Peti van
MaldegemLuteijn
Vrijwilliger
48 jaar

Bloembakken
Hoewel bepaalde besluiten tegenvallen, vindt
de SGP-fractie dat zij toch een positieve bijdrage kan leveren aan het besturen van de
gemeente. ,,Dat geldt bijvoorbeeld in algemene zin voor de aandacht die wij hebben
gevraagd voor veiligheid en een goed sociaal
beleid. Bovendien zijn er in de achterliggende
jaren ook verschillende concrete SGP-voorstellen overgenomen’’, merken de twee raadsleden op. Ze wijzen op de waarden- en normendiscussie (,,al zou daar in Apeldoorn wel
meer aandacht voor mogen zijn’’) en het
raadsbreed aannemen van een motie om
goedkopere starterswoningen voor jongeren
mogelijk te maken.
Als andere voorbeelden noemen de SGP'ers
het uittrekken van extra geld voor kinderspeelplaatsen, het schoonmaken van de binnenstad op zaterdag en het plaatsen van bloembakken in het centrum. Een idee was ook het
geven van een speciale mok aan alle leerlingen van de basisschool bij de geboorte van
prinses Amalia.
Voor de komende raadsperiode zijn er nog
veel dingen die moeten worden aangepakt.
Mulder wijst op de veiligheidsproblemen, de
trage woningbouw in met name de dorpen en
de moeilijkheden rond diftar. ,,Uitgangspunt
voor de SGP is dat Apeldoorn een stad in het
groen moet blijven. Wij willen geen verstening
en verstedelijking of een bruisende stad. De
positieve dorpse allures van kleinschaligheid
en sociale verbanden mogen niet verloren
gaan. Daar blijft de SGP zich voor inzetten. Niet
alleen met woorden, maar vooral met daden.’’

SGP-vrouwen zijn trouwe mensen, die
een partij niet zomaar verlaten.
Ik vind de tien, door de SGP centraal
gestelde, prioriteiten een aardige vertaalslag van de uitermate heilzame basisprincipes uit de Bijbel: de Tien Geboden
en sleutelwoorden als vrede, gerechtigheid en rentmeesterschap.
De SGP heeft ook oor voor vrijwilligersorganisaties van christenen zoals peuterspeelzalen, kerkelijke hulpdiensten en
activiteitencommissies voor de jeugd. Ik
hoop dat ze zich op een constructieve en
creatieve manier hiervoor kunnen inzetten. Dat vereist een grotere partij!

Jacob Hoekman

Wouter
van den
Berg
Diaken
30 jaar

SGP zoekt
samenwerking
met anderen
De SGP werkt graag samen met andere
partijen. Daarmee is de SGP niet kleurloos, integendeel.
In de gemeenteraad heeft niet één partij
de absolute meerderheid. Daarom moeten de negen fracties samenwerken. Waar
mogelijk zoekt de SGP vanuit haar christelijke uitgangspunten actief samenwerking
met andere partijen.
De SGP staat bijvoorbeeld schouder aan
schouder met CDA, GroenLinks en de
PvdA als het gaat om een goede opvang
van asielzoekers. De fractieleden trekken
samen op met de VVD om het geld van
de burger sober en doelmatig te besteden.
Zeker bij principiële onderwerpen zoekt de
SGP zoveel mogelijk samenwerking met
het CDA en de ChristenUnie. Dat is
belangrijk! Jammer genoeg zijn er ook verschillen.
Zo is de SGP tegen het Omnisportcentrum. Een ruime meerderheid van
CDA, Leefbaar Apeldoorn, VVD, PvdA,
D66 en ChristenUnie houdt echter onverkort vast aan dit prestigeproject.
Bij de discussie over de uitbreiding van
het aantal koopzondagen stemde de SGP
tegen het compromisvoorstel van
ChristenUnie voor alleen koopzondagmiddagen. Voor de SGP is een hele dag
van rust in onze gestresste samenleving om principiële en sociale redenen- onopgeefbaar.
Ondanks verschillen blijft een goede samenwerking, waarbij respect voor elkaar
moet zijn, belangrijk. Laten we bovendien
leren van onze fouten. Ook de SGP heeft
bijvoorbeeld in de kwestie-Reesink onvoldoende opgelet. Dat geven wij eerlijk
toe en daar proberen wij van te leren.

Zorgen voor elkaar is een belangrijke
opdracht van God en een warme deken
voor de samenleving. In het bijzonder
moeten we zorgdragen voor de (tijdelijk) lichamelijk of psychisch zwakkeren. Aan deze opdracht moeten we allemaal, binnen onze eigen mogelijkheden, gehoor geven. Ook voor de overheid geldt de zorgplicht. Nu er meer
beleid op lokaal niveau ontwikkeld moet
worden, is het goed dat maatschappelijke organisaties, kerken (diaconieën)
en patiëntenorganisaties in Apeldoorn,
samen met de gemeente goed sociaal
beleid gaan ontwikkelen.
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SGP-prioriteiten voor 2006-2010
Voor de komende raadsperiode heeft de
SGP tien prioriteiten. Dat zijn onderwerpen waarvoor onze fractie zich in het bijzonder wil inzetten. In het verkiezingsprogramma staat een volledig overzicht. U
kunt dit opvragen bij het fractiesecretariaat of zien op onze website (zie pag. 9).
1. Zondagsrust
God heeft de zondag gegeven als rustdag.
Enerzijds is het een dag om in het bijzonder God te dienen en anderzijds is het een
dag om te rusten van onze werkzaamheden. In de achterliggende raadsperiode is
het aantal koopzondagen uitgebreid van
twaalf naar veertien. De SGP wil zeker
geen verdere uitbreiding, maar is juist voor
afschaffing van de koopzondagen.

betrokken. Minderheden moeten goed worden begeleid. Integratie door het wegwerken van taalachterstand is erg belangrijk.
5. Onderhoud openbare ruimte
Stad en dorpen moeten er goed onderhouden uit zien. Er is teveel bezuinigd op het
onderhoud van wegen, fietspaden en het
openbaar groen (parken, groenstroken, en
dergelijke). Dat dient te worden veranderd.
Opzichtige en aanstootgevende reclame
dient te worden tegengegaan.

voor kinderen die naar school gaan. Op
veel wegen wordt (te) hard gereden.
Daarom wil de SGP meer aandacht voor
verkeersveiligheid. Dat moet onder andere
door betere maatregelen voor voetgangers
(oversteekplaatsen, trottoirs) en fietsers
(doorgaan met fietsdoorstroomassen).
9. Investeren in jongeren
De SGP wil investeren in jongeren. De kwaliteit van de onderwijshuisvesting mag niet
omlaag, terwijl er meer opleidingsmogelijk-

2. Geloofwaardigheid overheid
In Apeldoorn is extra aandacht nodig voor
het verbeteren van de geloofwaardigheid
van het gemeentebestuur. De gemeente
moet doen wat zij belooft. Ook moeten burgers eerder bij het beleid worden betrokken via bijvoorbeeld inspraakavonden. De
SGP zal bij de benoeming van wethouders
sterk letten op de kwaliteiten van de voorgedragen kandidaten.
3. Veiligheid
In Apeldoorn is teveel criminaliteit en vandalisme. Veiligheidsproblemen moeten ook
bij de bron worden aangepakt. Dat betekent dat er meer respect voor de medemens en voor elkaars eigendommen moet
komen. Dat respect kan worden gestimuleerd met een waarden- en normendiscussie. Ook kiest de SGP voor handhaving in
plaats van gedogen en voor een betere
aanpak van de 'kleine' overlast zoals het
op de stoep rijden en geluidsoverlast. Om
de overlast van onder andere het
Caterplein tegen te gaan, moet er in het
centrum en op de aan- en afvoerroutes
meer cameratoezicht komen.
4. Zorg voor kwetsbaren
Uit het oogpunt van naastenliefde hecht de
SGP aan een goed sociaal beleid. Dat
betekent betere voorzieningen voor de
kwetsbaren in de samenleving zoals minima, hulpbehoevenden en gehandicapten.
Ook voor ouderen moet extra aandacht zijn
zoals ten aanzien van huisvesting en mantelzorg. De SGP hecht aan een goed
armoedebestrijdingsbeleid en wil de mantelzorg en het vrijwilligerswerk stimuleren.
Bij het beleid moeten ook identiteitsgebonden organisaties als de NPV worden

De eerste zes kandidaten van de SGP-lijst (v.l.n.r.): David van As, Hans Leune, Henk van den
Foto GtV
Berge, Henk Dekker, Nico van den Broek en Evert Mulder.
6. Oog voor het gezin
De primaire verantwoordelijkheid voor de
opvoeding ligt bij de ouders of opvoeders.
Veel gezinnen hebben het moeilijk. In het
beleid dient daarom nadrukkelijker rekening te worden gehouden met de maatschappelijke en financiële positie van het
gezin. In het geval van opvoedingsproblemen
moet er professionele ondersteuning zijn.
7. Woningbouw voor jong en oud
Apeldoorn moet meer investeren in voldoende en betaalbare huizen in de stad en
dorpen voor jong en oud. Dat houdt in: meer
starterswoningen, betere woonmogelijkheden
voor ouderen (appartementen en kleinere
woningen bij verzorgingstehuizen). Apeldoorn
moet wel een stad in het groen blijven,
waarbij de dorpse allures van kleinschaligheid en sociale verbanden behouden blijven.
8. Betere verkeersveiligheid
Er zijn nog veel gevaarlijke oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers, vooral

heden op MBO- en HBO-niveau moeten
komen. Schooluitval (jongeren die zonder
diploma van school afgaan) en de overlast
door hangjongeren moeten beter worden
aangepakt. Gezien de zorgen van de GGD
over de gezondheid van jongeren is op
scholen extra voorlichting nodig over eetgedrag en de gevaren van verslavende middelen. Ook wil de SGP meer speelveldjes en
ontspanningsmogelijkheden. Via een jeugdgemeenteraad kunnen jongeren bij zaken
die hen aangaan, worden betrokken.
10. Voorkomen belastingverhogingen
De SGP wil een deugdelijk financieel
beleid. De gemeente moet zelf zoveel
mogelijk de tering naar de nering zetten om
belastingverhogingen zoveel mogelijk te
voorkomen. De burger moet worden ontzien.
Voor deze en ook voor andere zaken wil
de SGP zich sterk maken. Mogen wij
rekenen op uw steun? Kies SGP lijst 9,
en Stem voor Geloofwaardige Politiek!
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Gratis SGPost

Ideeënbus

De SGP-fractie geeft drie per jaar het blad
SGPost uit. Als u dit wilt ontvangen, kunt
u uw adresgegevens doorgeven aan Johan
Stufken, de secretaris van de fractie. De
SGP houdt u graag op de hoogte van de
politieke ontwikkelingen in Apeldoorn.
SGPost is overigens gratis.

De SGP staat open voor ideeën van inwoners. Hebt u onderwerpen waarvan u vindt
dat die in Apeldoorn aan de orde moeten
komen, dan kunt u die doorgeven aan de
SGP-fractie. Hiervoor heeft onze partij een
ideeënbus geopend. U kunt uw suggestie
tijdens de verkiezingsmarkten op de zaterdagen 25 februari en 4 maart bij onze
stand op het Raadhuisplein in de ideeënbus gooien. Ook kunt u de onderwerpen
doorgeven aan onze fractiesecretaris
Johan Stufken. Voor de drie beste ideeën
stelt de SGP een geschenkenbon van 25,
20 en 15 euro beschikbaar.

SGP-fractie Apeldoorn
Henk van den Berge (fractievoorzitter)
055 - 542 74 75
Evert Mulder (raadslid)
055 - 541 95 65
Fractie-secretariaat
Johan Stufken
Notaris Feithpad 33
7361 GV Beekbergen
055 - 506 35 94
j.stufken@apeldoorn.nl
Giro 9597523 tnv. SGP-fractie Apeldoorn
Redactie
Gerard ten Voorde
Advertenties
Gerben van den Berge
055 - 542 84 49
www.sgp-apeldoorn.nl

Prijsvraag slagzin
Geloofwaardigheid van de politiek is belangrijk. In Apeldoorn is er mede door kwesties
als Reesink, diftar en de Haere onder burgers veel kritiek. Dat dient te worden verbeterd. Heeft u zelf daarvoor ook een idee?
Maak dan de onderstaande slagzin af en
stuur deze naar fractiesecretaris Johan
Stufken. De drie beste inzendingen krijgen
een geschenkenbon van 25, 20 en 15 euro.

De Apeldoornse politiek kan haar
geloofwaardigheid verbeteren door …

Vervoersproblemen
of stemmen per
volmacht?
Hebt u bijvoorbeeld in verband met gezondheidsproblemen hulp of vervoer nodig om
te gaan stemmen? De SGP wil u graag helpen. Laat uw stem niet verloren gaan. Bel
met één van onderstaande personen en zij
komen u graag ophalen.
Kunt u door omstandigheden zelf niet naar
het stembureau? Laat uw stem niet verloren gaan. Zorg ervoor dat uw stem bij volmacht wordt uitgebracht! Weet u niemand
die voor u kan stemmen? Bel dan met één
van de volgende personen. Zij verzorgen
het voor u!

Apeldoorn
H.J. de Jong (055 - 5218185)
T. van der Pol (06 - 53136373)
Beekbergen
W.P.D. Esveld (055 - 5061190)
Uddel:
H. Vos-Bronkhorst (0577 - 401601)
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Help de SGP aan
een extra zetel!
Stem lijst 9

Jongeren maken SGP-caravan

De SGP-lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen is fractievoorzitter
Henk van den Berge. Op de tweede
plaats staat raadslid Evert Mulder.

Tot diep in de nacht zijn we in de schuur
van de familie Stufken in Lieren bezig geweest om de oude caravan op te knappen.
Er was immers haast, want voor de verkiezingscampagne moest-ie klaar zijn. Schilders- en Afwerkingsbedrijf Van As & Zn zorgde voor de verfmaterialen.
Als SGP-Jongeren willen we graag de partij
helpen. Vandaar dat wij voor deze mobiele
uitvalbasis hebben gezorgd. Het is een ide-

De verkiezingen worden gehouden op
D.V. dinsdag 7 maart 2006. Mogen wij
op uw steun rekenen? Wij willen u vriendelijk vragen om uw stem uit te brengen
op de SGP, lijst 9.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van
2002 behaalde de SGP in Apeldoorn
voor het eerst een tweede zetel. Dat
hebben wij als een groot wonder van de
Heere ervaren. Mogen wij u vragen om
uw voorbede bij deze verkiezingen?
Belangrijk is ook dat er gebed is voor de
lokale overheid, opdat de vele werkzaamheden nog tot zegen mogen zijn in
onze gemeente.

De SGP-Jongeren laten zich niet alleen horen, maar ook zien. Voor de verkiezingen
hebben we een SGP-caravan gemaakt.

aal vervoersmiddel om het verkiezingsmateriaal mee te nemen. En de kachel
doet het ook nog en de koffie staat klaar.
Als u of jij op de zaterdagen 25 februari en
4 maart in het centrum bent, kom dan gerust bij ons langs op de verkiezingsmarkt
op het Raadhuisplein. Wij als SGPJongeren zijn herkenbaar aanwezig.
Een warm onthaal bij onze verkiezingsstand!
Kun je direct een lekkere mandarijn, een
pepermunt of een pen meenemen. Hopelijk
heb je echt belangstelling voor de SGP.
Graag hopen wij je te ontmoeten. Ook onze
raadsleden staan voor je klaar.

Lijstverbinding
De lijsten van de SGP en ChristenUnie
zijn -evenals vier jaar geleden- bij deze
verkiezingen met een horizontale lijstverbinding aan elkaar verbonden. Hierdoor
zullen eventuele restzetels eerder aan
deze partijen worden toegekend.

SGP-kandidatenlijst

Verschillende SGP-Jongeren presenteren de verkiezingscaravan.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Laat je niets wijsmaken!

H. van den Berge
E. Mulder
N. van den Broek
J. Leune
H. J. Dekker
D. van As
A. J. Klein
W. van de Ridder
J. A. Jochems
B. Belder
S. Kok
K. van Vliet
L. Schouten
W. Boeve
R.A.C. Donk
G. Holdijk
J. Mulder
J. Wilbrink
C.S.L. Janse
P.A. Bronkhorst
W. Wilbrink
J. Rouwendal
R. Pasterkamp
A.J. Davelaar
J. Baijense

Apeldoorn
Ugchelen
Uddel
Apeldoorn
Uddel
Apeldoorn
Apeldoorn
Uddel
Lieren
Apeldoorn
Uddel
Beekbergen
Apeldoorn
Uddel
Apeldoorn
Apeldoorn
Uddel
Beekbergen
Apeldoorn
Uddel
Beekbergen
Apeldoorn
Apeldoorn
Uddel
Apeldoorn

Alle politieke partijen zijn momenteel bijzonder goedgeefs in het doen van beloftes aan de kiezer. Prachtige leuzen en
motto's komen voorbij.
Het kan je niet ontgaan zijn dat deze hypes
vaker voorkomen: ze lopen precies gelijk
op met de verkiezingen. Mijn advies: laat
je niets wijsmaken! Kies daarom voor
geloofwaardige politiek!
Het maken van keuzes is soms best moeilijk. Dat geldt zeker als je niet voor loze
beloftes wilt kiezen, maar op een partij wilt
stemmen die haar afspraken nakomt.
Daarom mijn advies: stem SGP. Deze partij
wil op basis van Gods Woord in de komende periode werken aan een verbeterd
woon-, leef- en werkklimaat in Apeldoorn.
Als jongere en tegelijkertijd als jonge vader
spreekt mij de aandacht die de SGP voor
het gezin heeft aan. Samen met mijn
vrouw Wilma vinden we het als jonge vader
en moeder van een zoontje en dochtertje

erg belangrijk dat we kunnen wonen in een
betaalbare woning, onze kinderen in de
nabije toekomst veilig kunnen spelen en
goed onderwijs krijgen. De SGP wil gezinnen helpen, ook als het gaat om sociaalmaatschappelijke of financiële problemen.
Jeugd en jongeren zijn belangrijk voor de
SGP. Door werk te maken van jeugdopvang
en door het jongerenwerk door kerken en
maatschappelijke instellingen te stimuleren. Níet door het verruimen van openingstijden van kroegen en cafés, níet door
het stimuleren van hangjongeren door
middel van hang- en gedoogplekken; daar
krijg je alleen maar een kater van. De SGP
is betrokken bij het gezin als dé basis van
en voor jongeren.
De SGP baseert zich op de Bijbel; actueel
tot op de dag van vandaag. Stem voor
Geloofwaardige Politiek op 7 maart 2006!
Arjan Klein
Voorzitter SGP-Jongeren Apeldoorn e.o.

