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,,Nieuwe start met frisse voornemens’’
Door de gemeenteraadsverkiezingen
zijn de politieke verhoudingen in Apeldoorn flink gewijzigd. De PvdA is nu
veruit de grootste partij. Verheugend
was dat de SGP niet alleen haar
tweede zetel behield, maar ook stemmenwinst boekte.
Het was voor de SGP erg spannend op
de verkiezingsavond van 7 maart. Zou de

maar ook Evert Mulder weer in de raad
zit. Bovendien steeg het aantal stemmen.
,,Wij zijn erg blij en dankbaa’’, zegt Van
den Berge. ,,Ons past grote dank aan de
Heere voor dit resultaat. Vooraf denk je
nogal eens dat zo'n tweede zetel wel eenmalig zal zijn. Zeker als je de risico's van
een restzetel op een rijtje gaat zetten. Dat
we nu toch weer met z'n tweeën verder
mogen, is een groot wonder. Er is voor

peling dat ik was gekozen. Ik had er grote
vraagtekens bij of ik wel geschikt was
voor het raadslidmaatschap. Ik heb het
toen aanvaard vanuit de gedachte dat, als
de Heere het zo leidde, Hij ook kracht zou
geven om het werk te doen. En dat heeft
Hij ook waar gemaakt.’’
Maar bij deze verkiezingen was het heel
anders, aldus Mulder. ,,Ik had het raadswerk inmiddels leren kennen en waarderen.

De SGP-fractie in
het park van paleis
Het Loo. V.l.n.r.:
Johan Stufken, Nico
van den Broek,
Evert Mulder, David
van As, Henk van
den Berge, Gerard
ten Voorde en Hans
Leune.
Foto: Carel Schutte

tweede zetel die de partij bij de verkiezingen in 2002 voor het eerst in Apeldoorn
behaalde, worden behouden? Het ging
immers om een -onzekere- restzetel.
Rond half elf maakte burgemeester De
Graaf de uitslag bekend. Gelukkig behield
de SGP haar twee zetels, zodat niet
alleen lijsttrekker Henk van den Berge,

gebeden en de Heere heeft nog aan ons
willen gedenken. Aan Hem alleen de eer.’’
Ook Evert Mulder was blij. ,,Bij de vorige
verkiezingen had ik van tevoren helemaal
niet nagedacht over het raadslidmaatschap. Ik ging gewoon uit van één zetel
voor de SGP. Het was toen een overrom-

Dan is het moeilijker om je te realiseren dat
je een restzetel hebt en dat de kans, menselijkerwijs gesproken, niet groot is dat die
behouden zal blijven. Ik mocht het uiteindelijk overgeven. Er is er immers Eén die
boven alle menselijke overwegingen staat.
De uitslag was een grote meevaller. Toch
twee zetels. Dat was om stil van te worden.

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen Apeldoorn
Partij
1. PvdA
2. CDA
3. VVD
4. Leefbaar Apeldoorn
5. GroenLinks
6. Gemeentebelangen
7. ChristenUnie
8. SGP
9. D66
10. Pro Apeldoorn
11. NVU
12. Ver. Senioren Partij
Opkomstpercentage

zetels
8
7
8
3
5
3
1
3
1
1998

%
19,5
18,9
19,5
9,0
12,3
6,6
3,5
7,6
2,8

stemmen
12.947
12.297
12.704
5861
7986
4333
2264
4956
1798
55,2%

zetels
6
8
6
7
3
3
2
2
2
0
2002

%
15,7
19,6
15,8
16,7
8,0
6,8
5,5
4,0
5,7
2,2

stemmen
10.473
13.090
10.536
11.133
5333
4547
3686
2651
3796
1492
56%

zetels
11
6
6
4
4
2
3
2
1
2006

%
24,2
15,7
14,2
11,2
9,9
6,4
7,2
4,3
3,7
2,2
1,0
-

stemmen
16336
10570
9551
7574
6702
4291
4839
2882
2509
1505
676
56,2%
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Ter kennisname
En ook erg blij en dankbaar, natuurlijk.’’
De zetelverdeling in de gemeenteraad is
behoorlijk veranderd.
De verkiezingsuitslag ligt duidelijk in lijn
met het landelijke beeld, constateert Van
den Berge. ,,Een sterke winst voor de PvdA
en een terugval van het CDA en de lokale
partijen. Mooi was dat ChristenUnie er
een zetel bij kreeg. Het was echter jam-

Door verkiezingen
flinke wijzigingen
in gemeenteraad
mer dat lokale onderwerpen zoals Reesink
en het afvalsysteem diftar weinig invloed
hebben gehad op de uitslag. Voor de lokale democratie zou dat goed zijn. Een pluspunt van deze uitslag is wel dat er meer
aandacht komt voor het sociaal beleid.’’
Wat zijn jullie plannen voor deze periode?
Het is volgens Mulder belangrijk om een
nieuwe start te maken, met nieuwe, frisse
voornemens. ,,Zeker, nu er een grotendeels nieuwe ploeg wethouders is aangetreden.’’
Van den Berge benadrukt dat de fractie
zich in zal zetten voor het behoud van de
zondagsrust en het verbeteren van de
geloofwaardigheid van de overheid. ,,Ook
de criminaliteit moet worden aangepakt.’’
Bovendien streeft de SGP naar een Bijbels
verantwoord rentmeesterschap ten aanzien
van natuur en milieu. Het gaat daarbij om
het onderhoud van bossen, parken en
plantsoenen, aldus Mulder. ,,We hechten
aan een zorgvuldige uitvoering van de

reconstructie van de Veluwe. Daarbij gaat
het voor de SGP ook om het behoud van
de werkgelegenheid van de agrariërs, dus
zowel van degenen die aangeven te willen stoppen als van degenen die door willen met een levensvatbaar bedrijf.’’
Heeft een kleine fractie als de SGP
invloed?
Een grote fractie is in het voordeel, vinden
Van den Berge en Mulder. ,,Maar voor de
SGP is niet de omvang het belangrijkste,
maar de Bijbelse opdracht die we hebben.
Bij principiële kwesties zoals de aantasting van de zondagsrust proberen we
erop te wijzen wat Gods Woord daarvan
zegt. Ook bij meer praktische onderwerpen zijn de Bijbelse uitgangspunten voor
ons het richtsnoer. Van daaruit proberen
we een goede inhoudelijke bijdrage te
leveren. Belangrijk is ook om samenwerking met andere partijen te zoeken. Door
deze houding krijgen onze voorstellen
regelmatig steun. Ook van mensen buiten
de gemeenteraad van wie je het niet
direct zou verwachten.
Zo kregen wij een paar weken na de verkiezingen een mail van een echtpaar dat
zichzelf omschreef als ’’niet gelovig’’. De
man en vrouw hadden op de SGP
gestemd, omdat de SGP veel van hun
standpunten deelt. Verder schreven ze:
,,Ook in de deelname aan diverse debatten
is de SGP ons in positieve zin opgevallen.
(…) Nuchterheid, relativeren, eerlijkheid en
consequent, zijn uitgangspunten die zeker
op gaan voor de SGP in Apeldoorn. (…) Ga
zo door in Apeldoorn, het is hard nodig!"
Dat hoopt de fractie de komende periode
ook te doen, zeggen de SGP-raadsleden.
,,Met Gods hulp, want die is onmisbaar."
Zie ook pagina 4

Uitgebrachte stemmen op SGP-kandidaten
nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

kandidaat
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

stemmen
2300
139
82
76
25
28
15
13
16
32
32
6
20

nr.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

kandidaat
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

stemmen
13
3
27
0
7
2
4
4
2
9
12
15

Graag bieden wij u
weer een nieuwe
-gratis- SGPost aan.
Op deze manier willen
wij u op de hoogte
blijven houden van de
gang van zaken in de
Apeldoornse politiek.
Een drukke verkiezingstijd ligt achter ons.
Gelukkig werden we daarbij door veel
mensen geholpen. Hun inzet en enthousiasme was echt hartverwarmend.
Met bijzondere waardering willen we de
activiteiten van de SGP-Jongeren noemen. Op de zaterdagen voor de verkiezingen brachten vele jongens en meisjes onze partij op een positieve manier
onder de aandacht door het wassen
van autoruiten en het schoonmaken van
het Oranjepark. Ook tijdens de verkiezingsbijeenkomsten was onze partij vooral dankzij de mooi opgeknapte SGPcaravan opvallend aanwezig. Verschillende leden hielpen ook mee op de verkiezingsmarkten. Mogen wij iedereen hartelijk bedanken. Dat geldt ook voor de
SGP-leden en -besturen, de adverteerders en voor Gerben van den Berge,
Johan en Martijn Stufken en Gerard ten
Voorde die allerlei hand- en spandiensten
verleenden. Maar natuurlijk past onze
dank ook zeker de bijna 2900 mensen
die SGP hebben gestemd. Het stemmenaantal nam zelfs wederom toe!
De komende raadsperiode willen Evert
Mulder en ondergetekende samen met
onze lijstopvolgers David van As, Nico
van den Broek en Hans Leune zich vanuit een Bijbelse visie inzetten voor de
gemeente. Wij hopen uw vertrouwen
niet te beschamen. Mogen wij om uw
gebed vragen voor de fractie en het
gehele gemeentebestuur?
Laten we eensgezind zijn op een
manier zoals ds. Hermannus Witsius
(1636-1708) schreef:
Mogen wij bewaren:
In het noodzakelijke eenheid
In het niet-noodzakelijke vrijheid
In beide voorzichtigheid en liefde
Én in alles een onergerlijk geweten
tot de Dag des Heeren.
Vanuit deze gedachte hoopt de SGP
dienstbaar te zijn in Apeldoorn.
Met vriendelijke groeten,
Henk van den Berge
SGP-fractievoorzitter
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Tweede SGP-zetel was op het nippertje
De uitslag van de raadsverkiezingen was voor de
Apeldoornse SGP iets om dankbaar voor te zijn. Het aantal
stemmen steeg met 231, we stegen ook in percentage (van
4,0 naar 4,3) en we behielden onze twee zetels.

de combinatie twee restzetels te verdelen. De eerste gaat naar
de ChristenUnie. Die heeft immers het grootste overschot. De
tweede naar de SGP.

Apeldoorn is de grootste gemeente waar de SGP met een eigen
lijst raadszetels behaalt. Toch hield het zogezegd niet over. Met
148 stemmen minder had Evert Mulder naar zijn raadszetel
kunnen fluiten. In ieder geval is de tweede zetel (evenals als de
vorige keer) te danken aan de lijstcombinatie met de ChristenUnie. Zonder die combinatie was de ChristenUnie wel aan haar
derde zetel gekomen, maar de SGP niet aan haar tweede. Die
was dan aan Leefbaar Apeldoorn toegevallen.
Van de 39 raadszetels werden er meteen al 35 toegekend. De
kiesdeler was 1729 en elke lijst of lijstcombinatie krijgt evenveel
volle zetels als het aantal malen dat ze de kiesdeler gehaald
heeft. Met 7721 stemmen (4839 van de CU en 2882 van de SGP)
krijgt onze lijstcombinatie er in eerste instantie dus 4.
Er bleven toen nog 4 restzetels over. Dan wordt gekeken naar
het grootste gemiddelde. De combinatie VVD en D66 had het
grootste gemiddelde voor een extra zetel. Ze hadden 6 volle
zetels en voor de zevende zouden ze gemiddeld 1723 kiezers
SGP-Jongeren maken het Oranjepark schoon. Dat was hoog nodig
Voordeel
Had onze combinatie 148 stemmen minder gehad, dan was de
vijfde zetel van de combinatie bij Leefbaar Apeldoorn terecht
gekomen. Zou de ChristenUnie die 148 stemmen minder hebben
gekregen, dan had de SGP toch haar twee zetels behouden en
hadden zij een zetel minder gehad. Zonder lijstcombinatie was
de ChristenUnie dan beter afgeweest. Dan hadden ze wel drie
zetels behaald. Wanneer wij 148 stemmen minder hadden gekregen, dan was dat ten koste van onze tweede zetel gegaan en
was de ChristenUnie op drie uitgekomen.
Vooral door die lijstcombinatie is het dus een ingewikkeld
verhaal. Het is ook moeilijk om van tevoren in te schatten hoe
het gaat lopen. Meestal word je van een lijstcombinatie beter,
een heel enkele keer is het in je nadeel, maar dan heeft de
andere partij in de combinatie daarvan het voordeel.
In gesprek met de kiezer op het Raadhuisplein.
kunnen aanleveren. De tweede restzetel ging naar de combinatie
van PvdA en GroenLinks. Die kwamen voor hun veertiende zetel
uit op een gemiddelde van 1646. De derde restzetel kwam bij
onze combinatie terecht, met een gemiddelde van 1544. De laatste restzetel ging naar PvdA/GroenLinks. Die konden daarvoor
1536 kiezers aanleveren. Net iets meer dan Leefbaar Apeldoorn.
Toen moesten binnen de lijstcombinaties de zetels nog verdeeld
worden. Dat gaat volgens het stelsel van de grootste overschotten. Is het stelsel van de grootste gemiddelden in het voordeel
van grote partijen (vandaar dat PvdA/GroenLinks twee restzetels
kreeg) het stelsel van de grootste overschotten is vaak gunstiger
voor de kleinste in de combinatie.
Eerst moet een combinatiekiesdeler berekend worden. Samen
met de ChristenUnie hadden we 7721 stemmen. Er zijn 5 zetels
te verdelen, dus is de combinatiekiesdeler 1544. Met 4839
stemmen krijgt de ChristenUnie binnen de combinatie twee volle
zetels en bedraagt haar overschot 1751, de SGP krijgt een volle
zetel en heeft een stemmenoverschot van 1338. Er zijn binnen

C.S.L. Janse

Autoruit wassen. ,,Voor een heldere kijk op de politiek.’’
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Collegepartijen willen Apeldoorn veranderen
De collegepartijen willen dat Apeldoorn
verandert. In hun bestuursakkoord
geven PvdA, CDA, VVD, GroenLinks en
ChristenUnie aan wat ze voor ogen
staat. Maar daarmee is zeker nog niet
alles gezegd.
Na de verkiezingen van 7 maart ging
PvdA-fractievoorzitter Ton Kunneman als
formateur van een nieuw college aan de
slag. Op vrijdag 10 maart was er een
openbare bijeenkomst in de raadszaal om
de verkiezingsuitslag te duiden, maar dat
was eigenlijk voor de vorm want op dat
moment was al duidelijk welke partijen er
aan het college zouden deelnemen. Zelfs
voor de verkiezingen waren met sommige
partijen al min of meer afspraken hierover
gemaakt. Jammer, want één van de
uitgangspunten was om de politiek transparanter te maken.
Het is een pluspunt dat bij de collegevorming ook twee kleinere partijen die een
zetel hadden gewonnen -GroenLinks en
ChristenUnie- mochten meedoen. Zij
vertegenwoordigen immers ook een deel
van de inwoners. Bovendien hebben deze
partijen de afgelopen jaren aangegeven
dat er meer aandacht moet komen voor
zaken als sociaal beleid, duurzaamheid
en kleinschaligheid. Dat zijn onderwerpen
waar ook de SGP steeds voor heeft
gepleit. Zeker de deelname van de
ChristenUnie is een felicitatie waard.
Hopelijk lukt het om ook in principiële
kwesties andere accenten te leggen.
Financiële lasten
Het nieuwe college ging op 12 april van
start. De uitgangspunten voor de komende vier jaar staan in het bestuursakkoord
"Apeldoorn Verandert". Daarin wordt duidelijk meer aandacht gevraagd voor de
inwoners en hun leefomgeving. Het leven
in Apeldoorn moet beter. Daartoe moet
ook de bestuurlijke en ambtelijke cultuur
veranderen.
De SGP waardeert het bestuursakkoord.
Er wordt een richting ingeslagen die onze
fractie steeds heeft bepleit. Het gaat daarbij onder andere om extra inzet voor
armoedebeleid en jeugdbeleid, terugdringing van de overlast, een betere aanpak
van de verslaving, een uitstapbeleid voor
prostituees, extra aandacht voor de fiets
en het feit dat financiële tekorten niet op
de burger worden verhaald.
Bij de uitvoering van het bestuursakkoord
zal de SGP de vinger aan de pols houden. Te meer daar het vrij algemeen is en
veel onderwerpen bevat. Onze fractie

heeft daarom gevraagd om meetbare
doelen, zodat we daar het college op
kunnen aanspreken. Bovendien zullen er
prioriteiten moeten worden gesteld. Ook
gezien de beperkte financiële ruimte is
dat nodig, want de financiële lasten voor
de burger mogen niet stijgen.
Koopzondagen
Onze fractie heeft tijdens de behandeling
van het bestuursakkoord benadrukt dat
een aantal onderwerpen extra aandacht
behoeven, zoals:
- Koopzondagen. Door de collegepartijen
is afgesproken dat er geen uitbreiding
van het aantal koopzondagen komt. De
SGP vindt echter dat in ieder geval de
twee toeristische koopzondagen die via

krijgen. Dat geldt zowel richting starters,
huur als de woningbouw in de dorpen.
- Voetbalstadion. Het college blijft de komende periode actief meewerken aan een
voorspoedige realisatie van een voetbalstadion aan de Europaweg. De SGP vindt
dat niet wenselijk. Hopelijk blijft wel de
afspraak dat er geen gemeenschapsgeld
in de richting van AGOVV gaat overeind.
De SGP wil zich ook in deze periode
constructief opstellen. Wij hopen op een
goede samenwerking. De fractie zal het
beleid toetsen aan de Bijbelse beginselen.
Vanuit die uitgangspunten willen wij van
harte meewerken aan het verbeteren van
het beleid. Het gaat daarbij om het onderhouden van Gods geboden en inzettingen.

V.l.n.r. de wethouders Paul Blokhuis (ChristenUnie), Fokko Spoelstra (PvdA en locoburgemeester) en Hans Wegman (CDA).
Foto GtV
een tructje zijn ingevoerd, moeten worden geschrapt. Ook in de Tweede
Kamer lijkt er een meerderheid te zijn
die vindt dat gemeenten geen oneigenlijk gebruik van de toeristische koopzondagen mogen maken.
- Bestuurscultuur. Deze moet duidelijk verbeteren. Er moet meer oog zijn voor de
positie van burgers, bedrijven en instellingen. Ook moeten hoofdpijndossiers
zoals Reesink goed worden aangepakt.
- Veiligheid, sociaal beleid en openbare
ruimte. Er moet echt worden geïnvesteerd in een betere veiligheid, een goed
sociaal beleid en het beheer van de
openbare ruimte.
- Gezinsbeleid. Op landelijk niveau komt
eindelijk meer aandacht voor gezinsbeleid. In het bestuursakkoord wordt daarover niet gerept, terwijl dat wel nodig is.
- Woningbouw. Deze dient een impuls te

De overheid heeft van God de macht
gekregen om te regeren. Tot eer van Hem
en welzijn van de inwoners.

Nieuw college
Het nieuwe college bestaat behalve uit
burgemeester De Graaf (verantwoordelijk
voor internationale zaken en openbare
orde en veiligheid) uit zes wethouders:
Paul Blokhuis (ChristenUnie): welzijn,
zorg, gezondheidszorg; Michael Boddeke
(GroenLinks): milieu, groen en afval; Rob
Metz (VVD): grondzaken, mobiliteit en
wegen, Stedendriehoek; Jolanda ReitsmaBuitenweg (PvdA): ruimtelijke ontwikkeling, wonen, ontwikkeling dorpen en landelijk gebied; Fokko Spoelstra (PvdA):
financiën, economische zaken, riolering
en kunst en cultuur; Hans Wegman (CDA):
onderwijs, jeugd, sport, werk en inkomen.
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Plaatsing UMTS-antennes mag doorgaan
De discussie in de gemeenteraad over
de plaatsing van UMTS-antennes lijkt
voorlopig te zijn afgerond. Uit onderzoek
is geconcludeerd dat er geen directe
gezondheidsrisico's kleven aan elektromagnetische golven die worden uitgezonden door de UMTS-zendmasten. De
raad kan en wil de plaatsing hiervan
daarom niet langer tegenhouden.
In 2005 werd er meerdere keren over dit
onderwerp gesproken tijdens de politieke
markt van de gemeente Apeldoorn. De
gemeenteraad wilde de plaatsing van
UMTS-masten opschorten totdat de
resultaten van een lopend, internationaal
onderzoek bekend zouden zijn. Het college weigerde dat in eerste instantie.
Daarom stelde de raad een werkgroep in,
die alle beschikbare informatie moest verzamelen en op grond daarvan een raadsvoorstel moest voorbereiden. In deze
werkgroep zaten, naast ambtenaren en
wethouders, twee raadsleden: Jos
Reijerink (VVD) en Evert Mulder (SGP).
De leden van de werkgroep hebben veel
gelezen over UMTS en elektromagnetische
golven. Verder hebben ze zich laten

voorlichten door het Nationaal Antennebureau, telecombedrijven, de GGD en
een mediasocioloog. De belangrijkste
bevindingen waren:
· het gaat om elektromagnetische golven
en niet om kankerverwekkende straling;
· heel intensieve elektromagnetische velden kunnen leiden tot opwarming van
het lichaam; dit is gevaarlijk; de toegestane intensiteit van UMTS-antennes
ligt daar echter een factor 50 onder;
· er worden veel vage gezondheidsklachten
aan UMTS toegeschreven, uit onderzoek
is dit echter niet aangetoond;
· gemeenten hebben weinig bewegingsvrijheid; de Rijksoverheid heeft afspraken
gemaakt met de telecombedrijven; op
grond hiervan moeten gemeenten de
plaatsing van antennes van minder dan
vier meter hoog toestaan;
· voor masten hoger dan vier meter is een
bouwvergunning nodig, maar die kan de
gemeente niet weigeren op grond van
alleen (vermeende) gezondheidsrisico's;
· bewoners van een gebouw moeten ermee
instemmen dat er een zendinstallatie op
hun gebouw wordt geplaatst; stemmen
ze niet in, dan gaat het niet door.

Op grond van deze bevindingen heeft de
projectgroep voorgesteld om de plaatsing
van UMTS-masten niet langer tegen te
houden, tenzij uit toekomstig wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er wel gezondheidsrisico's zijn.
Juist in de week voordat het raadsvoorstel
besproken zou worden in de gemeenteraad, werden de resultaten van het
Zwitserse COFAM-onderzoek bekend. De
onderzoekers concludeerden dat de blootstelling aan normale of zelfs tamelijk
intensieve UMTS-golven op de korte termijn geen nadelige gevolgen heeft voor
de gezondheid en/of voor het welbevinden van de mens. Er is overigens niet
gekeken naar gezondheidseffecten op de
langere termijn. Dergelijke onderzoeken
lopen nog.
Mede op grond van de uitkomsten van het
COFAM-onderzoek heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel van de
projectgroep en het college. Hierin is opgenomen dat er opener gecommuniceerd
zal worden over de plaatsing van UMTSmasten. Direct betrokkenen zullen actief
worden geïnformeerd over de voorgenomen plaatsing van een UMTS-antenne.
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Apeldoorn
Afscheid Holdijk
De Gemeentelijke Kiesvereniging (GKV)
en de plaatselijke Kiesvereniging Apeldoorn hebben afscheid genomen van
hun bestuurslid mr. G. (Gerrit) Holdijk.
Op de ledenvergadering van Kiesvereniging Apeldoorn van 22 maart jl. werd H.
H. (Herman) Weessies in zijn plaats
gekozen. Weessies is werkzaam bij het
RD op de afdeling publiciteit en promotie.

Holdijk
Bij zijn afscheid werd Holdijk toegesproken door Hans Leune, bestuurslid van de
GKV en voorzitter van Kiesvereniging
Apeldoorn. Hij benadrukte de lange staat
van dienst van Holdijk. Deze werd op 26
januari 1977 gekozen als bestuurslid van
Kiesvereniging Apeldoorn en werd
benoemd tot tweede voorzitter. J. Blees
was voorzitter.
Holdijk is gedurende een periode van
bijna dertig jaar bestuurlijk actief geweest
ten dienste van de SGP in Apeldoorn.
Op 21 februari 1978 werd hij door de Gemeentelijke Kiesvereniging (het samenwerkingsverband van de kiesverenigingen Apeldoorn, Beekbergen en Uddel)
tot voorzitter gekozen. Dit voorzitterschap
heeft hij bekleed tot december 1985.
In verband met het overlijden van de
heer J. Blees op 12 januari 1986 werd
Holdijk in zijn plaats ook voorzitter van
Kiesvereniging Apeldoorn. Op 1 april
1993 werd er een beroep op hem
gedaan weer voorzitter van de
Gemeentelijke Kiesvereniging te worden.
Hij is toen weer tweede voorzitter van
Kiesvereniging Apeldoorn geworden.
Hans Leune prees Gerrit Holdijk, naast
zijn kennis van zaken, om zijn punctualiteit, spitsvondigheid en fijne humor. Zijn
openingswoorden bereidde hij altijd uitgebreid en zeer goed voor. Hij probeerde
altijd vanuit Gods Woord lijnen te trekken
naar de huidige politieke en maatschap-
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pelijke ontwikkelingen. Hij werd
dankgezegd voor zijn inbreng, wat met
enkele attenties werd onderstreept.
Contributie
Op de ledenvergadering van maart is
besloten de contributie voor 2006 met 3
euro te verhogen tot 22 euro op voorstel
van de penningmeester, Herman de Jong.
De Jong merkte op dat de landelijke
SGP in verband met het vervallen van de
jaarlijkse subsidie van 800.000 euro de
afdracht met 1,50 euro per 1 januari
2006 heeft verhoogd. Daardoor zag de
penningmeester onvoldoende mogelijkheden om te sparen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Uit het overzicht van
de jaarlijkse afdracht aan ander partijorganen tot een bedrag van 16,45 euro
(landelijk Partijbureau 15 euro, bestuur
van de Provinciale Vereniging 45 cent en
de Gemeentelijke Kiesvereniging 1 euro)
wist hij dit voldoende te onderbouwen.
Een bedrag van 5,55 euro per lid per
jaar blijft zo over voor de plaatselijke
activiteiten en dat is zeker niet te veel.
Gelukkig, zo vertelde hij, zijn er echter
veel leden die een hoger bedrag overmaken. Daarom kan de contributieverhoging
toch bescheiden blijven. In september
hoopt de penningmeester de acceptgiro's
te verzenden. Hij verwacht dan spoedige
overmaking van de contributie.
Van Beek
Jarenlang heeft de heer L. van Beek van
de Trekweg in Apeldoorn de convocaties
voor de kiesverenging van Apeldoorn en
SGPost verzendklaar gemaakt. Hij heeft
dit altijd met plezier gedaan en het
bestuur hiermee ontlast. Vaak was het
haastwerk. Gelukkig kreeg hij daar hulp
van onder meer zijn dochter en aanstaande schoonzoon bij. Maar gezien zijn
leeftijd werd het allemaal wat te veel.
Graag willen wij als bestuur de heer Van
Beek hartelijk dankzeggen voor zijn hulp.
Najaarsledenvergadering
Wij maken u alvast attent op onze najaarsledenvergadering op D.V. woensdag 20
september in de vergaderzaal van de
Gereformeerde Gemeente van Apeldoorn
aan de Graaf van Lijndenlaan. Voor ons
zal spreken mw. drs. Marja VerhoeveMeeuse uit Dordrecht. Zij zal ons uitleggen waarom zij als jonge vrouw met
enthousiasme de uitgangspunten van de
SGP en de praktische vertaling daarvan
onderschrijft.
Het bestuur

Plan Zandsteeg
De nieuwbouwwijk aan de Zandsteeg
vordert gestaag. Ook rondom dit gebied
wordt er volop gebouwd. Prachtig, maar
nog altijd blijft de vraag wat er voor de
starters gedaan wordt en hoe het zit met
de goedkope woningen in Uddel. Is dit
toekomstmuziek of blijft het een niet te
realiseren droom?
Woningbouw voor Kayim?
Hoe zit het met de bestemming van de
woningen op het voormalige bedrijventerrein van de firma "Kayim Feed and
Dairy"? SGPost zocht contact met
meneer Kayim. Uit het gesprek bleek dat
de gemeente wel welwillend tegenover
woningbouw staat, maar dat het een lang
verhaal is geworden. Er zijn een heel
aantal plannen opgesteld door makelaar
Heijkamp uit Nunspeet (in samenwerking met een projectontwikkelaar). Het
ene na het andere plan werd om diverse
redenen niet door de gemeente overgenomen. Meneer Kayim oordeelt niet

negatief over de gemeente, maar hij had
geen tijd om jaren bezig te zijn met de
plannen, omdat ze zelf al een nieuw
pand gekocht hadden. Een handelaar uit
Zeeland heeft nu het pand en de grond
aangekocht. Hij zal waarschijnlijk weer
in contact treden met de gemeente.
Wellicht is nu de tijd ook rijp voor starters
om daarover met de gemeente en de
eigenaar in contact te treden. Door
middel van een stichting kunnen wellicht
blijvend goedkope woningen worden
gebouwd op deze locatie aan de
Elspeterweg in Uddel.
Bestuurswisselingen bij
kiesvereniging Uddel
Op de jaarvergadering hebben we
afscheid genomen van onze voorzitter,
W. J. den Otter. Bestuurslid Henk Dekker
werd tot voorzitter gekozen, terwijl Gerrit
Spelt in het bestuur kwam. Wim Boeve
heeft het penningmeesterschap overgenomen van Nico van den Broek.
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Motie "Laat de bestrating liggen"
Ruim een maand geleden werd de aandacht van de raadsleden gevraagd
voor een klein stukje grond in Uddel.
Het ging om het perceeltje aan de
Harderwijkerweg, tussen de Veenkamp
en het Uddelerveen.
Het stukje grond heeft bij de grootscheepse bestemmingsplanwijziging
vijf jaar geleden een agrarische
bestemming gekregen, net zoals de
percelen die erachter liggen.
De eigenaars gebruiken de grond echter
al sinds jaar en dag om een tractor en wat
bosbouwgereedschap te stallen en om
haardhout op te slaan. Zij dachten het terrein een wat beter aanzien te geven door
het te bestraten en een overkapping
boven het haardhout aan te brengen.
Dit leverde hen echter een handhavingsactie van de gemeente op: bestrating en
een overkapping pasten niet bij een
agrarische bestemming. Het moest zo
spoedig mogelijk ongedaan gemaakt
worden.
De eigenaars hebben toen een formeel
verzoek ingediend om de bestemming
van het perceel te veranderen. Daarover

moest de gemeenteraad een besluit
nemen.
Voorstel SGP
Een eerste bespreking leerde al snel dat
er geen draagvlak was voor een wijziging
van het bestemmingsplan. De raad was
beducht voor precedentwerking. Omdat
de eigenaars inmiddels de overkapping
hadden verwijderd, heeft de SGP een
motie ingediend om tenminste de straatstenen te laten liggen.
Als motivatie hebben we aangevoerd dat
het weghalen van de stenen tot onveilige
situaties zou leiden op de Harderwijkerweg. De tractor zou regelmatig modder
mee de weg op nemen. Verder hebben
we gewezen op het feit dat het gebruik
van het perceel in feite niet veranderd
is.
De motie werd met algemene stemmen
aangenomen. De bestemming is wel niet
gewijzigd, maar de gemeente zal in ieder
geval niet meer handhavend optreden
tegen de aanwezige bestrating. Een
voorbeeld van het nieuwe, meer op de
menselijke maat afgestemde vorm van
besturen.

Radio Kootwijk
(opnieuw)
Radio Kootwijk is veel in het nieuws
geweest, het afgelopen jaar. KPN is er weg
en het terrein met de bijbehorende gebouwen is aangekocht door Rijk, provincie
en gemeente. Het oude zendgebouw (de
Kathedraal) heeft een monumentale
status. Nu is de grote vraag: "Wat wordt
de nieuwe bestemming?"
Een stuurgroep, met daarin onder andere
een wethouder uit Apeldoorn, heeft op
grond van een onduidelijke selectieprocedure het duo Visser en De Winter
gevraagd om hun plan uit te werken. Wat
begon als een soort museum, eindigde
met allerlei activiteiten en hoge bezoekersaantallen, om het betaalbaar te maken.
De gemeenteraad van Apeldoorn wilde
dat niet; veel bezoekers verstoren de rust
in de natuur en schaden de leefbaarheid
van het dorp. De raad wil eerst via een
Strategische Milieubeoordeling onderzoeken wat het gebied aan kan en pas dan
zoeken naar een passende bestemming.
De SGP is het hier mee eens. Gelukkig
heeft de Stuurgroep ingezien dat dat een
betere weg is, en heeft het plan van Visser
en De Winter afgekeurd. Wordt vervolgd.

9

Aan de tand gevoeld...
Hij steekt zijn handen graag uit de
mouwen. Als bestuurslid van de
dorpsraad Beekbergen-Lieren
en als motor achter een
project om starterswoningen
voor jongeren van de grond
te krijgen.
Sinds kort is Gerrit Stufken
(24) uit Lieren voorzitter van
SGP-jongeren in Apeldoorn
en omgeving.

Gerrit Stufken

Wat is je beste one-liner?
,,Alles heeft met alles te maken.
Zakelijk gezien, omdat elk detail
in meer of mindere mate invloed
uitoefent. Ook in de complexiteit
van het leven waarin de geschiedenis volgens een vast beleid
plaatsvindt en waarvan God de
Grote Bestuurder van het gehele
raderwerk is."

Wat is de mooiste plek in
Apeldoorn?
,,Ik heb geen specifieke lievelingsplek, maar waardeer zeer
de samenhang van de verschillende dorpen en de stad.
Apeldoorn was geen Apeldoorn
zonder de dorpen. Dan waren
we een tweede Nijmegen. Iets
wat in het stadhuis nog weleens
vergeten wordt."
Waar erger je je het meest aan
in Apeldoorn?
,,Aan het feit dat er veel geld
naar prestigeprojecten gaat, terwijl bij
diverse essentiële overheidstaken de
hand behoorlijk op de knip wordt
gehouden. Denk bijvoorbeeld aan de
slechte wegen. Daarvan is de
Apeldoornse bevolking de dupe."
Heeft Apeldoorn genoeg te bieden voor
jongeren?
,,Kan beter. Niet voor niets pleit ik voor
realisatie van betaalbare starterwoningen.
Daar is in de dorpen jaren structureel
te weinig aan gedaan. Gelukkig is
steun toegezegd voor verbetering. Dus
daar houden we de Apeldoornse politiek
aan!"
Welke politieke discussie houd je het
meest bezig?
,,Het integratievraagstuk. Het lijkt mij niet
eenvoudig om een menselijke maat te
bepalen, terwijl daar toch breed om wordt
gevraagd."
Wat zou je als minister-president het eerste doen?
,,Als ik zou kunnen, de subsidiestop voor
de SGP terugdraaien. De stopzetting vind
ik grote onzin, want die heeft plaatsgevonden op onterechte gronden. Direct terugdraaien dus."

Wat pik je uit ongeadresseerd drukwerk?
,,De folder van Kruitvat, een winkel met
een leuke formule. Verder vind ik het
interessant om te zien hoe
bedrijven hun marketing
invullen. En om te zien hoe ze
gebakken lucht verkopen."

Ambities?
,,Ik heb geen carrièreplanning, maar
draag wel graag bij aan verbeteringen.
Om daarin een voortrekkersrol te
vervullen, kun je mijn ambitie noemen."
Hobby's?
,,Een oldtimer en zeilboot opknappen.
Beide zijn meerjarenplannen; er blijft
weinig tijd over."

Wat mist deze samenleving?
,,De overtuiging dat alles door God wordt
bestuurd en dat we daarom van Hem
afhankelijk zijn. Daarom vind ik de rol van
de SGP van groot belang."

Apeldoorn was
geen Apeldoorn
zonder de dorpen
Wat heeft de SGP nodig?
,,Een stabiele en actieve achterban die de
partij in woord en daad ondersteunt.
Iedereen heeft een verantwoordelijkheid
hoe hij of zij met de politiek omgaat.
Daarom nodig ik iedereen uit deel te
nemen aan de voortdurende campagne
om de SGP met haar beginsel bekend te
maken. "

Sport?
,,'k Doe graag mee aan een vriendschappelijk partijtje balletje trappen en speel
regelmatig volleybal."
Materialistisch?
,,Beetje. Een mooie auto valt denk ik wel
in die categorie. Topmerken of merkkleding zeggen mij niet veel"
Waar kom je te weinig aan toe?
,,Mijn kamer opruimen…"
Wie bewonder je?
,,M'n vriendin, zonder haar met naam te
noemen. Een echte SGP'er die van
bescheiden aandacht houdt."
Welke bijbelse figuur spreekt je het meest
aan?
,,Mozes. Onder zeer moeilijke omstandigheden gaf hij toch leiding."
Welk bijbelgedeelte spreekt je het meest
aan?
,,De Psalmen. Heel herkenbaar."
Gerard ten Voorde

