


Het valt niet mee om als starter op de

woningmarkt een passend huis te vin-

den. De prijzen zijn hoog. Vooral in de

dorpen zijn de mogelijkheden beperkt.

De SGP-fractie blijft aandacht vragen

voor de problemen.

Apeldoorn telt negen dorpen. Veel dorps-

bewoners zijn gehecht aan hun woonom-

geving en willen graag in hun dorp blijven

wonen. Vooral voor starters doen zich

grote problemen voor, stelt Gerrit Stufken,

lid van de Dorpsraad Beekbergen. ,,Een

starter heeft vaak niet zo veel te beste-

den, terwijl de prijzen hoog zijn."

Nieuwkomers zien zich daardoor vaak

genoodzaakt naar omliggende plaatsen te

vertrekken. Op dit moment zijn zo'n 1300

mensen op zoek naar een woning in de

dorpen. De gemiddelde wachttijd voor een

huurwoning in Apeldoorn is drie jaar, in de

dorpen vijf jaar.

,,Hier wreekt zich het feit dat er in de

afgelopen tien jaar weinig in de dorpen is

gebouwd", zegt directeur Dick de Man

van woningstichting Beter Wonen. ,,We

hebben een inhaalslag nodig." De woning-

behoefte is redelijk gelijkmatig verdeeld

over de verschillende dorpen. ,,Maar in

Uddel is de vraag het grootst."

Bouwstop

Het provinciebestuur is jarenlang uiterst

terughoudend geweest met nieuwbouw

op de Veluwe. Om veel dorpen lag een

dikke rode streep, waar buiten niet

gebouwd mag worden. De provincie heeft

de ,,rode contour" vorig jaar weggehaald,

maar op de meeste plaatsen vervangen

door een blauw-groene lijn om de natuur

te beschermen.

Half november schrapte het provinciebe-

stuur onverwacht vrijwel alle toekomstige

bouwmogelijkheden in de dorpen. De

meeste 'zoekzones' voor dorpsuitbreiding

werden van de kaart geveegd.

Beekbergen zou tweehonderd woningen

minder mogen bouwen, Hoenderloo nog

hooguit vijftig en Lieren zou zelfs hele-

maal niet meer mogen uitbreiden.

Beter Wonen, de dorpsraden en de
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In de dorpen is

afgelopen tien jaar

te weinig gebouwd.

Dat geldt ook voor

Beekbergen. Op dit

moment worden er

boven het Multifunc-

tioneel Centrum

verschillende

appartementen

gebouwd.

Foto: GtV

Woningbouw in dorpen blijft beperkt

De invoering van de Wet Maatschappelijke

Ondersteuning (WMO) begint concrete

vormen aan te nemen. In juni is een kader-

nota voor het WMO-beleid in Apeldoorn

uitgebracht.

Op 9 november is de nota besproken op

de politieke markt. SGP-fractievertegen-

woordiger Hans Leune vroeg aandacht

voor de rol van de kerken bij het vrijwilli-

gerswerk. De kerken worden niet

genoemd in de kadernota, terwijl er in de

Tweede Kamer uitgebreid over van

gedachten is gewisseld. Ook vroeg Leune

voor een ruime keuzemogelijkheid van

zorgverleners, zodat er de mogelijkheid is

om een christelijke zorgverlener in te

schakelen. Wethouder Blokhuis

(ChristenUnie) antwoordde dat hij de

gevoelens van de raad ter harte zou

nemen en mee zou nemen bij de nadere

uitwerking.

De invoering van de WMO is in Apeldoorn

overigens uitgesteld tot 1 juli 2007. In de

eerste maanden van volgend jaar zal de

WMO-verordening moeten worden vast-

gesteld door de gemeenteraad. Hierin

staan de 'spelregels' voor de WMO.

De gemeente gaat voortaan zelf bepalen

hoeveel zorg u nodig hebt (de zogenaam-

de indicatiestelling). Er zal op moeten

worden toegezien dat de gemeente daar-

bij objectief te werk gaat.

De invoering van de WMO begint met een

andere opzet voor het verlenen van huis-

houdelijke zorg. De gemeente zal daartoe

binnenkort contracten moeten afsluiten met

zorgaanbieders die huishoudelijke zorg

willen leveren in Apeldoorn. Uitgangspunt

is dat er keuzevrijheid moet zijn en dat de

zorgvrager de keuze heeft uit verschillen-

de aanbieders. 

Bij de uitvoering van de WMO speelt ook

Kerken en NPV betrekken bij WMO 
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Aan het eind van een

jaar wordt vaak terug-

geblikt. Ook nu is daar

zeker reden toe. 2006

was immers politiek

gezien een veel 

bewogen periode.

Begin dit jaar moest het college vlak

voor de gemeenteraadsverkiezingen

aftreden in verband met het rapport-

Reesink. Dat was ingrijpend, maar wel

onvermijdelijk. 

Het nieuwe college probeert nu samen

met de raad de bestuurscultuur in

Apeldoorn te verbeteren. Er moet

immers meer oog voor de inwoners

komen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen

mocht de SGP haar twee zetels behou-

den. Een reden tot grote dankbaarheid!

Als fractie hebben we de verantwoor-

delijkheid om de bijbelse beginselen

naar voren te brengen. Dat is er niet

gemakkelijker op geworden. Integen-

deel.

Wat dat betreft trof mij een uitspraak

van ds. H. G. Abma, onze vroegere 

partijvoorzitter en fractievoorzitter in de

Tweede en Eerste Kamer, in zijn

onlangs verschenen biografie. Bij het

60-jarig jubileum van onze partij in 1978

kreeg ds. Abma in een interview de

vraag of het doel dat de SGP zich voor

ogen stelt in die zestig jaar dichterbij

was gekomen.

Het treffende antwoord van onze oud-

voorzitter luidde: ,,De SGP streeft naar

een samenleving waarin heel duidelijk

rekening wordt gehouden met Gods

Woord. Na zestig jaar kan men niets

anders zeggen dan dat dit doel van-

daag de dag nog verder weg ligt dan in

1918. Er is meer dan ooit behoefte aan

een partij als de SGP. Als de SGP niet

bestond, zou zij terstond moeten wor-

den opgericht."

Stemmen deze woorden ook anno 2006

niet tot nadenken? Mogen wij u daarom

vragen om uw steun en gebed voor

onze partij én de overheid, opdat Gods

Woord nog centraal mag komen te

staan in onze samenleving. 

Graag wensen wij u namens de 

fractie gezegende Kerstdagen en een

goede jaarwisseling.

Met vriendelijke groeten,

Henk van den Berge

SGP-fractievoorzitter

Ter kennisname

gemeenteraad van Apeldoorn reageerden

furieus. De 'bouwstop' is na spoedoverleg

voorlopig van de baan. Tot medio februari

krijgen dorpsraden en gemeente de tijd

om te beargumenteren waarom uitbrei-

ding van de dorpen noodzakelijk is.

Korting

Beter Wonen is eigenaar van dik duizend

huurwoningen in de dorpen. Ondanks de

beperkte mogelijkheden zoekt de woning-

corporatie mogelijkheden om tegemoet te

komen aan de woningbehoefte van jong

en oud. En om huizen tegen betaalbare

prijzen aan te bieden. Dick de Man en

collega Anita Ermers onderzoeken of het

bijvoorbeeld mogelijk is koopwoningen

aan te bieden, waarbij de kopers korting

krijgen als zij hun huis bij verkoop weer

aan Beter Wonen aanbieden.

Een andere mogelijkheid is om de grond

bij een woning in erfpacht te huren van de

corporatie. ,,Ook daarmee kan de ver-

koopprijs voor starters en senioren wor-

den gedrukt." Een koper zou op die

manier niet 160.000 euro, maar 'slechts'

100.000 euro op tafel hoeven te leggen.

Beter Wonen rondt het onderzoek naar

deze mogelijkheden in maart af.

De Dorpsraad Beekbergen zit ook niet stil.

Een projectgroep werkt aan een plan om

de krachten van woningzoekenden te bun-

delen en gezamenlijk een bouwproject van

de grond te tillen. De projectgroep is druk

bezig met een lobby richting de verschillen-

de overheden. ,,Wij willen de politiek duide-

lijk maken dat er ruimte voor starters nodig

is", zegt Gerrit Stufken. De Apeldoornse

politiek steunt, dankzij een unaniem aan-

genomen SGP-motie, dit initiatief.

Vicieuze cirkel

De mogelijkheden voor het oplossen van

woningnood blijven beperkt. ,,Lastig punt

is de beschikbaarheid van bouwgrond in

de dorpen", legt SGP-raadslid Evert

Mulder uit. Het grote probleem is dat pro-

jectontwikkelaars vaak veel meer geld

voor een bouwlocatie geven dan de

gemeente of een woningcorporatie.

Apeldoorn en Beter Wonen willen name-

lijk ook bouwen voor de onderkant van de

markt en niet alleen grote bungalows voor

rentenierende westerlingen.

,,De gemeente moet eigenlijk al grond

hebben voordat er een bestemmingsplan-

wijziging wordt aangekondigd, anders zijn

de projectontwikkelaars de gemeente

voor en zijn de mogelijkheden beperkt",

verklaart de SGP'er.

,,Je zit in een vicieuze cirkel", zegt Ermers.

Mulder ziet wel mogelijkheden voor de

dorpsbewoners zelf. Als zij geschikte

grond hebben, zouden ze die niet moeten

verkopen aan de meest biedende project-

ontwikkelaar, maar aan de gemeente of

Beter Wonen.

Mulder noemt het ,,frustrerend" dat hij als

raadslid weinig mogelijkheden heeft om

iets te doen voor de dorpen. ,,Wij blijven

de problemen aankaarten. Soms kun je

met een motie wat druk uitoefenen. Veel

mogelijkheden zie ik niet. Helaas."

Gerard ten Voorde

,,Voor starters is in

Apeldoorn meer

ruimte nodig’’

het vrijwilligerswerk een belangrijke rol.

De gemeente wil dat stimuleren. Daarvoor

geeft de gemeente meer subsidie aan De

Kap (een algemene vrijwilligersorganisa-

tie) voor coördinatie van het vrijwilligers-

werk dat door verschillende organisaties

in Apeldoorn wordt uitgevoerd.

De NPV is in gesprek met De Kap om te

bezien of de NPV in combinatie met de

kerken kan worden ingeschakeld als er

vraag is naar vrijwilligers met een christe-

lijke achtergrond. De NPV streeft naar

samenwerking met de kerken op het

gebied van kerkelijk vrijwilligerswerk, het

geven van cursussen aan vrijwilligers en

het kiezen van een gezamenlijke vertegen-

woordiger in de WMO-klankbordgroep

van de gemeente Apeldoorn. Het voor-

nemen is om het kerkelijk vrijwilligerswerk

ook te presenteren in Het Portaal, het

centrale zorgloket  in Apeldoorn. 

We zullen onze verantwoordelijkheid moe-

ten verstaan om onze naaste te helpen en

kunnen dit niet alleen aan de overheid

overlaten.

Henk ten Voorde

NPV - Collectieve Belangenbehartiging

E-mail: htenvoorde@solcon.nl
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De gemeenten van de Stedendriehoek

(in de driehoek Apeldoorn, Deventer en

Zutphen) willen gezamenlijk een bedrij-

venterrein ontwikkelen aan de zuidkant

van de A1, tussen Het Kanaal en de

A50. Dit terrein heeft de mooie naam

meegekregen van Beekbergerbroek.

Het ligt echter een redelijk eind bij

Beekbergen vandaan, maar wel vlakbij de

wijk De Maten (pal aan de andere kant

van de snelweg). Dat was de reden waar-

om de SGP-fractie vorig jaar veel kritiek

had op de keuze voor deze locatie. Met

de zuidwesten wind die we hier vaak heb-

ben, zouden de Matenaren wel eens veel

overlast kunnen krijgen van stof, stank en

geluid.

Kort na de zomer vorig jaar was iedereen

in de gelegenheid om zijn of haar bezwa-

ren kenbaar te maken. Helaas zijn er

maar weinigen geweest die daar gebruik

van hebben gemaakt. Pas in de loop van

dit jaar drong de werkelijkheid bij veel

mensen door.

Kort voor de zomer werd er een actie-

groep opgericht in De Maten en kwam

ook de Gelderse Milieufederatie in bewe-

ging. Toen was de besluitvorming bin-

nen de Stedendriehoek echter al zo ver 

gevorderd, dat de gemeente Apeldoorn

niet meer terug kon, zonder veel ge-

zichtsverlies. Inmiddels is er ook al rede-

lijk wat grond aangekocht door de 

gemeente. Dus, ook al zou Apeldoorn nog

terug willen, dan zou het een flinke 

financiële verliespost opleveren. Hoewel

de SGP nog steeds geen voorstander is,

houden we er inmiddels wel rekening 

mee dat het bedrijventerrein er op termijn

komt.

De Milieufederatie heeft nog geprobeerd

om de hele ontwikkeling van bedrijven-

terreinen tegen te houden door een 

rapport te laten opstellen waarin gecon-

cludeerd wordt dat er helemaal geen extra

bedrijventerrein nodig is. De behoefte

daaraan zou binnenkort afnemen. Maar

ook dat heeft de rijdende trein niet kunnen

stoppen. Ook wij vonden het moeilijk om

op basis van dat rapport de hele ontwik-

keling van bedrijventerreinen stop te zet-

ten. Een toekomstige behoefte blijft lastig

in te schatten en is heel sterk afhankelijk

van de aannames die je doet.

Het is dus niet vreemd dat de milieu-

beweging tot een andere conclusie komt

dan de Stedendriehoekgemeenten. De

waarheid zal ongetwijfeld ergens in het

midden liggen. Bij de laatste bespreking

over dit onderwerp hebben wij dan ook

een voorstel in die richting gedaan, name-

lijk om bij de verdere plannenmakerij voor-

alsnog uit te gaan van een bedrijventer-

rein met een beperkte omvang. Dan kan

ter zijner tijd altijd nog worden bezien of

verdere uitbreiding nodig is.

Evert Mulder

Toekomstig bedrijventerrein Beekbergerbroek
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Apeldoorn laat zondagsrust niet met rust 
De regeling van de koopzondagen in

Apeldoorn wordt steeds verder op-

gerekt. Maar ook op andere manieren

laat de gemeente de zondagsrust niet

met rust. 

Apeldoorn telt twaalf koopzondagen per

jaar. In 2004 kwamen er via een trucje

nog eens twee toeristische koopzondagen

bij. Tot nu toe maakten alleen de winkels

in het centrum hiervan gebruik.

Half november kwam er ineens een onaan-

gename verrassing. Het college had

namelijk ook de winkels buiten het centrum,

dus in de hele gemeente, toestemming

gegeven om op zondag 24 december open

te zijn. Als argument voor deze openstel-

ling wees het college op het grote belang

voor de consument en de detailhandel.

Trucje

Voor de SGP was deze kwestie reden om

het college in de gemeenteraad aan de

tand te voelen. Daarbij werd allereerst

aangegeven dat het college door de 

ruimere zondagsopenstelling meewerkt

aan een verdere ontheiliging van Gods

dag, terwijl de overheid dit juist behoort

tegen te gaan.

Een ander punt is dat de verdere verrui-

ming betekent dat het uitgangspunt van

de zondag als een dag van rust in de

samenleving ook wordt aangetast. Er zijn

toch genoeg dagen om inkopen te doen!

Kenmerkend was dat het college zich bij

de verruiming wederom bediende van een

trucje. Er is gezocht naar een mogelijk-

heid om de aanpassing toch onder de

regels te laten vallen.

In zijn beantwoording gaf het college aan

dat het binnen de regels was gebleven.

Maar naar aanleiding van de discussie

daarover kreeg de SGP bijval van ver-

schillende andere fracties. Ook zij stelden

dat het college de regels te rekkelijk heeft

geïnterpreteerd. Hoewel de verruiming

jammer genoeg doorging, werd wel 

besloten om op deze kwestie terug te

komen.

Al met al erg teleurstellend. De SGP had

niet verwacht dat een college waarin drie

partijen zitten die (erg) terughoudend met

de zondagsopening omgaan, namelijk

CDA, GroenLinks en ChristenUnie, met

een dergelijke maatregel zou komen. 

Hema-kerstmarkt

De zondagsontheiliging zet door. Gaat dat

ons nog echt ter harte? Volgend jaar staan

er wederom grote evenementen op zondag

op het programma. Daartoe behoren een

bierfestival en een enorm Dancefeest op

het Marktplein. Ook de onlangs gehouden

Hema-kerstmarkt in de Americahal viel

deels op een zondag. Het eerste weekend

kwamen er circa 25.000 bezoekers op af.

Het volgende weekend ging de dumpver-

koop niet door. De gemeente verbood de

kerstmarkt omdat deze strijdig is met het

bestemmingsplan.

Henk van den Berge

De gemeente wil op een verantwoorde

manier omgaan met het milieu en onze

leefomgeving. De SGP staat daar van

harte achter. De Bijbel leert ons immers

dat we als rentmeesters met de aarde

moeten omgaan, en die zowel moeten

bouwen als bewaren. 

Om de vier jaar wordt voor de belangrijk-

ste milieuthema's de balans opgemaakt

om te zien of we nog op de goede weg

zitten en of we de gestelde doelen gaan

halen. Ook nu is er weer zo'n

Milieumonitor verschenen, waarin de situ-

atie in 2005 wordt vergeleken met die van

voorgaande jaren. Enkele conclusies uit

het onderzoek zijn:

· Op het gebied van geluidsoverlast zijn 

de cijfers onnauwkeurig. Er zijn meer 

metingen nodig.

· We weten inmiddels wel waar de bodem 

in Apeldoorn vervuild is. Acute problemen 

zijn er gelukkig niet veel. Wel is er te 

weinig geld om de niet acute problemen 

aan te pakken.

· We produceren met elkaar minder afval 

sinds de invoering van diftar. Er zit 

echter nog steeds teveel GFT, glas en 

textiel in de grijze container. Dat moet 

gescheiden worden ingeleverd.

· Het water in onze beken wordt steeds 

schoner.

· Vooral grote bedrijven voldoen vaak niet 

aan de regels die in hun milieu-

vergunning staan. Bij kleinere bedrijven 

gaat dat een stuk beter.

· Het aantal milieuklachten (geluid, stank, 

e.d.) over bedrijven neemt helaas nog 

niet af.

· De lucht in Apeldoorn lijkt minder ver-

ontreinigd te raken, maar het kan zeker 

nog beter. Voor maatregelen zijn we 

echter vooral afhankelijk van het Rijk, 

bijvoorbeeld het verplicht stellen van 

roetfilters op diesel(vracht)auto's.

Apeldoorn op milieugebied op de goede weg

Er komen in

Apeldoorn steeds

meer evenementen

op zondag. Ook de

zeer goed bezoch-

te Hema-kerstmarkt

in de Americahal

viel deels op de

eerste dag van de

week

Foto GtV

De regionale politie moet afspraken

maken met het Rijk over aantallen op te

pakken uitgeprocedeerde asielzoekers.

Begin deze maand dienden D66, SGP en

Gemeentebelangen een motie in waarin

stond dat niet de aantallen centraal 

moeten staan maar het doel, namelijk dat 

diegenen worden vastgezet die een

bedreiging voor de veiligheid vormen.

Door de aantallen voorop te zetten dreigen

vooral gezinnen van uitgeprocedeerde

asielzoekers met kinderen te worden

opgepakt, omdat zij het meest zichtbaar

zijn, terwijl zij veelal geen bedreiging voor

de veiligheid vormen.

De motie werd raadsbreed ondersteund.

Burgemeester De Graaf (VVD) gaf aan dat

hij als beheerder van het politiekorps

humaan om wil gaan met asielzoekers.

,,In schrijnende gevallen heb je als

gemeente de plicht om te helpen."

Apeldoorn wil humaan
omgaan met asielzoekers



De politieke verhoudingen in Neder-

land zijn door de Tweede Kamerver-

kiezingen drastisch veranderd. Ook in

Apeldoorn was dat duidelijk te zien.

De grote winnaar van de ver-

kiezingen -ook in onze gemeen-

te- was de SP. Ten opzichte

van de Tweede

Kamerverkiezingen van 2003

steeg deze partij in Apeldoorn

van 4810 naar 15.560 stem-

men. Een enorme winst,

waardoor de SP na het CDA en

de PvdA ook in Apeldoorn de

derde partij werd.

CDA en PvdA verloren, waarbij

vooral de sociaal-democraten

een enorm verlies moesten

incasseren. Zeker als dat ver-

geleken wordt met de dit voor-

jaar gehouden gemeenteraads-

verkiezingen. Toen werd de PvdA in

Apeldoorn veruit de grootste partij, maar

nu was het CDA duidelijk groter. Bij de

winst van de PvdA dit voorjaar speelt ove-

rigens ook een rol dat de SP toen in

Apeldoorn nog niet meedeed.

Een goede vergelijking qua stemmenaan-

tallen tussen de verkiezingen van de

Tweede Kamer en de gemeenteraad is

overigens moeilijk, omdat het opkomstper-

centage dit voorjaar veel lager lag en

omdat er bij de gemeenteraadsverkiezin-

gen twee lokale partijen meededen.

Net als op landelijk niveau verloren VVD,

GroenLinks en D66 in Apeldoorn behoor-

lijk wat stemmen. Duidelijke winnaars

waren Partij voor de Vrijheid (Wilders),

ChristenUnie en de Partij voor de Dieren.

Ook de SGP ging ten opzichte van de lan-

delijke verkiezingen in 2003 vooruit. Het

aantal stemmen nam in

Apeldoorn met 61 licht toe. Dat

is positief, zeker gezien de

onrust over het vrouwenstand-

punt. In vergelijking met de

gemeenteraadsverkiezingen van

dit voorjaar was er echter een

daling met 518 stemmen. Het

patroon dat een behoorlijk aan-

tal mensen lokaal SGP stemt en

landelijk iets anders bestaat

overigens al langer en is in veel

gemeenten te zien. Hier ligt nog

een uitdaging voor onze partij.

Het was in ieder geval verblij-

dend en belangrijk dat er door

veel jongeren en ouderen

enthousiast werd meegedaan

aan deze verkiezingscampagne. Op de

drie verkiezingsmarkten waren we met de

verkiezingscaravan van de SGP-Jongeren

weer opvallend aanwezig. 

Bedankt voor alle inzet!

Aantal SGP-stemmen stijgt in Apeldoorn licht
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De Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006 hebben

in Apeldoorn het volgende resultaat opgeleverd:

2006 2003

Partij % stemmen % stemmen

CDA 25,2 24.543 28,1 27.009

PvdA 22,0 21.398 28,9 27.715

SP 16,0 15.560 5,0 4.810

VVD 15,1 14.693 18,7 17.924

ChristenUnie 5,3 5.133 2,5 2.417

Gr. Wilders/Partij vd Vrijheid 4,7 4.621 - -

Groen Links 4,1 4.022 4,9 4.664

SGPSGP 2,42,4 2.3642.364 2,42,4 2.3032.303

D66 2,2 2.115 4,0 3.800

Partij voor de Dieren 2,1 2.085 0,5 477

EénNL 0,4 413 - -

Fortuyn 0,2 180 4,4 4.191   

Verenigde Senioren Partij 0,1 111 - -

Partij Voor Nederland 0,0 43 - -

Lijst 21 Islam Democraten 0,0 42 - -

Ad Bos Collectief 0,0 40 - -

Groen Vrij Internet Partij 0,0 35 - -

NVU 0,0 18 - - 

Liberaal Democratische Partij 0,0 17 - -

Overige - - 0,6 678   

Totaal 100% 97.470 100% 95.988

Opkomstpercentage 82,0 % 81,0%

Uitslag Tweede Kamerverkiezingen 
in Apeldoorn

Enthousiast delen David van As en zijn dochters folders uit.  Foto GtV
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Extra aandacht voor waarden, normen en afkicken 
De behandeling van de gemeentebe-

groting is ieder jaar weer een belang-

rijk politiek moment. Alle partijen

geven dan hun visie op de ontwikkelin-

gen in Apeldoorn. Zo ook de SGP.

Het gemeentelijk huishoudboekje heet de

Meerjaren-Programmabegroting (MPB).

Beter is om te spreken van een boek,

want de gemeente besteedt veel geld. Het

gaat om ruim 500 miljoen euro.

Bijna de helft van dat bedrag krijgt de

gemeente van het Rijk via het

Gemeentefonds en via specifieke uitkerin-

gen voor bijvoorbeeld sociale zekerheid

en maatschappelijke dienstverlening. De

overige gemeentelijke inkomsten betreffen

met name de bouwgrondexploitatie (voor-

al grondverkoop) en de eigen belastingen,

heffingen en leges.

In de MPB staat voor welke onderwerpen

de gemeente allemaal geld uittrekt. De

grootste uitgavenposten zijn ruimtelijke

ordening (111 miljoen euro), inkomens-

voorziening (108 miljoen), beheer open-

bare ruimte (41 miljoen), onderwijs (37

miljoen) en sport (37 miljoen).

Verreweg de meeste uitgaven hebben

betrekking op de uitvoering van het lopen-

de beleid. Maar het college kwam ook

met nieuwe plannen. Het uitgangspunt

daarbij was het dit voorjaar gesloten

bestuursakkoord tussen de coalitiepartijen

PvdA, CDA, VVD, GroenLinks en

ChristenUnie.

Bijbelse uitgangspunten

In twee vergaderingen in november stond

de gemeenteraad uitvoerig stil bij de

begroting. Gezien de beperkte financiële

ruimte had het college aan de MPB de

titel "Verantwoord sober" meegegeven.

De SGP-fractie wees er in haar bijdrage

op dat de begrippen verantwoord en

sober ons aanspreken. Het handelen van

de overheid dient immers verantwoord te

zijn. De overheid heeft van de Heere de

verantwoordelijkheid gekregen om goed

te zorgen voor het welzijn van haar inwo-

ners en voor het beheer van de schep-

ping. Belangrijke bijbelse uitgangspunten

daarbij zijn rechtvaardigheid, het opkomen

voor de zwakkeren, rentmeesterschap en

de Tien Geboden.

Ook de overheid moet Gods geboden en

inzettingen onderhouden. Daarom heeft de

fractie gewaarschuwd tegen bijvoorbeeld

het ontheiligen van de zondag door koop-

zondagen en allerlei niet-noodzakelijke

activiteiten op de eerste dag van de week

waaraan ook de gemeente meedoet. 

Veiligheid is een ander belangrijk thema.

De aanpak van criminaliteit en gewelds-

problemen vragen extra inzet. Tevens is

er meer aandacht voor de problemen

onder de jeugd gewenst. Daartoe behoren

digipesten, overmatig alcoholgebruik bij 

kinderen tot zestien jaar, onzedelijk

gedrag via internet en de hangjongeren-

problematiek. De SGP vindt dat ouders

nadrukkelijker bij de aanpak van deze

ongewenste ontwikkelingen moeten wor-

den betrokken.

Bij de aanpak van dergelijke problemen

moet ook de waarden- en normendiscus-

sie worden betrokken, want de genoemde

voorbeelden hangen nauw samen met

gebrek aan respect en fatsoen. Helaas

constateren wij dat er in Apeldoorn niet

veel animo is voor dit onderwerp. Onze

fractie vroeg daarom extra aandacht voor

waarden en normen in Apeldoorn.

Wethouder Wegman (CDA) zegde dat

gelukkig toe.

Onderhoud wegen

Het andere kernwoord in het motto van de

MPB is het woord "sober". Soberheid is

een goed uitgangspunt. Maar in dat licht

vindt de SGP het onverantwoord dat het

college de financiële grenzen op sommige

punten heeft opgerekt. Voorkomen moet

worden dat de inwoners met extra lasten

worden geconfronteerd.

De fractie vindt het goed en belangrijk dat

in de begroting extra is ingezet op een

beter sociaal beleid. Daarbij gaat het onder

andere om armoedebestrijdingsbeleid, de

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

(WMO), asielbeleid en drugsverslaving.

Teleurstellend was wel het geringe bedrag

(25.000 euro) dat het college uit wilde

trekken voor het afkicken van verslaafden.

Met zo'n bedrag doe je weinig. Onze 

fractie diende daarom een motie in om

het afkicken beter van de grond te laten

komen. Gelukkig kreeg deze motie de

steun van de hele raad.

De SGP gaf twee jaar geleden al aan dat

het hoog tijd werd om extra geld uit te

trekken voor het onderhoud van de

wegen en fietspaden. Inmiddels heeft ook

het college dat ingezien. Er is nu een

meerjarenplan onderhoud verhardingen

opgesteld, waarin wordt aangegeven

welke wegen allemaal extra onderhoud

nodig hebben, zodat over vier jaar de

achterstand is ingelopen.

Speeltoestellen 

In de binnenstad staan in de zomerperio-

de op diverse plaatsen fleurige bloembak-

ken. Deze zijn er destijds gekomen door

toedoen van oud-SGP-fractievoorzitter

Hans Leune. Sindsdien heeft de SGP al

meerdere keren een motie of amendement

moeten indienen om de bloembakken elk

jaar weer terug te laten keren in het straat-

beeld. Ook deze keer was dat nodig.

Gelukkig werd het amendement raads-

breed gesteund.

De SGP had samen met D66 en Gemeen-

tebelangen ook een amendement inge-

diend om extra geld vrij te maken voor

nieuwe speeltoestellen op kinderspeel-

plaatsen. Omdat ze niet meer aan de vei-

ligheidseisen voldoen, worden er al een

aantal jaren meer speeltoestellen weg-

gehaald dan er worden teruggeplaatst.

Voor dat laatste ontbreekt het geld. Wij

wilden eenmalig 100.000 euro uittrekken

om een inhaalslag te maken. De meerder-

heid van de raad wilde hier nu nog geen

extra geld voor uittrekken. Via een motie

van het CDA is wel gevraagd om in kaart

te brengen hoe groot de achterstand is en

om dan volgend jaar eventueel wel extra

geld beschikbaar te stellen.

Henk van den Berge 

Evert Mulder

De SGP wil meer

aandacht voor de

problematiek van

hangjongeren

Foto GtV
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Hele gezelschappen leidt hij naar Den

Haag, Brussel en Straatsburg. De reis-

leider van de SGP in Apel-

doorn. Tom van de Pol (57) is

een manusje van alles. Van

bestuurslid tot propagandist.

Het is een traditie geworden.

Ongeveer ieder jaar reist een

groep SGP'ers onder aanvoe-

ring van Van de Pol naar de

politieke arena's van Nederland

of Europa.

,,Reisleider vind ik een te groot

woord'', zegt hij bescheiden.

,,Zeven jaar geleden heb ik

eens gevraagd of er belangstel-

ling was. Gewoon om betrok-

kenheid te tonen met onze

mensen daar. Toen hebben ze

me gelijk organisator gemaakt.''

Leuk om te doen?

,,Geweldig. De belangstelling is

groot. Elke keer zijn we nog

niet thuis of de deelnemers vra-

gen wanneer we weer gaan. De

uitdaging is om de prijs laag te houden,

zodat iedereen mee kan. Dat is me nog

steeds aardig gelukt.''

Werk?

,,Niet meer. Ik heb twee bedrijven gehad

met tien personeelsleden. Op 40-jarige

leeftijd heb ik een hersenbloeding gekre-

gen. Wat je dan meemaakt, gun je 

niemand.

Een voorrecht dat ik er nog mag zijn en

niet in een rolstoel zit of gehandicapt ben.

Gelukkig mag ik nog veel werk verzetten

voor Hongaren in Roemenië. Vrijwilligers-

werk. Ik heb daarvoor de stichting ''Hulp…

met elkaar, voor elkaar'' opgezet. We

brengen daar economische hulp. We

geven ze geen vis, maar een hengel.''

Wat is de mooiste plek van Apeldoorn?

,,De omgeving rond het theehuis en de

vijvers bij Het Loo. Prachtig.''

Waar ergert u zich het meest aan in de

stad?

,,Het nonchalante gedrag van veel auto-

mobilisten. Vaak parkeert men de auto

ondoordacht, half op het trottoir. Invaliden

moeten daardoor soms de gevaarlijkste

capriolen uithalen om hun weg te vervol-

gen. Ergerlijk. Dit asociale gedrag getuigt 

van weinig normen en waarden, maar

hoort thuis bij het eigen ‘ik’."

Welke politieke discussie houdt u het

meest bezig?

,,Reesink. Het feit dat de gemeente onvol-

doende capabel is tegenover het

bedrijfsleven.''

Wat zou u als burgemeester het eerste

doen?

,,Instellen dat iedereen vier uur per week

of tien uur per maand vrijwilligerswerk

moet doen!''

Wat mist deze samenleving?

,,Respect voor elkaar. En aandacht voor

de 'mindere'. Tegenwoordig moet je in

de samenleving en het bedrijfsleven voor

100 procent of meer presteren, anders tel

je niet mee.''

Beste politieke partij?

,,Wat denk je? SGP natuurlijk.

Omdat ze de Bijbel gelukkig

nog zien als leidraad. Maar ook

vanwege hun constructieve

inbreng. Tegelijk ben ik blij dat

het CDA de grootste partij mocht

blijven.''

Wat heeft de SGP nodig?

,,Een grotere achterban.''

Wat pikt u uit ongeadresseerd druk-

werk?

,,De folders van bouwmarkten. En

gemeentelijk nieuws. Jammer dat dit

soms ook al op zondag wordt bezorgd.

Regelmatig gaat het hele pak de oud

papierbak in. Dan is de opbrengst nog

goed voor ons werk in Roemenië.'' 

Beste one-liner?

,,Horen, zien, zwijgen.''

Materialistisch?

,,Gelukkig niet, anders had ik niet met

zoveel overgave het werk in Roemenië

kunnen opzetten.''

Waar komt u te weinig aan toe?

,,De kinderen verdienen nog meer aan-

dacht. Je kunt ze nooit te veel aandacht

geven.''

Wie bewondert u?

,,Mijn vrouw. Ik zeg vaak: ,,Ik heb zeven

kinderen, mijn vrouw heeft er acht.''

Onze ervaring is dat als iemand in een

gezin een hersenbloeding krijgt, het hele

gezin een 'hersenbloeding' krijgt.''

Welke Bijbelse persoon spreekt u het

meest aan?

,,Salomo. Met zijn wijsheid als rechter.''

Waar zou u een meditatie in de Banier

mee vullen?

,,Jozef, die door zijn broers wordt ver-

kocht. Of Gideon, die door een teken

werd gesterkt. Echt wonderlijk. Maar het

schrijven daarover laat ik liever aan

deskundigen over. Ieder z'n vak.''

Gerard ten Voorde

Aan de tand gevoeld...

Tom van de Pol

Reisleider 

van de SGP

in Apeldoorn
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Colofon
SGPost is de nieuwsbrief van de SGP-

fractie in Apeldoorn die drie keer per jaar

verschijnt. 

Als u deze gratis uitgave ook wilt ont-

vangen, kunt u contact opnemen met het

fractie-secretariaat.

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 e.a.

Advertenties

Gerben van den Berge

055 - 542 84 49

www.sgp-apeldoorn.nl

In juni dit jaar is door de raad de Notitie

UMTS in Apeldoorn vastgesteld. Hierin is

aangegeven dat de gemeente de plaat-

sing van UMTS-masten niet (meer) wil

tegenhouden, omdat UMTS-straling,

althans voor de korte termijn, geen scha-

de voor de gezondheid met zich mee

brengt. De UMTS-commissie, waarin ook

Evert Mulder zitting heeft, ziet er sinds-

dien op toe dat de aanbevelingen uit de

notitie ook worden uitgevoerd. Eén daar-

van is dat betrokkenen (omwonenden, 

wijkraden) actief worden geïnformeerd als

er in de buurt een UMTS-mast geplaatst

gaat worden. Meer informatie op

www.apeldoorn.nl/umts/

De gemeenteraad wil geen ontwikkelin-

gen in Radio Kootwijk die erg veel bezoe-

kers aantrekken, omdat dit de rust in de

natuur en het dorp verstoort. Via een

Strategische Milieubeoordeling is onder-

zocht wat er kan. Op basis van dat onder-

zoek heeft de raad uitgesproken dat de

nieuwe ontwikkeling van het oude zend-

station bij voorkeur niet meer dan 100.000

bezoekers per jaar mag trekken, en in

geen geval meer dan 150.000. Verder is

er de voorkeur voor een ontwikkeling

waarbij de bezoekers tegelijk komen en

gaan, zodat busvervoer van en naar een

transferium bij de snelweg mogelijk is.

Daarnaast heeft de gemeenteraad aange-

geven geen gemeenschapsgeld in de ont-

wikkeling te willen steken. Wel worden de

gebouwen onderhouden, zolang er nog

geen koper is. De komende tijd kunnen

potentiële ontwikkelaars hun plannen

indienen.

Mede op basis van kritiek van de SGP

moet het college het onderzoek naar de

ontsluitingsmogelijkheden voor het bedrij-

venterrein Kieveen, aan het Kanaal bij

Loenen, overdoen. Het college stelde

voor om het bedrijventerrein, na uitbrei-

ding, te ontsluiten via een paar smalle

weggetjes, met daaraan relatief veel woon-

huizen en een schooltje. Rechtstreekse

ontsluiting op de Kanaalweg was niet

serieus onderzocht, maar op voorhand

afgewezen omdat de aanwezige bocht in

de weg zou leiden tot onveilige situaties.

Dit vond de raad onvoldoende. Het colle-

ge gaat nu ook deze Kanaalweg-variant

grondiger onderzoeken.

Openheid over UMTS

Toekomst Radio Kootwijk

Ontsluiting Kieveen
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Op 12 september 2006 hield kiesvereni-

ging Beekbergen haar najaarsledenver-

gadering. Ing. N. Zondag, lid van de

Provinciale Staten van Gelderland, was

uitgenodigd om na de pauze een inlei-

ding te verzorgen. In zijn betoog ging

hij vooral in op zijn ervaringen als

gedeputeerde. Het werd voor de aan-

wezigen een indrukwekkende en onver-

getelijke avond. 

Sprekend over zijn ervaringen als lid van

Gedeputeerde Staten gaf Zondag aan dat

hij deze zware post niet zelf had gezocht,

maar dat deze op een wonderlijke wijze

op zijn weg geplaatst werd juist in een tijd

dat een ernstige ziekte zijn leven bedreig-

de. In die omstandigheden heeft hij voor

die verantwoordelijke taak de Heere nodig

gekregen en heeft hij Hem mogen aan-

lopen.

Daarmee is Zondag niet beschaamd uit-

gekomen zoals bleek uit verschillende

ervaringen. Heel duidelijk bleek dat de

Heere regeert. Hij kan de harten, zelfs

van regeerders, neigen tot al wat Hij wil.

Dat gaat steeds in een weg van onmoge-

lijkheid. Als wij het niet meer weten. De

Heere werkt op Zijn eigen eer aan.

Zondag mocht ondervinden dat de Heere

een God van wonderen is en was.

Meerdere uitreddingen mocht hij ervaren.

Zoals een belangrijk evenement op de

dag des Heeren. Vele hoogwaardigheids-

bekleders uit binnen- en buitenland 

waren genodigd. Het mocht een opge-

bonden zaak worden en het evenement

kon niet doorgaan. De Heere zorgde voor

een zware storm waardoor het vliegver-

keer onmogelijk was. Zijn raad zou

bestaan!

Zondag drong er op aan om vooral de

principes van onze SGP vast te houden in

biddend opzien tot de Heere. Natuurlijk

moet er gewerkt en bestuurd worden,

maar we moeten er wel voor waken dat

we onvoldoende letten op 's Heeren

geboden en inzettingen door een te  prag-

matische werkwijze. De gunst van God

moet voor ons meer betekenen dan de

gunst van mensen.

Als in het bestuurlijke werk in alle een-

voud de vreze des Heeren gezocht mag

worden, is er ook vijandschap. Dat is ook

duidelijk gebleken. Daarom werd de taak

van Zondag op Gods tijd ook weer afge-

broken. Een zware weg, waarvoor we ook

weer ingewonnen moeten worden. De

Heere is het waard om in alles achter

Hem aan te komen.

Beekbergen Apeldoorn
G. Holdijk heeft afscheid genomen van

ons bestuur. H. Weessies volgt hem op

als tweede voorzitter en L. Schouten zal

namens onze kiesvereniging bij de

Gemeentelijke Kiesvereniging worden

voorgedragen als voorzitter.

Ledenwerfactie

Als bestuur zijn we bezig met een telefo-

nische ledenwerfactie. Dit voorjaar hebben

een groot aantal mensen in Apeldoorn,

waarvan we vermoeden dat zij mogelijk

positief zouden reageren op een verzoek

tot lidmaatschap, in een kokertje een brief

met pen ontvangen. Het bestuur probeert

nu zoveel mogelijk deze adressen te

benaderen.

Inleiding gemist?

Op de ledenvergadering van 20 septem-

ber hield drs. Marja Verhoeve-Meeuse

een inleiding over het onderwerp: "Wat

zoeken vrouwen bij de SGP?".  

Geboeid wist zij de ruim dertig bezoekers

nut en noodzaak duidelijk te maken van

de inbreng van vrouwen in de kiesvereni-

ging en de partij. Indien u niet aanwezig

was, maar toch belangstelling heeft voor

de inleiding, kunt u deze digitaal 

verkrijgen bij: hleune@refdag.nl.

Uddel

De bezorging van SGPost is de afge-

lopen jaren verzorgd door een aantal

leerlingen van de Rehobothschool. Zij

hebben dit altijd gedaan, door weer en

wind. Als beloning hebben ze wel eens

snoep gehad, maar nu zijn we na twee

jaar bezorging van in totaal zo'n 5000

SGPost-nieuwsbrieven met z'n allen

een dagje naar Brussel geweest.

Op 25 oktober was het zover. We vertrok-

ken rond half acht met twee "volgepropte"

auto's met kinderen (en natuurlijk snoep

en drinken). Tegen elf uur waren we in

Brussel.

Eerst gingen we naar de Grote Markt en

daar hebben we prachtige gebouwen

bewonderd en natuurlijk op de foto gezet.

Na het eten hebben we de prachtige kathe-

draal van Brussel bekeken. Daar zagen

we bijzondere gebrandschilderde ramen

en een heel indrukwekkende preekstoel,

die de zondeval uitbeeldt. Na de bezichti-

ging van de kerk hebben we het alom be-

kende beeld van Manneken Pis opgezocht.

Dat vonden we na lang zoeken ergens

weggestopt in een hoekje tegen de muren

van een paar huizen.

Vervolgens zijn we verder gelopen naar het

paleis van Brussel, waar de wisseling van

de wacht net had plaatsgevonden. 

Na een korte rustpauze gingen we naar

het gebouw van het Europees Parlement.

We waren nog net op tijd voor een rond-

leiding. Helaas was de vergaderzaal

niet in gebruik, want men zat in Straats-

burg. Dat moest gelijk maar afgeschaft 

worden, vonden de kinderen….. 

Omdat we al een heel eind hadden gelo-

pen, gingen we op de terugweg met de me-

tro. Die bracht ons gauw weer in de buurt

van de Grote Markt, waar we de auto's

opzochten. Onderweg zijn we nog even ge-

stopt om wat bij te tanken. Dat lukte prima

bij de McDonalds.  Zo rond kwart over

negen, kwamen we weer veilig thuis aan.

Al met al een geslaagde dag!

Namens de bezorgers.

SGPost-bezorgers

op de Grote Markt

in Brussel.  

Foto KV. Uddel

Bezorgers naar Brussel




