


In Apeldoorn mogen ook toekomstige

trouwambtenaren uit principiële over-

wegingen weigeren om homostellen te

huwen. Een motie van D66, VVD en

GroenLinks om dit te verbieden, werd

na een emotioneel en lang debat door

een meerderheid van de gemeenteraad

verworpen.

Net als in vele andere gemeenten werd er

ook in de Apeldoornse politiek nadrukkelijk

stilgestaan bij de kwestie van de gewetens-

bezwaarde ambtenaren van de burgerlijke

stand. Het begon met vragen van Groen-

Links aan het college van burgemeester

en wethouders. De fractie vroeg hoe de

situatie rond homohuwelijken in Apeldoorn

is. Bovendien werd het college opgeroepen

om afstand te nemen van het regeer-

akkoord, waarin wordt gesteld dat er ruimte

moet blijven voor gewetensbezwaarde

trouwambtenaren.

Op dinsdag 10 april kwam het college met

de antwoorden. Daarin gaf het aan dat het

zich aansluit bij het regeerakkoord. Verder

stelde het college dat het sinds de invoe-

ring van het homohuwelijk nog nooit een

trouwambtenaar geweigerd had. De

gemeente heeft overigens 34 ambtenaren

van de burgerlijke stand in dienst die 

allemaal geen bezwaar hebben tegen het

sluiten van een homohuwelijk. 

Bij verschillende fracties viel de beant-

woording verkeerd. Op de eerstvolgende

raadsvergadering van donderdag 12 april

werd door D66 een motie ingediend waarin

stond dat de gemeente geen ambtenaren

met gewetensbezwaren meer mag benoe-

men. De motie was ook ondertekend door

de VVD en GroenLinks. 

Volgens D66-fractievoorzitter Martin

Maassen was de motie hard nodig om

een eind te maken aan de discriminatie

van homo's. Jarenlang hebben ze gevoch-

ten voor gelijke rechten en nu proberen

sommige christelijke partijen hen weer

apart te zetten door gewetensbezwaarde

trouwambtenaren de mogelijkheid te geven

de wet niet uit te voeren. De D66'er acht

dit onacceptabel. 

Na de indiening ontspon zich een heftig

debat tussen met name D66 en Groen-

Links enerzijds en ChristenUnie en SGP

anderzijds. Maar ook de meeste andere

partijen en het college mengden zich erin.

ChristenUnie-fractievoorzitter Roelof Veen

uitte zijn verbazing over de motie. ,,De 

gemeente voert gewoon de wet uit. Er is

geen enkel homohuwelijk geweigerd.

Waarom mogen ambtenaren vanwege

christelijke overwegingen geen ruimte

hebben om te weigeren? Is dat geen

gebrek aan tolerantie?"

SGP-fractievoorzitter Henk van den Berge

toonde zich blij met de opstelling van het

college. Hij gaf aan dat de SGP tegen het
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Trouwambtenaren mogen homohuwelijk

Christelijke basisscholen in Apeldoorn

moeten meer allochtone leerlingen

opnemen. Op deze manier dient de

'verzwarting' van het openbaar onder-

wijs te worden tegengegaan. In een

raadsdebat tussen GroenLinks en SGP

werd de kwestie aan de orde gesteld.

Het onderwerp van de 'verzwarting' van

het openbaar onderwijs was door Groen-

Links in maart op de politieke agenda

gezet. Aanleiding was de opheffing van

twee openbare basisscholen omdat ze te

weinig leerlingen hadden. Deze sluitingen

staan echter niet op zichzelf. Het openbaar

primair onderwijs kampt al jaren met dalen-

de leerlingenaantallen. Van de 14.000 

kinderen op de Apeldoornse basisscholen

gingen er vorig jaar 4300 (31 procent)

naar een openbare school. De meeste

leerlingen gingen naar het bijzonder

onderwijs (hoofdzakelijk protestants-

christelijke en rooms-katholieke scholen).

Het aandeel van het openbaar onderwijs

daalt langzaam, maar gestaag. 

Als belangrijke oorzaak van de terugloop

wees GroenLinks in het raadsdebat op de

grote hoeveelheid allochtone kinderen op

openbare scholen. Dat zou ertoe hebben

geleid dat 'witte' ouders hun kinderen

vaker naar bijzondere scholen sturen, de

zogenaamde 'witte vlucht'. Een andere

reden dat bijzondere scholen veel minder

allochtone leerlingen hebben is, dat ze van-

wege hun grondslag niet iedere leerling

hoeven te accepteren.

Uit gegevens van de gemeente blijkt inder-

daad dat er een scheve verdeling is. Van

de in totaal 883 allochtone leerlingen zat

vorig jaar 61 procent op een openbare

school, 29 procent op een protestantse

school en 10 procent op een roomse

school.

Het tegengaan van de 'verzwarting' vereist

volgens GroenLinks een actievere houding

van de besturen van de drie onderwijs-

koepels (openbaar, protestants-christelijk

en rooms-katholiek). De drie besturen

hebben niet voldoende inzet gepleegd om

segregatie (scheiding) in het onderwijs te

voorkomen, aldus GroenLinks. 

In een reactie gaf de SGP aan dat het

tegengaan van de 'verzwarting' belangrijk

is, maar wel moet worden betrokken bij

het aanpakken van de algehele integratie-

problematiek. Daarbij moet het niet alleen

om onderwijs gaan, maar ook om onder

andere meer gespreide huisvesting en het

bevorderen van een betere sociale cohe-

sie in met name de wijken Zevenhuizen,

Apeldoorn-Zuid en Orden, waar de pro-

blemen het grootst zijn. Een brede aan-

pak is gewenst.

Ook vond onze fractie dat GroenLinks

onvoldoende oog heeft voor de lopende

initiatieven van de drie schoolbesturen. Er

,,Meer allochtonen op christelijke scholen"

Na afloop van de

raad werd er over

het homohuwelijk

flink doorgepraat. 

Op de foto’s v.l.n.r.

de CU-raadsleden 

Van de Woestijne

en Veen, en Van

den Berge en de

burgemeester.
Foto’s: MS 
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De opmerkingen in 

het regeerakkoord

over ethische kwesties

-met name over 

abortus, euthanasie,

koopzondagen en

gewetensbezwaarde

trouwambtenaren- hebben felle discus-

sies opgeroepen. Criticasters laken de

opstelling van orthodox christelijke par-

tijen.

Een belangrijke reden voor de soms

zelfs erg scherpe aanvallen is dat de

critici veranderingen in een voor hen

ongunstige zin vrezen. Maar mogen we

hier ook wijzen op de democratische

beginselen? Net als de andere politieke

partijen hebben ook orthodox christelijke

partijen uitgangspunten die ze willen

verwezenlijken. Daar zetten ze zich op

grond van de Bijbel voor in.

Bij alle felle kritiek is er echter meer aan

de hand. Ons bekruipt het gevoel dat

veel zaken die samenhangen met religie

en geloof in de ogen van de scherpe

criticasters verdacht zijn. Gelovig zijn

mag best, maar dat is iets voor privé en

niet voor in het publieke domein. De

sterke scheiding tussen kerk en staat in

ons land duidt daar ook op. Maar wordt

het niet tijd om hier wat minder verkrampt

mee om te gaan? Ook bijvoorbeeld de

Wetenschappelijke Raad voor het

Regeringsbeleid wees daar begin dit

jaar in een omvangrijk rapport op. Door

een beperking van het geloof tot de 

privésfeer wordt de rijke betekenis

ervan in onze samenleving over het

hoofd gezien.

Met de kritiek moeten we als SGP'ers

proberen goed om te gaan. Het is ook

hier nogal eens de toon die de muziek

maakt. We moeten daarom op een inte-

gere en bewogen wijze onze reacties op

de kritiek geven. Laten wij hen ook op die

manier wijzen op de grote waarde van

het onderhouden van Gods geboden en

inzettingen. Wij worden geroepen om te

streven naar de handhaving en door-

werking van de bijbelse beginselen.

Daar schieten wij veel in tekort. Wij zitten

eerder met schuld dat we te weinig 

hebben gezegd of het niet goed hebben

gedaan. Dat we daarom vragen of de

Heere ons wijsheid, kracht en moed,

maar ons bovenal Zijn genade wil geven.

Met vriendelijke groeten,

Henk van den Berge

SGP-fractievoorzitter

Ter kennisnamek weigeren
homohuwelijk is. ,,Vanuit de bijbelse

geloofsovertuiging mogen wij zo'n huwelijk

niet goedkeuren. De Heere verbiedt een

homoseksuele relatie. We moeten leven op

een manier zoals de Bijbel voorschrijft. Dat

is niet bedoeld als betutteling, maar juist

omdat Gods geboden en inzettingen heil-

zaam zijn voor mens en land."

Van den Berge constateerde dat bij de

invoering van het homohuwelijk in 2001

door toenmalig staatssecretaris Cohen was

beloofd dat er ruimte zou zijn voor gewe-

tensbezwaarde ambtenaren. ,,Ook het

vorige kabinet van CDA, VVD en D66 zat

op die lijn. Als er in gemeenten ambtenaren

zijn die een homohuwelijk weigeren te

sluiten dan doet een collega het. Juridisch

gezien is deze weigering ook toegestaan.

Schuilt er in het scherpe protest in ons

land tegen ruimte voor gewetensbezwaar-

den ook niet iets van aversie richting de

christelijke beginselen?" 

De SGP-fractievoorzitter sprak de hoop

uit dat anderen ,,van onze opvattingen

geen karikatuur maken. Zo willen wij dat

ook van de opvatting van anderen niet

doen. Wij willen niemand kwetsen. In res-

pect voor elkaar willen wij over deze

moeilijke materie spreken."

Vrijheid

Het CDA steunde de opstelling van het

college. ,,Een ambtenaar mag niet worden

gedwongen iets te doen dat tegen zijn

geloofsovertuiging ingaat. We moeten de

tolerantie behouden en daarbij worden de

grenzen van wat mag bepaald door de

samenleving", aldus fractievoorzitter

Ayhan Tonca.

In het debat was het spannend wat met

name de PvdA zou doen. Of de motie het

zou halen, was gezien de getalsverhou-

dingen vooral afhankelijk van deze elf

leden tellende fractie. Vice-fractievoorzitter

Johan Kruithof gaf aan dat zijn fractie in

grote meerderheid tegen de motie zou

stemmen. ,,Wij zijn heel duidelijk vóór het

homohuwelijk. Ik begrijp er niets van als

er ambtenaren zijn die dat voor hun

geweten niet willen doen, maar de meer-

derheid van mijn fractie vindt dat er voor

hen vrijheid moet blijven. We moeten

elkaar niet de maat willen nemen", aldus

de PvdA'er.

Hoofdelijke stemming

Tijdens de lange discussie legde burge-

meester De Graaf er sterk de nadruk op

dat ambtenaren de wet behoren uit te

voeren. Hij nam daarmee enige afstand

van de antwoorden van het college. Voor

verantwoordelijk wethouder Paul Blokhuis

(ChristenUnie) was de bedoeling van het

college echter duidelijk: er moet ook in de

toekomst ruimte zijn voor gewetensbe-

zwaarde trouwambtenaren. 

Na de discussie volgde een hoofdelijke

stemming. Er stemden 16 raadsleden

voor en 22 tegen. Gelukkig werd de motie

verworpen. Dat is reden tot dankbaarheid.

zijn positieve resultaten geboekt, al gaat

het moeizaam. Zo loopt er in Apeldoorn-

Zuid een project om de integratie te

bevorderen. Hierbij organiseren leerlingen

van de drie denominaties allerlei activitei-

ten en betrekken daarbij ook soms de

ouders en de buurt.

Wethouder Wegman (CDA) van Onder-

wijs prees de inzet van de drie schoolbe-

sturen bij het aanpakken van de segrega-

tie. Ze steken daar veel energie in, maar

het is een zaak van langere adem. Ook

GroenLinks moest erkennen dat er inder-

daad al heel wat gebeurt.

De spreiding van allochtone leerlingen over

de scholen wordt door de Grondwet overi-

gens sterk beperkt. Op grond van artikel 1

over anti-discriminatie mag er geen sprei-

dingsbeleid worden gevoerd op basis van

etnische afkomst. Een spreidingsbeleid

mag alleen op grond van een relevant

achterstandscriterium zoals taal.

Een andere beperking is dat een sprei-

dingsbeleid ook artikel 23 van de Grond-

wet over de vrijheid van onderwijs raakt.

Het bijzonder onderwijs mag niet worden

gedwongen leerlingen aan te nemen. De

grondslag en onafhankelijkheid van de bij-

zondere scholen dient te worden geres-

pecteerd. Bovendien hebben de ouders

op grond van artikel 23 de vrijheid van

schoolkeuze en kunnen ze niet worden

gedwongen hun kinderen naar een bepaal-

de school te sturen. De bescherming van

het bijzonder onderwijs is een groot goed,

waar de SGP sterk aan hecht.

Dit neemt niet weg dat de 'verzwarting'

van scholen in combinatie met de integra-

tieproblemen moet worden aangepakt.

Daarbij passen geen dwingende maatrege-

len, maar moet het gaan om het stimuleren

van initiatieven om tot een beter samen-

leven te komen.

Henk van den Berge
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Het heeft even geduurd, maar nu ligt er

dan een ontwikkelingsvisie voor het

dorp Uddel, een zogenaamde dorps-

visie. Daar is hard aan gewerkt door

een speciale werkgroep van bewoners,

onder het toeziend oog van Uddels

Belang. 

De werkzaamheden zijn begeleid door de

Vereniging Kleine Kernen Gelderland. De

gemeente Apeldoorn heeft alleen finan-

cieel bijgedragen. De gemeente heeft zich

inhoudelijk tot nog toe bewust afzijdig

gehouden. ,,Een experiment dat tegen-

strijdige gevoelens opriep", aldus wethou-

der Jolanda Reitsma (PvdA) van Ruimte-

lijke Ordening. ,,Maar tot zover is het

experiment geslaagd." 

In de dorpsvisie schetst Uddel eerst een

beeld van zichzelf, als agrarisch dorp op

de Veluwe, met een sterk gemeenschaps-

gevoel en een protestants-christelijke

achtergrond. Een dorp waar het goed toe-

ven is. Maar ook een dorp waar iets moet

gebeuren om te voorkomen dat jongeren

wegtrekken, waardoor er geen draagvlak

overblijft voor bestaande voorzieningen,

zoals winkels, scholen, brandweer, 

verenigingen enzovoorts. Over wat er moet

gebeuren, is de dorpsvisie niet onduidelijk.

Er worden onder meer de volgende zaken

genoemd:

· Er moeten betaalbare woningen komen

voor starters en ouderen (zowel koop als 

huur), bij voorkeur in een tempo van 

twintig huizen per jaar, te beginnen aan 

de Aardhuisweg.

· Bedrijven moeten voor Uddel behouden 

blijven door de aanleg van een bedrijven-

terrein aan de Elspeterweg. Daarbij 

hoort medefinanciering van de aanleg en 

medewerking aan een goede plano-

logische inpassing.

· De bestemming van agrarische gebouwen

dicht rond de bebouwde kom moet 

gewijzigd kunnen worden in bijvoorbeeld 

wonen, en in de buurt van het bos in die 

van recreatieve voorzieningen.

· Het dorp heeft behoefte aan de ontwik-

keling van een cluster van kleine, gespe-

cialiseerde winkels, ergens in het centrum.

· Verder moeten politie en brandweer aan-

wezig blijven in het dorp. En de jeugd wil 

wel graag een zwembad (nu er in het

Uddelermeer niet meer gezwommen 

mag worden).

Al met al wensen waar de SGP-fractie in

grote lijnen achter kan staan, maar waar-

voor op sommige punten ook veel geld

nodig is. En geld lijkt een schaars goed te

worden in de gemeente Apeldoorn. Wat de

woningbouwwensen betreft lijken er wel

mogelijkheden te zijn, want er zijn in de

uitwerking van het provinciale streekplan

ruime zoekzones voor woningbouw om

Uddel heen gelegd. Ook het gebied aan de

Aardhuisweg hoort daarbij.

Het is nu echter wel zaak om als Uddelse

bevolking de rug recht te houden en grond,

die mogelijk in aanmerking komt voor

woningbouw, niet te verkopen aan de

hoogst biedende projectontwikkelaar. Die

zal er alleen maar dure huizen willen 

bouwen, waar de Uddelse bevolking niet

op zit te wachten. Hopelijk komen er

mogelijkheden voor de woningbouw-

vereniging en groepen jongeren om

woningbouwprojecten van de grond te 

tillen. Op die manier kunnen er de zo 

noodzakelijke goedkope huur- en koop-

woningen worden gerealiseerd voor

Uddelse starters en senioren.

Evert Mulder

Uddel wil zich ontwikkelen
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Apeldoorn moet fors bezuinigen
Apeldoorn leeft op te grote voet. Er moet

fors worden bezuinigd. De SGP pleit

voor een grondige bezinning op de

financiën en het takenpakket van de

gemeente.

In de onlangs gepresenteerde voorjaars-

nota zet het college van burgemeester en

wethouders de financiële positie van de ge-

meente uiteen. De titel van de nota is veel-

zeggend: "Apeldoorn rondom de nullijn".

Het beeld is inderdaad niet rooskleurig. 

Eind vorig jaar liet het college in de

Meerjarenprogrammabegroting voor de

periode 2007-2010 al weten dat soberheid

een belangrijk uitgangspunt moet zijn.

Inmiddels blijkt echter dat de financiële

reserves van de gemeente wel heel sterk

dalen. Volgens het college zijn de 

grenzen bereikt en is de gemeente 

nauwelijks meer in staat om tegenvallers

op te vangen.

De oorzaken van de problemen zijn een

te risicovol uitgavenpatroon, tegenvallers

en minder inkomsten. Zo werden er te

snel financiële voordelen ingeboekt, terwijl

deze later bleken tegen te vallen zoals de

bijdrage van het Rijk. Andere voorbeelden

van tegenvallers zijn de hogere cao-uitga-

ven voor de brandweer en de lagere in-

komsten van het gemeentelijk grondbedrijf.

Bloembakken

Om de financiën beter op orde te krijgen,

stelt het college in de voorjaarsnota ver-

schillende bezuinigingen voor. Zo wordt er

veel minder geld uitgetrokken voor ram-

penoefeningen en het onderhoud van

straatlantaarns en bruggen. Ook worden

onveilige speelvoorzieningen niet meer

verbeterd, maar verwijderd. Verder moe-

ten de bloembakken in het centrum -die

er op initiatief van de SGP zijn gekomen-

het veld ruimen. Bovendien is voor nieuw

beleid de koek op. 

Bij de SGP roept de voorjaarsnota

gemengde gevoelens op. Onze fractie

heeft in de achterliggende jaren steeds

aangegeven dat de gemeente soberder

moet omgaan met de financiën. Vorig jaar

kondigde het nieuwe college van PvdA,

CDA, VVD, GroenLinks en ChristenUnie

allerlei plannen aan. Voor de bekostiging

daarvan werden de financiële grenzen

opgezocht, maar nu blijkt dat we mede

hierdoor in de problemen zitten. Dat is

een harde les. De wal keert het schip. 

Lasten inwoners

De fractie pleit voor een ingrijpende be-

zinning. Belangrijk is dat er ruimere reser-

ves komen voor het opvangen van tegen-

vallers en dat de gemeente voldoende

geld heeft voor echt belangrijke taken als

veiligheid, sociaal beleid en het onderhoud

van de openbare ruimte. Om hiervoor te

zorgen, moet worden bekeken of allerlei

minder belangrijke taken van de gemeen-

te kunnen worden afgeslankt of zelfs

geschrapt. De SGP wil in ieder geval voor-

komen dat het leefmilieu achteruitgaat en

de lasten voor de inwoners stijgen.

De Jachtlaan is niet aangesloten op de

rotonde Kennedylaan / J.C. Wilslaan. Er

zou niet voldoende ruimte zijn. Vanuit 

verkeerskundig oogpunt is dit geen ideale

situatie. Zeker niet voor het stukje 

Asselsestraat tussen Jachtlaan en Laan

van Spitsbergen. SGP en VVD hebben

daarom vorig jaar een motie ingediend

met het verzoek om te onderzoeken of de

Jacht-laan alsnog aangesloten kan worden

op de rotonde.

Er is nu door de gemeente een onderzoek

uitgevoerd, waaruit blijkt dat die aanslui-

ting op de rotonde nog steeds niet kan.

Verder blijkt dat de rotonde over een paar

jaar vervangen moet worden door verkeers-

ichten, omdat de rotonde dan het verkeer

niet meer aan kan. Dan ontstaat er dus een

nieuwe situatie. Daarom wil de gemeente

voorlopig niets doen.

Bij de bespreking in de Politieke Markt

hebben SGP en VVD aangegeven dit de

weg van de minste weerstand te vinden.

Er is bijvoorbeeld niet eens onderzocht of

er ruimte op de rotonde gemaakt kan 

worden door de Laan van Spitsbergen iets

op te schuiven. SGP, VVD en Gemeente-

belangen wilden daarom aanvullend

onderzoek. De meerderheid van de frac-

ties ging echter akkoord met de conclusies

van het onderzoek. Hierdoor krijgt de

Jachtlaan geen aansluiting op de rotonde.

Vanaf Jachtlaan niet

op rotonde
De Apeldoornse dorpen kunnen de

komende jaren eindelijk fors uitbreiden.

Het Gelderse streekplan maakt het niet

langer onmogelijk. Als uitwerking daarvan

heeft de gemeente Apeldoorn nu zoekzo-

nes aangewezen. Dat zijn locaties die in

principe in aanmerking komen voor de

bouw van woningen (of bedrijven).

Hiervoor moet dan nog wel het bestem-

mingsplan worden gewijzigd.

Voor sommige dorpen zijn de zoekzones

globaal aangegeven. Daar moeten nog

keuzes worden gemaakt. Voor Beekbergen

en Lieren zijn de zoekzones echter al heel

concreet ingevuld. Dit heeft volgens wet-

houder Jolanda Reitsma vooral te maken

met het feit dat daar minder acceptabele

uitbreidingsmogelijkheden zijn. 

Voor Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen

wordt voor de periode tot 2020 uitgegaan

van een woningbouwprogramma van in

totaal 400 woningen, waarvan 140 voor

de in Beekbergen aanwezige instellingen

voor ouderen en gehandicapten. Voor de

resterende 260 woningen wordt gedacht

aan 75 huurwoningen en 185 koopwonin-

gen, allemaal in de goedkopere sector en

vooral gericht op starters (jongeren) en

ouderen. De gedachte is dat er dan vanzelf

een verschuiving op gang komt, doordat

ouderen grotere woningen verlaten, die

dan weer beschikbaar komen voor jonge

en grotere gezinnen. Concrete inbreidings-

locaties zijn in Beekbergen de Bergbeek,

De Boerderij, Nieuw Canada en de kerk

van de Gereformeerde Gemeenten. In Lie-

ren gaat het om het terrein van de Coöpe-

ratie. Samen goed voor meer dan 100

woningen. Ook wordt genoemd het gebied

rond Ruggeweg en Kerkeveld. 

Als concrete uitbreidingslocaties worden

genoemd: Spelderholt, Tullekensmolen-

weg/ Ruitersmolenweg en Holleweg in

Beekbergen en Veldbrugweg/ Nieuwe

Voorweg, Molenvaart/Molenakker en

Lierdererf in Lieren. 

Een probleem bij sommige Beekbergse

locaties vormt de aanwezigheid van hoog-

spanningsleidingen. Daaronder mag een

strook van 50 meter niet worden bebouwd.

De wethouder gaat daarom samen met de

provincie in gesprek met Nuon om te be-

zien of de hoogspanningsleidingen onder-

gronds gebracht kunnen worden.

Uiteraard geldt ook voor een ander deel

van de locaties dat er nog niet meteen

gebouwd kan worden. Bijvoorbeeld omdat

er nu nog een bedrijf of kerk gevestigd is,

waarvoor eerst nog een andere locatie 

gevonden moet worden. De plannen laten

echter wel zien dat er de komende jaren

ruimte is voor ontwikkelingen in Beekber-

gen en Lieren.

Evert Mulder

Zoekzones Beekbergen en Lieren voor 
woningbouw al heel concreet
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In Apeldoorn heeft de mogelijke komst

van het bedrijventerrein Beekbergse-

broek ten zuiden van de A1 veel com-

motie veroorzaakt. De gemeenteraad

heeft nu een onderzoek ingesteld naar

nut en noodzaak van het bedrijven-

terrein.

De gemeenten van de Stedendriehoek (in

de driehoek Apeldoorn, Deventer en

Zutphen) proberen de woningbouw en de

aanleg van bedrijventerreinen zo goed

mogelijk op elkaar af te stemmen. Dat is

een goede zaak. Daarbij is de aanleg van

een regionaal bedrijventerrein aan

Apeldoorn toegewezen. Ondanks kritiek

van enkele partijen, waaronder de SGP,

werd als locatie gekozen voor het gebied

aan de zuidkant van de A1, ter hoogte

van De Maten.

Ook was er forse kritiek van de milieu-

beweging. De gemeenteraad vond het

echter moeilijk om de ontwikkeling van

het bedrijventerrein Beekbergsebroek

stop te zetten op basis van een rapport

van de milieubeweging. 

Volgens de milieubeweging zou er de

komende twintig jaar maar weinig vraag

zijn naar bedrijventerrein en andere in ont-

wikkeling zijnde bedrijventerreinen zouden

die vraag wel kunnen opvangen.

Dit rapport heeft de gemeenteraad en het

college van B&W wel aan het denken

gezet. Bij de vaststelling van het structuur-

plan, februari jl., kwam de discussie

opnieuw op gang. Het college gaf aan dat

men de cijfers uit het regiorapport nog

eens wilde herbezien. De cijfers stamden

immers uit 2002 en de afgelopen vijf jaar

zijn de groeiverwachtingen her en der wel

naar beneden bijgesteld.

Onafhankelijk onderzoek

Verschillende fracties, waaronder de SGP,

hadden echter meer behoefte aan een

objectief, onafhankelijk onderzoek. Als

volksvertegenwoordigers moeten wij 

uiteindelijk wel kunnen uitleggen waarom

er een bedrijventerrein komt (als het er

komt). En de inwoners van De Maten

moeten niet de indruk krijgen dat het

onderzoek door het college als 'doekje

voor het bloeden' wordt gebruikt. Daarom

is uiteindelijk door de overgrote meerder-

heid van de gemeenteraad besloten om

het initiatief in eigen hand te houden. 

De raad laat nu een onderzoek uitvoeren

naar nut en noodzaak van de aanleg van

een regionaal bedrijventerrein. Hiervoor is

een begeleidingscommissie ingesteld van

drie raadsleden, onder wie Evert Mulder

als vertegenwoordiger van de oppositie-

partijen.

In het onderzoek zal worden ingeschat

hoe groot de vraag naar bedrijventerrein

in de Stedendriehoek zal zijn de komende

jaren. Daarbij wordt ook meegenomen de

wens van onder andere Apeldoorn om

oude bedrijventerreinen om te zetten in

woningbouwlocaties. Dat geldt bijvoorbeeld

voor de Kanaalzone (De Vlijt en Kaijers-

molen). Voor de bedrijven die nu nog op

die terreinen gevestigd zijn, zal een nieuwe

locatie gevonden moeten worden. 

Verder zal worden onderzocht of renova-

tie van bestaande bedrijventerreinen in

een deel van de behoefte kan voorzien.

Tenslotte wordt meegenomen wat er op

dit moment al aan bedrijventerrein in 

ontwikkeling is.

Uit de optelsom van al deze onderzoeks-

resultaten moet dan blijken of er de

komende twintig jaar inderdaad zo'n grote

behoefte aan een nieuw, regionaal bedrij-

venterrein is. Na de uitvoering van het

onderzoek, en nadat een Milieueffectrap-

port is opgesteld, neemt de raad een defi-

nitieve beslissing.

Evert Mulder

Onderzoek bedrijventerrein Beekbergsebroek

In 2005 presenteerde de gemeente

plannen voor hoogbouw langs de Prins

Willem-Alexanderlaan. Dat riep veel ver-

zet op bij de omwonenden. Zij wilden

niet vanuit de hoogte bekeken worden.

Dat was de aanleiding om een bredere

discussie te voeren over de wenselijk-

heid van hoogbouw in Apeldoorn en

over de vraag waar dat wel zou kunnen.

Na anderhalf jaar is er nu een visie gepre-

senteerd door het college van B&W.

Daarin neemt het college de volgende

standpunten in:

· Liever een slanke torenflat met laagbouw

daar omheen, dan massieve, brede ge-

bouwen van 6 of 7 bouwlagen.

· Als je de hoogte in gaat, hou je op de 

grond ruimte over voor groen en voor 

water (zoals bijvoorbeeld in Kerschoten, 

of de vier nieuwe torens langs het 

Kanaal).

· Financiële krapte in een nieuwbouw-

project mag geen reden zijn om de 

hoogte in te gaan.

· Hoogbouw is op zich geen probleem, als 

het gebouw maar goed wordt ingepast in 

de omgeving. Vooral de begane-grond-

laag moet er fraai uitzien (dus geen kale 

muur met schuurtjes daarachter, zoals 

bijvoorbeeld in Zevenhuizen). 

· Parkeren moet zoveel mogelijk onder-

gronds worden gerealiseerd.

· Langs invalswegen (Europaweg, 

Kaijersdijk, Oost-Veluweweg), bij het sta-

tion en in de Kanaalzone kan hoogbouw

de structuur van de stad versterken 

en kan hoogbouw zelfs gewenst zijn. Of 

er in deze zone beperkingen moeten 

worden opgelegd voor wat betreft de 

hoogte, weet het college nog niet.

· In de rest van Apeldoorn wordt hoogbouw 

kritisch beoordeeld, en alleen daar toe-

gestaan, waar het past in de omgeving. 

De maximale hoogte is hier 70 meter.

· In alle gevallen moet voor hoogbouw 

(vanaf 25 meter) een hoogbouw-effect-

rapportage worden opgesteld, waarin 

alle effecten van de realisatie van het 

hoge gebouw op de omgeving moeten 

worden beschreven.

De SGP-fractie kan zich in grote lijnen wel

vinden in deze visie. Alleen de genoemde

hoogtes zijn voor ons wat aan de ruime

kant. Ook willen we een maximale hoogte

voor de hoogbouwzone. Voor het naar

beneden bijstellen van de hoogtes was

weinig steun bij de andere fracties, maar

voor het vaststellen van een maximum-

hoogte voor de hoogbouwzone was die er

wel.

Evert Mulder

Meer hoogbouw in Apeldoorn
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Apeldoorn besteedt elk jaar 

honderden miljoenen euro's. De

Rekenkamercommissie houdt

een oogje in het zeil bij de 

uitgaven van de gemeente. 

SGP-fractiemedewerker David

van As (41), vader van zes

kinderen, is lid van de 

commissie.

Je werkt bij De Nederlandsche

Bank. Wat doe je daar de hele

dag?

,,Leidinggeven aan veertien toe-

zichthouders op de vijftig grootste

pensioenfondsen in Nederland.

Deze fondsen hebben zo'n 600

miljard euro in kas voor het 

uitbetalen van de pensioenen

van miljoenen Nederlanders. Ik

moet erop letten dat hier netjes

mee wordt omgegaan.''

Hoe gaat Apeldoorn om met

onze belastingcenten?

,,Het geld wordt zeker niet over

de balk gesmeten. Al vinden we

als SGP dat lang niet alles nodig is wat

de gemeente Apeldoorn subsidieert, 

bijvoorbeeld het Omnisportcentrum.''

Ben je materialistisch?

,,Soms ervaar ik me als een Levi in het

tolhuis: dagelijks toezicht houden op al

het geld dat we in Nederland over hebben

voor verzekeringen en pensioenen. Waar

ligt ons hart en waar stellen we ons ver-

trouwen op? Dat grijpt me wel eens aan.''

Wat is de mooiste plek in Apeldoorn?

,,Het gebied rond de beek in Lieren, 

middenin de weilanden en natuur. Daar

ben ik geboren, in het huis wat eens de

kerk aan de Kromme hoek was en waar

mijn ouders nog wonen.''

Waar erger je je het meest aan in

Apeldoorn?

,,Het autoverkeer in de spits. Geen door-

komen meer aan.''

Welke politieke discussie boeit je het

meest?

,,Onderwijs. En in bredere zin de ruimte

voor minderheden in ons land, bijvoor-

beeld voor gewetensbezwaarde ambte-

naren. Verder de economische ordening, 

de balans tussen marktdenken en over-

heidsingrijpen.''

Wat zou je als minister-president het 

eerste doen?

,,De abortuswetgeving aanpakken.

Onbestaanbaar wat we in Nederland op

dit terrein goed vinden.''

Wat mist deze samenleving?

,,Bewogenheid met het echte heil van de

naaste en bezinning waar we mee bezig

zijn. Alles moet snel, vluchtig en opper-

vlakkig.''

Wat heeft de SGP nodig?

,,Wijsheid om Gods Woord als kompas te 

laten fungeren voor overheid en

onderdaan.''

Wat zou je stemmen als er

geen christelijke partijen zou-

den zijn?

,,Dan zou ik initiatieven nemen

om er een op te richten. Het

seculiere denken van de VVD

en D66 staat mij zeer tegen.''

Wat pik je uit ongeadresseerd

drukwerk?

,,Is aan mij niet besteed. Ik kijk er

zelden of nooit in.''

Wat is je beste one-liner?

,,In het heden ligt het verleden, in het

nu wat het worden zal. We zijn altijd

onderdeel van een geschiedenis en

tegelijk op reis.''

Hobby's?

,,Lezen. 'Bomen' en filosoferen over tal

van onderwerpen. Muziek.''

Sport?

,,Fietsen. Iedere dag een genot van en

naar het werk.''

Waar kom je te weinig aan toe?

,,Mijn bureau opruimen. Ik verzamel veel

te veel om er echt aan toe te komen en

om het te lezen.''

Wie is je grote politieke voorbeeld?

,,Ds. G. H. Kersten, zulke samenbinders

en principiële mensen heeft de SGP

nodig.''

Welke historische gebeurtenis zou je

graag hebben meegemaakt?

,,Luther, toen hij de woorden uitsprak in

Worms: ,,Hier sta ik, ik kan niet anders.''

Welke bijbelse figuur spreekt je het meest

aan?

,,Jesaja en Johannes, die beiden zo rijk

van Hem getuigen.''

Welk bijbelgedeelte spreekt je het meest

aan? 

,,Jesaja 65 vers 1: ,,Ik ben gevonden van

hen, die naar Mij niet vraagden, Ik ben

gevonden van degenen die Mij niet 

zochten.''

Gerard ten Voorde

Aan de tand gevoeld...

David van As

David als een

Levi in het 

tolhuis



Tijdrede

Op D.V. woensdag 13 juni a.s. zal er een

tijdrede worden gehouden in de kerk van

de Gereformeerde Gemeente in

Beekbergen. Ds. H. Zweistra uit Elspeet

hoopt dan voor te gaan. Aanvang 19.30

uur. Allen bij deze van harte uitgenodigd.

Najaarsledenvergadering

Op D.V. maandag 10 september hopen

we weer een ledenvergadering te houden.

Wij verzoeken onze leden deze datum

alvast te noteren en vertrouwen erop dat

door dit vroegtijdige bericht de opkomst

bevorderd zal worden. De agenda en 

verdere stukken zullen u twee weken van

te voren worden toegestuurd. Wel kunnen

we nu al mededelen dat we die avond de

statuten van onze PKV willen aanpassen.

Ook ligt het in ons voornemen een

gedachtenwisseling te houden over een

beter functioneren van onze kiesvereniging.

Ledenvergadering 19 maart 2007

Op deze avond werd meegedeeld dat er

in de eerste maanden van 2007 weer

negen nieuwe leden zijn bijgekomen,

zodat we nu ongeveer 160 leden hebben.

De zittende bestuursleden J. A. Jochems

en A. J. Wilbrink werden herkozen. Na de

pauze sprak ons gemeenteraadslid Henk

van den Berge over "SGP, een waarden-

volle stem in de Nederlandse politiek."

Beekbergen
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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

Ook Maarten Wilbrink zette zich in maart

op de verkiezingsmarkt voor de Provinciale

Statenverkiezingen in voor de promotie van

de SGP .                     Foto GtV
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SGP-jongeren zorgen voor vuurwerk
De SGP-jongerenorganisatie staat 

weer in de startblokken. Met nieuwe

activiteiten, nieuwe bestuursleden en

een nieuwe werkwijze. ,,We leveren

vuurwerk.’’

Apeldoorn kent sinds 2001 een actieve

politieke jongerenorganistie. Jonge

SGP'ers proberen politiek dichter bij hun

leeftijdsgenoten te brengen. ,,We zorgen

voor politiek vuurwerk", verklaart jonge-

renvoorzitter Gerrit Stufken uit Lieren. De

jeugd heeft de toekomst, vult bestuurslid

Lambert Horst uit Uddel aan. ,,Zonder

jongeren bloedt een organisatie dood."

De politieke jongerenbijeenkomsten zijn

een fenomeen in Apeldoorn en wijde om-

geving. Bekende sprekers en politici krui-

sen de degens in soms felle debatten. De

SGP-jongeren maken de avonden nog wat

strakker. ,,We willen geen lezingen meer

van 20 minuten", licht Gerrit toe. ,,Een spre-

ker krijgt nog hooguit 10 minuten." Het

speerpunt van de avonden ligt bij het

debat. ,,Dat spreekt jongeren meer aan

dan een paar lange lezingen."

Onderlinge ontmoeting staat hoog in het

vaandel. Gezelligheid is het sleutelwoord

in de vernieuwde aanpak. ,,We zorgen

voortaan na afloop voor frisdrank en 

hapjes", legt Lambert uit. ,,Dat slaat aan.

Gezelligheid is een belangrijk argument

voor jongeren om te komen."

De jongeren maken graag gebruik van

moderne audio-visuele middelen. ,,Elke

avond zetten we een power-pointpresen-

tatie in. Of bewegende beelden." Soms

gaat het weleens mis. Als een spreker 

bijvoorbeeld zijn presentatie thuis op de

pc heeft laten staan…

De aanpak-nieuwe-stijl werkt. De SGP

slaagt er vaak in dik honderd jongeren -én

ouderen- te trekken. Andere politieke 

partijen kijken nogal eens met jaloerse

blikken naar zo'n hoge opkomst.

Op de eerstvolgende avond, 15 juni, staat

het homohuwelijk centraal. De discussie

spitst zich toe op de positie van gewetens-

bezwaarde ambtenaren. Mag iemand nog

principieel moeite hebben met een huwe-

lijksluiting tussen twee mensen van het-

zelfde geslacht? De voorzitter van de

homo-organisatie COC gaat daarbij in

debat met SGP-Kamerlid Cees van der

Staaij. Een ambtenaar van de burgerlijke

stand zet zijn gewetensbezwaren uiteen.

Dubbel lid

De SGP-jongeren hebben in de nieuwe

aanpak ook de organisatiestructuur onder

handen genomen. ,,Jongeren kunnen wel

vier keer lid van de SGP worden", legt

Gerrit uit. ,,Van de landelijke jongerenorga-

nisatie, de plaatselijke jongerenorganisatie,

de studievereniging en de kiesvereniging."

Gerrit is geen voorstander van deze dub-

bele lidmaatschappen. ,,Overigens is dit

iets heel anders dan dubbele paspoorten

of dubbele loyaliteit", haast hij zich te zeg-

gen.

De SGP-jongeren hebben daarom beslo-

ten hun vereniging om te vormen tot een

commissie. Alle leden zijn doorverwezen

naar de landelijke SGP-jongerenorganisa-

tie. Het afstoten van de leden leverde de

plaatselijke jongerenorganisatie de speci-

aal ingestelde SGP-"Uilskuikenprijs" op,

voor de vereniging met de grootste leden-

terugloop. Gerrit en Lambert kunnen er

om lachen. ,,Het is voor ons een bewuste

keus. Wij willen niet dat jongeren dubbel

moeten dokken." De jongerenorganisatie

loopt op deze manier wel de contributie-

inkomsten van haar leden mis. De twee

liggen er niet wakker van. ,,We maken

gebruik van sponsors. Ondernemers in

Apeldoorn geven graag en gul." De jonge-

renclub heeft jaarlijks zo'n 2000 euro nodig

voor activiteiten.

Advies

Een ander punt in de nieuwe aanpak van

de plaatselijke jongerenorganisatie is de

nauwe samenwerking met de SGP-fractie

in de gemeenteraad van Apeldoorn. De

jongerenvoorzitter woont tegenwoordig de

vergaderingen van de fractie bij. ,,De

onderlinge afstemming is

daarmee optimaal."

Regelmatig organiseren

de jongeren activiteiten

voor de raadsfractie.

Vooral in verkiezingstijd

slaan de twee de handen

graag ineen.

Het SGP-jongerenbestuur

wordt bijgestaan door een

soort Raad van Advies. Tom van der Pol

sr. is het enige lid van dit adviesorgaan.

Van der Pol geeft graag gevraagd -en on-

gevraagd- advies. Verder is hij de spin in

het web in de contacten tussen de kies-

verenigingen. Daarmee zijn de lijntjes tus-

sen alle SGP-geledingen in Apeldoorn,

Beekbergen en Uddel zo kort mogelijk.

Volgens Gerrit en Lambert is deze organi-

satiestructuur een goed voorbeeld voor

andere plaatsen in het land. ,,Wij krijgen

regelmatig telefoontjes uit andere plaat-

sen, hoe wij de zaak hier hebben georga-

niseerd."

Elke zichzelf respecterende instelling

werkt tegenwoordig met een organisatie-

model. De SGP-jongeren hebben de

bestuurstaken verdeeld over verschillende

aandachtsgebieden. Voor elk gebied zijn

twee bestuursleden verantwoordelijk. ,,Als

er een bestuurslid ontbreekt kunnen we

gewoon vergaderen. Dit vergroot onze

flexibiliteit en slagvaardigheid."

De SGP-Jongeren zoeken nog een pen-

ningmeester. Gerrit blikt steels richting Ter-

wolde. ,,De studievereniging daar is sinds

kort opgeheven. Het zou goed zijn als we

ook mensen uit Terwolde in ons bestuur

zouden krijgen." 

Gerard ten Voorde

Wil je meer info? Mail! 
lamberthorst@kliksafe.nl

De bestuursleden

van SGP-Jongeren

Apeldoorn e.o.

v.l.n.r. Gerrit

Stufken, Lambert

Horst, Dirk-Jan

Verdoes, Peter van

As, Lambert

Pasterkamp en

Richard Donk.

(Tom van de Pol jr.

ontbreekt op de

foto).
Foto SGP-Jongeren


