2

Apeldoornse brandweer loopt zich het vuur
Zo'n drie keer per dag loeit de brandweersirene door de straten van
Apeldoorn. Vijftien keer per jaar treft
een middelgrote brand de stad. De
brandweer loopt zich het vuur uit de
sloffen. ,,Het kan nog beter.''
De telefoon bij de alarmcentrale staat
soms roodgloeiend. De brandweer krijgt
per jaar zo'n 3000 meldingen. De helft
daarvan betreft ,,technische hulpverlening'',
vertelt brandweercommandant Hilko Kruise.

zo'n acht tot tien middelgrote branden.
,,Dikke-slangen-branden noemen wij dat.''
Elk jaar is het raak met twee tot drie
extreem grote branden, zoals de uitslaande brand bij meubelspeciaalzaak Mart
Kleppe in 2004. ,,Een ingrijpende gebeurtenis.''
De Apeldoornse brandweer is goed uitgerust, vertelt Kruise in de kazerne aan de
Vosselmanstraat. Mens en materieel
staan op de hoofdpost dag en nacht in de
startblokken: een hoogwerker, drie tank-

Het is belangrijk dat in woningen goede brandmelders zijn, vindt de Apeldoornse brandweercommandant Hilko Kruise.
Foto: Brandweer Apeldoorn; op de voorpagina: www.brandweer-online.nl
,,Een kat in de boom, een boom over de
weg, een auto-ongeluk of een ondergelopen kelder.'' De spuitgasten rukken tegenwoordig pas uit voor een poes als die
tenminste twee dagen in een boom zit.
Apeldoorn krijgt jaarlijks te maken met

autospuiten, een terreinwagen, een duikploeg en ander groot spul. Op de andere
kazernes in de gemeente staat overal een
blusvoertuig.
De brandbestrijding vereist steeds meer
specialistische kennis. Door een nieuwe

vorm van bosbeheer blijven vaker dode en
omgewaaide bomen liggen. ,,De bossen
worden voor ons steeds ontoegankelijker.''
De brandweer wil daarom graag beschikken over vier Unimogs. ,,Zo'n terreinwagen
kan een kwartier lang spuiten en overal komen. Als we continu willen blussen moeten
we drie 4x4's inzetten.'' Apeldoorn is landelijk coördinator bij grote natuurbranden.
Paraat
De brandweer in Apeldoorn bestaat uit 50
'beroeps', 220 vrijwilligers en 13 kazernes.
Dag en nacht staan acht spuitgasten op
de hoofdpost paraat. De brandweerzorg is
hier vanouds opgebouwd uit verenigingen
met vrijwilligers. Apeldoorn telt daardoor
twaalf posten, Arnhem bijvoorbeeld
slechts twee.
De brandweer zet het mes in het grote
aantal posten. ,,Doelmatigheid'', legt Kruise
uit. Ook de brandweer -met een jaarlijkse
begroting van 10 miljoen euro- moet op
de kleintjes letten. In de nieuwe plannen
worden ''Wormen'' en de ''Eendracht'' samengevoegd, terwijl de hoofdpost samengaat met ''De Beemte''. Enkele tientallen
vrijwilligers vallen bij de herschikking af en
zullen via natuurlijk verloop uitstromen.
De locatie van de hoofdpost in het centrum
is niet optimaal. De zware brandweervoertuigen hebben steeds meer moeite om zich
door het drukke stadsverkeer te wurmen,
vooral tijdens de spits. Bovendien breidt
Apeldoorn uit in noordoostelijke richting.
Daarom krijgt de brandweer een nieuwe
hoofdpost aan de Sleutelbloemstraat.
Preventie
Preventie is van essentieel belang om
branden te voorkomen, benadrukt de

Gemeente wil gezondheid inwoners verbeteren
Het is belangrijk dat Apeldoorn probeert
de gezondheid van haar inwoners te
verbeteren. Of het nu gaat om jong of
oud, eetgedrag of alcoholgebruik en
opvoeding of vereenzaming: op vele
terreinen heeft ook de gemeente een
verantwoordelijkheid.
Een gemeente is wettelijk verplicht iedere
vier jaar een gezondheidsnota vast te stellen. Vorige maand boog de gemeenteraad
zich over het document "Een gezonder
Apeldoorn", voor de periode 2007-2010.
Het gezondheidsbeleid heeft te maken met
verschillende terreinen. Daartoe behoren
onder meer de uitvoering van de volksge-

zondheidszorg, verslavingszorg, Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
en armoedebestrijding. In geld uitgedrukt
gaat het om circa 30 miljoen euro.
Door de gemeenteraad zijn vijf prioriteiten
vastgesteld. De SGP kan zich daar goed
in vinden. Het gaat daarbij om:
1. centra voor jeugd en gezin;
2. aanpak alcoholgebruik onder jongeren;
3. extra impuls voor afkicken bij drugs- en
alcoholverslaving;
4. verminderen eenzaamheid onder
ouderen;
5. de aanpak van een aantal onderwerpen waarvoor eerst geld wordt gezocht
bij de provincie, dat betreft: overgewicht,

diabetes, depressie, seksueel grensoverschrijdend gedrag van jongeren op
het gebied van loverboys en onveilige
seks, het vallen door ouderen en uitstapbeleid prostituees.
Het is een heel lijstje, maar stuk voor stuk
betreft het zaken die in Apeldoorn meer
aandacht behoeven. Zo drinken bijvoorbeeld jongeren op steeds jongere leeftijd
alcohol. Het is daarom goed dat wordt
geprobeerd om die leeftijd omhoog te
brengen naar minimaal 16 jaar. Ook het
roken en drugsgebruik wordt aangepakt.
Daarbij horen ook meer initiatieven voor
het verplicht afkicken. Eind vorig jaar heeft

Ter kennisname

uit de sloffen
brandweercommandant. De brandweer is
dagelijks bezig adviezen te verstrekken,
voorlichting te geven en controles uit te
voeren. Zoals een burger er goed aan
doet brandmelders te plaatsen, zo doen
bedrijven er goed aan adequate voorzieningen te treffen.
Daarbij kan lering worden getrokken uit
het brandje bij de bouwwerkzaamheden in
het Lukas-ziekenhuis. De brandweer
moest met groot materieel uitrukken. De

SGP steunt aanpak
brandweerkorps
Onlangs presenteerde de brandweer
haar visie over de spreiding van de
posten in de gemeente. De SGP steunt
de aanpak. De verschillende wijken en
dorpen moeten beschikken over een
goed uitgerust, opgeleid en geoefend
korps, dat tijdig bij een calamiteit kan
zijn.
Een goede brandweer is erg belangrijk.
Om die reden heeft de SGP-fractie zich
in 2004 verzet tegen de bezuiniging bij
de brandweer, die jammer genoeg door
een ruime raadsmeerderheid wel werd
doorgezet.
Over de huidige combinatie van
beroeps- en vrijwillige brandweer is de
SGP zondermeer positief. De gemeente dient wel te stimuleren dat er voldoende vrijwilligers blijven. Het verzoek
van de brandweer om meer geld voor
realistische trainingen is van groot
belang. Dat hebben 'Volendam' en de
vuurwerkramp in Enschede immers wel
laten zien.

brandmeldinstallatie was uitgeschakeld,
blijkt uit berichten in de media. ,,Een
brandmelder mag bij een verbouwing worden uitgeschakeld, maar dan moet er wel
een brandwacht worden geformeerd'', legt
Kruise uit. ,,Wij hebben nog niet kunnen
ontdekken dat er bewaking was ingesteld.''
Bij het uitschakelen van preventieve voorzieningen moet een organisatie altijd
,,extra alert'' zijn, legt Kruise uit. Bij het
Lukas stonden brandscheidende deuren
open, terwijl pneumatische rookluiken
waren dichtgeschroefd en de vereiste
blusdekens niet aanwezig waren. ,,Het was
op zich een brandje van niks, die toch
enorme rookschade heeft opgeleverd.'' De
schade loopt zeker in de tonnen. ,,Hier
kan debrandweer en het Lukas nog veel
van leren.''
Aanrijtijden
De aanrijtijden van de brandweer zijn voor
sommige burgers een hot item. De brandweer zou de landelijke norm van acht minuten niet halen in Woudhuis en Osseveld.
Kruise nuanceert de zorg. ,,De landelijke
norm is geen wettelijke richtlijn. Wij zitten
op maximaal tien minuten. Tien minuten is
toppie, dacht ik.'' Na de aanstaande verhuizing van de hoofdpost zouden de aanrijtijden ook hier weer optimaal zijn.
De brandweercommandant zou zich ,,geen
zorgen'' maken. Bewoners kunnen volgens
hem meer hebben aan een goede brandmelder. ,,Laat burgers eerst kijken wat ze
zelf kunnen doen. Breng brandmelders
aan, bespreek de thuissituatie met de
kinderen. Waar zitten de ramen, waar kun
je bij brand het huis verlaten.''
Gerard ten Voorde

de raad nog een motie daarover van onze
fractie aangenomen.
Ook extra aandacht voor ouderen is zeker
nodig. Uit onderzoek blijkt dat 19 procent
af en toe valt, met alle nare gevolgen
vandien. Bovendien voelt maar liefst 43
procent van de ouderen zich eenzaam en
8 procent zelfs zeer eenzaam.
Bij het aanpakken van problemen rond bijvoorbeeld drank, drugs en voeding is het
wel belangrijk dat de gemeente meer naar
de oorzaken gaat kijken. Dat vraagt ook
een grotere verantwoordelijkheid van de
jongeren en hun ouders. Ook moet er een
consistenter beleid komen. Een voorbeeld:
hoe verhouden de lange openingstijden

van cafees zich tot het overmatig drankgebruik? De gemeente kan de tijden
beperken, maar laat dat achterwege.
Het is van groot belang dat de gemeente
veel aandacht schenkt aan het verminderen van de sociale problemen. Maar ook
van burgers mag worden gevraagd om
meer oog te hebben voor de kwetsbare
medemens. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan is een duidelijk voorbeeld. Allerlei initiatieven vanuit sommige
kerken en bijvoorbeeld de Nederlandse
Patiënten Vereniging laten gelukkig zien
dat christenen ook nu hun verantwoordelijkheid voelen.
Henk van den Berge

Het imago van de
politiek is vaak niet zo
best. Politici worden
nogal eens gezien als
personen die dingen
toezeggen en niet
nakomen, die praten
om te praten en die om de hete brij
heendraaien.
De hoge Duitse officier Carl von
Clausewitz trok ooit zelfs een vergelijking met het militaire gebeuren: de
oorlog is de voortzetting van de politiek,
maar dan met andere middelen. Deze
vergelijking strekt bepaald niet tot eer
van de politiek.
De kritiek op de politiek mogen politici
niet terzijde schuiven met argumenten
als dat de burger niet goed beseft hoe
complex een onderwerp is. Belangrijk is
dat de relatie tussen overheid en inwoners wordt verbeterd.
In Apeldoorn besteden college en raad
daar zeker na de Reesink-affaire vorig
jaar nadrukkelijk aandacht aan. Er is
een cultuuromslag op het stadhuis
nodig, waarbij sprake is van meer
begrip, openheid en een betere dienstverlening. Een speciale werkgroep moet
voorstellen doen tot verbeteringen.
Gemakkelijk gaat het niet, maar we proberen stapjes vooruit te maken. Van
groot belang is dat overheid en burger
elkaar letterlijk en figuurlijk beter proberen te begrijpen. Met een negatief kritische houding kom je vaak niet veel verder, hoe begrijpelijk de kritiek ook kan
zijn als de gemeente een in de ogen
van bepaalde (groepen) burgers verkeerde beslissing neemt.
Belangrijk is om tijdig de dialoog te zoeken. En als dat niet lukt, benader collegeleden, raadsleden en ambtenaren.
De overheid is er niet om mensen
dwars te zitten, maar is er u ten goede,
zoals in de Bijbel staat. Daartoe heeft
de Heere de overheid ingesteld, ook al
wordt Gods gezag door velen niet
erkend.
Hoe nodig is het dat de overheid vanuit
Gods Woord zou regeren en dat ook de
burgers die beginselen zouden hanteren. Er zou dan eer en vrede in onze
land zijn. Immers: "Gods heil is reeds
nabij 't geslacht, hetwelk Hem vreest en
Zijne hulp verwacht" (Psalm 85: 3).
Met vriendelijke groeten,
Henk van den Berge
SGP-fractievoorzitter
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AGOVV wil nieuw stadion in bosgebied
De Apeldoornse profvoetbalclub
AGOVV heeft een nieuw plan voor de
bouw van een voetbalstadion. In het
stadion moeten ook een casino en een
speelhal komen. De gemeente hoeft er
geen geld in te steken, maar daarmee
is nog lang niet alles gezegd.
In 2003 ging AGOVV opnieuw betaald
voetbal spelen. Het huidige stadion in
Berg en Bos zou daarvoor niet geschikt
zijn. Afgesproken werd dat de club uiterlijk
op 1 augustus 2008 naar een andere
locatie zou gaan.
Het vinden van een nieuwe plaats vlotte
niet erg. Allerlei locaties vielen af. In mei
van dit jaar kwam de voetbalclub met een
nieuw plan. AGOVV kiest nu voor een
locatie in het bos aan de Europaweg (het
bosgebied achter Carglass en de nieuwe
Gamma aan de Laan van Spitsbergen).
Hier moet een stadion met 6000 zitplaatsen worden gebouwd, dat later uitgebreid
kan worden tot 12.000.
Om de begroting sluitend te krijgen,
komen er bij het stadion extra activiteiten
die voor aanvullende inkomsten moeten
zorgen. Het gaat daarbij onder andere om

een casino, een speelhal voor computerspellen (virtueel skiën, tennissen en
dergelijke), gaming (virtueel met elkaar
voetballen, zwemmen en roeien), een
sportshop, horeca, een bowlingbaan en
een winkel voor de nieuwste ontwikkelingen op computergebied.
Verder streeft men naar de aanleg van
een (natuur)transferium met parkeerplaatsen, zodat mensen vanaf de snelweg daar
hun auto kunnen parkeren. Vervolgens
kunnen ze dan met de bus naar het
Centrum, Apenheul of de Julianatoren, of
ze kunnen op de fiets de natuur ingaan.
Natuurgebied
De vraag is nu in hoeverre de gemeenteraad de plannen steunt. Er zijn namelijk
een aantal belangrijke knelpunten. Dat
zijn (nog) niet de financiën. De coalitiepartijen hebben gelukkig met elkaar afgesproken dat de gemeente geen geld in
een nieuw stadion steekt.
Een politieke kwestie is wel dat het bij de
locatie aan de Europaweg om een bos
gaat dat in het beschermde Centraal
Veluws Massief ligt. Niemand mag in dit
gebied iets doen en daarom vindt de SGP

dat er zeker geen uitzondering mag worden
gemaakt voor een stadion dat met allerlei
extra activiteiten veel publiek moet trekken.
In feite zijn de aanvullende activiteiten
zelfs het belangrijkste, want die zijn dagelijks open, terwijl het stadion zo'n 25 keer
op een jaar wordt gebruikt.
Onze fractie wil in het natuurgebied ook
geen stadion, omdat dat de opmaat kan
zijn voor meer bouwactiviteiten in deze
omgeving. Van belang is ook het protest
van de omgeving. De buurt vreest namelijk voor overlast.
Gokken
Onze fractie heeft echter vooral principiële
bezwaren tegen de plannen. Profvoetbal
leidt tot onder andere sportverdwazing.
Daarnaast geldt dat er een casino komt.
De gemeente moet het gokken juist
tegengaan. Ook de sterke nadruk op
virtuele spelletjes roept mede vanwege
het steeds groter wordende probleem van
de computerverslaving morele vragen op.
De gemeenteraad moet zich nu over de
plannen buigen. Duidelijk is dat de SGP
ze niet steunt. Hopelijk deelt een raadsmeerderheid dat standpunt.
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Apeldoorn bezint zich op toekomst
De gemeente gaat zich diepgaand
bezinnen op haar taken en uitgaven.
Dit wordt vooral veroorzaakt door
dreigende financiële tekorten. De SGP
vindt het een goede zaak dat er een
pas op de plaats wordt gemaakt.
Bij de behandeling van de voorjaarsnota
in de afgelopen maanden was duidelijk dat
doorgaan op de huidige weg niet verantwoord zou zijn. Apeldoorn zou bij ongewijzigd beleid afstevenen op een miljoenentekort in de komende jaren. Drie zaken
nopen de gemeente tot een herbezinning.
Vertrek jongeren
In de eerste plaats toonde onderzoek aan
dat de inkomsten van het gemeentelijk
grondbedrijf de komende jaren fors gaan
dalen. Het grondbedrijf verdiende jarenlang veel geld voor de gemeente door
goedkope (agrarische) grond aan te
kopen en deze grond als bouwgrond te
verkopen. Vooral bij grote gebieden als
Zuidbroek en Osseveld werd daar veel
geld mee verdiend. Jaarlijks droeg het
grondbedrijf zo'n 10 miljoen euro bij aan
de inkomsten van Apeldoorn. Nu er na
Zuidbroek geen nieuwe grootschalige
uitbreidingen meer komen, gaan die
inkomsten flink teruglopen. Daar komt bij
dat de herontwikkeling van bouwlocaties
in de stad zoals in de Kanaalzone wel
veel geld kosten. Per saldo heeft een en
ander een flink negatief effect op de financiële positie van de gemeente.
De tweede reden voor de herbezinning is
dat er een structureel tekort op de begroting wordt verwacht door een lagere
bijdrage van het Rijk. Structureel zou
Apeldoorn jaarlijks ruim 3 miljoen euro
minder krijgen.
Een derde reden zijn de veranderende
maatschappelijke ontwikkelingen. De hoofdlijnen van het beleid waren de achterliggende jaren gebaseerd op het in 2000
vastgestelde Strategisch Kader. In dat
Kader stond de lange termijnvisie van de
gemeente tot 2020. Inmiddels doen zich
echter een aantal ontwikkelingen voor
waarop Apeldoorn zich dient te bezinnen.
Zo werd er vanuitgegaan dat de gemeente
tot 2020 zou groeien van 155.000 naar
170.000 inwoners. Inmiddels blijkt dat dit
aantal zeker niet zal worden gehaald. De
gemeente telt nu 156.000 inwoners. Maar
er zijn meer ontwikkelingen die niet in het
Strategisch Kader stonden, maar die nu
wel van belang blijken te zijn zoals het
vertrek van veel jongeren uit de gemeente
door gebrek aan hogere opleidingen en

door dure woonruimte. Andere ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld dat er meer
aandacht voor de dorpen en het landelijk
gebied nodig is en dat de relatie overheidburger moet verbeteren.
Flink debat
Als gevolg van de te verwachten financiële problemen is er onvoldoende ruimte
om op nieuwe ontwikkelingen in te kunnen
spelen. Daarom is besloten om tot een
grondige herbezinning op de taken en
financiën van de gemeente te komen.
Daartoe worden drie paden bewandeld.
Er is allereerst een werkgroep van de
raad ingesteld die met plannen moet
komen voor een herziening van het
Strategisch Kader.
In de tweede plaats wordt gekeken naar

Vervolgens zal de gemeenteraad tot keuzes moeten komen. Dat zal leiden tot een
flink debat, waarbij ook de inwoners en
allerlei organisaties betrokken zullen worden. Uiteindelijk zal iedere politieke partij
haar eigen afwegingen maken, zodat
begin volgend jaar bij de voorjaarsnota
duidelijk wordt welk beleid Apeldoorn de
komende jaren gaat voeren.
Goed sociaal beleid
De SGP is een groot voorstander van
deze aanpak. Een herbezinning op allerlei
taken is goed en nodig, want de gemeente is nu wel op heel veel terreinen een
belangrijke geldschieter, terwijl er bijvoorbeeld voor een goed onderhoud van het
openbaar groen te weinig geld is.
Daarentegen wordt er wel veel geïnves-

De herontwikkeling
van bouwlocaties in
de stad zoals in de
Kanaalzone kost
veel geld.
Foto GtV

een strategische inzet van de investeringen
in ruimtelijke projecten. Welke gebieden
willen we ontwikkelen en hoe. Daarbij spelen de mogelijkheden van het grondbedrijf
natuurlijk een belangrijke rol.
Tot slot worden de gemeentelijke uitgaven
nadrukkelijk tegen het licht gehouden.
Welke moeten worden gehandhaafd en
welke niet. Daarbij moet steeds de afweging worden gemaakt tussen oud en
nieuw beleid. Geen enkel beleidsterrein
wordt op voorhand van de afweging uitgesloten. Deze afwegingen moeten dan een
begrotingsruimte opleveren van minstens
10 miljoen euro.
Voor de coördinatie van dit belangrijke en
complexe proces is een stuurgroep ingesteld, die bestaat uit verschillende collegeleden en fractievoorzitters. Ook de SGPfractievoorzitter is hier lid van. In november
moeten alle gegevens beschikbaar zijn,
zodat dan bekeken kan worden hoe
Apeldoorn zich verder kan en moet ontwikkelen.

teerd in grootschalige projecten zoals
Orpheus en het Omnisportcentrum.
De leidraad voor onze fractie bij de afwegingen zijn de bijbelse uitgangspunten
zoals dat de overheid een belangrijke verantwoordelijkheid heeft voor de veiligheid,
de zwakkeren en de leefomgeving. De
gemeente moet zich daarom concentreren
op kerntaken zoals het tegengaan van
vandalisme en criminaliteit, een goed
sociaal beleid, meer woningbouw (voor
jong en oud), goede schoolvoorzieningen,
een zorgvuldig beheer van de openbare
ruimte (wegen, fietspaden en groen) en
duurzaamheid.
Hopelijk leidt de bezinning de komende
periode tot een beter beleid. Pas bij de
uitkomst zal echter blijken wat de waarde
van dit proces is geweest voor het kiezen
van een verantwoorde -in normatieve en
financiële zin- toekomst van onze
gemeente.
Henk van den Berge
Evert Mulder
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Regionaal bedrijventerrein kan kleiner
De regio Stedendriehoek wil graag een
regionaal bedrijventerrein bij ApeldoornZuid. Dat moet ter hoogte van De Maten
komen, aan de zuidzijde van de A1
(ook wel Beekbergse Broek genoemd),
aangevuld met Biezematen. In totaal
gaat het om een terrein met een oppervlakte van 150 hectare. Een onafhankelijk onderzoek in opdracht van de
Apeldoornse gemeenteraad laat zien
dat er aanzienlijk minder hectares
nodig zijn dan door de regio was aangegeven.
Bij de bespreking van de Regionale
Structuurvisie Stedendriehoek bleek dat
de raad van Apeldoorn niet overtuigd was
van 'nut en noodzaak' van de aanleg van
het regionale bedrijventerrein. De regio
had de behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen berekend aan de hand van verouderde cijfers uit 1999. Een in opdracht
van de milieubeweging opgesteld rapport
concludeerde dat er helemaal geen extra
bedrijventerrein nodig zou zijn. De vraag
naar bedrijventerreinen zou afnemen en
op bestaande bedrijventerreinen zou nog
extra ruimte gecreëerd kunnen worden.

De raad heeft toen besloten om zelf een
onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren.
Een begeleidingscommissie van drie raadsleden (onder wie Evert Mulder) kreeg de
opdracht een aantal onderzoeksvragen te
formuleren en een onderzoeksbureau te
selecteren om het onderzoek uit te voeren
en de vragen te beantwoorden. Het onderzoek is uitgevoerd door ETIN adviseurs uit
's-Hertogenbosch.
Het bureau heeft geïnventariseerd hoeveel
vraag er de komende twintig jaar in de
Stedendriehoek is naar bedrijventerrein.
Daarbij is rekening gehouden met de uitplaatsing van bedrijven uit verouderde terreinen zoals de Kanaalzone waar woningbouw moet komen. Ook is rekening
gehouden met de verwachte afname van
de beroepsbevolking als gevolg van de
vergrijzing in Nederland.
Onzeker
Verder is uitgezocht hoeveel ruimte er
nog is op bedrijventerreinen die in ontwikkeling zijn, of die binnenkort aangelegd
gaan worden. Uit de optel- en aftreksom
volgt dan of er dan nog behoefte is aan
een extra, regionaal bedrijventerrein.

Ga mee naar Straatsburg...
In de vorige SGPost zat een oproep aan alle SGP'ers in
Apeldoorn, Beekbergen en Uddel om mee te gaan met het
jaarlijkse SGP-reisje. Inmiddels is de bestemming bekend:
het Franse Straatsburg, de locatie van het Europees
Parlement. De trip is op D.V. 4, 5 en 6 september.
Het programma is als volgt. Vertrek op dinsdag 4 september
met een luxe touringcar vanuit Apeldoorn. We gaan dan via
Duitsland naar Straatsburg. Woensdag hopen we daar een
vergadering van de europarlementariërs bij te wonen. Op
donderdag keren we via Luxemburg en België weer huiswaarts. Uiteraard nog met een aantal andere interessante
uitstapjes, ook voor de vrouwen.
We moeten zo spoedig mogelijk boeken voor hotels en
dergelijke. Daarom willen we graag weten welke dames en
heren er meegaan. Geeft u zich svp snel op. De kosten zijn
nog niet precies bekend. De richtprijs is ongeveer 150 euro.
Voor deelname aan deze reis kunt u onderstaande strook
invullen en per omgaande terugsturen naar
R. Th. v. d. Pol sr., Cereslaan 8, 7322 JR Apeldoorn.
Telefoon: 055 - 3667686. U krijgt dan de nodige informatie
toegestuurd.
U kunt ook bellen met de penningmeester van de PKV
Apeldoorn dhr. H. J. de Jong. Telefoon 055 - 5218185.
NAAM: .................................................................................
ADRES:................................................................................
HOEVEEL PERSONEN: .........Tel nr: .................................

Omdat de vraag op de wat langere termijn
onzeker is, en mede afhangt van de economische ontwikkeling, komt ETIN tot de
conclusie dat de uiteindelijke behoefte in
zal liggen tussen de 30 en 110 hectare.
Dit is aanzienlijk minder dan de 150 hectare waar de regio om vroeg.
De conclusies van het rapport sluiten
goed aan bij het gevoel dat onze fractie
een half jaar geleden al had, namelijk dat
de helft van de oorspronkelijke omvang,
dus rond de 75 hectare, wel eens genoeg
zou kunnen zijn. Wij hebben het college
gevraagd om in de milieu-effect rapportage (MER) ook een variant mee te nemen
van ongeveer die omvang. Ons voorstel is
om dan, als de milieu-effecten bekend
zijn, te kiezen voor die helft van het terrein, waarbij de overlast voor mensen (de
wijk De Maten) en natuur (onder andere
het nieuw aangelegde Beekberger woud)
het kleinst is.
De meeste andere fracties denken er ook
zo over. Uitzondering zijn de ChristenUnie,
die nog steeds het hele terrein wil aanleggen, en Gemeentebelangen en D66,
die niets of alleen de Biezematen willen
aanleggen.
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Geen Triënnale maar beter groenonderhoud
Apeldoorn steekt anderhalf miljoen euro
in het grootschalig groenevenement de
Triënnale. De SGP stemde tegen. Het
forse bedrag voor de Triënnale steekt
schril af tegen het geld dat beschikbaar
is voor de aanleg en het reguliere onderhoud van het groen in stad en dorpen.
Bij de Triënnale gaat het om een groot
evenement, waarbij sprake is van extra
groen en fleur in de stad, festiviteiten, tentoonstellingen en een manifestatie op het
gebied van tuin- en landschapsarchitectuur.
Al twee jaar geleden werd de gemeenteraad met mooie beelden warm gemaakt
voor een evenement op groengebied van
internationale allure. Apeldoorn zou er
mee op de kaart worden gezet. De beelden
spraken ons als fractie wel aan; de zucht
naar allure en nationale, of zelfs internationale uitstraling absoluut niet.
Royal Mile
Bij een oriënterende meningspeiling vorig
jaar bleek dat meer fracties reserves hadden en vonden dat er meer aandacht
moest zijn voor Apeldoorn en minder voor
grootse manifestaties. Dat leidde ertoe dat
het college begin dit jaar kwam met een
aangepast plan, waarbij vooral de verankering met de stad werd benadrukt. Het plan
omvat onder andere de volgende zaken:
· Een evenement dat honderd dagen
duurt in de zomer van 2008, met
zowel kortdurende festiviteiten alsook
tentoonstellingen en dergelijke die de
hele periode te bezoeken zijn.
· Al in 2007 komt er een prelude (voorspel), bijvoorbeeld nestkastjes
aan de Loolaan

·

·

·

·

en
bootjes met
bloemen in het Oranjepark.
In het park Berg en Bos wordt een
zogegenaamde Royal Mile aangelegd,
een kleurige bloemenborder van een
mijl lang.
Er wordt een internationale ontwerpwedstrijd uitgeschreven voor een nieuw
aan te leggen park in de Kanaalzone,
in de buurt van Marialust.
Diverse jaarlijkse evenementen in de
binnenstad krijgen een kleurige en
groene dimensie.
Er komen tentoonstellingen en een
congres in Orpheus, paleis Het Loo,
Kröller-Müller museum, CODA, Radio

Kootwijk en Berg en Bos.
· Er wordt een internationaal platform
geboden om innovatieve ideeën op het
gebied van tuin- en landschapsarchitectuur uit te wisselen.
Van de meeste van deze activiteiten is de
SGP absoluut geen tegenstander. Toch
heeft de SGP-fractie uiteindelijk tegengestemd, en wel om de volgende redenen:
· Vier miljoen euro gemeenschapsgeld
(behalve 1,5 miljoen van de gemeente
steken ook provincie en Rijk er geld in)

De SGP-fractie heeft voorgesteld om een
deel van de gevraagde anderhalf miljoen
te steken in het opfleuren van de stad en
in extra budget voor het onderhouden van
het groen wat we nog hebben. Het resterende bedrag moet worden gereserveerd
voor andere belangrijke zaken.
Prelude
Een motie van het CDA om het door
Apeldoorn in te brengen geld te besteden
aan projecten waar de Apeldoornse bevolking iets aan heeft, is door ons gesteund

In Apeldoorn zijn
meer dan 30.000
eenjarige bloemen
geplant. De start
werd verricht door
Evert Mulder (l.) en
wethouder Michael
Boddeke van Milieu.
Het SGP-raadslid
werd hiervoor uitgenodigd omdat hij
vaak aandacht
vraagt voor het
groen.
Foto: Maarten Sprangh

is wel erg veel voor een eenmalig
evenement. Er waren nog vrijwel geen
financiële toezeggingen vanuit het
bedrijfsleven.
· De kosten zijn wel erg hoog in een tijd
waarin Apeldoorn er financieel minder
rooskleurig voor staat en waarin bezuinigingen ertoe leiden dat struiken en
perkplanten worden vervangen door
gras dat hooguit twee keer per jaar wordt
gemaaid. De kans is groot
dat het groen,

dat in het
kader van de Triënnale
wordt aangelegd, vervolgens niet
eens onderhouden kan worden.
· Ondanks dat gepoogd is om de
Triënnale wat meer in de stad te verankeren, komt een groot deel van de
activiteiten niet ten goede aan de
Apeldoorners.
· Hoewel het evenement in een aparte
stichting wordt ondergebracht, zijn vrijwel alle financiële risico's voor rekening
van de gemeente.

en kreeg een meerderheid.
De ChristenUnie kwam ook met een motie
om nu al geld te reserveren voor het
onderhoud van het in het kader van de
Triënnale aan te leggen groen. De motie
werd echter weer ingetrokken toen de
coalitiepartijen aangaven dat ze de motie
niet zouden steunen. Toen CU-raadslid
Van de Woestijne aangaf daarom tegen
de Triënnale te zullen stemmen, werd de
CU-fractie tijdens een schorsing daarover
gekapitteld door PvdA-fractievoorzitter
Kunneman. Uiteindelijk stemden de coalitiepartijen PvdA, CDA, VVD,

GroenLinks
en ChristenUnie voor,
terwijl de oppositiepartijen Leefbaar
Apeldoorn, Gemeentebelangen, SGP en
D66 en CU'er Van de Woestijne tegen het
plan voor de Triënnale waren. Het evenement gaat door; de prelude is inmiddels
begonnen.
Evert Mulder
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Aan de tand gevoeld...
Hij wordt niet altijd vrolijk van de politiek in Apeldoorn. Politici kunnen af en
toe oeverloos praten. ,,Soms lijkt het of
iedereen elkaar napraat en wat
wil zeggen om wat te zeggen."

Nico van den
Broek

Waar kom je te weinig aan toe?
,,Lezen van mooie boeken.
Vooral kerkhistorische boeken
en levensbeschrijvingen."

Nico van den Broek (45) uit
Uddel, getrouwd, vader van vier
kinderen, draait al jaren actief
mee in de SGP. Hij doet daarbij
als fractievertegenwoordiger
vooral ruimtelijke ordening. In
zijn woonplaats is hij als tweede
penningmeester medeverantwoordelijk voor de financiën van
de plaatselijke kiesvereniging.

Voor wie heb je grote bewondering in de politiek?
,,Ik heb groot respect voor alle
SGP'ers die de partij vertegenwoordigen in het Europees
Parlement, de Eerste en Tweede
Kamer, Provinciale Staten en de
gemeenteraden."

Wat is de mooiste plek in Uddel?
,,Het gebied rondom 't Zeilmeer.
Prachtig en heerlijk rustig."

Rutte of Verdonk?
,,Geen van beiden. Rutte is mij te
liberaal en Verdonk is mij te radicaal."

Mooiste stek in Apeldoorn?
,,De Kanaalzone met het
Potlood. Het Potlood past mooi
in die buurt. Van welke kant je
ook komt, dat gebouw springt
er steeds uit."
Waar erger je je het meest aan in
Apeldoorn?
,,De vele eenrichtingswegen in het
centrum. Ergerlijk."
Welk cijfer geef je de Apeldoornse politiek?
,,Een zes. De politiek wil veel, maar er is
altijd te weinig geld. Bovendien wordt het
te veel aan prestigeobjecten uitgegeven.
Neem het Omnisportcentrum. Kost miljoenen. Dat geld kunnen we beter aan veiligheid besteden."
Wat kan Apeldoorn van Uddel leren?
,,Uddel heeft geen plekken voor hangjongeren nodig. De gemeenschap kent
nog een goede sociale controle."
Staat Uddel voldoende op de kaart in het
stadhuis?
Voorzichtig: ,,Ik denk de laatste jaren iets
meer dan voorheen. Maar het kan altijd
beter. Apeldoorn zou meer aan gefaseerde
woningbouw in Uddel moeten doen, vooral
voor starters."
Welke landelijke politieke discussie boeit
je het meest?
,,Veiligheid en integratie. Iedereen moet
veilig over straat kunnen. Ook integratie
boeit me. Iedereen loopt wel te

Wat is je beste one-liner?
,,Zeg wat je doet en doe wat je zegt."

Balkenende of Rouvoet?
,,Rouvoet." Hij staat dichter bij de SGP
dan Balkenende."
Van der Vlies of Van der Staaij?
,,Van der Vlies. Niets tegen van der Staaij,
maar Van der Vlies straalt meer gezag uit."

schreeuwen over ,,die buitenlanders",
maar we hebben een Bijbelse opdracht
om voor onze naaste te zorgen."
Wat zou je als minister-president het
eerste doen?
,,Coffeeshops sluiten en drugs verbieden.
Deze twee hebben een verwoestende
werking op het lichaam."

Zeg wat je doet,
doe wat je zegt

Wat mist deze samenleving?
,,Mensen hebben in onze maatschappij zo
weinig voor elkaar over."
Wat kan de SGP goed gebruiken?
,,Begenadigde, wijze mannen die politiek
onderlegd zijn en Nederland wijzen op het
naleven van Gods geboden."

Welke historische gebeurtenis zou je
graag hebben meegemaakt?
,,De Synode van 1618-1619, waar besloten
werd om de Statenbijbel uit te geven."
Welke wereldleider zou je wel eens willen
spreken?
,,Bush, omdat hij als christen overkomt
naar de buitenwereld. Ik zou graag eens
met hem willen praten over het geloof.
Hoe zou je de Bijbelse opdrachten het
beste kunnen vertalen in een ontkerstende maatschappij."
Welke bijbelse figuur spreekt je het meest
aan?
,,Nehemia."
Waarmee zou je een meditatie in De
Banier vullen?
,,Met Nehemia 2. Hierin staat de wederopbouw van Jeruzalem beschreven. Zo
zouden alle SGP'ers moeten zijn. Een
strijd om de 'vijand', de satan, de wereld
en 'eigen vlees' te weren en te leven naar
Gods geboden. Om een zoutend zout te
zijn en de medemens te wijzen op het
Hemelse Jeruzalem."
Gerard ten Voorde
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Geslaagde SGP-Jongerenavond over ”homohuwelijk”
Als SGP-jongeren Apeldoorn e.o. kijken
we terug op een leerzame debatavond op
15 juni. Het thema "Homohuwelijk" deed
nogal wat stof opwaaien. De lobby en
stokerij van de homobelangenorganisatie
COC baarden ons zorgen. De eerste keer
dat de SGP met het COC publiekelijk in
debat ging, trok breed de aandacht. We
zijn erg blij met de ruim 200 aanwezigen
en de vele luisteraars via de Reformatorische Omroep.
Directe aanleiding voor dit debat was het
"Manifest tegen gewetensbezwaarde
ambtenaren". Buiten het regeerakkoord
om werd geprobeerd de ruimte aan ambtenaren die vanwege hun principe geen
"homohuwelijk" willen sluiten, te ontnemen.
We realiseerden ons dat het onderwerp de
nodige vragen zou oproepen. In goed overleg met de Tweede-Kamerfractie is de
avond dan ook tot stand gekomen.
Kamerlid Van der Staaij voerde een scherpe inhoudelijke discussie (zie artikel RD
16 juni). De SGP is geen homo hatende
partij, maar wijst op grond van Gods Woord
de uitleving van homoseksualiteit af. Al met
al een interessante en geslaagde avond.
Gerrit Stufken, voorzitter

Verenigingsnieuws
Dorpsvisie Uddel

Ledenvergadering Beekbergen

Onlangs werd de "Dorpsvisie Uddel"
gepresenteerd. Deze werd samengesteld
door een werkgroep met vertegenwoordigers van de plaatselijke kerkgenootschappen en andere belanghebbenden.
De dorpsvisie is daardoor eigenlijk van de
bewoners zélf afkomstig.

Op D.V. maandag 10 september hoopt de
kiesvereniging haar jaarlijkse najaarsledenvergadering te houden. In het huishoudelijk deel zal onder andere de noodzakelijke statutenwijziging aan de orde
komen, die voortvloeit uit de besluiten die
het hoofdbestuur vorig jaar ten aanzien
van het vrouwenlidmaatschap en de
samenwerking met de ChristenUnie heeft
genomen.

De nieuwe dorpsvisie is een vervolg op
die van 2005. De gemeente Apeldoorn
vond dat daarin te eenzijdig de nadruk
werd gelegd op de behoefte aan woningbouw. De nieuwe dorpsvisie is tot stand
gekomen met medewerking van deskundige organisaties.
Woningbouw staat in de nieuwe visie nog
steeds bovenaan. Dit is voor Uddel een
nijpend probleem. Een groot gedeelte van
de jonge echtparen vestigt zich elders,
omdat het niet mogelijk is een woning in
Uddel te kopen.
Verder is er gebrek aan geschikte woningen voor ouderen. Voor hen is het bovendien moeilijk in Uddel alle boodschappen
te doen. Het aantal winkels is beperkt.
Daarom wil de werkgroep dat toename
van het aantal winkels gestimuleerd wordt.
Uit inventarisatie bij de plaatselijke scholen blijkt dat de Uddelse kinderen vooral
een zwembad hoog op hun wensenlijstje
hebben staan.
SGP'er Sander Kok had ook zitting in de
werkgroep. Hij geeft aan dat de werkgroep een goede vertegenwoordiging
vormde van de Uddelse gemeenschap.
,,Het was leuk om te doen", aldus Kok.

Ledenvergadering Apeldoorn
De najaarsledenvergadering zal worden
gehouden op D.V. woensdag 19 september in het verenigingsgebouw van de
Hersteld Hervormde Kerk aan de Smaragdstraat. Aanvang 20.00 uur.
We hebben onze raadsleden Henk van
den Berge en Evert Mulder uitgenodigd
om met ons aan de hand van enkele
prikkelende stellingen te discussiëren
over een aantal belangrijke zaken uit de
gemeentepolitiek. Ook zal als agendapunt
aan de orde komen het stellen van vragen
en het doen van voorstellen voor de jaarlijkse partijdag.
Wilt u alvast de datum van 19 september
noteren?

Verder hoopt de voorzitter van de landelijke
SGP-Jongeren, de Apeldoorner Jan
Kloosterman, een inleiding te houden over
het thema "Hoe betrekken we jongeren
meer bij de SGP". Vanzelfsprekend is er
volop gelegenheid om met Kloosterman in
gesprek te gaan.
Tijdrede ds. J.M. Kleppe
Op uitnodiging van de kiesvereniging
Beekbergen hield ds. J.M. Kleppe op
13 juni jl. een tijdrede in het kerkgebouw
van de Gereformeerde Gemeenten in
Beekbergen.
De predikant bepaalde zijn gehoor bij het
gebed van Ezra, zoals dat in hoofdstuk 9
van het boek Ezra staat beschreven. Ds.
Kleppe stond in het bijzonder stil bij de
verzen 6 en 7, waar Ezra zijn klederen
had gescheurd om de overtredingen van
zijn volk. Evenals Ezra moeten wij ons
eerst verootmoedigen en daarna de
zonden van land en volk voor de Heere
belijden. Die verootmoediging moet bij
onszelf beginnen; we moeten eerst
persoonlijk schuldenaar worden.
Aan de hand van de Tien Geboden schetste de emeritus-voorganger vervolgens de
vele uitbrekende zonden waarin
Nederland is gevallen.

Ga mee met het Najaarsuitje
TBS Pompekliniek Nijmegen
Naar aanleiding van de geslaagde
debatavond over het TBS-systeem
organiseren de SGP-jongeren
Apeldoorn e.o. in de herfstvakantie
(week 43) een bezoek aan de
Pompekliniek in Nijmegen. Meer info
volgt.
Geïnteresseerd? Geef je op:
gerrit@sgpjongerenapeldoorn.nl
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Mooi plan St. Hubertus past niet in omgeving
Het woonzorgcentrum St. Hubertus is
aan vernieuwing toe. Daarom is door
woningbouwvereniging De Woonmensen, de stichting St. Hubertusparochie
en de gemeente Apeldoorn een plan
gemaakt voor herontwikkeling van het
hele gebied tussen de Koninginnelaan,
Anklaarseweg, Marconistraat en
Snelliusstraat.

zowel vanuit de buurt als vanuit de politiek.
Als SGP-fractie hebben we het uiteindelijke
plan als zodanig als fraai en goed doordacht beoordeeld. Echter, er is volgens
ons niet goed nagedacht over de inpassing in de omgeving. Met name de woontoren is wat ons betreft nog steeds veel te
hoog en wordt te dicht op de
Anklaarseweg gebouwd. Daardoor houden
de bewoners aan de overkant van de

Anklaarseweg weinig uitzicht en weinig
zon meer over.
Bij de besluitvorming over de wijziging
van het bestemmingsplan bleek dat er
meer fracties zo over dachten. Uiteindelijk
stemden alle oppositiepartijen, waaronder
de SGP, tegen. De coalitiepartijen hebben
echter een ruime meerderheid in de raad,
zodat met hun stemmen vóór, het plan
toch werd goedgekeurd.

In het nieuwe plan worden de huidige
functies (zorgwoningen, zorg- en welzijngerelateerde voorzieningen, een kerk en
een kinderdagverblijf) uitgebreid met een
mutifunctioneel wijkcentrum en met nog
meer woningen. In totaal komen er 210
woningen in het plangebied, grotendeels
voor ouderen. Ze zijn voor zowel zelfstandig wonen als begeleid wonen, als ook een
aantal voor beschermd wonen.
Om al deze (extra) functies kwijt te raken
in het plangebied, moet er meer in de
hoogte worden gebouwd. Zoals de illustratie laat zien, komen de hogere gebouwen
met name langs de Koninginnelaan, waarbij de hoogte oploopt richting de Anklaarseweg.
Negen lagen hoog
De woontoren op de hoek wordt negen
lagen hoog. Oorspronkelijk was het zelfs
de bedoeling deze dertien lagen te maken,
maar daar kwam erg veel bezwaar tegen,

Artist impression van St. Hubertus van het wooncomplex dat op de hoek van de
Koninginnelaan en de Anklaarseweg moet komen.
Illustratie: St. Hubertus

Verkeersproblematiek Loenen heet hangijzer
In Loenen wordt er, net als in de andere dorpen, gewerkt aan een dorpsvisie.
De keuzemogelijkheden worden in
Loenen echter fors ingeperkt door
grootschaliger ontwikkelingen, waarover
op hogere niveaus besluiten zullen
worden genomen.
Het gaat hierbij om drie ontwikkelingen:
· de herontwikkeling van het defensieterrein (mobilisatiecomplex) Veldhuizen,
naast het stoomtreinstation;
· de afwikkeling van het (vracht)verkeer
tussen Dieren en Apeldoorn;
· de uitbreiding van het bedrijventerrein
Kieveen (langs het Kanaal) en de
ontsluiting daarvan.
Over deze drie ontwikkelingen werd door
het college advies gevraagd aan de
gemeenteraad. Wat de verkeersafwikkeling
betreft, zijn er door de provincie en de betrokken gemeenten (Rheden, Brummen

en Apeldoorn) diverse varianten uitgewerkt.
De meest logische zijn een dorpenvariant,
waarbij er een rondweg om Loenen gelegd
moet worden, en de Kanaalvariant, waarbij
het verkeer naar het Kanaal wordt geleid
en er een nieuwe oprit naar de A50 komt
waar deze het Kanaal kruist.
Het college heeft een voorkeur voor de
duurdere Kanaalvariant, maar wil ook de
mogelijkheid van de dorpenvariant nog
openhouden. De SGP-fractie maakt liever
een duidelijke keuze voor de Kanaalvariant, waarbij ook wij ons realiseren dat
deze duurder is. Er zal dus extra geld van
provincie of Rijk nodig zijn.
Wat het mobilisatiecomplex Veldhuizen betreft, hebben eigenlijk alle fracties het college geadviseerd om daar vooral woningen
te bouwen. Vooralsnog wordt uitgegaan
van 60 tot 80 woningen, waarvan éénderde deel sociale huurwoningen.
Als het gaat om de ontsluiting van Kieveen
heeft met name onze fractie er vorig jaar

op aangedrongen om nog eens goed te
kijken naar een rechtstreekse ontsluiting
op de Kanaalweg. Nadat deze studie is
uitgevoerd, vindt het college nog steeds
dat ontsluiting via het weggetje Het
Kieveen, Voorsterweg en Hoofdweg zou
moeten plaatsvinden.
De SGP-fractie vindt dat geen goed idee,
met het oog op de veiligheid en leefbaarheid van de buurtschap Veldhuizen. Een
ander argument is het feit dat breed is uitgesproken dat de toekomstige verkeersafwikkeling van het hele gebied bij voorkeur
via de Kanaalvariant zou moeten plaatsvinden. Het is dan nogal inconsequent om
het vrachtverkeer van Kieveen nu niet
rechtstreeks naar de Kanaalweg te sturen.
Hoewel de meeste fracties het met ons
eens waren, kozen de drie grootste fracties
PvdA, CDA en VVD (23 van de 39 stemmen) toch voor het collegevoorstel.
Evert Mulder

