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Caterplein. Vrijdagnacht. Het is erg

koud. Luidruchtig stappen vijf jonge-

ren af op de deur van een discotheek.

Drie meiden zijn bijna zomers uitge-

dost. Kort, strak, uitdagend. Twee van

hen zijn duidelijk jonger dan 16 jaar.

Ongehinderd passeren ze de portier.

Het uitgaansleven is in volle gang. Alcohol

vloeit rijkelijk. Jongeren proberen in gedrag

en gelach de aandacht van het andere

geslacht te trekken. Jongens dringen zich

op. Meisjes dagen uit.

De jeugd komt steeds jonger in aanraking

met seks, drank en drugs, blijkt uit lande-

lijk onderzoek. Deze trend gaat Apeldoorn

niet voorbij. Om daar meer zicht op te 

krijgen hebben SGP-fractievoorzitter Henk

van den Berge, CDA-fractievoorzitter

Ayhan Tonca en ChristenUnie-raadslid

Miep van der Zee onderzoek gedaan naar

deze problematiek.

,,Wij zijn gestart met het onderwerp sek-

sualisering, maar gaandeweg bleek dat er

een nauwe relatie bestaat tussen seksua-

lisering, uitgaan en alcohol- en drugs-

gebruik", aldus Van den Berge. ,,Uit ons

onderzoek blijkt dat veel jongens en meis-

jes op steeds jongere leeftijd seksuele

contacten hebben. Het speelt al bij 11- en

12-jarigen. Deze verschuivingen zie je

eveneens bij drank en drugs. Bovendien

neemt het alcoholgebruik toe. Wij schrok-

ken ook van het grensoverschrijdende

gedrag onder jongeren." 

De problemen zijn echter vaak niet of

moeilijk bespreekbaar. ,,Ouders geven

hun kinderen veel vrijheid, terwijl ze wel

zorgen hebben over hun gedrag. Maar de

ouders stellen de problemen nauwelijks

aan de orde, omdat ze niet weten hoe ze

ermee om moeten gaan. Ook op scholen

is de voorlichting vaak beperkt."

INDRINKEN

De drie raadsleden organiseerden vorige

maand een discussie in het stadhuis. Ruim

vijftig jongeren en ouderen, leerlingen en

leraren, bezoekers en politici bogen zich

onder leiding van de SGP-fractievoorzitter

over de problemen rond seksualisering en

uitgaan.

Er is niets nieuws onder de zon, menen

twee raadsleden van de PvdA en Leef-

baar Apeldoorn luchtig. Ook in hun jeugd

werden ze al geconfronteerd met een vrije

seksuele moraal. En daar is volgers hen

niets mis mee.

Bij de huidige seksualisering zijn er wel 

degelijk belangrijke verschillen met de

seksuele revolutie uit de jaren '60 en '70,

reageert een onderwijsmanager van ROC

Aventus. ,,Internet speelt daarbij een 

belangrijke rol." Bovendien consumeren 

jongeren op steeds jongere leeftijd alcohol.

,,De problemen zijn groter dan in mijn

jeugd."

SGP'er David van As valt hem bij. ,,In het

weekend zie je tegen middernacht jongeren

naar het Caterplein gaan, vaak duidelijk

met een grote slok op." Uit de verkenning

van de raadswerkgroep blijkt inderdaad dat

jongeren vaak eerst thuis flink indrinken,

omdat bier, wijn en breezers in uitgaans-

gelegenheden duur zijn. Jongeren geven

zelf aan dat er te veel wordt gedronken.

Dat leidt regelmatig tot ,,agressief en 

De christelijke partijen in Apeldoorn ma-

ken zich zorgen over de levensstijl van

jongeren. SGP-fractievoorzitter Henk

van den Berge licht de bezorgdheid toe.

,,Onze fractie heeft eind vorig jaar samen

met het CDA de problemen rond seksuali-

sering en uitgaan in de gemeenteraad

aangekaart. Daarop ontstond een stevige

discussie met D66 en GroenLinks. Deze

fracties zien helemaal geen probleem. Na

afloop verklaarde plaatsvervangend korps-

chef Dingstee van de politie dat er wel

degelijk uitwassen zijn."

Hoe hebben jullie dit probleem opgepakt?

,,Een raadswerkgroep van SGP, Christen-

Unie en CDA heeft gesprekken gevoerd

met welzijnswerkers, hulpverleners, politie

en mensen uit het onderwijs om een goed

beeld te krijgen van het fenomeen. En

natuurlijk met jongeren zelf. Verder hebben

we voor onze verkenning op een vrijdag-

nacht op het Caterplein op straat rondge-

keken en daar gesprekken gevoerd met

jongeren, agenten en horecaportiers."

Hoe ziet het Caterplein er ’s nachts uit?

,,Je treft een behoorlijk aantal aangescho-

ten en dronken jongeren aan. Ook jongens

en meisjes onder de 16 jaar, terwijl ze niet

eens in de uitgaansgelegenheden mogen

komen. Laat staan dat ze daar alcohol 

mogen drinken. Daar is dus geen goede

controle op. Er was zelfs een stevige

vechtpartij."

Met een notitie zijn we er niet.

,,Inderdaad. In onze gesprekken bleek dat

veel jongeren geen problemen hebben.

Maar als je er met jongens en meisjes

over doorpraat, blijken velen in hun omge-

ving jongeren te kennen die wel moeilijk-

heden hebben. Deze weten zich niet weer-

baar op te stellen. Ze laten zich verleiden

tot zaken waar ze later spijt van hebben. 

Daarom moeten we de problemen 

bespreekbaar maken richting ouders,

scholen, welzijnsinstellingen en jongeren-

organisaties. Sommige scholen besteden

soms wat aandacht aan seksualiteit,

andere niet of nauwelijks. Daarbij komt

seksualiteit vaak alleen in technische zin

aan de orde: hoe vrij je veilig? Terwijl de

emotionele kant nauwelijks wordt 

Zorgen over levensstijl jongeren

,,Iedereen bepaalt bij seksualiteit zelf wat goed  is’’

Vrijdagavond; jongeren trekken richting het Caterplein om uit te gaan. Foto: GtV
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seksueel hinderlijk" gedrag.

Voorlichting aan jongeren is belangrijk,

benadrukt biologiedocent Jaap Wilbrink

van de Fruytier Scholengemeenschap.

Niet alleen technische voorlichting, maar

vooral emotionele. ,,Hebben we respect

voor elkaar? Weten jongeren wat ze bij

een ander teweeg kunnen brengen?" 

Een verontwaardigde moeder onderstreept

dit. ,,Is het normaal als mijn dochter op

donderdagavond op de

Hoofdstraat wordt ingesloten

door een aantal jongens en

wordt betast?"

VIDEOCLIPS

Discussieleider Van den Ber-

ge stelt de invloed van video-

clips aan de orde. Jongeren

erkennen de ,,grote invloed"

van clips op de seksuele

moraal. ,,Je gaat denken dat

het normaal is wat je ziet. Er

zijn zat mensen die geen

grens kunnen stellen. Dan zie je soms dat

meisjes te ver gaan." 

VVD’er Van Diermen vraagt zich af wat de

overheid hiermee te maken heeft. ,,Pas op

voor betutteling." Hij ziet alleen een taak

voor ouders. Fruytier-leerling Frits Brouwer

raakt verbaal slaags met de VVD'er. ,,Clips

leiden in de praktijk tot excessen, aanran-

dingen en verkrachtingen. Is een overheid

er om de put te dempen vóórdat het kalf

verdronken is, of er na?" Hij laakt het

standpunt om de verantwoordelijkheid

aan jongeren zelf over te laten.

Verschillende jongeren wijzen erop dat zij

wel erg gemakkelijk aan drank kunnen ko-

men. ,,Bovendien schenken ze in discothe-

ken rustig door als je ladderzat bent." 

Maat houden is erg belangrijk, vindt plaats-

vervangend korpschef Dingstee van de 

politie. ,,Hersenen raken door overmatig

drankgebruik beschadigd. Voor de media

en de politiek is er nog erg veel te winnen."

REIN LEVEN

Biologiedocent Wilbrink kijkt met gemeng-

de gevoelens terug op het debat. ,,Het is

goed dat de gemeenteraad aandacht aan

deze ontwikkelingen schenkt.

De politiek heeft een zekere

verantwoordelijkheid voor de

samenleving."

Tegelijkertijd signaleert Wil-

brink een tamelijk laconieke

houding bij sommige frac-

ties. ,,Vanuit hun partijpolitie-

ke standpunten herkenbaar,

maar je kunt toch niet stellen

dat een jongere vrij moet kun-

nen experimenteren, zonder

de kwalijke consequenties

daarvan te overzien."

Het grote probleem achter de verseksua-

lisering is volgens de Fruytier-docent het

,,sterk individualistische redeneren", waar-

bij iedereen zelf bepaalt wat goed is. ,,We

moeten ons bewust worden welke invloed

dit heeft. Daar tegenover moeten we juist

sterker het tonen van respect voor de

ander benadrukken."

Seksualiteit is niet los verkrijgbaar, bena-

drukt de biologie-docent. ,,Het één worden

van man en vrouw is ten diepste een

afschaduwing van Christus en Zijn

gemeente. Als dit de leidraad is voor sek-

sualiteit, bewaart je dat voor verkeerde

gedachten, woorden en daden en wil je

juist rein leven."

Gerard ten Voorde

TER

KENNISNAME

Graag willen wij u via SGPost op de 

hoogte stellen van de politieke gang van

zaken in onze gemeente. Dat geldt zowel

voor de principiële als voor de meer

zakelijke onderwerpen. Wat is er in

Apeldoorn aan de hand? En wat is de

stellingname van de SGP? In dit nummer

kunt u daar het een en ander over lezen.

Als fractie proberen we de Bijbelse begin-

selen in de gemeenteraad naar voren te

brengen. Dat is belangrijk. De reformator

Calvijn wijst er duidelijk op dat de over-

heid moet handelen naar Gods Woord,

zo blijkt uit een bijdrage in deze SGPost.

Bij christenen moet het gaan om Woord

en daad. Daarom is het positief dat de

kerken het vrijwilligerswerk stimuleren.

Op de volgende twee bladzijden kunt u

lezen dat er op dat terrein allerlei initiatie-

ven zijn.

In deze uitgave komt ook het thema koop-

zondagen aan de orde. Heel jammer dat

steeds meer winkels op de eerste dag

van de week opengaan. Het is een goed

idee van verschillende kerken om een

brief aan de gemeente en de super-

markten te sturen, waarin vanuit de Bijbel

wordt gewezen op de bezwaren tegen de

zondagsopenstelling.

In dit nummer komen nog meer onder-

werpen aan de orde, maar wij kunnen

hier niet alles noemen. Neemt u het

alstublieft eens door.

Misschien denkt u: deze SGPost ziet er

anders uit. Dat klopt. We bieden u inder-

daad een vernieuwde uitgave aan. Niet

alleen de opmaak van de pagina's is aan-

gepast zodat ze beter leesbaar zijn, maar

ons blad is ook uitgebreid naar zestien

bladzijden. Een woord van dank aan

opmaker Martijn Stufken is zeker op zijn

plaats. 

Ook willen we de andere personen die

een belangrijke bijdrage leveren hartelijk

bedanken. Gerben van den Berge regelt

de advertenties en Gerard ten Voorde is

actief als redacteur en fotograaf. Ook de

adverteerders zijn van groot belang, want

vooral dankzij hen kunnen wij u SGPost

gratis aanbieden. Vergeet hen niet!

Met vriendelijke groeten,

Henk van den Berge

SGP-fractievoorzitter

d  is’’

besproken: hoe ga je om met de ander?"

Kan het gemeentebestuur hier iets doen?

,,Zeker. De gemeente verstrekt subsidie

aan jongerenorganisaties en welzijnsin-

stellingen. Zij kunnen de problematiek

bespreekbaar maken richting jongeren en

de ouders. We geven niet voor niets geld.

Ook in het overleg met scholen kan de

gemeente aandringen op een nadrukkelij-

ker bespreking van de problemen. Verder

moet de overheid bijvoorbeeld optreden

tegen uitgaansgelegenheden die jongeren

onder de 16 jaar gewoon toegang verle-

nen en hen bovendien drank verkopen."

Critici zijn bang voor betutteling.

,,Dat argument wordt al snel gebruikt door

bepaalde partijen. Wij vinden echter dat je

jongeren goed moet voorlichten en soms

tegen zichzelf moet beschermen. Dat kan

door bijvoorbeeld in gesprekken de vinger

bij de problemen te leggen. Er rust nu

vaak een taboe op het aan de orde stel-

len van deze problematiek."

Wat willen jullie uiteindelijk bereiken?

,,Het ideaal voor onze fractie is de naleving

van de Bijbelse beginselen. Ook als het

gaat om seksualiteit, drank en de manier

waarop jongeren met elkaar omgaan. Jam-

mer genoeg staat de maatschappelijke

werkelijkheid daar steeds verder van af.

Maar we moeten niet met de huidige trends

meegaan. Jongeren en ouderen behoren

eerbaar en integer met elkaar om te gaan."

Wilbrink



Ook kerken kunnen een rol spelen bij

de opzet en uitvoering van de Wet

Maatschappelijke Ondersteuning

(WMO) in Apeldoorn. Vorig jaar hebben

een aantal behoudende kerken en

geloofsgemeenschappen samen met

de NPV een diaconaal platform opge-

richt dat de naam Diaconia kreeg:

DIACONale samenwerking In Apeldoorn.

Diaconia is opgericht om nauwer betrok-

ken te zijn bij de gang van zaken rond de

vorig jaar ingevoerde Wet Maatschap-

pelijke Ondersteuning in Apeldoorn. Tot

dusver heeft de gemeente de WMO rela-

tief geruisloos ingevoerd. Er zijn nog geen

grote veranderingen merkbaar. Wel is het

zo dat een aantal zorgvragers kampt met

onzekerheid. Krijg ik nu een andere hulp-

verlener? Wat betekent het als ik gebruik

maak van een alfahulp? 

Een eerste conclusie is dat de gemeente

nog veel meer kan doen aan informatie-

verstrekking. Er zijn in de afgelopen maan-

den ook knelpunten gesignaleerd ten 

aanzien van de zorgverlening. Mensen

moesten soms lang wachten voordat 

professionele hulp beschikbaar kwam,

omdat er geen zorgverleners beschikbaar

waren. Diaconia wil proberen om in

samenspraak met de gemeente in dit

soort gevallen een oplossing te vinden.

Diaconia is een platform voor de samen-

werking tussen de vrijwilligersorganisaties

van verschillende kerken en gemeenten.

Ook vertegenwoordigt het platform de 

kerkelijke vrijwilligers in het overleg met de

gemeente Apeldoorn en de andere vrijwil-

ligersorganisaties. 

Diaconia participeert samen met andere

vrijwilligersorganisaties in Het Schakelpunt,

een centraal informatiepunt in Het Portaal

(bij de Deventerbrug) dat vanaf mei gaat

starten. Een hulpvrager wordt daar in 

contact gebracht met een vrijwilligers-

organisatie die hem of haar het beste kan

helpen.

Diaconia wil er ook voor zorgen dat de

diaconieën door de gemeente en andere

betrokken instellingen goed geïnformeerd

zijn over de WMO en over de daaraan

verbonden regels. Het is belangrijk dat

diaconieën op de hoogte zijn zodat zij hun

leden daarover kunnen informeren tijdens

huisbezoeken en hulpvragen.

Om goede contacten op te bouwen met

de politieke partijen, kerken en vrijwilligers-

organisaties in Apeldoorn geeft Diaconia

een nieuwsbrief uit waarbij men wordt

geïnformeerd over de verschillende acti-

viteiten. Geïnteresseerden kunnen 

zich opgeven voor deze nieuwsbrief bij

diaconia@solcon.nl. Waar mogelijk zal

Diaconia ook samenwerken met het Be-

raad van Kerken, een overlegplatform van

de PKN en de RK-kerken in Apeldoorn.

Mogelijke rol van kerken bij WMO in Apeldoorn
4

NPV en kerken richten Diaconia op

Om als kerken tot gezamenlijke stand-

punten te komen over het WMO-beleid

in Apeldoorn heeft Diaconia in januari

2008 een informatieavond belegd. Er is

toen ook gepraat over de mogelijke

betrokkenheid van de kerken bij de

WMO in Apeldoorn.

Op basis van deze discussie is begin

februari een inspraakreactie bij de ge-

meente neergelegd. Daarin wordt een

aantal suggesties gedaan:

- kerken betrekken bij wijkgericht werken 

en creëren van sociale ontmoetings-

punten;

- informatievoorziening via kerkelijke con-

tactpersonen stimuleren en faciliteren;

- ondersteuning van kerkelijk vrijwil-

ligerswerk;

- voorzieningen voor deelname aan 

kerkelijke activiteiten;

- beheer van Persoons Gebonden 

Budget.

WIJKGERICHT WERKEN

Kerken kunnen activiteiten ontplooien

die aanvullend zijn op het gemeentelijk

beleid zoals het bieden van ontmoe-

tingsgelegenheden in bepaalde wijken

en buurten. Deze zijn bedoeld om men-

sen in contact te brengen met Gods

Woord, maar ook om mensen uit hun

eenzaamheid te kunnen halen.

INFORMATIEVOORZIENING

Kerken kunnen een rol vervullen in de

informatievoorziening. Ambtsdragers berei-

ken tijdens huisbezoeken mensen die door

de burgerlijke gemeente niet worden

bereikt. Per kerkelijke gemeente kan een

contactpersoon (diaken) worden aangewe-

zen die zich verdiept in de regelgeving en

mogelijkheden van de WMO, zodat er

deskundig advies kan worden gegeven bij

huisbezoeken aan zorgvragers en mantel-

zorgers.

VRIJWILLIGERSWERK

Veel kerken beschikken over een actieve

eigen vrijwilligersorganisatie. Diaconia is

het overkoepelende netwerk van de ker-

kelijke vrijwilligersorganisaties en biedt

vrijwilligershulp aan allen die graag hulp

ontvangen van een vrijwilliger met een

christelijke achtergrond. Diaconia vervult

ook een actieve rol in het samenwerkings-

verband "Samen in de Informele Zorg" en

participeert in de initiatieven om de

Apeldoornse burger en met name de man-

telzorger te bereiken. De ambtsdragers in

de kerken komen tijdens hun huisbezoeken

in contact met mantelzorgers en kunnen

ook aan hen informatie doorgeven.

VERVOER

De gemeente is in de visie van de kerken

de eerstverantwoordelijke voor het bieden

van collectieve voorzieningen. Daarnaast

zorgen de kerken voor meer specifieke

zaken zoals kerktelefoon, vervoer naar

kerk, ge-meenteavonden en dergelijke

die deelname aan het maatschappelijk

verkeer mogelijk maken.

PGB

Voorzieningen voor mensen met een

handicap dienen door de gemeente te

worden geboden. De kerken kunnen

geen vangnet voor de gemeente zijn.

Wel kunnen de kerken hulp bieden bij

het beheren van een Persoons Gebon-

den Budget.

Henk ten Voorde

NPV - Belangenbehartiging

- kerken en politiek

Kerken die aan Diaconia deelnemen:

Gereformeerde Gemeente - Apeldoorn

Gereformeerde Gemeente - Beekbergen

Gereformeerde Gemeente in Nederland - Uddel

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt - Centrum

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt - De Maten

Evangelische Gemeente Berea - Heemgaard

Evangelische Gemeente Berea - Noord 

Hersteld Hervormde Kerk - Apeldoorn

Protestantse Kerk Nederland  - bijzondere wijk-

gemeente Eben-Haëzer - Apeldoorn

Nederlands Gereformeerde Kerk - Apeldoorn

Vergadering van Gelovigen - Apeldoorn
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De Wet Maatschappelijke Ondersteu-

ning (WMO) is een kans voor de kerken.

De overheid kleedde immers door de

invoering van de WMO vorig jaar de

huishoudelijke zorg uit. Kerken kunnen

weer diaconale zorg geven aan hun

gemeenteleden én aan buitenkerke-

lijken.

Een van de kerkelijke gemeenschappen

die een diakonale thuishulporganisatie in

het leven heeft geroepen, is de gerefor-

meerde gemeente van Beekbergen.

Evenals de zustergemeente in Apeldoorn

en de hervormd-gereformeerde Eben-

Haëzerkerk beschikt zij over een aantal

werklustige dames en heren die stevig

kunnen poetsen, maar ook in zijn voor

een goed gesprek.

,,Onze vrijwilligersorganisatie, “Draagt

elkanders lasten”, is eind 2005 van start

gegaan", vertelt coördinatrice Annemarie

Kerpel-ten Voorde in de gezellige huis-

kamer van familie De Jong in de

Apeldoornse wijk De Maten. ,,We

beschikken over zo'n 35 vrijwilligers, die

worden aangestuurd door twee coördina-

trices. ‘Draagt elkanders lasten’ valt onder

de diaconie van onze gemeente."

Qua werkzaamheden gaat het om vervoer

naar het ziekenhuis of revalidatiecentrum,

gezelligheidsbezoekjes aan oudere men-

sen of huishoudelijk werk, aldus mevrouw

Kerpel. ,,Denk maar aan het ontlasten

van de mantelzorgers van dementerende

ouderen, vaak de echtgenoot of echtge-

note. Maar ook het helpen van zwange-

ren. Uiteraard is vertrouwelijkheid heel

belangrijk. Je laat wel iemand in je huis."

ZWANGERSCHAP

Eric en Helèn de Jong profiteerden van de

hulp van de vrijwilligers van hun kerkelijke

gemeente. Zij waren reeds in het rijke

'bezit' van vijf jongens toen Helèn opnieuw

in verwachting raakte. ,,Vanwege de

zwangerschap van Rozemarijn moest ik

het in oktober 2006 heel rustig aandoen",

vertelt Helèn. ,,Ik moest absolute bedrust

houden om haar niet kwijt te raken."

Eric en Helèn ondervonden aan den lijve

dat de WMO een versobering was van de

thuiszorg. Eric: ,,Bij de zwangerschap van

Geert, in 2004, waren met 27 weken de

vliezen gebroken. Een dag later hadden we

hulp in huis. Nu was het wel even anders."

Helèn: ,,Dramatisch zelfs. We dienden

een aanvraag in bij de Commissie indica-

tiestelling zorg, het CIZ. We kregen niets.

Eric moest gewoon het huishouden erbij

doen, naast zijn baan."

Annemarie Kerpel kreeg er lucht van en

bood namens Draagt elkanders lasten

hulp aan. Dat pakte het echtpaar De Jong,

met hun drukke gezin, met beide handen

aan. Ze kregen vanuit hun gemeente diver-

se keren voedsel aangeboden, variërend

van erwtensoep en extra gekookte prakjes

tot en met nasi en een overheerlijke oven-

schotel. Ook kwamen vier verschillende

vrijwilligers vanuit de gemeente over de

vloer.

Anne-Marie Wilbrink-van Klaveren was

een van hen. Waarom zij zich opgaf voor

de diakonale thuiszorg? Ze kleurt licht. ,,Ik

zie het toch wel als een Bijbelse opdracht.

De tekst Draagt elkanders lasten gaat ver-

der met ,,en vervult alzo de wet van Chris-

tus. Daarnaast geeft het me veel voldoe-

ning. Door de hulp blijf je niet tot je eigen

huishouden beperkt." Anne-Marie was

vroeger kraamverzorgster en weet

zodoende van aanpakken. ,,En het klikte

goed", constateert Helèn met voldoening.

PER GRATIE OPPAS

Toen Helèn in december 2006 in het zie-

kenhuis moest worden opgenomen, deed

Eric opnieuw een beroep op het CIZ, om

oppas te krijgen. ,,Ze zeiden: Nou, jullie

hebben het allemaal goed voor elkaar

met die hulp; wij geven geen oppas. Laat

jullie kinderen maar naar de kinderopvang

komen. Maar de taxi die ze daar naartoe

zou brengen, zou bij huis staan, terwijl de

kinderen vanaf school eerst een drukke

weg moeten oversteken om naar huis te

komen. Ze hadden ook nog een maaltijd-

service en dergelijke. We hebben alles op

een rijtje gezet: we zouden zo'n 1500 euro

per maand zijn kwijt geweest aan buiten-

schoolse opvang en de maaltijdservice."

Anne-Marie Wilbrink: ,,De samenleving is

gebaseerd op het hebben van twee à drie

kinderen." Uiteindelijk kreeg echtpaar De

Jong per gratie oppas thuis.

Ondertussen viel het de buurt, wel op hoe

goed het sociale vangnet van echtpaar

De Jong was. ,,Dat zoiets nog bestaat

tegenwoordig", kregen ze te horen.

Eric en Helèn zijn dan ook dankbaar voor

alle hulp die ze van hun kerkelijke gemeen-

te kregen. ,,Dat voelt als een warme jas.

Een vrouw hier uit de buurt is depressief.

Zij krijgt helemaal geen hulp. Dat betekent

dat ze binnenkort mogelijk wordt opgeno-

men. Die WMO is een regelrechte ramp",

aldus Helèn. Eric: ,,De WMO gedraagt

zich als de Leviet in de gelijkenis van de

barmhartige Samaritaan."

Mevrouw Kerpel, richt Draagt elkanders

lasten zich ook op diaconale zorg buiten

de gemeente, zoals familie De Jong's

buurvrouw?

Coördinatrice Kerpel reageert terughou-

dend. ,,We kijken wat er op onze weg

komt. Als er een hulpvraag van buiten de

kerk op die weg wordt geplaatst, zeggen

we geen "nee". We hebben inderdaad al

eens hulp aan een persoon in Beekbergen

die niet tot onze gemeente behoort, gebo-

den. Ook hebben we het aangeboden aan

een echtpaar in de buurt van de kerk van

wie de vrouw ernstig ziek is. We hebben

echter niet voldoende mensen om iedereen

te helpen. Het moet dus wel echt op onze

weg komen."

Gijsbert Wolvers

Het vrijwilligerswerk vanuit de kerk is bij de familie De Jong goed bevallen. Op de

foto zitten v.l.n.r. Annemarie Kerpel, Helèn de Jong met haar dochter en Anne-Marie

Wilbrink. Staand Eric de Jong.

,,Vrijwilligershulp voelt als een warme jas"
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Jarenlang heeft Apeldoorn flink geld

verdiend met het opkopen van land-

bouwgrond en het uitgeven van bouw-

kavels voor zowel huizenbouw als kan-

toren en bedrijven. Het ziet er echter

naar uit dat er een einde komt aan

deze inkomstenbron als Zuidbroek en

Zonnehoeve zijn volgebouwd. Dat

betekent dat de broekriem moet wor-

den aangehaald en dat de gemeente

een andere rol moet gaan spelen in de

ruimtelijke ontwikkeling.

De komende jaren, ongeveer vanaf 2013,

zal er wat de ruimtelijke ontwikkeling

betreft een omslag plaatsvinden van uit-

breiden naar inbreiden. Inbreidingslocaties

zijn vaak oude bedrijfsterreinen, die wor-

den herontwikkeld als woonlocaties.

Voorbeelden daarvan zijn de stationsom-

geving, de Sparta-locatie (Willem

Alexanderlaan) en de Nuon-locatie aan

de Oude Beekbergerweg. En een heel

grote, die nog wacht, is de Kanaalzone.

Vaak zijn deze locaties niet in eigendom

van de gemeente, maar worden ze opge-

kocht door projectontwikkelaars. Zo kán

de gemeente daar ook niet aan verdie-

nen. Daarbij komt dat oude bedrijfspan-

den moeten worden afgebroken en dat

veelal een deel van de grond is verontrei-

nigd, zodat deze moet worden gesaneerd.

Dit brengt zoveel extra kosten met zich

mee dat ook de projectontwikkelaars hun

best moeten doen om nog een redelijk be-

drag aan de ontwikkeling over te houden. 

Als de financiële plaatjes van alle gemeen-

telijke ontwikkelingsplannen tot 2025 (dus

zowel concreet als vaag) bij elkaar wor-

den opgeteld, wordt een tekort zichtbaar

van rond de 200 miljoen euro. De groot-

ste tekorten zitten daarbij in de

Kanaalzone en de binnenstad. De proble-

men ontstaan nog niet de komende vijf

jaar, maar de gemeenteraad en het colle-

ge zijn wel nu al begonnen om gezamen-

lijk een strategie uit te zetten om deze

problemen het hoofd te kunnen bieden.

Deze strategie omvat onder andere de

volgende maatregelen:

- De gemeente zal een minder actieve 

grondpolitiek gaan voeren. Dus niet 

meer zelf actief grond opkopen (en met 

verlies verkopen), maar het initiatief 

overlaten aan de markt (projectontwik-

kelaars en woningbouwverenigingen). 

De gemeente gaat dus meer een facili-

taire, dienstverlenende rol spelen. De 

gemeente loopt daarmee minder risico's.

- De gemeente zal, meer dan tot nog toe,

pas overgaan tot ontwikkeling van be-

paalde projecten als ook andere overhe-

den bereid zijn om daar geld in te steken.

Het gaat dan vooral om de provincie, 

het Rijk en Europa. We gaan dus meer 

lobbyen en zoeken naar subsidiepotten.

- We moeten misschien onze ambities op

bepaalde punten iets naar beneden bij

stellen. Door een opeenstapeling van 

ambities (duurzaam, energiezuinig, veel

groen, enzovoort) stijgen de bouwkosten

fors. Afgesproken is om per project te 

bekijken of op één van de ambities wat 

kan worden ingeleverd, zonder dat we 

op totaalkwaliteit inleveren.

- Verder zullen we als gemeente meer 

en meer een deel van de kosten voor 

de aanleg van de openbare ruimte 

doorberekenen aan de projectontwikke-

laars. De nieuwe Wet op de Ruimtelijke

Ordening maakt dat mogelijk.

- We zullen de woningbouwverenigingen 

niet meer altijd grond onder de prijs ver-

kopen ten behoeve van sociale woning-

bouw. Op termijn zullen ook zij markt-

conforme grondprijzen moeten gaan 

betalen. Uiteraard mag dit niet leiden 

tot minder sociale woningbouw.

Evert Mulder

Melkkoe van gemeente droogt op 
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De Dekamarkt aan de Vlijtseweg was de

eerste supermarkt die gebruik maakte

van een trucje om iedere zondag open

te zijn. Inmiddels doen ook andere

supers dat. Kerken tekenen protest

aan tegen deze handelwijze.

Sinds eind vorig jaar is de Dekamarkt aan

de Vlijtseweg iedere zondag open. De

supermarkt kreeg hier toestemming voor,

omdat hij zich op zondag "avondwinkel"

ging noemen. In de regels van de gemeen-

te staat namelijk dat maximaal tien

avondwinkels die hoofdzakelijk eet- en

drinkwaren verkopen op zondag open

mogen zijn, van vier uur 's middags tot

tien uur 's avonds. Deze bepaling was

niet bedoeld voor supermarkten, maar

aangezien er geen duidelijke definitie van

het begrip "avondwinkel" is, kon de ver-

gunning aan de Dekamarkt niet worden

geweigerd. 

NIEUWE AANVRAGEN

Tot dan toe was er slechts één winkel die

een vergunning voor zondagsopening had,

namelijk de 'echte' avondwinkel aan de

Asselsestraat. Toen de openstelling van

de Dekamarkt op zondag in de publiciteit

kwam, dienden ook andere supermarkten

een aanvraag in. Er waren op dat moment

nog acht vergunningen te vergeven. 

Om te voorkomen dat deze winkels een

permanente vergunning zouden krijgen,

hebben CDA, ChristenUnie en SGP het

initiatief genomen om te gaan zoeken

naar een mogelijkheid om het gat in de

regelgeving te dichten. Het was juridisch

niet mogelijk om dat in één keer te doen.

Daarom is voorgesteld om de ontheffing

bij nieuwe aanvragen alleen tijdelijk -voor

een jaar- te verlenen. In dat jaar moet de

regeling worden aangepast, zodat het niet

meer mogelijk is dat supermarkten elke

zondag open zijn. Een voorstel daartoe

kreeg de steun van een ruime raadsmeer-

derheid.

Jammer genoeg hebben ook zeven ande-

re supermarkten een tijdelijke vergunning

voor zondagsopenstelling aangevraagd.

Deze zijn inmiddels verleend. Het gaat

om vijf zaken van Albert Heijn en de win-

kels van Dirk van den Broek in Het Fort

en de Plusmarkt aan het Musketiersveld

in De Maten. De tiende vergunning zal

naar een van de andere supermarkten

van Dekamarkt gaan.

VERDRIET EN ZORG

Inmiddels hebben verschillende kerken

,,ernstig bezwaar" aangetekend tegen de

zondagsopenstelling. Op initiatief van de

gereformeerde gemeente in Apeldoorn is

er een brief gestuurd naar de gemeente

en de betrokken winkels.

De kerken benadrukken het belang van

de naleving van het vierde gebod van de

Wet des Heeren: ,,Uw voornemen doet

ons verdriet en vervult ons ook met zorg.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij de zondag

moeten besteden tot eer van God. Maar

ook dat dit gebod heilzaam is voor onze

inwoners als een dag van rust en bezin-

ning. De zondagsopenstelling van uw

vestiging achten wij een ernstige zonde

tegen de Heere God en tevens een open-

lijke aanstoot van onze inwoners, die

Gods dag willen eerbiedigen. Wij willen u

mede namens hen vriendelijk, doch drin-

gend verzoeken om niet over te gaan tot

openstelling op zondag."

Ook in de kerkbode van de Apeldoornse

gereformeerde gemeente zal de kerken-

raad de zondagsopenstelling aan de orde

stellen, aldus diaken W. van der Schoor.

,,Wij willen onze leden erop wijzen dat het

belangrijk is dat ze de manager van hun

'eigen' supermarkt laten weten dat ze

moeite met de zondagsopening hebben."

De SGP-fractie vindt het van groot belang

dat christenen hun bezwaren naar voren

brengen. In de gemeenteraad zal de frac-

tie samen met andere partijen proberen

het gat in de gemeentelijke regelgeving te

dichten, zodat hopelijk de tijdelijke ver-

gunningen kunnen worden teruggedraaid.

Henk van den Berge

Protest kerken tegen zondagsopening supers

Kerken hebben

protest aangete-

kend tegen de

zondagsopening

van supermarkten.

Foto: GtV

De financiële perspectieven voor de

gemeente zijn somber. Er moet 4,2 

miljoen euro worden bezuinigd. De

politieke partijen konden daartoe voor-

stellen doen.

Apeldoorn heeft de komende jaren min-

der geld te besteden. De uitkeringen van

het Rijk aan de gemeenten staan onder

druk, terwijl de miljoeneninkomsten van

het gemeentelijk grondbedrijf de komen-

de jaren fors teruglopen (zie pag. 6).

In 2012 moet er ruim vier miljoen euro

zijn bezuinigd. In de binnenkort te ver-

schijnen Voorjaarsnota zal het college

met voorstellen komen. In februari gaven

de politieke partijen globaal al aan waar

er kan worden bezuinigd, zodat het colle-

ge hier rekening mee kan houden bij het

opstellen van de Voorjaarsnota.

In de raadsvergadering van februari bleek

dat er voor verschillende voorstellen al

een meerderheid bestaat. Het ging daar-

bij onder andere om openbare orde,

onderhoud wegen, huisvesting openbaar

onderwijs en schuldhulpverlening.

Opvallend was dat een grote raadsmeer-

derheid tegen bezuinigingen bij sport en

culturele instellingen als Orpheus, CODA

en Gigant is. Het is zelfs de bedoeling dat

het verlies lijdende Orpheus jaarlijks een

extra subsidie krijgt van ruim een miljoen

euro. Het kan verkeren. 

De bezuinigingsvoorstellen van de SGP

richtten zich vooral op inkrimping van be-

paalde delen van het ambtelijke apparaat,

sport en cultuur. Onze fractie vindt dat de

overheid zich moet richten op kerntaken

als veiligheid, sociaal beleid, milieu, onder-

wijs en onderhoud openbare ruimte. Om

op die terreinen meer te kunnen doen, wil

onze fractie zelfs meer bezuinigen. Hier-

door komt er geld beschikbaar voor onder

meer de aanpak van overlast, uitbreiding

minimabeleid en speelvoorzieningen.

Gemeente moet 4,2 miljoen bezuinigen



8

Al jaren wordt er over gesproken. Het

Brinkpark, nu een parkeerplaats, moet

weer een park worden met een stromen-

de grift er doorheen. Maar nog steeds

staan er auto's geparkeerd. Inmiddels

liggen de tekeningen klaar voor een

park met een parkeergarage eronder.

Er is echter nog niet voldoende geld.

De parkeerplaatsen in het Brinkpark wor-

den zaterdags gebruikt door het winkelend

publiek. Door de week staan er vooral

auto's van werknemers van het Kadaster,

die in de Brinklaanflat gehuisvest zijn. Het

Kadaster kocht een groot aantal parkeer-

vergunningen van de gemeente toen het

zich daar vestigde. Toen de gemeente ver-

volgens van het Brinkpark weer een park

wilde maken, kwam het Kadaster dan ook

in het geweer en hield de gemeente aan

de eerder gemaakte afspraken.

Vanaf dat moment zoekt de gemeente naar

mogelijkheden om het parkeren onder-

gronds te brengen en op het maaiveld weer

een park aan te leggen. Ook de Grift moet

als vanouds door het park gaan stromen.

Een naam is er ook al voor het nieuwe

park: het Catharina Amaliapark.

De parkeergarage zal bestaan uit twee

verdiepingen met elk 120 plaatsen. In het

midden blijft een deel van het dak open,

zodat er daglicht binnen kan komen, ter

verhoging van de sociale veiligheid.

Het grote knelpunt is de financiering. Die

is nog niet helemaal rond. Van de 9,5 

miljoen euro voor de garage gaat het

Kadaster de helft betalen, in ruil voor ve-

rtig jaar gratis parkeren. De rest moet de

gemeente neertellen. Er wordt nog wel

een miljoen subsidie verwacht, maar zeker

is dat nog niet. En de aanleg van het park

kost ook nog eens 2,7 miljoen euro.

De SGP vindt het een mooi plan en vindt

ook dat het tijd wordt dat het park wordt

aangelegd. We hebben echter geen goed

gevoel bij de financiële paragraaf. De

begroting is nog niet sluitend; er ontbreekt

0,5 miljoen euro en de subsidies zijn nog

niet zeker. De meerderheid van de raad,

inclusief de SGP, heeft daarom de wethou-

der toestemming en budget gegeven om

de plannen verder uit te werken en bestek-

gereed te maken. Maar voor een definitief

"ja" moet de wethouder terugkomen met

een sluitende begroting.

Evert Mulder

Op de plaats van

het Brinkpark moet

een echt park

komen met eron-

der een parkeer-

garage

Foto: GtV

Catharina Amaliapark stapje dichterbij 
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Hij woont van jongsaf in Uddel.

,,De rust van bossen en weilan-

den is bijzonder." Sander Kok,

24, getrouwd, vader van een

dochter, redacteur van het SGP-

jongerenblad Klik en bestuurslid

van de kiesvereniging in Uddel

en de landelijke SGP-Jongeren.

Wat voer je overdag uit?

,,Ik werk als relatiebeheerder bij Van

Lienden & Kooistra Accountants in

Barneveld. Wil je het adres?"

Wat is de mooiste plek in Apeldoorn?

,,De Grote Kerk. Pontificaal in het cen-

trum staat het huis van God. Temidden

van een bijna onchristelijke stad ben ik

erg blij dat dat nog zichtbaar is."

Uddel. Twee positieve en twee negatieve

punten.

,,Positief: de gemeenschapszin. Je merkt

dat mensen elkaar willen helpen. De band

met het Koninklijk Huis spreekt mij ook

erg aan. Koningin Wilhelmina en prinses

Juliana bezochten ons dorp regelmatig.

En negatief: Geruchten gaan snel... En

zwemmen in het Uddelermeer is er

helaas niet meer bij."

Heeft Apeldoorn genoeg oog voor

Uddel?

,,Lastig te beoordelen. Elk dorp en

elke wijk wil meer aandacht. Je

merkt bij bepaalde partijen wel dat

zij de stad voorrang geven boven

de dorpen. Gelukkig denkt de SGP

daar genuanceerder over."

Waar erger je je het meest aan in

Apeldoorn?

,,Aan het idee dat Apeldoorn een

echte stad wil zijn, met een grote

schouwburg en een Omnisportcen-

trum. Bij die zaken frons ik mijn

wenkbrauwen. Wat mij betreft blijft

Apeldoorn een groot dorp, met oog

voor de christelijke traditie."

Op welk ministerie zou je graag de

scepter zwaaien?

,,Jeugd en Gezin. Wie de jeugd

heeft, heeft de toekomst. Goede

opvoeding en het aanpakken van

misstanden zijn van groot belang

voor onze samenleving. Straks zijn

deze jongeren onze nieuwe politici."

Welke politieke discussie boeit je

het meest?

,,Op dit moment de discussie over

de grondrechten. Is artikel 1 van de 

Grondwet nu echt een superartikel? Dan

moeten wij, scholen, kerken, SGP vre-

zen."

Wat zou je als minister-president het eer-

ste doen?

,,De eredienst bijwonen om te bidden om

Gods hulp. Zonder Zijn zegen lukt het

nooit."

Wat is je beste oneliner?

,,Houd elkaar vast."

Wat is het beste advies dat je ooit hebt

gekregen?

,,Wordt lid van de SGP. Nog geen

moment spijt van gehad."

Wie is je grote politieke voorbeeld?

,,Ik heb niet één groot politiek voorbeeld.

Als ik terug ga in de tijd kom ik uit bij

Guido de Brès en Groen van Prinsterer."

Balkenende of Rouvoet?

,,Balkenende. Hoewel ik het erg

jammer vind dat zijn christen-zijn

beperkt zichtbaar is, heb ik veel

respect voor deze politicus, die

ondanks alle kritiek zichzelf blijft."

Wilders of Verdonk?

,,Geen van beiden. Ook al deel ik

op bepaalde punten hun visie, hun stijl is

niet de mijne."

Van der Vlies of Van der Staaij?

,,Laat ik het op z'n accountants verwoor-

den: dat hangt er van af. Ik heb groot res-

pect voor Van der Vlies, zijn ervaring en

bewogenheid. Van der Staaij is een uitste-

kende tweede. Hij heeft gedegen kennis

van zaken en laat ook duidelijk blijken uit

welke bron hij spreekt."

Van den Berge of Mulder?

,,Haha, dat zou je wel willen weten, hè?

Laat ik het politiek verwoorden: Het voor-

deel van een tweemansfractie is dat je

twee mensen mag leveren. Dus beiden."

Met welke Nederlander heb je medelijden?

,,Met de kinderen van GroenLinks-fractie-

voorzitter Femke Halsema. Hun moeder

wil namelijk dat alle moeders buitenshuis

werken. Zij gunt kinderen blijkbaar

geen moeder die op hen wacht na

schooltijd."

Welke Bijbelse figuur spreekt je het

meest aan?

,,Salomo. Zijn wijsheid, zijn liefde

tot God en zijn voorbede voor het

volk. Lees zijn gebed bij de in-

wijding van de tempel. Hij wist van

Wie alleen zegen te verwachten 

is."

Waaraan zou je een meditatie in

De Banier wijden?

,,Aan Esther 4 vers 14. Daar lezen

we dat Mordechai aan Esther vraagt

of ze naar de koning wil gaan. Hij

geeft duidelijk aan dat de verlossing

van Israël niet van Esther afhangt.

Vrij vertaald: Als jij niet gaat, zal de

verlossing van Israël wel op een

andere manier komen.

Anderzijds roept hij de vraag op of

de Heere Esther juist koningin

gemaakt heeft om bij de koning te

pleiten voor het volk Israël. 

Laten we ons bij alles afvragen:

Welke bedoeling heeft de Heere

ermee?"

Gerard ten Voorde

AAN DE TAND

GEVOELD

Sander
Kok

,,Medelijden met 

de kinderen van 

Femke Halsema’’
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Is er nog toekomst voor de staat Israël, die nu nu bijna 60

jaar geleden gesticht werd? We lezen in de media veel

over de dreigingen van een nieuwe oorlog en aanslagen.

Maar hoe staat het met ontwikkelingen op economisch en

godsdienstig gebied? Tijd voor een SGP-jongeren-debat!

In verband met het 60-jarig jubileum van de staat Israël hopen

de SGP-jongeren van Apeldoorn e.o. een debatavond te

organiseren. Een aantal deskundigen is gevraagd om vanuit

hun organisatie de verwachtingen van 60 jaar geleden, de hui-

dige situatie en de verwachtingen voor de komende 60 jaar

weer te geven.

Sprekers zijn hoofdrabbijn Benyomin Jacobs en SGP-

Europarlementariër Bas Belder. Er zal ook worden inge-

gaan op het recente Israël-rapport van de Protestantse Kerk in

Nederland.

Na de pauze hopen deze sprekers met elkaar, maar ook met

het publiek, in debat te gaan onder leiding van Midden-

Oostenjournalist Richard Donk.

Wanneer: D.V. donderdag 29 mei 

Waar: Aula sg. Jacobus Fruytier te Apeldoorn

Tijd: Aanvang 20.00 uur

De toegang is gratis en iedereen is welkom! Na afloop is er

gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drank-

je nog even informeel bij te praten.

Nog eens 60 jaar Israël?



Vergaderen en vergaderen. Zo gaat dat

op het stadhuis. Maar deze keer ging

het anders. Op initiatief van het Plat-

form gehandicapten Apeldoorn was de

toegankelijkheid van het nieuwe trein-

en busstation op de agenda geplaatst.

De raadsleden en fractievolgers deden

echter eerst een praktische oefening.

De opdracht luidde: Verplaats je in de

huid van een blinde of slechtziende en

probeer vanuit het stadhuis het bus- of

treinstation te bereiken.

Het was best spannend die donderdag-

middag. Raadsleden, ambtenaren en ver-

tegenwoordigers van diverse instellingen

verzamelden zich in het stadhuis.

Uitgerust met een bril waardoor je juist

niets kon zien en met een blindengeleide

stok kreeg ik de opdracht om het stations-

gebied te bereiken.

Nou, daar sta je dan. Weliswaar kreeg ik

een 'ziende' begeleider, maar toch... De

kamer uit en de gang door naar buiten

ging nog wel. Maar de wenteltrap af naar

het Marktplein viel goed tegen. Ik voelde

me echt gehandicapt. Na nog geen 200

meter te hebben afgelegd kreeg ik al diep

respect voor al die mensen die met een

visuele handicap op straat hun weg moeten

zien te vinden. Paaltjes, verkeersborden 

en schots en scheef geparkeerde fietsen

op het trottoir zorgden voor vele pro-

blemen.

ROLSTOEL

Uiteindelijk wist ik na veel moeite het sta-

tionsgebied te bereiken. Maar o help,

daar ontbraken soms zo maar de geleide

stroken waardoor je echt niet wist of je nu

rechtdoor moest dan wel rechtsaf moest

slaan.

Maar niet alleen slechtzienden hadden

problemen. Ook mensen die op een rol-

stoel waren aangewezen, hadden het

moeilijk. Het bleek bijvoorbeeld dat de

hellingen in de tunnel onder het spoor

moeilijk te nemen waren. Hoewel ze vol-

gens de normen waren aangelegd, bleek

toch dat de hellingbaan te lang was. 

Zo waren er een heleboel kleine en grote

onvolkomenheden die voor bijna 

onoverkoombare hindernissen zorgden. 

SNEL AAN DE SLAG

's Avonds toch maar daarover vergaderen.

Maar nu niet vanuit een theoretische invals-

hoek, maar juist vanuit onze ervaringen. 

Gelukkig had het deskundige Apeldoorn-

se instituut Loo Erf al een uitgebreid rap-

port met knelpunten opgesteld. Daaruit

bleek dat soms met eenvoudige middelen

al heel goede verbeteringen kunnen wor-

den aangebracht die niet eens veel geld

hoeven te kosten.

Daarom was ik het niet eens met een

voorstel van een raadslid om eerst een

bouwtechnisch bureau in te schakelen dat

alle problemen nog eens in kaart zou

moeten brengen. De SGP vindt dat we

met het rapport van Loo Erf snel aan de

slag moeten. De gemeente moet op korte

termijn proberen een aantal praktische

knelpunten op te lossen. Tevens heb ik

voorgesteld te onderzoeken of het moge-

lijk is bij afgifte van een bouwvergunning

een toegankelijkheidstoets op te nemen.

De wethouder beloofde met een aantal

maanden aan te geven op welke punten

het station en directe omgeving beter toe-

gankelijk kunnen worden gemaakt.

Hans Leune
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SGP’er Hans

Leune (midden)

test samen met

andere politici het

stationsgebied op

toegankelijkheid

voor blinden.

Foto: Bob Bakker, (ook

de hoofdfoto op de 

voorpagina)

Het aanstootgevende ”boomsieraad”

komt er. Het college van burgemeester

en wethouders wijst de bezwaren van

SGP en ChristenUnie van de hand.

Eind vorig jaar stelden de twee christe-

lijke partijen kritische vragen aan het col-

lege over de plaatsing van een roestvrij-

stalen kunstwerk dat bestaat uit een net

met vrouwelijke borsten en mannelijke

geslachtsdelen in het Sprengenpark. De

gemeente wil dit ophangen aan een 

boomtak schuin tegenover het Belasting-

kantoor.

SGP en CU zijn tegen de plaatsing van

het kunstwerk, dat 45.000 euro kost. De

Bijbel leert ons respect voor het mense-

lijk lichaam. Het tonen van geslachts-

delen in de openbare ruimte valt daar

buiten. Het kunstwerk zal bovendien door

een aanzienlijk deel van de Apeldoornse

bevolking als aanstootgevend worden

ervaren en is gevoelig voor vandalisme,

aldus de beide partijen. 

Het college is het daar niet mee eens. In

de beantwoording stelt B&W dat het

”boomsieraad” ,,geen pornografisch

object" is en dat het ,,integer" is verbeeld.

Hoewel ook de wijkraad Orden tegen is,

meent het college dat het kunstwerk niet

aanstootgevend is voor een aanzienlijk

deel van de bevolking. Bovendien is het

criterium "aanstootgevendheid" volgens

B&W op zich geen reden om geen toe-

stemming tot plaatsing te geven. ,,Kunst

hoeft niet altijd een beroep te doen op

gevoelens van schoonheid, maar mag

ook stemmen tot nadenken en de nieuws-

gierigheid opwekken."

Dat laatste vindt de SGP ook. Er zijn 

echter ook ethische grenzen, maar daar-

over blijft het college in de beantwoording

jammer genoeg erg vaag, terwijl daar

juist bij kunst in de openbare ruimte naar

moet worden gekeken. Onze fractie vindt

de reactie van het college dan ook teleur-

stellend. Er wordt geen rekening gehou-

den met de Bijbelse beginselen om eer-

baar en kuis met afbeeldingen van het

menselijk lichaam om te gaan.

De gevoeligheid voor vandalisme valt vol-

gens B&W wel mee, omdat het roestvrij-

stalen kunstwerk van pakweg een meter

bij zestig centimeter tegen een stootje kan.

Bovendien zal het hoog in een boom

worden gehangen, waarbij er voor zal

worden gezorgd dat het onbereikbaar is

voor klimmers. Tja, hopelijk hangt het

dan in ieder geval zo hoog dat niemand

het kan zien.

Toch plaatsing van aanstootgevend ”boomsieraad” 

Station niet goed bereikbaar voor gehandicapten
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In 2002 is de zogenaamde woonvisie

vastgesteld voor in principe tien jaar.

Halverwege blijkt het echter nodig om

deze visie op een aantal punten te her-

zien. Vooral de zorg over onvoldoende

goedkope huur- en koopwoningen en

de lange wachttijden voor woningzoe-

kenden maken dit nodig.

In algemene zin is de visie op wonen in

Apeldoorn niet veranderd ten opzichte van

2002. Ontwikkelingen in de laatste jaren

zorgen er wel voor dat de visie tussentijds

op een aantal punten wordt bijgesteld. De

SGP staat daar volledig achter.

Als starter op de woningmarkt is het gezien

de huidige prijzen niet eenvoudig om een

huis te kopen. De meeste starters zijn

dan ook aangewezen op een huurwoning.

En daarvoor zijn de wachttijden lang.

Voor een deel komt dit doordat er in

Zevenhuizen is begonnen met het slopen

van een aantal flats, voordat de vervan-

gende nieuwbouw in Zuidbroek klaar is.

Daarnaast is een knelpunt dat veel men-

sen 'goedkoop' blijven wonen in een soci-

ale huurwoning, terwijl ze financieel door

zouden kunnen schuiven naar een duur-

dere huurwoning of naar een koopwoning.

Er komen dus maar mondjesmaat goed-

kope huurwoningen vrij voor mensen die

op de wachtlijst staan. 

Geprobeerd zal worden om mensen actief

te stimuleren om 'duurder' te gaan wonen

als ze dat kunnen betalen. Ook worden

huurwoningen te koop aangeboden aan

huurders die willen blijven wonen op hun

vertrouwde plekje. De woningbouwvereni-

gingen krijgen zodoende geld beschikbaar

voor het kopen of bouwen van andere

goedkope huurwoningen voor de doel-

groep.

Daarnaast gaat de gemeente, samen met

de woningbouwverenigingen, werken aan

het dichten van het gat tussen huur en

koop. De woningbouwverenigingen zullen

steeds vaker tussenvormen aanbieden,

waarbij men bijvoorbeeld het huis koopt en

de grond huurt (pacht), of waarbij men de

buitenkant van het huis huurt en de binnen-

kant koopt (en dus ook zelf onderhoudt). 

Tijdens de discussie in de raad heeft de

SGP specifiek aandacht gevraagd voor

starters op de woningmarkt, die op dit

moment helemaal geen woning hebben.

Deze groep moet bij de verdeling van

woonruimte voorrang krijgen boven dege-

nen die al een dak boven hun hoofd heb-

ben en op zoek zijn naar iets anders of

iets beters.

Visie op wonen herzien

In december zag het er al naar uit dat

de meerderheid van de raad in zou

stemmen met een onderzoek naar de

mogelijkheden van een AGOVV-stadion

in Apeldoorn-Zuid. Uiteindelijk stemde

alleen de SGP tegen.

De raad werd gevraagd of onderzocht

mocht worden wat de mogelijkheden zijn

om een voetbalstadion te realiseren op

het toekomstige industrieterrein Apeldoorn-

Zuid. Tevens werd gevraagd om toestem-

ming om de tijdelijke vergunningen van

AGOVV in Berg en Bos met 5 jaar te ver-

lengen. Tijdens de politieke markt werd er

door diverse partijen nog stevig gesputterd.

De PvdA wilde geen samenwerkingsover-

eenkomst. GroenLinks diende een amen-

dement in om pas aan de verlenging van

de vergunningen te beginnen na een dui-

delijk verzoek van AGOVV.

Gemeentebelangen wilde in feite helemaal

niet praten, omdat de wijkraden de stukken

niet op tijd hadden gekregen. Uiteindelijk

stemden alle fracties in met de ongewijzig-

de plannen. Alleen de SGP bleef vinden dat

AGOVV eerst een compleet plan moet 

indienen (dus inclusief bijkomende zaken

als het casino en gaming centre), en

stemde als enige tegen. Wordt vervolgd.

SGP tegen onderzoek

AGOVV-stadion 

Mee naar Brussel!?
Ook dit jaar gaan we weer op stap. SGP'ers uit Apeldoorn,

Beekbergen en Uddel kunnen een kijkje nemen in Brussel.

We willen het Europees Parlement bezoeken en daar ook

een plenaire vergadering bijwonen.

Na een overnachting in de omgeving van Brussel bezoeken

we de andere dag iets anders. Een definitieve bestemming

hebben we nog niet, maar we denken bijvoorbeeld aan

een activiteit in Brussel, Antwerpen, Knokke, Brugge

(Guido Gazellehuis) of Gent (gondelvaart).

De data zijn D.V. dinsdag 9 en woensdag 10 september.
De prijs is circa 145 euro per persoon.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
H. de Jong (055 - 5218185) 
en R. Th. van de Pol (055 - 3667686). 

Als u aan deze reis wilt deelnemen, kunt u onderstaan-
de strook invullen en sturen naar R. Th. van de Pol,
Cereslaan 8, 7322 JR Apeldoorn. Mailen kan ook:
Tvdpol@cs.com . U krijgt dan nadere informatie.

NAAM: .................................................................................

ADRES:................................................................................

HOEVEEL PERSONEN: .........Tel nr: .................................
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Hoe zat het precies met het bestuur van Genève? Hoe dacht

en schrijft Calvijn over de overheid? Wat is precies haar

opbouw en taak?

Calvijns leven (1509-1564) kenmerkt zich in het zoeken van

Gods eer. In een brief aan Farel lezen we: ,,Ik breng mijn hart de

Heere ten offer." Dit zien we terug in Calvijns werk in Genève.

Calvijn heeft daar geijverd voor

Gods Woord en Wet. De levens-

wandel van de burgers werd aan

strenge tucht onderworpen: dansen,

dobbelen en kaarten waren verbo-

den, luxe en werelds vermaak wer-

den geweerd. 

Het bestuur van Genève wordt wel

een theocratie genoemd, omdat de

overheid volledig onder het gezag

stond van God en Zijn heilige wet-

ten. Soldaten die in Genève en

Rome dienden zagen iets van die

heiligheid. Zij roemden het rustige

en geordende Genève boven het

onveilige en woelige Rome.

NOODZAAK VAN OVERHEID

,,Doordat wij nog altijd ten dele ons

oude leven leiden, daar er nog

zoveel overblijfselen van den oude

mens bij ons gevonden wordt, heb-

ben wij enige orde en teugel nodig

en is er een burgerlijke overheid

nodig." zegt Calvijn tegen de doper-

sen. 

,,Want zij is Gods dienares"

(Rom.13:4). Als dienares van God,

zal de overheid rekenschap moeten

geven aan God. Hij staat boven alle

regeringen op deze aarde. De over-

heid als instelling Gods, brengt

gehoorzaamheid met zich mee.

Calvijn in zijn Bijbelverklaring:

,,Indien het den Heere belieft de

wereld alzo te regeren, zo zoekt

een opstandige Gods ordening te

breken, ja hij wederstaat God zelf

… Want de voorzienigheid te verachten van Hem, die de auteur

van het staatsrecht is, is krijg tegen Hem ondernemen."

Naast de burgerlijke regering is er de geestelijke regering. Die is

daarvan geheel te onderscheiden. Hierover zegt Calvijn: ,,Want

evenals geen enkele stad zonder overheid kan bestaan, zo heeft

ook Gods kerk haar geestelijke regering nodig, die echter van de

burgerlijke regering geheel onderscheiden is, en deze niet alleen

niet hindert of vermindert, maar haar veeleer helpt en bevor-

dert."

De beide regeringen zijn dus duidelijk onderscheiden. Betekent

die onderscheiding dat de burgerlijke overheid niets met gods-

dienst te maken heeft? 

Heel beslist zegt Calvijn: Nee… ,,Die onderscheiding strekt niet

daartoe, dat de ganse burgerlijke regering een onreine zaak is,

die de Christus niet aangaat." 

Hierover een mooi citaat van Groen van Prinsterer: ,,De theo-

cratie van Calvijn is niet de onderwerping van de Staat aan de

Kerk, maar de onderwerping van beide aan God en Zijn eeuwige

wet."

TAAK OVERHEID

,,Want zij is Gods dienares, u ten goede" (Rom.13:4). De over-

heid kan hiervan leren ,,hoedanig haar ambt is, want zij hebben

de heerschappij om het algemene nut." De overheid is aan God

én mensen verbonden. Gods dienares… U ten goede… Het

algemene nut waartoe de overheid dient, geeft Calvijn kernachtig

weer: ,,Ze dient niet alleen hiertoe, dat de mensen ademen, eten

en drinken; maar ook opdat er

geen afgodendienst, geen lasterin-

gen tegen Gods waarheid en ande-

re kwetsingen van de religie open-

lijk zouden opduiken; opdat de

openbare rust niet zou verstoord

worden; opdat eerbaarheid en

ingetogenheid onder hen in ere zou

worden gehouden."

,,Maar indien gij kwaad doet, zo

vrees; want zij draagt het zwaard

niet te vergeefs" (Rom.14:3). De

overheid draagt het zwaard en

behoort het te gebruiken. Hij zegt

dat als ,,een overheid door ernstig

begeren om God te dienen gedre-

ven wordt", zij moet en zal straffen.

De handhaving van het recht dient

naar Gods Wet te zijn. ,,De zede-

wet … is voorgeschreven aan de

mensen van alle volkeren en alle

tijden, die hun leven naar Gods wil

willen inrichten." Daarom dienen

alle wetten ,,naar die eeuwige

regel van de liefde ingericht te

worden." 

De overheid heeft ook een specifie-

ke taak ten opzichte van het

christendom: ,,Het is ongetwijfeld

haar taak er voor te waken, dat

God wordt gediend en aangebe-

den." In zijn Institutie zegt Calvijn,

dat zij als opdracht heeft ,,de uiter-

lijke Godsdienst te ondersteunen

en te beschermen." En zoals het in

de NGB staat: ,,om te weren en uit

te roeien alle afgoderij en valse

godsdienst." 

GEBED VOOR DE OVERHEID

Het is onze plicht te bidden voor ,,allen die in hoogheid zijn" 

(1 Timotheus 2:2). Calvijn zegt hierover: ,,Bidden voor de aardse

overheid is bidden voor hen, die vijanden van de waarheid zijn

… voor hen die de gelovigen wreed vermoorden." Bidden dus

voor de christelijke politicus, maar ook voor een atheïstische 

minister.

In de kerkorde van Genève staat een gebed voor de overheid,

waarin ook het belang blijkt van christelijke politiek. Het luidt als

volgt: ,,Wij smeken U om de harten van allen, wie U het zwaard

gegeven heeft, te leiden en te regeren. Laat Uw Heilige Geest

hun harten regeren, dat zij hun taak kunnen uitvoeren, dat Uw

godsdienst gehandhaafd zal worden naar zuiver gereformeerde

wijze, en dat de zonde volgens de strikte regel van Uw heilig

Woord zal worden gestraft." 

Michiel Kerpel 

(naar aanleiding van inleiding voor KV Beekbergen)

Calvijn voor nu?

,,Als dienares van God, zal 

de overheid rekenschap 

moeten geven aan God’’

Het Reformatiemonument in Genève, 

met v.l.n.r. Farel, Calvijn, Beza en Knox. 

Foto RD 
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SGPost is de nieuwsbrief van de SGP-

fractie in Apeldoorn die drie keer per jaar

verschijnt. Als u deze gratis uitgave ook

wilt ontvangen, kunt u contact opnemen

met het fractie-secretariaat.
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Gerard ten Voorde 
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Henk van den Berge 
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055 - 542 74 75
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055 - 542 84 49
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Johan Stufken

Notaris Feithpad 33

7361 GV  Beekbergen
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j.stufken@apeldoorn.nl

Giro 9597523 
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Toen het park Berg en Bos werd aan-

gelegd, vormde het eigenlijk één ge-

heel met de wijk Berg en Bos. Die een-

heid is in de loop van de jaren verlo-

ren gegaan. Er staat een hek omheen

en je moet betalen als je naar binnen

wilt. Volgens het zojuist goedgekeur-

de ontwikkelingsplan wordt het weer

als voorheen, maar dan beter en nog

mooier. En Apenheul mag uitbreiden.

Wie kortgeleden in het park is geweest

en bijvoorbeeld een rondje om de vijver

liep, zal het zijn opgevallen dat de paden

er slecht bijliggen en dat de beschoeiing

van de vijver nodig aan vernieuwing toe

is. Dat klopt. Het hele park kan een grote

opknapbeurt goed gebruiken. Inmiddels

is er in overleg tussen de gemeente Apel-

doorn, Accres (de beheerder van het

park) en Apenheul een ontwikkelingsplan

opgesteld. In dat plan wordt een beeld

geschetst van hoe het er over een aantal

jaren uit zou kunnen zien. Bijvoorbeeld:

- Vrije toegang en een negental entrees,

onder andere vanaf de rotonde en 

vanaf de Asselsestraat.

- Het grootste gedeelte van het bos 

wordt toegevoegd aan het Veluws 

natuurgebied. Hierin worden fiets- en 

wandelpaden aangelegd; oude lanen 

worden in ere hersteld.

- De paden in het centrale deel rond de 

vijver en in de sprengenvallei worden 

opgeknapt.

- Apenheul mag uitbreiden en gaat het 

hele terrein herinrichten rond een mid-

denplein en met meer bezoekersruim-

tes, zodat bezoekers ook bij minder 

mooi weer goed kunnen vertoeven.

- De parkeerplaats wordt uitgebreid naar 

een capaciteit van maximaal 1600 

auto's, waardoor parkeeroverlast ver-

leden tijd wordt.

- Op de grens van park en Apenheul 

wordt een nieuw centrum voor milieu- 

en natuureducatie gebouwd. Zowel 

het gebouw als de educatie zullen 

vooral op duurzaamheid gericht zijn.

- Op de speelweide komen weer speel-

voorzieningen. Daarnaast komt een 

echt Klimbos, waar kinderen kunnen 

klimmen en klauteren zoals de apen 

in Apenheul.

De SGP-fractie vindt het een mooi plan

en heeft ermee ingestemd. Met de uit-

voering wordt nog dit jaar begonnen.

Evert Mulder

(advertentie)

Penningmeester Herman de Jong van KV

Apeldoorn is 14 januari benoemd tot Lid

in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg

de versierselen tijdens zijn afscheid als

diaken van de Hervormde Eben-Haëzer-

kerk uit handen van burgemeester G. J.

de Graaf. De kiesvereniging en de fractie

willen hem van harte feliciteren met deze

onderscheiding. Herman was vanaf 1981

diaken bij de Eben-Haëzergemeente.

Vanaf 1980 houdt De Jong zich bezig met

de coördinatie van het vervoer van oude-

ren en hulpbehoevenden naar de weke-

lijkse kerkdiensten. Vanaf 1987 is hij orga-

nisator en stimulator van de papierophaal-

dienst. Op de foto De Jong samen met

zijn vrouw en de burgemeester.

Foto: Anton Dommerholt

Herman de Jong
onderscheiden

Verleden komt terug in 
park Berg en Bos 



De Eben-Haëzerschool in Apeldoorn

maakt zich zorgen. De vestiging aan de

Gijsbrechtgaarde kent sinds kort een

bijzondere buurman. Pal achter de

school is een growshop gevestigd.

De reformatorische basisschool heeft

sinds oktober vorig jaar een vestiging in

Apeldoorn. Onlangs was er een onaange-

name verrassing. Achter de school werd,

naast het Chinees restaurant, een grow-

shop gevestigd.

In deze 'winkel' kunnen klanten ingrediën-

ten voor de teelt van wiet kopen. Met

deze spullen kunnen ze thuis hennep

kweken om marihuana te produceren.

Een growshop levert onder andere zaad,

potgrond, bemesting, lampen en appara-

tuur voor de verwerking van de oogst tot

marihuana en hasj.

Nederland telt ongeveer 375 winkels met

wietattributen. Ook in Apeldoorn zijn er een

aantal. De SGP vindt dit mede met het oog

op de verslavingsproblematiek absoluut

onwenselijk. Daarom hebben SGP en

ChristenUnie op het stadhuis geïnformeerd

of het mogelijk is om de growshops aan te

pakken. Jammer genoeg zijn daar tot nu

toe nauwelijks mogelijkheden toe, omdat

deze 'winkels' legaal zijn.

Recent bleek gelukkig dat de regering en

een Kamermeerderheid de growshops wil

verbieden. Minister Hirsch Ballin van Justi-

tie zei deze 'winkels' als ,,voorportalen van

de georganiseerde criminaliteit" te zien.

Maar zolang dit nog niet wettelijk is gere-

geld, kunnen er growshops bij komen.

Bij de Eben-Haëzerschool is dat dus

gebeurd. Toen dit bekend werd, heeft de

SGP bij het college geïnformeerd of er

iets tegen de vestiging kan worden

gedaan. Voor coffeeshops -waar hasj

mag worden verkocht- geldt dat zij niet

dicht bij scholen mogen staan. Dat geldt

echter niet voor growshops. Het college

kan daar nog niets tegen doen.

Terecht heeft algemeen-directeur Arco

Hak van de school toch een bezorgde

brief gestuurd naar de gemeente. ,,Wij

vinden de vestiging van een growshop

naast school een zorgelijke ontwikkeling",

zegt Hak. ,,Deze bezorgdheid wordt ver-

oorzaakt door het feit dat de verkoop van

softdrugs in strijd is met datgene wat we

de kinderen op school voorhouden."

Hak wijst erop dat het bij de leerlingen

,,ongeloofwaardig" overkomt als zij op

school gezond gedrag krijgen aangeleerd,

terwijl zij buiten een growshop zien die

spullen verkoopt die juist aanzetten tot

ongezond gedrag.

Gerard ten Voorde

Manege Riant, aan de rand van de

Engelander enk, heeft vergunning om

uit te breiden aan de achterzijde, in

het bos. Buurman het Gelders

Landschap wil daar liever natuur ont-

wikkelen. 

Gezamenlijk wordt nu gewerkt aan ver-

plaatsing van Riant naar het terrein van

Spelderholt (aan de andere kant van de

enk). Om dit financieel mogelijk te maken,

moeten er huizen worden gebouwd. Dit

levert nogal wat weerstand op bij om-

wonenden.

Het Landgoed Spelderholt is in de jaren

zestig in handen gekomen van het

ministerie van Landbouw. Dat vestigde

daar een onderzoeksinstituut voor de

pluimveehouderij en een nertsenfokkerij.

In de jaren negentig kwam aan dit

gebruik een einde en sindsdien staan de

schuren leeg. Een geschikte bestemming

werd tot nu toe niet gevonden en geld

voor sanering is er niet. 

De eigenaren van Riant hebben nu een

groot deel van het terrein gekocht en wil-

len daar een nieuwe, grotere manege

bouwen. Onderdeel van de deal is dat ze

alle oude kippenschuren zullen opruimen,

evenals de nertsenfarm. Tevens zal de

oude manege worden gesloopt en zal het

grootste deel van dat terrein aan de natuur

worden teruggegeven, met uitzondering

van vier ruime bouwkavels.

Ook op het nieuwe terrein van de mane-

ge zullen kavels uitgegeven moeten wor-

den om de hele operatie financieel moge-

lijk te maken. Gedacht wordt aan negen

ruime villa's en een groot gebouw met

daarin 26 appartementen. Er is een fraai

ontwerp aan de gemeenteraad voorge-

legd van zowel de manege, de villa's als

het appartementengebouw. Dit laatste

zou moeten bestaan uit vier woonlagen

met kap en met een hoogte van onge-

veer 19 meter.

Met name dit laatste is de omwonenden

in het verkeerde keelgat geschoten. Het

gebouw zou daarmee boven de bomen

uitkomen en vanwege de hoge ligging al

vanuit Beekbergen te zien zijn. Verder

zijn ze bang voor een verkeersaantrek-

kende werking van de manege en de

woonhuizen. 

In de politieke markt van 29 januari lever-

de het plan een uitgebreide discussie op.

De meningen varieerden van ,,meteen

gaan bouwen" tot  ,,mordicus tegen". Als

SGP-fractie hebben we benadrukt dat we

het op zich een mooi plan vinden en dat

een manege wat ons betreft een goede

nieuwe invulling is van het landgoed

Spelderholt. Ook zijn we blij met de

natuurontwikkeling, die aan het plan

gekoppeld is.

Wel hebben we moeite met de omvang

van de nieuwe woonbebouwing. De villa's

zouden groter worden dan in de wijde

omgeving is toegestaan. Verder zijn we

het eens met de kritiek op de hoogte van

het appartementengebouw; zelfs het oude

landhuis is op afstand niet zichtbaar. Wij

hebben als maximale hoogte genoemd

15 meter (min of meer de hoogte van de

bomen die er omheen staan). 

Een krappe meerderheid van de gemeen-

teraad was het hier mee eens. De plan-

nen worden nu verder uitgewerkt. We

gaan er vanuit dat daarbij rekening 

wordt gehouden met de mening van de

raad.

Verplaatsing Riant naar Spelderholt geeft discussie

15

Eben-Haëzerschool bezorgd om growshop

Vanuit hun klas

hebben kinderen

van de Eben-

Haëzerschool in

Apeldoorn uitzicht

op de growshop. 
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