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Apeldoorn moet aantrekkelijker worden

voor de consument. Daarom komen er

in de binnenstad nieuwe winkelstraten

met een gevarieerder winkelaanbod.

Bovendien komt er bij het Omnisport-

centrum meer ruimte voor grootschali-

ger detailhandel. 

De uitbreiding van het winkelaanbod in

Apeldoorn is een gevoelig onderwerp. De

winkelcentra en detailhandelsverenigingen

volgen de plannen kritisch. En dat is be-

grijpelijk. Als er meer winkels komen,

neemt de concurrentie toe.

Toch is het besef gegroeid dat er veran-

deringen nodig zijn. In een tweetal rap-

porten van gespecialiseerde onderzoeks-

bureaus werd dit voorjaar geconstateerd

dat Apeldoorn als winkelstad bij de eigen

inwoners goed aanslaat, maar dat vooral

de regionale positie steeds zwakker wordt.

De belangrijke concurrenten Arnhem,

Zwolle, Deventer en Zutphen weten dank-

zij ingrijpende aanpassingen wel nieuwe

klanten aan te trekken.

GEMAK EN VERMAAK

Apeldoorn scoort minder omdat er onvol-

doende wordt ingespeeld op nieuwe

trends. De rapporten wijzen erop dat de

consument grilliger wordt. Het verande-

rende koopgedrag kan worden samenge-

vat in twee termen: gemak en vermaak.

Gemak betekent dat de consument graag

alles wat hij nodig heeft bij elkaar wil heb-

ben, zodat hij efficiënt boodschappen kan

doen. Bij vermaak gaat het meer om de

sfeer en de beleving. De consument wil

recreatief winkelen als vorm van vrijetijds-

besteding en wil ook inspiratie opdoen.

Zowel ten aanzien van 'gemak' als 'ver-

maak' loopt Apeldoorn volgens de twee

onderzoeksbureaus achter. 

BINNENSTAD

Voor wat betreft de binnenstad geldt dat

het winkelaanbod weliswaar behoorlijk is,

maar dat er volgens de

rapporten te weinig

mogelijkheden zijn voor

recreatief winkelen. Voor

een deel hangt dit samen

met het feit dat er weinig

kleine en thematische

winkels en grote publieks-

trekkers zoals warenhui-

zen zijn. Bovendien zijn

er verhoudingsgewijs

minder kleding- en

modezaken.

Een ander probleem is

dat de omvang van het

belangrijkste winkelge-

bied in de binnenstad be-

perkt is. Het gaat daarbij

om het zuidelijk deel van

de Hoofdstraat en de

Oranjerie. Bovendien is

er sprake van dominan-

tie van één winkelstraat,

namelijk de Hoofdstraat.

Op grond van deze

bevindingen doen de

bureaus het voorstel om

het winkelgebied uit te

breiden richting Markt-

straat, Beekstraat en

Kanaalstraat. Hierdoor kan er een rondje

worden gelopen (zie kaartje).

Dat betekent dat een deel van de

Kanaalstraat (met aan de zuidkant de

zogenaamde Van Berlo-locatie, tegenover

de fietsenstalling), de achterkant van V&D

en de omgeving van het gebouw van het

Leger des Heils moeten worden ontwikkeld.

Hiertoe doen zich goede mogelijkheden

voor omdat deze gebieden nu voor een

groot deel in handen zijn van twee project-

ontwikkelaars (Elizen Vastgoed Groep en

AM) die zich achter de plannen scharen.

Apeldoorn moet investeren in het win-

kelaanbod, zeggen ondernemers. ,,Het

centrum heeft een trekker nodig" en

,,Apeldoorn is platvloers."

R. ten Voorde is sinds 1965 op diverse

locaties in Apeldoorn actief geweest 

met delicatessen, wijn en kerstpakketten. 

Zes jaar lang was hij voorzitter van de

winkeliersvereniging Promenade-

Noord. Vorig jaar heeft hij zijn zaak 

verkocht.

Apeldoorn kampt met een groot pro-

bleem, analyseert Ten Voorde. ,,Het 

centrum mist een historisch stadshart.

De knusheid van Arnhem, Deventer en

Zutphen ontbreekt. Gezelligheid is

belangrijk. De consument hecht aan 

uitstraling." Het karakter van Apeldoorn

vindt hij vergelijkbaar met Almere. Kil.

Apeldoorn kan volgens de oud-onderne-

mer dit gemis alleen goedmaken door

een grote trekker naar het centrum te

halen. ,,Als je de langgerekte lijn van de

Hoofdstraat wilt doorbreken, moet je bij-

voorbeeld een Bijenkorf zien te krijgen.

Zonder Bijenkorf kunnen we het verge-

ten."

De oud-ondernemer kan zich voorstellen

dat het gemeentebestuur een rondje

Kanaalstraat/Marktstraat wil realiseren.

Apeldoorn is er echter niet met een hand-

vol winkeltjes van elk 200 vierkante meter

op zo'n nieuwe route. ,,Ik zou best met

200 vierkante meter in de Marktstraat,

Kanaalstraat of Hofstraat willen zitten.

Maakt me niet uit waar. Maar alleen in

de buurt van een Bijenkorf. Anders zou

ik er echt niet aan beginnen."

Apeldoorn kampt bovendien met onvol-

doende parkeergelegenheid. ,,Het

gemeentebestuur moet onder elk nieuw

gebouw parkeerplaatsen realiseren”. 

De Oranjerie heeft volgens Ten Voorde

niet de ultieme oplossing gebracht. ,,Het

winkelaanbod is niet onderscheidend

genoeg, een trekker ontbreekt. Een con-

sument komt niet uit Amersfoort naar de

Oranjerie om te winkelen." Niet voor niets

heeft de vastgoedmaatschappij van ING

het winkelcentrum verkocht. ,,Vast niet

voor veel geld. Als het een succes was,

hadden ze het echt niet weggedaan."

MASSA

Juwelier Van Hell, schuin tegenover

notenzaak Ten Voorde, is enthousiast

,,Het centrum heeft een trekker nodig’’

Apeldoorn breidt winkelaanbod fors uit
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Er zijn volgens de twee rapporten in het

Apeldoornse winkelaanbod nog meer ver-

anderingen nodig. Het gaat daarbij om de

zogenaamde perifere grootschalige detail-

handel zoals dat nu voor een deel zit aan

de Europaweg (Kwantum, Halfords en der-

gelijke) en Apeldoorn Zuid (onder andere

Leen Bakker en Babykamerpaleis).

De onderzoeksbureaus constateren dat er

weliswaar veel van dergelijke winkels zijn,

maar dat het aanbod onduidelijk en ver-

snipperd is. Ze geven het advies om bij

het Omnisportcentrum op de Voorwaarts

een fors winkelcentrum neer te zetten.

Daar kunnen grote winkels komen voor

bijvoorbeeld fietsen, sport, baby-artikelen

en elektronica (Mediamarkt).  De winkel-

panden aan de Europaweg zouden dan

kunnen verdwijnen.

Ook deze plannen hebben een goede

kans van slagen aangezien hier dezelfde

projectontwikkelaars bij betrokken zijn als

in de binnenstad, namelijk Elizen Vastgoed

Groep en AM. Zij zijn bovendien eigenaar

van de grond aan de Voorwaarts (inclu-

sief de Americahal) en het winkelgebied

aan de Europaweg. De projectontwikke-

laars hebben een ontwerp laten zien van

het te bouwen winkelcomplex, dat loopt in

een boog van het Omnisportcentrum naar

de Americahal. Eventueel zal de hal wor-

den afgebroken zodat deze ruimte er ook

nog bij kan worden getrokken.

SGP

Het college van burgemeester en wethou-

ders en de raad hebben ingestemd met

de plannen. Zij zien het als een duidelijke

verbetering voor de stad. Ook de winke-

liersverenigingen zijn niet negatief, al

waarschuwen ze er wel voor dat de con-

currentie niet te groot moet worden. De

SGP steunt de plannen. Dat de consument

meer mogelijkheden krijgt, is goed voor de

centrumpositie van Apeldoorn in de regio.

Daarbij moeten we wel waken voor goed-

koop consumentisme en materialisme. Het

recreatief winkelen of funshoppen leidt daar

al snel toe. Ook vindt de fractie het belang-

rijk dat de winkels zondags dicht blijven.

WOONMOGELIJKHEDEN

Een punt van aandacht is bovendien dat

er voldoende oog moet zijn voor het

behoud van de andere winkelcentra in

Apeldoorn. Zij zijn van belang voor een

goed voorzieningenniveau in de wijken.

De SGP heeft er bij de besprekingen voor

gewaarschuwd dat de concentratie rich-

ting het zuidelijk deel van de Hoofdstraat

niet mag betekenen dat het noordelijk deel

steeds meer bij het Caterplein wordt be-

trokken. Een uitbreiding van het uitgaans-

gebied wil de fractie zeker niet.

Bovendien moet worden voorkomen dat

in de binnenstad de grote winkelketens te

dominant worden. Er dient voldoende

ruimte te zijn voor kleinere, aantrekkelijke

winkeltjes. Om een goed loopcircuit te

krijgen, is het wel nodig dat er bij de Van

Berlo-locatie een trekker komt, zodat de

mensen worden gestimuleerd om een

'ommetje' te maken. Het is tevens van

belang dat er woonmogelijkheden boven

de winkels komen. Dat is goed voor de

sfeer en leefbaarheid van de binnenstad.

Apeldoorn moet een stad blijven waar het

goed wonen en werken en ook gezellig

winkelen is.

Henk van den Berge

TER

KENNISNAME

Voert de SGP in de Apeldoornse gemeen-

teraad wel goed oppositie, want jullie zit-

ten toch niet in het college? Deze vraag

wordt ons wel eens gesteld. Het is een

interessante vraag, maar zij raakt toch

niet de kern. Het uitgangspunt van de

fractie is dat wij de voorstellen op hun

inhoud beoordelen. Daarbij laten we ons

allereerst leiden door de Bijbelse begin-

selen. Ook letten we bijvoorbeeld op de

praktische en financiële consequenties

van een voorstel. Op die manier komen

wij tot een standpunt.

De SGP stelt zich dus niet op als een

oppositiepartij, maar als een niet-college-

partij (voor wie de nuance proeft). Door

zo'n opstelling kan er ook worden samen-

gewerkt met andere partijen. En dat is

belangrijk. Maar een dergelijke opstelling

wordt bemoeilijkt als andere partijen wel

vanuit het schisma coalitie-oppositie poli-

tiek gaan bedrijven.

Dat gebeurde vorige maand bij de behan-

deling van de Voorjaarsnota, één van de

belangrijkste onderwerpen tot nu toe in de-

ze raadsperiode. De collegepartijen PvdA,

CDA, VVD, GroenLinks en ChristenUnie

vormden toen één blok. Dat bleek onder

meer duidelijk uit het feit dat zij hun moties

en amendementen van te voren onderling

hadden kortgesloten en zich weinig gele-

gen lieten liggen aan de voorstellen van de

partijen die niet in de coalitie zitten. 

Een dergelijke opstelling is echter niet in

lijn met de manier waarop een gemeente-

raad volgens de wet moet functioneren.

Door de invoering van het dualisme in

2002 moeten de fracties juist meer hun

eigen gezicht laten zien. Dat lukte in

Apeldoorn vrij aardig. Maar nu moesten

wij wrang constateren dat het dualisme

vervangen werd door coalisme. 

Dat past niet in de politieke cultuur van

Apeldoorn die gebaseerd is op construc-

tieve samenwerking. Laten we hopen dat

de collegepartijen hun houding weer ver-

anderen. Maar nog belangrijker is dat

daarbij een Bijbels verantwoorde koers

wordt gevaren. 

U kunt nu overigens zelf gemakkelijker

zien hoe de Apeldoornse raad werkt.

Sinds kort zijn de belangrijkste bijeen-

komsten live via de website www.apel-

doorn.nl te volgen. Maar u kunt natuurlijk

ook donderdags komen kijken op

de politieke markt. Wij ma-

ken graag met u kennis.

Met vriendelijke groeten,

Henk van den Berge

SGP-fractievoorzitter

over de winkelplannen met onder andere

een rondje Kanaalstraat/Marktstraat.

,,Fantastisch." Een omslag is nodig.

,,Apeldoorn slaagt er niet in te concur-

reren met Arnhem, Zwolle, Deventer en

Enschede. Apeldoorn is te vlak. Waarom

komen gerenommeerde modezaken uit

het Gooi niet naar Apeldoorn?"

Consumenten kiezen steeds vaker voor

steden in de buurt. ,,Ik kan ze geen

ongelijk geven." Ook de juwelier -25 jaar

in het vak, 15 jaar in Apeldoorn- consta-

teert een chronisch gebrek aan sfeer in

het centrum. ,,Neem die bestrating. Daar

had ik nooit voor gekozen. Apeldoorn is

platvloers. Het winkelaanbod is gericht

op de massa. Speciaalzaken ontbreken

te veel. Met alleen Hema, Kruidvat en

Etos redden we het niet."

Apeldoorn kan veel leren van Maastricht,

betoogt de ondernemer. ,,Próéf

Maastricht eens. De sfeer, de aankle-

ding, de beleving zijn daar geweldig. Als

wij een consument willen trekken om hier

een halve dag te winkelen, zullen we wat

moeten doen." Het karakter van de

Paslaan spreekt Van Hell aan. ,,Laten we

die sfeer in het hele centrum creëren."

De juwelier doet een concreet voorstel.

,,De Marktstraat kent een open plek. Vul

die nou eens niet op met vierkante

meters, maar maak daar een mooi stads-

park van. Met sfeer, met uitstraling, met

kwaliteit. Dat doet iets met mensen. Met

zulke dingen sla je een slag richting

omliggende steden."

Gerard ten Voorde



De problemen rond seksualisering bij

jongeren vragen een betere aanpak,

vinden SGP, CDA en ChristenUnie. Een

raadsmeerderheid voelt daar echter

niet voor.

De drie christelijke partijen hadden eind

vorig jaar een verkennend onderzoek

gedaan naar het onderwerp seksualise-

ring bij jongeren. Daaruit bleek dat er op

dit vlak ook in Apeldoorn problemen zijn.

Dat is bijvoorbeeld het geval in het uit-

gaansleven, waar er veelal in combinatie

met alcohol en drugs regelmatig sprake is

van seksueel grensoverstijgend gedrag.

Maar ook op sommige scholen doen zich

problemen voor en bovendien worden

jongeren er thuis via internet en webcams

ook mee geconfronteerd. De jeugd komt

steeds eerder in aanraking met seks en

drank. Zelfs al kinderen van 11 en 12 jaar. 

BETUTTELING

SGP, CDA en ChristenUnie vinden dat de

jongeren via onder andere voorlichting

weerbaarder moeten worden gemaakt.

Daarbij spelen vooral jeugdorganisaties,

scholen, ouders en natuurlijk de jongeren

zelf een belangrijke rol.

In een raadsdebat in maart bleek dat de

andere partijen weinig problemen zagen.

Fracties als VVD, GroenLinks en Leefbaar

Apeldoorn toonden zich zelfs erg kritisch.

Het aan de orde stellen van het thema

seksualisering riekt volgens hen naar de

betutteling van de jaren vijftig en daar wil-

den ze niets van weten.

LOVERBOY

Op verzoek gaf het college vervolgens

aan welke initiatieven er worden onder-

nomen om de problemen aan te pakken.

Als eerste wees het college op de aanpak

van de jeugdprostitutie en de loverboy-

problematiek. Hier wordt samen met allerlei

instanties veel werk van gemaakt en dat

vindt de SGP een goede zaak.

In de tweede plaats gaf het college aan

dat de problemen in het uitgaansleven

moeten worden verminderd door een con-

venant tussen vooral gemeente, horeca

en de politie. In de praktijk blijkt echter dat

er jammer genoeg toch nog veel dingen

gebeuren die niet zouden mogen zoals

het schenken van alcohol aan jongeren

onder de zestien jaar. 

Tot slot stelde het college dat er in de

Stedendriehoek hard wordt gewerkt om het

alcoholgebruik onder jongeren te vermin-

deren. Dat is een goed initiatief, maar de

praktijk is erg weerbarstig.

In de reactie van het college is het 

opvallend dat er nauwelijks op het thema

seksualisering wordt ingegaan. Weliswaar

wordt er geconstateerd dat er in het jeugd-

en jongerenwerk regelmatig aandacht

wordt besteed aan normen en waarden

met betrekking tot seksueel grensover-

schrijdend gedrag, maar daar blijft het bij.

Dat is een duidelijke tekortkoming. Ook

jongeren gaven tijdens het onderzoek

namelijk zelf aan dat ze bijna allemaal

jongens en meisjes kennen die problemen

op dit vlak hebben. Deze laten zich ver-

leiden tot zaken waar ze later spijt van

hebben. Daar zou meer aan gedaan moe-

ten worden. 

Jammer genoeg vindt een raadsmeerder-

heid het niet zinvol dat de aanpak van de

seksualisering wordt geïntensiveerd en

dat de gemeente daarbij een nadrukkelij-

ker rol moet spelen. Ook in principieel

opzicht ligt hier op grond van het zevende

gebod van Gods Wet voor de overheid

immers een taak.

Gezien de opstelling van de andere frac-

ties besloten SGP, CDA en ChristenUnie

dat het beter is om het onderwerp te 

parkeren. Blijkbaar moet er eerst iets fout

gaan voordat er wordt ingegrepen, terwijl

voorkomen toch beter is dan genezen. 

Henk van den Berge

Apeldoorns bekendste vrijwilligers-

organisatie De Kap is verhuisd van de

Veldhuisstraat naar het kantoor van de

SNS Bank aan de Regentesselaan. 

Vele vrijwilligers, vrienden en belangstel-

lenden waren aanwezig bij de opening

van de nieuwe huisvesting op 7 juni. Het

is een prachtig nieuw onderkomen, een

transparant gebouw, met goede toegangs-

mogelijkheden en fris meubilair.

De vrijwillige hulpdienst en het steunpunt

voor mantelzorg kunnen van hieruit hun

vleugels opnieuw uitslaan. De Kap heeft

in de afgelopen veertig jaar bewezen een

zeer gewaardeerde vrijwilligersorganisa-

tie te zijn onder de Apeldoornse bevol-

king, inclusief de dorpen. Vele honderden 

vrijwilligers staan belangeloos hulpvra-

gers terzijde. Dat is iets om zuinig op te

zijn en om vanuit de politiek royaal mee

om te gaan. Niet voor niets bracht Hare

Majesteit de Koningin enkele jaren geleden

een werkbezoek aan deze organisatie. 

Namens de SGP bracht ons fractielid

David van As, tevens oud-bestuurslid van

De Kap, de felicitaties over. 

De sponsoren overhandigden vele cade-

aus, waaronder enkele prachtige fruit-

schalen. Die waren dankzij de SGP snel

gevuld. De SGP hecht grote waarde 

aan vrijwilligerswerk en steunt daarom

De Kap. 
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SGP feliciteert vrijwilligersorganisatie De Kap

Raad pakt seksualisering niet aan

Namens de SGP-fractie overhandigt David van As een gezond cadeau aan voorzit-

ter Matty Moggré van De Kap in verband met de verhuizing naar het kantoor van de

SNS Bank.
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Apeldoorn moet ruim vier miljoen euro

bezuinigen. In de Voorjaarsnota deed

het college daartoe voorstellen. Na een

aantal aanpassingen ging een grote

raadsmeerderheid hiermee akkoord.

De SGP echter niet.

Onze gemeente krijgt de komende jaren

minder geld, aangezien de uitkeringen

van het Rijk aan de gemeenten dalen.

Bovendien lopen de miljoeneninkomsten

die het gemeentelijk grondbedrijf verdient

met de verkoop van bouwgrond de

komende jaren fors terug. Als gevolg hier-

van moet Apeldoorn in 2012 ruim vier mil-

joen euro hebben bezuinigd.

In de Voorjaarsnota "Ambities zonder frat-

sen" zet het college zijn visie op de

komende vier jaar uiteen. Het gaat daarbij

niet alleen om bezuinigingen, maar ook

om onderwerpen waarvoor extra geld

nodig is.

Een voorbeeld hiervan is de uitbreiding

van het minimabeleid. Een goed punt. Bij

de behandeling van de Voorjaarsnota in

de raad vorige maand gaf de SGP aan

hiervoor zelfs nog meer geld uit te willen

trekken, maar daar voelde een meerder-

heid jammer genoeg niet voor.

In de Voorjaarsnota worden ook extra

investeringen voorgesteld voor de vervan-

ging van lantaarnpalen en speeltoestellen.

Deze voorstellen hadden onze steun.

Aangezien er de laatste jaren meer speel-

toestellen verdwijnen (ongeveer 100 per

jaar) dan er nieuwe voor terugkomen

(ongeveer 35 per jaar) vanwege het feit

dat er te weinig geld hiervoor is, diende

de SGP samen met GroenLinks, D66 en

Gemeentebelangen een voorstel in voor

nog een hoger budget. Gelukkig kreeg dat

de unanieme steun van de raad. 

Onze fractie onderschreef de noodzaak

van extra investeringen voor onder ande-

re brandweeroefeningen en duurzaam-

heid. Dit zijn immers zaken die belangrijk

zijn.

EVENEMENTENBELEID

Er staan in de Voorjaarsnota ook voorstel-

len voor extra investeringen die de goed-

keuring van de SGP niet kregen. Een

voorbeeld hiervan is het plan om TV

Apeldoorn meer geld te geven.

Ook het geven van 400.000 euro extra

aan het evenementenbeleid stuitte bij

onze fractie op kritiek. Van dat bedrag is

zelfs 275.000 euro bestemd als bijdrage

voor het organiseren van bijvoorbeeld het

Europees kampioenschap baanwielren-

nen of een tennistoernooi in het

Omnisportcentrum. De gemeente trekt

behalve de investeringskosten nu al jaar-

lijks circa één miljoen euro uit voor dit

sportcomplex en het einde is nog niet in

zicht. Jammer dat alleen Gemeentebelan-

gen en de SGP tegen waren.

Onze fractie had een ander voorstel. Wij

wilden de 275.000 euro voor topevene-

menten bestemmen voor een beter onder-

houd van de openbare ruimte. Daar is

namelijk te weinig geld voor en bovendien

hebben daar alle Apeldoorners wat aan.

Ons voorstel werd echter door de meeste

partijen afgewezen.

VRIJWILLIGERSWERK

In de Voorjaarsnota staan ook allerlei

bezuinigingsvoorstellen. Zo wil het college

bezuinigen op de schoolbegeleidingsdien-

sten. Dat stuitte bij onze fractie op verzet.

Onze samenleving moet juist meer

investeren in beter onderwijs en daar spe-

len de schoolbegeleidingsdiensten een

belangrijke rol in. Zij helpen immers kin-

deren die moeilijk kunnen meekomen.

Andere bezuinigingen die de SGP afwees

hadden te maken met onder andere de

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

(WMO) en het vrijwilligerswerk. De

gemeente moet juist de steun aan hulp-

behoevenden stimuleren. Een voorstel

van de SGP om deze bezuiniging te voor-

komen kreeg echter onvoldoende stem-

men.

Een belangrijk punt van kritiek van onze

fractie betrof ook de erg zwakke financië-

le onderbouwing van de bezuinigingen. Er

werden verschillende (boekhoudkundige)

voorstellen gedaan waardoor er tijdelijk

wordt bezuinigd, terwijl deze kosten in de

toekomst wel terugkomen. 

Aan het eind van de behandeling van de

Voorjaarsnota in de raad moesten de par-

tijen aangeven hoe zij het geheel van de

nota beoordeelden. In onze afweging

sloeg de balans uiteindelijk toch in nega-

tief opzicht door. Daarvoor had de fractie

verschillende redenen.

In de Voorjaarsnota stonden verschillende

voorstellen ten aanzien van sport en 

cultuur waar wij principieel gezien tegen

zijn. Bovendien had de SGP in het raads-

debat in februari ter voorbereiding op de

Voorjaarsnota onder meer gepleit voor

extra investeringen in het verbeteren van

de waarden en normen en voor een 

betere aanpak van de seksualisering,

maar daar kwam in de nota niets van

terug.

Voorts waren er wel forse bezuinigingen

op verschillende belangrijke onderwerpen

als de WMO, het vrijwilligerswerk en de

schoolbegeleidingsdiensten, terwijl sport

en cultuur grotendeels werden ontzien.

Bovendien was er sprake van een zwak-

ke financiële onderbouwing.

TEGEN STEMMEN

Al deze overwegingen waren voor onze

fractie uiteindelijk de reden om de

Voorjaarsnota niet te steunen. Ook

Gemeentebelangen stemde tegen, maar

de andere zeven partijen gaven hun

goedkeuring.

In de Meerjarenprogrammabegroting die

het college na de zomer hoopt te presen-

teren, zullen de plannen uit de Voorjaars-

nota nader worden uitgewerkt. Het wordt

dus vervolgd.

Henk van den Berge

Het Omnisportcentrum krijgt 275.000 euro extra voor topevenementen.

Foto: GtV

SGP vindt Voorjaarsnota te onevenwichtig
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Negen jaar geleden werd het plan al

gepresenteerd. Apeldoornse groene

stroom van windmolens op de

Ecofactorij. NUON en Essent durfden

het avontuur bij nader inzien

toch niet aan. Evelop gaat het

nu alsnog wagen. Vijf turbi-

nes, met elk een vermogen

van bijna drie MegaWatt,

moeten stroom gaan leveren

voor circa 8000 huishoudens.

Toenmalig SGP-raadslid Hans

Leune had er destijds wel 

vraagtekens bij. Groene ener-

gie was wel mooi. Maar konden

ze die windmolens niet veel

beter aan de kust of in zee

plaatsen? Dan hoefden ze veel

minder hoog te worden en

kostte het dus minder geld.

Sinds 1999 is er toch wel wat

veranderd. Het Rijk en vervol-

gens de provincie Gelderland

hebben een taakstelling voor

windenergie geformuleerd en

iedere gemeente wordt geacht

daar een bijdrage aan te leve-

ren. Daarnaast heeft de ge-

meente Apeldoorn de ambitie

uitgesproken om rond 2020 alle benodigde

energie binnen de gemeentegrenzen in

de vorm van groene energie op te wek-

ken. De SGP-fractie vindt deze ambitie

niet erg realistisch, maar kan zich wel

helemaal vinden in de doelstelling, ook al

wordt die dan later, of zelfs nooit helemaal

bereikt. Groene energie is duurzaam en

voorkomt dat onze kinderen, bij

leven en welzijn, helemaal geen

olie of gas meer ter beschikking

hebben. Dat weegt voor onze

fractie toch net iets zwaarder 

dan de ontsiering van het land-

schap. Met een hoogte van 105

meter voor de mast, en nog eens

45 voor de wieken, zullen ze wel

van ver te zien zijn. 

Gelukkig komen ze op de minst

slechte plek, langs de snelwegen

en op de Ecofactorij, waar al

hoogspanningsmasten en

fabrieksgebouwen staan. Van

dichtbij zal er dus niemand last

van hebben, maar vanuit de

verte is het niet fraai. Andere

fracties maken zich nog zorgen

over de veiligheid van de vliegtui-

gen die op Teuge moeten landen.

Maar met een licht op de mast

voldoen ze aan de wettelijke

regels. Voor ons is dat voldoen-

de.

Evert Mulder

Hoge molens vangen veel wind



Honderd dagen lang staat Apeldoorn bol van cultuur, tuin en land-

schap. Triënnale 2008. 

Het zal weinig Apeldoorners zijn ontgaan. Een groene golf rolt over de

stad. Rotondes zijn aangekleed, groenstroken opgefleurd. De hoofdstad

van de Veluwe maakt zich op voor de eerste editie van een driejaarlijks

internationaal festival.

Park Berg en Bos is opgetuigd met een Royal Mile (3). Een langgerekt

wandelpad met aan weerszijden een rijk geschakeerde bloemenpracht.

Een uitkijktoren biedt, 1,6 kilometer verderop, een fraai vergezicht. De

Nettenfabriek is keurig aangeveegd. In het voormalige fabriekscomplex (7)

achter het NS-station draait een aansprekende multimediale tentoonstel-

ling (2 en 4).Het gestileerde Nederlandse landschap is gevangen op zestig

billboards (1). Deltawerken en heidevelden, Waddenzee en bosgebieden.

Terpen, esdorpen, slagen.

Een knipoog tussen het culture

geweld ontbreekt niet. Een reus-

achtig, rood schepje lijkt een

gemeentewagentje te hebben inge-

graven op een rotonde van de Arnhemseweg.

Planten en bloemen 'stromen' uit de laadbak (6).

De Triënnale wil verwondering en nieuwsgierig-

heid opwekken.

Apeldoorn biedt -natuurlijk- een pracht ambiance

om de groene rijkdommen te ervaren. Tijdens

tentoonstellingen, lezingen, debatten, een stads-

programma, een zomeruniversiteit. Paleis Het Loo, museum

Kröller-Muller, Radio Kootwijk en Park De Hoge Veluwe dragen

met speciale programma's hun steentje bij. Ook burgers en buur-

ten zetten hun schouders onder het groenfestival.

De Koningin opende op 11 juni het veelkleurige feestje (5). De

vorstin werd ontvangen door burgemeester De Graaf (links) en

Triënnale-directeur Salm (rechts op de foto). Een tweetal minis-

ters kwam een kijkje nemen bij de start op Het Loo en in de Net-

tenfabriek. Gasten kunnen tot eind september terecht.

De SGP had en heeft er nog steeds een dubbel gevoel bij. "Tuin

en landschap" is een mooi thema en past ook goed bij onze

groene stad. En als Apeldoorn hoe dan ook op de kaart gezet

moet worden, dan liever hiermee dan met allerlei evenementen

in het Omnisportcentrum. Maar of het al dat geld waard is? Wij

houden vooralsnog onze twijfels.
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Het groen golft over de stad
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Het Nederlands Politiemuseum dreigde

uit Apeldoorn te vertrekken, omdat de

gemeente geen duidelijkheid gaf over

een nieuwe locatie. De SGP zou dat

betreuren en drong daarom bij het col-

lege aan op actie.

Het Nederlands Politiemuseum zoekt al

enkele jaren naar een nieuwe locatie.

Jarenlang zat het interessante museum in

het gebouw van de Politieacademie aan

de Arnhemseweg. Daarna ging het tijdelijk

naar het oude gebouw van garage

Bakkenes aan het Kanaal, maar vanwege

nieuwbouw moest het daar weg. Sinds

begin vorig jaar is het museum gesloten.

De collectie is elders ondergebracht en er

wordt gezocht naar een nieuwe plek. 

Een goede locatie zou de brandweerka-

zerne in het centrum zijn, want deze gaat

daar weg. De gesprekken daarover met

het college verliepen aanvankelijk con-

structief, maar begin dit jaar veranderde

dat. Het Politiemuseum wilde duidelijkheid

over de kosten voor het kopen of huren

van de brandweerkazerne, maar het col-

lege gaf die niet. Omdat de gemeente niet

met een reactie kwam, gaf het

Politiemuseum vorige maand in een pers-

bericht aan dat er nu ook buiten

Apeldoorn naar een locatie zal worden

gezocht. Inmiddels is er al een gesprek

met de gemeente Ede geweest.

Voor de SGP was dat reden om vorige

maand vragen aan het college te stellen.

Onze fractie had informatie bij het

Politiemuseum ingewonnen en maakte

zich zorgen over de gang van zaken. Wij

wilden het museum graag voor Apeldoorn

behouden. Het heeft immers een mooie

collectie.

Nadat wij onze vragen schriftelijk bij het

college hadden ingediend, kreeg het

Politiemuseum een uitnodiging voor een

gesprek met een aantal betrokken ambte-

naren. Dat verliep gelukkig goed.

In de beantwoording van de SGP-vragen

in de raad gaf het college vervolgens aan

dat het er sterk aan hecht dat het museum

in Apeldoorn blijft, maar dat het daarbij

niet denkt aan de brandweerkazerne als

locatie. Voor deze markante plek in het

centrum wordt een andere bestemming

gezocht. Voor het Politiemuseum zoekt

het college naar een andere passende

locatie. Er is al zicht op een plek. Onze

fractie toonde zich tevreden dat de kou uit

de lucht is en dat er tussen de gemeente

en het Politiemuseum weer goed wordt

samengewerkt.

Politiemuseum blijft toch Initiatiefvoorstel tegen 

zondagsopening supers
Verschillende fracties proberen een

einde te maken aan de permanente

zondagsopening van supermarkten in

Apeldoorn. Hopelijk wordt hierdoor het

gat in de regelgeving gedicht.

Toen eind vorig jaar de Dekamarkt aan de

Vlijtseweg een vergunning aanvroeg om

onder de vlag van "avondwinkel" iedere

zondag van 16.00 uur tot 22.00 uur open

te gaan, kon de gemeente dat niet weige-

ren. Wel lukte het om het gat in de regel-

geving voor nieuwe aanvragen een beetje

te dichten door alleen vergunningen voor

één jaar te geven.

Inmiddels zijn de acht tijdelijke vergunnin-

gen verstrekt. Het gaat om vijf Albert Heijns

en de winkels van Dirk van den Broek

(Het Fort), de Plusmarkt (Musketiersveld)

en de Dekamarkt (Eglantier). Opvallend is

overigens dat Albert Heijn van de vergun-

ningen nog geen gebruik maakt.

De fracties van PvdA, CDA, GroenLinks,

ChristenUnie en SGP werken nu gezamen-

lijk aan een initiatiefvoorstel om de tijde-

lijke vergunningen niet te verlengen. Als dit

lukt, is er een grote raadsmeerderheid (26

van de 39 zetels) tegen de mogelijkheid

dat supermarkten iedere zondag open mo-

gen zijn. Dat zou een mooi resultaat zijn.
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Op verschillende posten is hij

actief binnen de SGP. Acht jaar

als penningmeester in

Beekbergen, zes jaar als secreta-

ris van de fractie. Johan Stufken

(40) uit Beekbergen, getrouwd

met Anja, vader van Rico, Berry,

Gera, Willine, Tirza en Hadassa.

Wat voer je overdag uit?

,,Ik werk bij Van Venrooy dakbedekking

als calculator, werkvoorbereider en

inspecteur. Als inspecteur zwerf ik door

Nederland om dakinspecties uit te voeren.

Van Venrooy levert goed werk voor een

eerlijke prijs. En minimaal tien jaar garan-

tie!"

Wat is de mooiste plek in Beekbergen?

,,De kerk van de Gereformeerde

Gemeente, een plek van wonderen."

En in Apeldoorn?

,,De bossen. Ik ben een buitenmens en

mag graag in de natuur zijn. De hemelen

vertellen Gods eer en het uitspansel ver-

kondigt Zijner handen werk."

Twee positieve en twee negatieve dingen

over Beekbergen.

,,Een mooi dorp met een goedige sfeer.

Minder mooi is het vele verkeer dat

door het centrum gaat en het ont-

breken van een voetgangersge-

bied. En het ontbreken van star-

terswoningen."

Waar erger je je het meest aan in

Apeldoorn?

,,Het veelal eenzijdige, linkse van

de nieuwsvoorziening in Apeldoorn.

Verder de slechte doorstroom van

het verkeer in de spits. En prestige-

projecten zoals het

Omnisportcentrum."

Op welk ministerie zou je graag de

touwtjes in handen hebben?

,,Geen, dat zou niet goed komen.

Het meest aangetrokken word ik

door het ministerie van LNV, van-

wege het natuurbeheer en mijn

agro-bloed."

Welke politieke discussie boeit je

het meest?

,,Het tot stand komen van de

dorpsvisie Beekbergen. Landelijk

de embryoselectie en homopartici-

patie."

Wat zou je als minister-president

het eerste doen?

,,Elke vergadering beginnen met

gebed en het lezen van een gedeelte uit

Gods Woord."

Wat mist deze samenleving?

,,Zij mist een doel, een toekomstperspec-

tief, zij mist God."

Wat kan de SGP goed gebruiken?

,,Eenvoudige mannen, met genade en

gaven bedeeld."

Wat is je beste oneliner?

,,Je kunt de Heere Jezus niet volgen als

je stil staat". Hier zit veel in. Daar moeten

we achtergebracht worden. Bij ons is dit

onmogelijk, bij de HEERE zijn alle dingen

mogelijk."

Wat is het beste advies dat je ooit hebt

gekregen?

,,Een bijzondere was: "Gewen u toch aan

Hem en hebt vrede, daardoor zal u het

goede overkomen" bij het doen van

openbare belijdenis."

Wat pik je uit ongeadresseerd druk-

werk?

,,Folders van bouwmarkten, het

Onderdelenhuis, de Kijkshop."

Ben je materialistisch?

,,Ja, ik probeer met de middelen die wij

hebben alles zo goed mogelijk te organi-

seren. Nee, het is allemaal betrekkelijk.

Alles is gekregen."

Waar kom je te weinig aan toe?

,,Het bezig zijn in de dingen van Gods

Koninkrijk. Er staat: Zoekt en gij zult vin-

den. Wij zoeken niet. Onbegrijpelijk dat

de Heere zoekt...!"

Wie is je grote politieke voorbeeld?

,,Ds. Kersten, zijn gedrevenheid om Gods

eer te zoeken en het heil van zijn naaste.

Om te doen wat de Heere op de weg

plaatst."

Balkenende of Rouvoet? 

,,Beiden niet. Op hun positie zouden zij

meer voor de Heere en Zijn dienst kun-

nen betekenen. Ik wil niet wijzen, we zijn

van dezelfde lap gescheurd."

Wilders of Verdonk?

,,Geen van beide, soms beide. Zij

hebben soms een mening waar wat

in zit.''

Van der Vlies of Van der Staaij?

,,Van der Vlies, een bewogen en

bekwaam man."

Van den Berge of Mulder?

,,Van den Berge, direct gevolgd

door Mulder."

Met welke Nederlander heb je

medelijden?

,,Met de Nederlander zonder God."

Welke Bijbelse figuur spreekt je het

meest aan?

,,Mefiboseth."

Over welk Bijbelgedeelte zou je

een meditatie vullen?

,,Zelfs vindt de mus een huis... bij

Uw altaren. Een mus, een eenvou-

dig vogeltje, zonder kleurenpracht,

zonder mooie zang, ogenschijnlijk

nutteloos, die geeft de Heere een

plekje bij Zijn altaren. Dat doet Hij

nog!"

Gerard ten Voorde

AAN DE TAND

GEVOELD

Johan 
Stufken

,,Medelijden met 

de Nederlander

zonder God’’
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Schouwburg Orpheus krijgt weer extra

subsidie van de gemeente. Nu maar

liefst ruim een miljoen euro. 

In de achterliggende periode heeft de

gemeenteraad verschillende keren over

Orpheus gesproken. De eerste keer lag er

een rapport voor van de ambtelijke dienst

waarin wordt beoordeeld of de subsidiëring

aan de schouwburg in de jaren 2002 -

2006 doeltreffend is geweest.

De conclusie was keihard: uit het rapport

blijkt dat de subsidierelatie niet "in control"

was. Veel afspraken zijn slecht geregeld

en bovendien zijn ze onduidelijk vastge-

legd. Dat geldt voor zowel de geldstroom

van 2,4 miljoen euro die jaarlijks van de

gemeente naar Orpheus gaat, als voor de

doelen die daarmee bereikt zouden moe-

ten worden.

Gezien de schokkende conclusies drong

de SGP en ook de meeste andere partijen

aan op het snel doorvoeren van verbete-

ringen. Er moet een goed inzicht komen

hoe er met het overheidsgeld bij Orpheus

wordt omgegaan.

Vervolgens bleek dat Orpheus extra geld

nodig had. Als de gemeente niet zou bij-

springen, zou de schouwburg volgens het

college onderuitgaan. De jaarlijkse subsidie

van 2,4 miljoen euro (15,50 per Apeldoor-

ner) zou volstrekt onvoldoende zijn.

Overleg met Orpheus had opgeleverd dat

er jaarlijks circa 1,1 miljoen euro extra

nodig was, terwijl de parkeergarage onder

de schouwburg (jaarlijks verlies van ruim

twee ton) dan naar de gemeente zou gaan.

Hierdoor zou de subsidie uitkomen op ruim

3,5 miljoen euro per jaar. Een groot bedrag

(22,60 euro per Apeldoorner).

In haar reactie wees de SGP-fractie erop

dat Orpheus vanaf 2001 steeds te maken

heeft gehad met grote tegenvallers en dat

het college en een raadsmeerderheid na

aanvankelijke reserves toch iedere keer

weer extra subsidie en leningen gaven.

Bovendien blijkt dat Orpheus de gemeente

vaak voor voldongen feiten stelt door op

een laat moment met het slechte nieuws

te komen, zodat er amper tijd is om naar

alternatieven te zoeken. 

Ook nu was dat weer het geval, met als

gevolg dat een raadsmeerderheid wederom

overstag ging. De SGP steunde het voor-

stel niet. Wij vinden de extra subsidie

principieel niet verantwoord gezien de

inhoud van veel voorstellingen en (pop-)

muziekuitvoeringen. Bovendien zou

Orpheus zelf meer inspanningen moeten

doen om aan extra geld te komen.

Orpheus krijgt weer extra subsidie Meer aandacht voor

minder regelgeving
De gemeente zou de regelgeving ver-

minderen met 25 procent en ook verge-

makkelijken. Maar de aanpak dreigt te

stagneren. De SGP wil daarom meer

actie.

Een paar jaar geleden is landelijk afgespro-

ken om de administratieve lastendruk bij

de overheid te verminderen. Apeldoorn zou

daar een voortrekkersrol in spelen. Het is

immers een terechte klacht van inwoners

en bedrijven dat ze met veel ingewikkelde

regels te maken hebben. Eind 2006 besloot

de raad om de regeldruk stevig aan te pak-

ken. Het doel was een vermindering met 

25 procent. Sindsdien is er zeker wat aan

gedaan, maar inmiddels horen we er al

geruime tijd weinig meer van.

Daarom heeft de SGP bij de behandeling

van de Voorjaarsnota aan het college ge-

vraagd om op korte termijn een overzicht

te krijgen van de behaalde resultaten. Wat

merken inwoners, bedrijven en instellingen

er nu echt van? Onze fractie kwam daar-

toe met een motie. In eerste instantie was

de uitslag 19 - 19, zodat er de volgende

raadsvergadering opnieuw moest worden

gestemd. Nu bleken alle partijen ineens

voor. Gelukkig, want het is belangrijk dat

de regeldruk echt wordt aangepakt.
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Voetbalclub AGOVV zit voorlopig nog

zonder stadion. De gemeenteraad heeft

voor de derde keer een dikke streep

gezet door een nieuw plan van de club.

AGOVV is al drie jaar op zoek naar een

nieuwe plek in Apeldoorn. De club in het

betaald voetbal mag, met een tijdelijke

ontheffing, nog maximaal vijf jaar in Berg

en Bos spelen. Voor 2013 moet een

nieuw stadion klaar zijn.

Het gemeentebestuur heeft AGOVV

haar steun toegezegd in de zoek-

tocht naar een nieuwe locatie. Erg

vlot verloopt dit proces niet. De ver-

huizing naar de Europaweg (Kwan-

tumhallen) is afgeblazen, omdat het

plan een tekort van 32 miljoen euro

vertoont. Het iets verderop gelegen

Goudkuil-bosje is afgevallen, omdat

de natuur daar te veel risico loopt.

AGOVV richt daarom -samen met

wethouder Metz (VVD)- zijn pijlen op

het toekomstige bedrijventerrein aan

de Kuipersdijk in Apeldoorn-Zuid (ten

zuiden van de A1). Ook hier steekt

een meerderheid van de gemeente-

raad echter een stokje voor. PvdA,

CDA, ChristenUnie, GroenLinks en

SGP vinden het project ,,te groot-

schalig" en ,,niet realistisch." VVD,

Gemeentebelangen, Leefbaar Apel-

doorn en D66 zien dat probleem niet.

AGOVV werkt aan een voetbal-

stadion met 6000 plaatsen en 120.000

bezoekers per jaar. De voetbalclub pro-

beert de bouw financieel rond te krijgen

door het stadion op te tuigen met een

bonte verzameling aan andere activiteiten:

een megadisco, een casino, een hotel,

kantoren en showrooms. In totaal gaat

het om 1,8 miljoen bezoekers per jaar. 

AGOVV heeft deze businesscase ontwik-

keld met het theatervastgoedbedrijf Living

City van Joop van den Ende. Aan de

nevenfuncties is zoveel te verdienen -zeg-

gen de plannenmakers- dat de club voor

slechts 7,1 miljoen euro een compleet

stadion kan neerzetten. Er is één kink in

de kabel. Living City is failliet. Naar ver-

luidt zouden de ontwikkelaars Volker

Wessels en Stadium Development

Company de plannen overnemen.

De SGP heeft zich al in december, als

enige in de gemeenteraad, uitgesproken

tegen de bouw van een voetbalstadion op

het nieuwe bedrijventerrein in Apeldoorn-

Zuid. SGP-raadslid Evert Mulder vindt de

plannen nog altijd ,,niet concreet" en de

financiële onderbouwing ,,erg wankel."

,,De gemeente moet zich verre houden van

samenwerking met AGOVV", betoogt Mul-

der. ,,En op dit moment, met deze plannen,

is er voor de gemeente ook geen enkele

reden om faciliterend op te treden." De

SGP'er maant tot voorzichtigheid. ,,Het

hotel, de kantoren, het congrescentrum en

de detailhandel zijn concurrerend voor an-

dere voorzieningen in Apeldoorn." Mulder

keert zich principieel tegen casino en

megadisco.

De SGP’er heeft de AGOVV-cijfers tegen

het licht gehouden. ,,Van de vier-

kante meters is één vijfde bestemd

voor voetbal, terwijl voor hotel, casi-

no, disco en de rest vier vijfde is

ingeruimd." Bij de verwachte bezoe-

kersaantallen is het beeld nog 

dubieuzer. ,,Eén vijftiende van de

bezoekers komt straks voor AGOVV,

veertien vijftiende voor de rest."

AGOVV is weer aan de bal. De club

moet opnieuw op zoek naar alterna-

tieven. Mogelijk komt de Europaweg

daarbij weer in beeld. Of het Philips-

bosje in Apeldoorn-Zuid. De club

moet echter eerst eens een rea-

listisch plan maken. Mét een door-

wrochte financiële onderbouwing.

En zónder dubieuze toeters en bel-

len. Of toch maar, kleinschalig, in

Berg en Bos blijven zitten, zoals de

PvdA suggereert?

De afwijzing van de Kuipersdijk

krijgt echter nog een politiek staartje.

De VVD riep de andere collegepartijen ter

verantwoording, omdat zij zich niet zouden

houden aan de coalitie-afspraak om

AGOVV te helpen bij een stadion. De

andere partijen wezen de kritiek af, maar

de VVD wil er nog wel een debat over. 

Gerard ten Voorde

Apeldoorn zet streep door stadion

Tussen de bekende Apeldoornse han-

delsonderneming Reesink en de

gemeente dreigen nieuwe problemen.

Inzet is de bouw van een groot

bedrijfspand.

Reesink heeft bij het college een verzoek

ingediend om voor zijn dochteronderne-

ming Kamps de Wild (verkoop landbouw-

machines) een groot pand neer te zetten

aan de IJsseldijk op de Grote Kar. Dat is

een gebied in het zuidoosten van Apel-

doorn, ten zuiden van de A1. Het ligt vlak-

bij de Ecofactorij waar Reesink zelf is

gevestigd.

Het bedrijf wil die locatie gebruiken voor

de demonstratie, verkoop en reparatie

van tentoongestelde landbouwmachines.

Het gebouw met een oppervlakte van

twee voetbalvelden bevat onder meer

een showroom, stalling, kantoren en

instructieruimtes. Het pand bestaat uit

één bouwlaag van bijna negen meter

hoog, terwijl er ook een deel komt op

palen met daarop drie bouwlagen van

bijna 27 meter hoog.

In een principebesluit stelt het college dat

de aanvraag van Reesink wordt afgewe-

zen, omdat het strijdig is met vooral de

agrarische bestemming van het gebied.

De SGP steunt het college. Het is waarde-

vol dat het bedrijf met initiatieven komt,

maar het zet wel erg hoog in. Ook ande-

re ondernemingen mogen in dat gebied

zoiets niet doen. In feite ligt het mogen

bouwen op de Grote Kar ten grondslag

aan de andere problemen tussen Reesink

en de gemeente. Het bedrijf heeft daar

grond en wilde daar in de jaren negentig

al bouwen. Toen het daarvoor geen goed-

keuring kreeg, is het na stevige onderhan-

delingen met de gemeente uiteindelijk

terechtgekomen op de Ecofactorij. Daar

zou volgens de met de gemeente gesloten

overeenkomst ook Kamps de Wild komen.

De onderneming zal zelfs haast moeten

maken om de gemaakte afspraken tijdig

na te komen. Inmiddels heeft de gemeen-

te Reesink een alternatief aangeboden op

de Ecofactorij. Hopelijk komen de partijen

er zonder conflicten uit.

College tegen bouw groot pand Reesink
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Tot twee keer toe werden de plannen

door de gemeente bijgesteld. Toch

kwamen omwonenden opnieuw met

een alternatief. De gemeenteraad vond

het echter mooi genoeg geweest en

stelde het bestemmingsplan

Kanaaloevers - Haven Centrum vast.

Het gaat om het gebied tussen

Kanaalstraat, Stationsstraat, Molenstraat,

Havenweg en Kanaal Noord. Bijna alles is

of gaat tegen de vlakte, met uitzondering

van gebouwen aan de Stationsstraat,

woontoren het Potlood en appartementen-

gebouw Woondrôme aan de Kanaalstraat.

Ook parkeergarage Koningshaven wordt

gesloopt en gaat ondergronds. Daar boven-

op komt een tweetal pleinen, bereikbaar

vanaf Stationsstraat en Kanaal Noord. Aan

één van die pleinen komt een hoog appar-

tementengebouw, met het ene uiteinde

relatief dichtbij Woondrôme. 

En vooral over dat nieuwe appartementen-

gebouw ging de discussie. Omdat de

bewoners van de kopse kant van Woon-

drôme hun uitzicht kwijtraken, kwam de

wethouder in het laatste plan met het idee

om het gat tussen Woondrôme en het

nieuwe gebouw dan maar helemaal te

dichten. Grotendeels met een blinde muur;

verder een uitbreiding van de apparte-

menten aan de kopse kant, om opnieuw

uitzicht op het Kanaal te bieden. Op zich

een mooie vinding. Echter, de Vereniging

van Eigenaren van Woondrôme besloot

geen toestemming te geven om aan het

gebouw vast te bouwen. Als die beslissing

niet wordt teruggedraaid, gaat de wethou-

der de bewoners van de kopse kant aan-

bieden hun appartement tegen de huidige

marktwaarde te verkopen en desgewenst

een appartement te kopen in het nieuwe

gebouw. 

De SGP maakt zich zorgen over het grote

aantal appartementen in het Centrumge-

bied en vraagt zich af of daarvoor wel vol-

doende animo is. De wethouder deelt deze

zorg en zal daar in de nieuwe plannen kri-

tisch naar kijken. De SGP is blij dat er min-

der horeca komt dan in het oorspronkelijke

plan, maar zou ook de vrijstellingsregeling

voor meer horeca geschrapt willen zien.

Helaas is daarvoor geen brede steun.

Tenslotte is de SGP niet blij met het feit dat

een bestaand prostitutiebedrijf toch een

plek krijgt in het bestemmingsplan. Geluk-

kig is de kans groot dat het bedrijf weggaat.

In dat geval wordt de bestemming meteen

gewijzigd. Uiteindelijk stemden alle frac-

ties in met het nieuwe bestemmingsplan.

Onenigheid bij Haven Centrum Osseveld-Woudhuis 

is uitontwikkeld
De wijk Osseveld-Woudhuis is min of

meer uitontwikkeld. Daarom is een

nieuw bestemmingsplan opgesteld dat

zich richt op beheer en bescherming

van de kwaliteit van de wijk.

Ondanks het feit dat het ontwerp-bestem-

mingsplan weinig nieuws bevatte, kwamen

er redelijk veel mensen inspreken. Voor

een deel werd ingesproken over inmiddels

gerealiseerde zaken, waar men het niet

mee eens was. Anderen waren het niet

eens met het feit dat ze juist niets moch-

ten ontwikkelen op eigen terrein, namelijk

zeven nieuwe woningen. De rest van de

inspraak richtte zich op voorziene hoog-

bouw op de hoek Laan van Osseveld -

Veenhuizerweg. 

SGP-fractievertegenwoordiger Hans Leune

stelde voor om te zoeken naar een crea-

tieve inpassing van minder dan zeven

nieuwe woningen aan de Lupineweg. Hij

kreeg daarvoor brede steun. De wethouder

gaat daarmee aan de slag. 

De SGP heeft verder moeite met de ho-

gte van het nieuwe gebouw. Wat onze

fractie betreft, mag het nieuwe gebouw

niet hoger worden dan de gebouwen van

Het Fort. Met deze bedenking hebben we

ingestemd met het bestemmingsplan.
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Huizen en bedrijven in plaats van oude schuren

Vooral in de dorpen en in het buiten-

gebied komt er weer meer vraag naar

zorgwoningen. Kinderen willen de

zorgtaken voor hun ouders graag op

zich nemen, maar wel liefst dicht bij

huis. Hiervoor staat de gemeente

Apeldoorn de realisatie van depen-

dance-woningen toe in de dorpen. Ook

de mogelijkheden voor woningsplit-

sing worden verruimd.

In de notitie "Meerdere huishoudens in één

woning" wordt aangegeven wat waar wel

en niet mag. In Apeldoorn stad blijft het

moeilijk om een dependance te realiseren

of een woning te splitsen. De verruiming

van mogelijkheden is speciaal bedoeld

voor de dorpen en het buitengebied. 

Dependance-woningen zijn in feite 

omgebouwde bijgebouwen (bijvoorbeeld

bakhuizen), die geschikt gemaakt worden

om daarin minder of meer zelfstandig te

wonen. Ze mogen maximaal 65 vierkante

meter groot zijn en mogen niet voorzien

worden van dakkapellen, erkers en der-

gelijke. Ze moeten qua uitstraling onder-

geschikt blijven aan het hoofdgebouw. Er

mogen ook geen aparte schuurtjes wor-

den bijgebouwd. 

Woningsplitsing was in het buitengebied

al langer mogelijk (vanaf 2006). Dat blijft

zo. Maar vanaf nu is het ook in de dorpen

mogelijk, mits aan een aantal randvoor-

waarden wordt voldaan. Zo moeten beide

woningen een minimaal vloeroppervlak

hebben van 45 vierkante meter en bijge-

bouwen van minimaal 20 vierkante meter. 

Verder moet de bouwmassa van het 

hoofdgebouw er wel als één gebouw uit

blijven zien. 

Voorts wordt vooral gelet op een goede

stedenbouwkundige inpassing. Dit bete-

kent dat het er niet rommelig uit mag zien

en dat de buurt er geen hinder van mag

ondervinden.

De SGP-fractie is uiteraard groot voor-

stander van verruiming van deze moge-

lijkheden. We hebben er de laatste jaren

meer dan eens voor gepleit. In de eerste

plaats om ervoor te zorgen dat ouderen

in 'hun' dorp kunnen blijven wonen. Maar

ook om meer mogelijkheden te creëren

voor jongeren en starters op de woning-

markt.

Meer mogelijkheden voor zorgwoningen in de dorpen

Veel boeren stoppen met hun bedrijf.

Daardoor komen schuren leeg te staan

en als we niet oppassen, staan ze er

straks vervallen bij. Dat is niet de

bedoeling; zeker niet van de SGP. In

die schuren moeten nieuwe activiteiten

worden ontplooid. Of anders moeten

ze worden gesloopt en vervangen door

nieuwe huizen of bedrijven.

De SGP heeft altijd al een bijzondere

band gehad met agrariërs en de dorpen.

De leefbaarheid van de dorpen heeft bij

ons hoge prioriteit. We laten geen gele-

genheid voorbijgaan om maatregelen

voor te stellen die vergrijzing van de dor-

pen tegengaan. Woningbouw in de dorpen

voor de eigen inwoners willen wij bevor-

deren, (jonge) agrarische ondernemers

moeten in staat worden gesteld een

gezonde bedrijfvoering uit te oefenen en

er moet voor hen verruiming komen van

de mogelijkheden om nevenactiviteiten te

ontwikkelen.

KWALITEIT OMGEVING

"Mag niet, kan niet", luidde vaak de reac-

tie van gemeenten op dergelijke voorstel-

len. Gelukkig lijkt daar nu verandering in

te komen. Vijf gemeenten van de Regio

Stedendriehoek ( Apeldoorn, Brummen,

Lochem, Voorst en Zutphen) hebben

samen regels opgesteld die gaan gelden

bij het omzetten van boerenbedrijven die

willen stoppen naar andere vormen van

bedrijvigheid of naar wonen.

Het streekplan van de provincie

Gelderland biedt nu al de mogelijkheid

voor hergebruik van vrijkomende gebou-

wen in het buitengebied. Maar de provin-

cie is bereid, mits dit goed wordt beargu-

menteerd, ook herbouw of nieuwbouw toe

te staan. De vijf gemeenten hebben una-

niem het rapport "Waar de stallen verdwij-

nen" aangenomen waarin regels zijn

opgesteld die de omzetting van agrari-

sche gebouwen (schuren) moet verge-

makkelijken. 

Eerlijk gezegd is het een vrij ingewikkelde

regeling, maar het uitgangspunt is dat

maximaal de helft van het gesloopte

oppervlak aan schuren mag worden her-

gebruikt of nieuwgebouwd als woning of

als woning met bedrijfsgebouw. Ook

wordt de bouw van één of meer vrijstaan-

de woningen toegestaan als daardoor

meer sloop mogelijk is en meer geld kan

worden gegenereerd voor verbetering van

het landschap.

Verder mogen schuren worden vervangen

door nieuwe bedrijfsgebouwen als

daardoor de kwaliteit van de omgeving

wordt verbeterd. De verwachting is dat

door deze regeling het aantal woningen

op het platteland aanzienlijk zal kunnen

toenemen. Voor de gemeente Apeldoorn

wordt gedacht aan ongeveer 600 wonin-

gen in de periode tot 2021. 

WINKELTJE

Onze fractie heeft het rapport uiteraard

positief begroet. Indien agrariërs hun

bedrijf geheel of gedeeltelijk moeten of

willen beëindigen, moet er andere vervan-

gende bedrijvigheid mogelijk zijn.

Voorbeelden zijn een winkeltje met boe-

renproducten, een bedrijfje in een oude

schuur, een huisje erbij op het erf in 

plaats van een vervallen stal en niet te

vergeten kamperen bij de boer.

Toch had het voor ons nog wel "een onsje

meer" mogen zijn. Wij hadden daarom de

bijgebouwen voor hobbyboeren en natuur-

beheer, die nu in provinciale regeling wor-

den beperkt tot 75 vierkante meter, nog

wat verder willen oprekken dan tot 150

vierkante meter, zoals de gemeente

Apeldoorn wil. Wijzigingsvoorstellen in die

zin zijn door onze fractie onderschreven.

Dat gold ook voor het voorstel om detail-

handel meer ruimte te geven. Helaas

hebben deze voorstellen het niet gehaald.

Andere voorstellen vanuit de raad hebben

het wel gehaald zoals het voorstel om bij

de sloop van gebouwen met een opper-

vlakte van minder dan 1000 vierkante

meter toch een woning en 200 vierkante

meter bedrijfsruimte mogelijk te maken.

Zo ook een voorstel om er voor te zorgen

dat de bedrijfsvoering van bestaande

agrarische bedrijven niet belemmerd gaat

worden door woningbouw en door nieuwe

bedrijven die na een functieverandering

gaan ontstaan. Al zijn we niet helemaal

tevreden, het is in elk geval een aantal

stappen in de goede richting.

Hans Leune

Vervanging van oude schuren.



Vrijdag 25 april 2008 in de balzaal van

Paleis Het Loo te Apeldoorn. Temidden

van allerlei gasten zien we diverse

politici: de burgemeester, wethouders,

raadsleden, leden van de steunfractie… 

Het was de dag dat de jaarlijkse 'lintjesre-

gen' weer over Nederland viel. Ook in de

gemeente Apeldoorn werden diver-se per-

sonen onderscheiden. Eén van hen: de

heer W. J. den Otter uit Uddel. 

Zoals de meeste decoranda werd ook Den

Otter die ochtend met een smoes naar

Apeldoorn gelokt. Toch verwachtte hij iets.

In de krant had hij gelezen dat die dag de

Koninklijke Onderscheidingen zouden

worden uitgereikt en van zijn vrouw moest

hij die dag vrijhouden. Er zou een familie-

uitje zijn. Toen hij in Apeldoorn het terrein

van Paleis Het Loo moest oprijden, wist

hij het zeker. 

De heer Den Otter werd namens Hare

Majesteit de Koningin onderscheiden door

de burgemeester van Apeldoorn De Graaf.

Den Otter werd benoemd tot lid in de orde

van Oranje-Nassau. Deze onderscheiding

werd hem vooral toegekend vanwege zijn

lange staat van dienst op kerkelijk gebied.

Hij was tien jaar ouderling van de

Gereformeerde Gemeente in Ridderkerk.

Daarna was hij van 1987 tot 2007 ouder-

ling van de Gereformeerde Gemeente in

Uddel, waarvan vele jaren als voorzitter. 

Ook politiek was en is de heer Den Otter

erg betrokken. Van 1998 tot 2006 was hij

voorzitter van de plaatselijke kiesvereniging

in Uddel. Van 2002 tot 2005 was hij lijst-

opvolger en medewerker voor de SGP-

fractie in de gemeenteraad van

Apeldoorn. De onderscheiding werd hem

mede vanwege zijn politieke werk toege-

kend.

Diverse SGP´ers mochten deze heuglijke

gebeurtenis bijwonen. Vanaf deze plaats

willen we de heer Den Otter met zijn echt-

genote en (klein-) kinderen nogmaals van

harte gelukwensen. Deze aardse onder-

scheiding moet eenmaal ingeleverd wor-

den. Er is een onderscheiding die blijft!

We spreken de wens uit dat die onder-

scheiding van de Hemelse Koning ook

hun aller deel zal zijn. 

Sander Kok
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W. J. den Otter
onderscheiden

De najaarsledenvergadering wordt gehou-

den op D.V. woensdag 24 september in

een van de vergaderzalen van de Eben-

Haëzerkerk aan de Zonnedouw 8. De bij-

eenkomst begint om 20.00 uur en zal tot

ongeveer 22.00 uur duren. We hebben

onze raadsleden Henk van den Berge en

Evert Mulder uitgenodigd om met ons

over de gemeentepolitiek van gedachten

te wisselen. Ook zal als agendapunt het

stellen van vragen en het doen van voor-

stellen voor de jaarlijkse partijdag aan de

orde komen.

JAARLIJKS UITJE

Niet zonder trots vermelden wij dat Tom

van de Pol en Herman de Jong er ook dit

jaar weer in zijn geslaagd een aantrekke-

lijk uitje te organiseren. 

Op D.V. 9 en 10 september hopen we

naar het Europees Parlement in Brussel

te gaan. Tevens zullen we een bezoek

brengen aan Brugge, een prachtige stad

met een Middeleeuwse historische kern

en onder andere beroemd door het

prachtige kantklossen. 

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN

De laatste jaren zijn de verkiezingen voor

het Waterschap steeds meer in het politie-

ke vaarwater gekomen. Vijf jaar geleden

is door een actie van onze kiesvereniging

Wim Korevaar uit Uddel op persoonlijke

titel in het bestuur van het Waterschap

gekozen. 

Dit jaar zijn er weer verkiezingen. De

Provinciale Vereniging zal nu een eigen

SGP-lijst indienen. Een selectiecommissie

Veluwe, waarin ondermeer ons raadslid

Evert Mulder zitting heeft, heeft inmiddels

een advies-kandidatenlijst aan het provin-

ciaal bestuur van SGP-Gelderland voor-

gelegd. 

Ons bestuur heeft hiervoor ons lid Tom

van de Pol jr. opgegeven. Deze is op

nummer 4 van de lijst geplaatst. Op num-

mer 14 staat Hans Leune, onze voorzitter. 

De selectiecommissie denkt dat er drie

SGP-kandidaten zouden kunnen worden

gekozen. Tom zou dan eerste reserve

zijn.

Het bestuur

De zojuist onderscheiden Den Otter poseert met zijn echtgenote voor Paleis Het

Loo Foto: Sander Kok



JONG

GELEERD

De tijd vliegt. Dat besef ik weer goed nu

het eerste studiejaar achter mij ligt. Vorig

jaar rond deze tijd sloot ik mijn middelbare

schoolperiode af om aan het echte studen-

tenleven te beginnen. Rechten, in Utrecht. 

Onverwacht kwam in de colleges ook de

SGP aan de orde. Daar zit je dan. Toen

ik in november 2006 als 18-jarige voor de

eerste keer mocht stemmen heb ik volg-

zaam voor de SGP gekozen. Volgzaam,

maar ook bewust. Een keuze die een

aantal keren nadrukkelijk terugkwam tij-

dens de studie.

Zo werden bijvoorbeeld de vloekverboden

op de Veluwe aan de kaak gesteld in ver-

band met de vrijheid van meningsuiting.

Daarnaast kwam zijdelings naar voren dat

de SGP de enige politieke partij is die nog

geen gebruik maakt van tv-zendtijd. Al de-

ze kleine en subtiele vraagstukken werden

aan de orde gesteld; als een roep om po-

sitionering en verantwoording. Verantwoor-

ding voor mijn keuze in november 2006.

Medestudenten accepteren mijn keuze

voor de SGP. Echter, wanneer ik probeer

de bijbehorende gezindheid uit te dragen,

stuit ik op weerstand. Dan noemt men mij

spottend "een moraalridder".

De belangrijkste casus die werd behandeld

was het arrest van het Clara Wichmann

Instituut tegen de Staat vanwege het vrou-

wenstandpunt van de SGP. Het gevolg was

dat onze partij geen subsidie meer kreeg.

Tja, daar zat ik dan als SGP-stemmer

temidden van medestudenten die openlijk

blijk gaven van hun onbegrip. ,,Ik dacht

dat jij nu je punt zou maken! Jij hebt toch

SGP gestemd?!" Ik heb toen geprobeerd

het standpunt wat te verduidelijken. Op

zulke momenten begon ik te beseffen hoe

essentieel het is om goed over SGP-stand-

punten na te denken en deze scherp te

formuleren. 

Van onverwachte zijde kreeg ik wat bijval.

Prof. mr. C.J.A.M. Kortmann heeft voor

de gang van zaken rond dit proces weinig

lovende woorden: ,,Dergelijke scherpslij-

perij richting de SGP heeft iets fundamen-

talistisch, een trek die deze partij wordt

verweten. Daarmee doet een dergelijke

actie de samenleving geen goed." 

De onverdraagzaamheid in de Nederland-

se samenleving wordt helaas steeds 

groter. Daarmee neemt de vrijheid om

een eigen organisatie te runnen op basis

van Gods Woord af. Hiermee werd voor

mij steeds duidelijker wat

nodig is: We moeten

stroomopwaarts in een

nieuwe eeuw.

Peter van As

bestuurslid 

SGP-Jongeren
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"McCain" of "Obama"?

D.V. 4 november 2008. Dan is duidelijk

wie de opvolger van president Bush wordt.

De SGP-Jongeren in Apeldoorn kiezen al

op 19 september voor een nieuwe presi-

dent. Zij houden dan  een "verkiezings-

avond", waarbij het publiek een keuze

kan maken tussen de beide kandidaten. 

In het eerste gedeelte van de avond zal

veel beeldmateriaal te zien zijn van

Riekelt Pasterkamp. Hij hoopt begin sep-

tember met het oog op de verkiezingen

een reis naar de VS te maken.

In het tweede gedeelte van de avond zal

een verkiezing georganiseerd worden.

De standpunten over diverse onderwer-

pen van de kandidaten zullen hierbij toe-

gelicht worden, waarbij het publiek tel-

kens bepaald, wie het beste "in onze

SGP past".

De avond begint om 20.00 uur in de aula

van Jacobus Fruytier s.g., Anklaarseweg

71 te Apeldoorn. Iedereen is welkom en

de entree is vrij. Na afloop is er een hapje

en een drankje.

(advertentie)

Op 9 mei trad voorzitter Gerrit Stufken van de SGP-Jongeren Apeldoorn in het huwelijk

met Petra van het Goor uit Uddel. Op de foto kijken zij naar de ondertekening van de

trouwakte door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dat was een bekende, namelijk

Henk van den Berge, de SGP-fractievoorzitter.                 Foto: Geertje Vierhout, Foto Veldman

SGP-Jongeren Apeldoorn bepalen voorkeur voor beste kandidaat




