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Keer op keer kampt Apeldoorn met

forse kostenoverschrijdingen bij grote

projecten. Orpheus, De Haere, Coda,

Omnizorg, Triënnale, Omnisport,

Zuidbroek. ,,Heel vervelend. 't Is wel

belastinggeld van burgers." De SGP

houdt de vinger aan de pols. 

Apeldoorn wil zichzelf op de kaart zetten.

De gemeente werkt in relatief korte tijd

aan een reeks ambitieuze projecten.

Schouwburg Orpheus moet zich, sinds de

verbouwing, kunnen meten met andere

theaters in den lande. Het Omnisportcen-

trum moet onderdak bieden aan nationale

en internationale sportevenementen. De

Triënnale moest in honderd dagen een

paar honderdduizend bezoekers naar

Apeldoorn trekken. 

Alle projecten hebben één ding gemeen:

ze kampen met een ernstige overschrijding

van de geraamde kosten. SGP-fractievoor-

zitter Henk van den Berge pakt zijn dossier

erbij. Uit ambtelijke stukken, collegevoor-

stellen, evaluatienota's en krantenknipsels

tekent zich een duidelijk beeld af. ,,Hier is

sprake van een groot en structureel pro-

bleem."

OMNISPORT

Het Omnisportcentrum bijvoorbeeld. De

Apeldoornse sporttempel aan de

Voorwaarts kost in totaal een slordige 52

miljoen euro. Hiervan komt 33 miljoen

euro voor rekening van de gemeente.

Recent bleek dat er een overschrijding is

van 6,4 miljoen euro. Een tegenvaller die

volledig ten laste van de gemeente komt.

De oprichting van Omnizorg, een centrum

voor dak- en thuislozen, verslaafden en

GGz-cliënten aan de Stationstraat, was ge-

raamd op 10,7 miljoen euro. De teller van

de overschrijding staat hier op circa 3,3 mil-

joen. De renovatie van woonwagencectrum

De Haere, gestegen van 3 naar 11 miljoen

euro, valt uiteindelijk nog duurder uit. De

omvang is nog niet exact bekend.

Ook Orpheus kostte de gemeente veel

extra geld. De verbouwing van schouw-

burg en congrescentrum was in eerste

instantie begroot op 14,5 miljoen euro,

maar liep al snel op naar 23 miljoen en

later naar 34 miljoen euro. Uiteindelijk is

het project nog iets duurder uitgevallen.

Bovendien stijgt de jaarlijkse bijdrage van

de gemeente aan de exploitatie van

Orpheus van 2,4 miljoen euro naar ruim

3,5 miljoen euro.

De Triënnale is voor Apeldoorn minder 

florissant verlopen dan gedacht. De

gemeente heeft 1,5 miljoen euro gestoken

in het 6 miljoen euro kostende natuur- en

landschapsevenement. Ook hier zijn de

kosten niet binnen de perken gebleven. De

precieze overschrijding moet binnenkort

duidelijk worden. De omvangrijke inzet

van ambtenaren moet daar nog bij worden

opgeteld.

GEEN INCIDENTEN

De SGP-fractie maakt zich zorgen over

deze structurele overschrijdingen bij grote

projecten. ,,Dit zijn geen incidenten meer",

verklaart raadslid Evert Mulder. ,,Heel ver-

velend."

De problemen beginnen vaak al bij de start

van het proces, analyseren Van den Berge

en Mulder. Een ambtelijke afdeling doet,

met steun van externe deskundigen, een

voorstel aan de raad. ,,Vaak hangt daar

een politiek wenselijk bedrag aan."

De raad krijgt meer dan eens een onvolle-

dig voorstel voorgelegd. ,,Zo wordt 

bijvoorbeeld de post voor onvoorziene

kosten soms bewust laag gehouden om

het te laten passen in de begroting. Ook

worden regelmatig de risico's te laag

ingeschat. In de loop van het proces

komen er ook nog wel eens extra posten

bij, waar men geen rekening mee had

gehouden. Realisering van zulke 

Apeldoorn kampt te vaak met grote financiële  stroppen

Grote projecten kosten vaak veel meer geld dan begroot. Een duidelijk voorbeeld

hiervan is het nieuwe Omnizorgcentrum aan de Stationsstraat voor de opvang van

dak- en thuislozen. Foto: GtV

Een voorbeeld van een groot project

met tegenvallers is Coda. De gemeente

werkt sinds 2000 aan een fusie tussen

historisch museum Marialust, het Van

Reekum Museum voor moderne kunst,

het gemeentelijk archief en de biblio-

theek. De verschillende onderdelen zit-

ten inmiddels al enkele jaren onder één

dak in een nieuw gebouw in de binnen-

stad.

Maar de bouwkosten vielen tegen. Dat

geldt ook voor het aantal bezoekers.

Voorheen trokken Marialust en het Van

Reekum er elk jaar samen zo'n 24.000.

Om de exploitatie sluitend te krijgen,

rekende de gemeente op 80.000

bezoekers. Niet realistisch, zo gaf de

SGP toen al aan. En dat bleek te klop-

pen. In de praktijk blijkt iets meer dan de

helft van de verwachte bezoekersaantal-

len over de drempel van Coda te stap-

pen.

Apeldoorn blijft met een flink tekort achter.

De jaarlijkse gemeentelijke subsidie is

niet toereikend en is daarom behoorlijk

verhoogd. Het aanvankelijke enthou-

siasme over de fusie is bij verschillende 

raadsfracties de afgelopen tijd flink afge-

nomen. 

De SGP heeft vragen bij de ondoorzich-

tige financiële stromen tussen de onder-

delen van Coda. ,,Wij hechten aan een

goede bibliotheek", stelt SGP'er Van den

Berge. ,,De bieb moet daarom niet de

financiële verliezen van de andere onder-

delen opvangen."

Apeldoorn te rooskleurig over Coda
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onderdelen kost later vaak veel geld."

De gemeente doet er goed aan de finan-

ciële risico's van projecten beter onder

ogen te zien, zeggen de twee staatkundig-

gereformeerden. ,,Een eerlijke risicopara-

graaf is noodzakelijk. De gemeente kan

niet elke tegenslag vooraf incalculeren.

Daarom mag ook een reële post "onvoor-

zien" niet ontbreken." 

Ook bij de aanvraag van offertes bij de

aannemer of projectontwikkelaar loopt het

regelmatig mis. ,,Het verbaast me dat

men in het stadhuis kennelijk niet in staat

is een duidelijke omschrijving voor een

offerte te maken", zegt Mulder. ,,Als ik mijn

huis laat verbouwen, dan geef ik duidelijk

aan wat ik wil, en vraag ik een offerte aan

voor een vaste prijs. Ik wil niet achteraf

voor verrassingen komen te staan." Het

raadslid pleit voor het vergroten van de

deskundigheid op het stadhuis.

Bij de meeste kostenoverschrijdingen is

sprake van gestegen bouwkosten. Een

vaag begrip, vinden beide politici.

,,Niemand kan bewijzen dat het niet zo is.

Ambtenaren zijn blijkbaar niet in staat om

voldoende weerwoord te bieden aan aan-

nemers en projectontwikkelaars. Dus

moet de gemeente het maar voor zoete

koek slikken. Je kunt bijvoorbeeld een

project als de renovatie van De Haere

ook niet halverwege stopzetten."

KRITISCH

Een onverkwikkelijke situatie, vindt Van

den Berge. ,,Onze fractie wijst vaak al

aan het begin van het proces op de hia-

ten in de financiële onderbouwing van de

voorstellen. Meestal als een van de 

weinige fracties." Meer dan eens blijkt de

vooraf geuite zorg niet ongegrond.

,,Helaas krijgen we achteraf nogal eens

gelijk."

Een van de oorzaken is dat de politiek in

Apeldoorn de neiging heeft om bij ambi-

tieuze projecten haar kritische houding te

laten varen. ,,De gemeente moet volgens

verschillende fracties worden opgestoomd

in de vaart der volkeren. We moeten het

dorpse verleden achter ons laten, vinden

ze", zegt Van den Berge. ,,Vervolgens

verliest men de realiteit uit het oog", con-

stateert Mulder.

De SGP pleit voor een gezonde ontwikke-

ling van Apeldoorn. ,,Natuurlijk moet de

gemeente niet blijven stilstaan. De 

voorzieningen moeten echter passen bij

Apeldoorn. En ze moeten vooral gericht

zijn op onze burgers, op de Apeldoorners.

Ook is het natuurlijk belangrijk dat ze

principieel gezien verantwoord zijn. Mede

om die reden hebben wij tegen de ver-

bouwing van Orpheus en de bouw van

het Omnisportcentrum gestemd."

De SGP'ers verbazen zich soms over het

gemak waarmee de politiek over financiële

stroppen heenstapt. ,,De raad kan uitge-

breid debatteren over een uitgave van

enkele tienduizenden euro's, terwijl een

tekort van miljoenen ogenschijnlijk moeite-

loos wordt geaccepteerd."

College en raad moeten daarom de hand

in eigen boezem steken, benadrukt Van

den Berge. ,,Ook grote projecten moeten

transparant en evenwichtig tot stand

komen." 

REKENKAMER

De SGP legt zich niet neer bij de structu-

rele kostenoverschrijdingen bij grote 

projecten. Mede op initiatief van de SGP

onderzoekt de gemeentelijke rekenkamer

deze problematiek. Voor de zomer moet

zij haar resultaten presenteren. ,,Gezien

het belang van het onderzoek dringen wij

erop aan de zaak nog vóór de zomer in

de raad te bespreken."

Over het algemeen is de fractievoorzitter

niet ontevreden over de informatievoor-

ziening van burgemeester en wethouders.

,,Dit college probeert vrij snel de raad te

informeren over eventuele tekorten." Een

groot aantal vergaderingen over kosten-

overschrijdingen vindt echter plaats achter

gesloten deuren.

,,Enerzijds begrijpelijk, omdat het om ver-

trouwelijke informatie gaat", reageert Van

den Berge. ,,Aan de andere kant is het

politiek lastig. Het belemmert de raad om

wethouders in het openbaar ter verant-

woording te roepen."

De SGP staat niet op voorhand klaar met

moties van wantrouwen. ,,We zijn er niet

op uit om wethouders onderuit te halen.

Dat past niet bij onze partij. We mogen

echter wel eerlijk zeggen waar het op

staat. De overheid is geroepen de

gemeente goed te besturen. Vanuit ons

rentmeesterschap moeten we zorgvuldig

met geld omgaan."

Gerard ten Voorde

TER

KENNISNAME

Als raadslid moet je heel wat paperassen

doornemen. Vele nota's, rapporten en

brieven krijg je toegezonden. Hier kan je

wekelijks uren zoet mee zijn.

Toch moet je als raadslid oppassen dat je

niet alleen met 'papier' bezig bent. Juist

contact met betrokkenen kan heel zinvol

zijn. Dan hoor en zie je hoe het in de

praktijk gaat en waar de schoen soms

wringt.

Dat bleek ook onlangs. Als raadslid

mocht ondergetekende op pad met een

professionele hulpverlener van het Leger

des Heils naar een paar probleem-

gezinnen. Hier werd je met de neus op

de feiten gedrukt. In een van de gezinnen

was de vader vroeger seksueel misbruikt

en mede daardoor kampt hij nog steeds

met grote problemen. Ook met zijn vrouw

en kinderen gaat het niet goed, zodat er

allerlei instanties zijn ingeschakeld om 

de moeilijkheden in het gezin aan te 

pakken.

In zo'n situatie zie je dat het belangrijk is

dat de overheid geld en hulp beschikbaar

stelt. De overheid behoort immers ook

een schild der zwakken te zijn. Je kunt

en mag dergelijke gezinnen niet aan hun

lot overlaten. Maar je hoort bijvoorbeeld

ook dat de hulp -hoe goed bedoeld ook-

niet altijd gecoördineerd verloopt. Hier valt

nog het nodige te verbeteren. 

Mede door dergelijke ervaringen krijgen

de rapporten die je als raadslid krijgt een

menselijk gezicht. Bij de behandeling

ervan in de raad kun je vanuit de praktijk

wijzen op het grote belang van hulpverle-

ning en ook aangeven dat een betere

aanpak gewenst is. 

Maar tijdens het bezoek was er nog iets

belangrijkers dat mij trof. De hulpverlener

kwam ook met de Bijbel op tafel. Vanuit

de Heilige Schrift werd geprobeerd aan te

geven hoe de gezinsleden met elkaar

moeten omgaan en dat ze de Heere om

hulp mogen vragen voor hun problemen.

Gods Woord heeft immers overal zeg-

gingskracht: in voor- en tegenspoed, in

het gezin, in de samenleving en ook in de

politiek. Dat mogen we ook -zo de Heere

het geeft- in 2009 zeker niet vergeten.

Graag wensen wij u namens onze fractie

een gezegende Kerst en een voorspoedig

nieuwjaar toe.

Met vriendelijke groeten,

Henk van den Berge

SGP-fractievoorzitter

,,Vanuit ons rentmeesterschap moeten we 

zorgvuldig met geld omgaan’’



Onlangs was er een informatieavond

voor de Apeldoornse kerken, waarbij

mevr. F. Kruitbosch en dhr. H. Paijens

van de gemeente een toelichting gaven

op de manier waarop de Wet

Maatschappelijke Ondersteuning

(WMO) in Apeldoorn wordt uitgevoerd.

Als eerste gaf mevrouw Kruitbosch

(beleidsmedewerker van de afdeling

Samenleving) een overzicht van de ver-

schillende aspecten uit het WMO-vierja-

renplan en de raakvlakken met de kerken. 

LEEFBAARHEID STADSDEELAANPAK

Per stadsdeel worden er afspraken ge-

maakt om de leefbaarheid in de wijken te

vergroten. Kerken kunnen meedenken in

de zogenaamde wijkteams. De gemeente

stimuleert de bouw van multifunctionele

centra in de verschillende wijken, waar-

van ook de kerken gebruik kunnen maken.

JEUGDZORG

De gemeente wil een grotere deelname

van de jeugd bij maatschappelijke acti-

viteiten door het opzetten van een brede

school, jeugd- en jongerenwerk en huis-

werkbegeleiding. De gemeente wil leer-

achterstanden wegwerken en ondersteu-

ning bieden bij het opvoeden. De kerken

kunnen tijdig signaleren en  verwijzen

naar geboden mogelijkheden.

INFORMATIE, ADVIES EN ONDERSTEUNING

De gemeente wil het Zorgloket dichter bij

de mensen brengen (ook in de dorpen) en

biedt een overzicht van alle mogelijkheden

tot ondersteuning (sociale kaart), waarbij

zowel professionele hulp als vrijwilligers-

werk wordt genoemd. De kerken kunnen

helpen bij het zoeken van passende hulp.

STEUN AAN MANTELZORG EN VRIJWILLIGERS

De gemeente wil mantelzorgers en vrijwil-

ligers ondersteunen. De kerken kunnen

helpen bij het leggen van contacten met

mantelzorgers. Voor alle vrijwilligersorga-

nisaties in Apeldoorn is er een samenwer-

kingsverband opgezet (het Schakelpunt).

BEVORDEREN MAATSCHAPPELIJK VERKEER

Er zijn projecten om speciale doelgroepen

te bereiken, zoals dementerenden, alco-

holisten en prostituees. De kerken probe-

ren ook bepaalde groepen te bereiken door

middel van het  inloophuis en De Herberg.

Ook heeft de gemeente oog  voor toegan-

kelijkheid van gebouwen en openbaar

vervoer. Het opzetten van woonservicege-

bieden, samenwerkingsverbanden  rondom

een verzorgingshuis, wordt gestimuleerd.

De kerken kunnen daaraan deelnemen.

INDIVIDUELE VERSTREKKINGEN

Voor het treffen van individuele voorzie-

ningen zijn nieuwe regels opgesteld, die

afgeleid zijn van de bestaande regelin-

gen. Aanvragen hiervoor verlopen via het

Zorgloket (zie hieronder). De gemeente

doet de indicatiestelling zoveel mogelijk

zelf. Kerken kunnen helpen bij signaleren

van de behoefte aan voorzieningen en

begeleiden bij het aanvragen en afhande-

len van eventuele klachten.

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, OGGZ EN

VERSLAVINGSZORG

Hieronder valt opvang van vrouwen en

kinderen in het geval van huiselijk

geweld, opvang van  tienermoeders en

verslaafden. De kerken kunnen signaleren

en verwijzen en daarnaast ook zelf een

opvang regelen.

ZORGLOKET

Hierna licht dhr. Paijens (consulent

Zorgloket) de werkwijze van het Zorgloket

toe. Bij dit loket kan men informatie en

advies krijgen over allerlei gemeentelijke

voorzieningen, zoals: rolstoelen, vervoers-

voorzieningen (taxibus-pas en scootmo-

biel), woningaanpassingen, huishoudelijke

verzorging, alarmering, maaltijdvoorziening,

gehandicapten parkeerkaarten en -plaats

en leerlingenvervoer.

De huishoudelijke verzorging is geheel

nieuw voor de gemeente. Vanwege het

grote aantal aanvragen (300-350 per

maand) doen de consulenten van het

Zorgloket de indicatie vaak tijdens een

telefoongesprek, waarbij een aantal stan-

daardvragen moeten worden beantwoord.

Het streven van de gemeente is om

binnen twee weken na aanvraag een indi-

catie te stellen. Is men het niet eens met

de indicatiestelling, dan kan men bezwaar

aantekenen. 

Zorg kan worden verleend door tien aan-

bieders die een contract hebben met de

gemeente. Bij een aantal aanbieders is er

momenteel een tekort aan huishoudelijk

verzorgers, waardoor men soms geruime

tijd moet wachten voordat er hulp komt. In

2009 vindt er een nieuwe aanbesteding

plaats, waardoor er hopelijk weer meer

capaciteit beschikbaar komt.

Henk ten Voorde

NPV- Belangenbehartiging

Winkelketens willen meer koopzon-

dagen. In de binnenstad ging recent

een aantal speelgoedzaken zelfs al

illegaal op een zondag open. Ook pro-

beren meer supermarkten elke zondag

open te gaan. Maar een raadsmeerder-

heid wil dat gelukkig voorkomen.

De zondagsrust staat steeds meer ter

discussie. Het grootwinkelbedrijf wil lan-

delijk meer koopzondagen. Vorige week

gaf de Vereniging van Nederlandse

Gemeenten aan dat gemeenten meer

vrijheid moeten hebben voor de uitbrei-

ding van het aantal koopzondagen. 

Ook in Apeldoorn is de toenemende druk

op de eerste dag van de week te mer-

ken. In verband met sinterklaas openden

zondag 30 november Bart Smit, Blokker

en Intertoys in het centrum hun deuren,

terwijl ze daar geen toestemming voor

hadden. De gemeente zoekt uit of deze

winkels achteraf alsnog hiervoor kunnen

worden gestraft. De SGP vindt dat dat

moet gebeuren, omdat de winkels duide-

lijk in strijd handelden met de regels.

Ook de kwestie met de negen super-

markten die onder de vlag van avondwin-

kel iedere zondag open zijn, duurt nog

voort. Hoewel er op grond van de

gemeentelijke verordening niet meer

mogen bijkomen, hebben nog een aantal

supers aangegeven gebruik te willen

maken van deze regeling. Dat kan dus

gelukkig niet. 

Een ruime meerderheid van de raad

(PvdA, CDA, GroenLinks, ChristenUnie

en SGP) vindt dat de supermarkten onte-

recht van de regels voor avondwinkels

gebruikmaken. Daarom wordt gewerkt

aan een voorstel om dit terug te draaien,

zodat de supers op zondag weer dicht-

gaan. Eenvoudig is dit niet. Een eerste

voorstel bleek juridisch niet houdbaar,

maar op korte termijn willen de partijen

met een nieuw plan komen.

De supermarkten hebben de druk om

zondags open te zijn opgevoerd door een

handtekeningenactie te houden. Hierbij

kregen ze de steun van 8300 klanten.

Maar er ligt gelukkig ook een gezamen-

lijke brief van verschillende kerken om de

supers juist te sluiten. Bij het voorkomen

van een verdere aantasting van de zon-

dagsrust hebben wij allemaal een verant-

woordelijkheid. Mogen wij uw steun en

vooral uw gebed hiervoor vragen?

Druk op uitbreiding aantal koopzondagen

04

Mogelijkheden voor kerken bij WMO



Burgemeester De Graaf kiest voor een

harde aanpak van vandalen om vernie-

lingen bij de jaarwisseling tegen te

gaan. De SGP is het daar roerend mee

eens.

Tijdens de laatste jaarwisseling is er ook

in Apeldoorn veel schade aangericht.

Alleen bij de gemeente ging het al om een

bedrag van 235.000 euro. Dat is drie keer

zoveel als anders. Het ging onder meer om

150 kapotte afvalbakken, 300 vernielde

verkeersborden, 105 kapotte ruiten van

bushokjes, terwijl ook bijvoorbeeld de fiets-

teller bij het station en speeltoestellen wer-

den vernield. Maar ook particulieren en

bedrijven hadden veel schade.

Om die reden wordt bij de komende jaar-

wisseling gekozen voor een harde aan-

pak, zo vertelde de burgemeester vorige

maand in de raad. ,,Het loopt de spuiga-

ten uit. Ik heb mij wezenloos geërgerd.

Het is de afgelopen jaren steeds erger

geworden." 

Vooral door de dichte mist tijdens de

afgelopen jaarwisseling was het moeilijk

om de daders op te pakken. Om te voor-

komen dat het weer mis gaat, zal er in de

Oudejaarsnacht een maximale inzet van

de politie zijn. 

De burgemeester gaf aan een soort lik-

op-stukbeleid te willen toepassen door

vandalen gelijk op te pakken. Daarbij

wordt wellicht ook gebruik gemaakt van

mobiele camera's om de vernielers te

kunnen filmen, zodat ze ook later kunnen

worden opgepakt. Ook zal scherp worden

gecontroleerd op illegaal vuurwerk en het

eerder afsteken van vuurwerk. 

Voorts zal de gemeente een aantal kwets-

bare objecten zoals de fietsteller tijdelijk

verwijderen. De Graaf riep ook de scho-

len en mensen die bij scholen wonen op

extra goed op te letten, omdat scholen

vaak het doelwit van vandalen zijn.

,,Neem voorzorgsmaatregelen zoals het

dichtplakken van de brievenbussen." 

Ook deed de burgemeester een beroep

op alle Apeldoorners om goed op te letten

en om vernielingen en daders te melden.

,,Wij kunnen het niet alleen." De SGP wil

zijn oproep van harte ondersteunen.

Laten we onze verantwoordelijkheid

nemen.

Henk van den Berge

De Vlijt is al sinds jaar en dag één van

de Apeldoornse industrieterreinen.

Maar de bestemming gaat veranderen,

want er moet woningbouw komen.

Tegenwoordig willen we eigenlijk geen

industrie meer midden in de stad. Daarbij

komt dat de mogelijkheden om Apeldoorn

uit te breiden bijna op zijn. We moeten

'inbreiden'. De gemeente wil daarom een

groot deel van de Kanaalzone omvormen

tot woningbouwlocatie, te beginnen bij De

Vlijt.

Het eerste project daar is de taartpunt

tussen het Kanaal-Noord en de

Vlijtseweg (ongeveer tot het sluisje). Dit

heet De Vlijt - 1. Het andere project heet

De Sportvelden, en is gelegen tussen

Vlijtseweg, Edisonlaan, Boerhavestraat

en Laan van Kerschoten. Voor deze twee

projecten is in november het welstands-

kader vastgesteld en is het ontwerp-

bestemmingsplan oriënterend besproken.

In De Vlijt - 1 wil men aan de kant van

het Kanaal de oude villa's aan de haven

laten staan en de rest (loodsen en schu-

ren) afbreken en vervangen door ongeveer

200 woningen. Het gaat vooral om com-

pacte stadswoningen en appartementen,

waarvan ongeveer 20 procent in de sociale

sector. Het overgrote deel zal hooguit drie

woonlagen hoog zijn, met langs het Kanaal

drie torentjes met een hoogte, variërend

van vijf tot acht woonlagen.

Het grote discussiepunt rondom dit pro-

ject is het feit dat een aantal bedrijven

(Kistjes, Diosynth en Remeha) vooralsnog

blijft zitten. Deze bedrijven krijgen een

nieuwe milieuvergunning waarbij ze geen

uitbreidingsruimte meer krijgen. De nu

geplande nieuwbouw blijft buiten de

milieucirkels. Het is echter de bedoeling

om de bedrijven te verplaatsen. Dat is

echter nog niet rond. Wel is hiervoor

inmiddels een flinke zak met geld

beschikbaar gesteld door het rijk en de

provincie.

Op de Sportvelden komen voornamelijk

patiowoningen, aangevuld met rijtjes van

drie hoog en twee iets hogere apparte-

mentencomplexen (4 à 5 lagen). Het

geheel wordt omgeven door veel groen.

Aan de zijde van de Vlijtseweg komt een

veertig meter brede groenstrook, met

daarin de Grift.

Met betrekking tot dit gebied zijn er voor-

al reacties gekomen van de huidige

bewoners van de Boerhavestraat, die nu

groene velden achter hun huis hebben,

maar daar huizen en appartementencom-

plexen voor in de plaats krijgen. Hieraan

is enigszins tegemoet gekomen, door het

geheel, en dus ook de appartementen,

zes meter op te schuiven.

De SGP vindt de plannen op zich mooi;

er is goed over nagedacht en men heeft

moeite gedaan om de nieuwbouw zorg-

vuldig in te passen. We begrijpen dat het

voor de huidige bewoners niet prettig is

als het uitzicht deels verdwijnt. We ontko-

men echter niet aan inbreiden en dat

doet helaas hier en daar pijn.

Op De Vlijt van industrie naar woningbouw 
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Burgemeester De Graaf ergert zich aan het vandalisme tijdens de jaarwisseling. Dit

jaar kiest hij voor een hardere aanpak. Foto: Sander Kok

Harde aanpak vandalen bij jaarwisseling
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De titel van de hoogbouwnota luidt:

"Ruimte door Hoogte". Daarmee wordt

bedoeld dat er meer (groene) ruimte

overblijft, naarmate we verder de hoogte

in bouwen. Over het algemeen is dat

ook zo. Maar natuurlijk zijn er uitzon-

deringen. En hoogbouw past niet overal. 

Er wachten heel wat mensen op een

woning in Apeldoorn. Maar huizen bouwen

aan de andere kant van de snelwegen A1

en A50 wil de gemeenteraad niet. We

moeten dus steeds meer woekeren met

de schaarse ruimte die er nog is. Dat

betekent bijna automatisch dat we vaker

de hoogte in zullen moeten. Dat kan echter

op verschillende manieren: van compacte

en aaneengesloten gebouwen, bijvoor-

beeld van vier woonlagen, tot losstaande,

maar hogere woontorens. Als SGP hebben

we altijd gezegd: ,,Liever een woontoren

met groen er omheen, dan minder hoge,

maar massieve gebouwen zonder 

groen."

De hoogbouwnota is onlangs door de raad

vastgesteld. Hierin zijn de regels vastge-

legd. Langs het Kanaal en langs het spoor

(de Grote Lijn) mag in principe hoog wor-

den gebouwd. In de rest van Apeldoorn

alleen als het past in de omgeving.

Maar voor elk gebouw boven de 25 meter

moet een Hoogbouw Effect Rapport

(HER) worden opgesteld. Daarin wordt de

invloed van het gebouw op z'n omgeving

geanalyseerd ten aanzien van windhinder,

schaduwwerking, sociale veiligheid, par-

keeroverlast, enzovoort. Tevens moet

door middel van fotomontages zichtbaar

worden gemaakt hoe het gebouw er

vanaf verschillende richtingen en afstan-

den uitziet.

Zowel de HER als de 3D-animaties worden

zowel ambtelijk als door de raad getoetst.

Uit al gemaakte 3D-animaties is gebleken

dat hoogbouw vlakbij de snelwegen teveel

aandacht zou trekken. Dat is daarom niet

toegestaan.

Als SGP-fractie zijn we blij met de hoog-

bouwnota. De visie sluit aan bij onze

manier van denken over hoogbouw.

Tijdens de bespreking in de PMA ontstond

er nog een heel debat over hoogbouw in

de binnenstad. Het college stelde voor om

dat nog open te laten totdat er volgend

jaar een nieuwe binnenstadsvisie is opge-

steld. 

Andere fracties, waaronder de VVD, wilden

de hele binnenstad binnen de Grote Lijn

halen, zodat daar overal hoog gebouwd

zou mogen worden. Samen met onder

andere het CDA hebben we er als SGP

toen voor gepleit om de Grote Lijn niet te

wijzigen en hoogbouw in de binnenstad

alleen mogelijk te maken als het past in

de omgeving. Gelukkig kregen we daar-

voor de week daarna bij de besluitvorming

steun van een meerderheid van de raad.

Evert Mulder

Duidelijke kaders voor hoogbouw

Nieuwe website voor

SGP-Apeldoorn

Hoogbouw aan het Kanaal            Foto: GtV

De SGP in Apeldoorn heeft een nieuwe website:

apeldoorn.sgp.nl. De site is een initiatief van de kiesver-

enigingen van Apeldoorn, Beekbergen en Uddel, de

Gemeentelijke Kiesvereniging en de SGP-fractie in de

gemeenteraad.

Op de site kunt u nieuws en achtergrondinformatie vinden

over de SGP in onze gemeente en over de Apeldoornse

politiek. Op de site wordt ook ingegaan op actuele politieke

kwesties in Apeldoorn. 

apeldoorn.sgp.nl



Sinds de invoering van Diftar gaat het

niet goed met de gescheiden inzame-

ling van het afval van groen, fruit en

tuin (GFT). 

In eerste instantie was iedereen enthou-

siast: de hoeveelheid ingezameld GFT

liep enorm terug. Het leek erop dat veel

mensen zelf aan het composteren gesla-

gen waren. Naderhand bleek echter dat

veel GFT in de grijze containers ver-

dween. De nieuwe maatregelen moeten

er voor zorgen dat het weer in de groene

terechtkomt.

Eind vorig jaar stelde de raad het afval-

plan 2008-2012 vast. De hoofddoelstel-

ling daarin is om de hoeveelheid restafval

(in de grijze container) terug te brengen

van 206 kilo nu naar 150 kilo per persoon

in 2012. Voor de diverse deelstromen

worden afzonderlijke acties ondernomen;

nu dus voor GFT. De raad had al in meer-

derheid ingestemd met een verlaging van

het GFT-tarief om zodoende de inwoners

van Apeldoorn er toe te verleiden hun

GFT-afval weer apart aan te bieden in de

groene container. Bij de uitwerking kwam

de wethouder met twee voorstellen. Of

helemaal gratis, óf 75 procent van het

huidige tarief, wat overeenkomt met de

werkelijke verwerkingskosten voor com-

posteren bij de VAR. 

Als SGP-fractie hebben we een tussen-

variant voorgesteld, namelijk rond de 40

procent van het huidige tarief. Om aan de

ene kant de mensen wel te stimuleren om

het GFT apart te houden, maar om aan

de andere kant de zelfcomposteerders

niet te frustreren. Als het aanbieden gratis

wordt, maar ze er, via het vastrecht, toch

aan mee moeten betalen, zullen ze de

moeite wellicht niet meer nemen om het

zelf te composteren. Ons voorstel en

onze argumenten vonden breed gehoor

bij de andere fracties. 

Sommige fracties wilden het echter wel

nog even doorgerekend hebben om deze

variant ook financieel goed te kunnen

vergelijken met de andere varianten. De

wethouder wilde het echter per 1 januari

laten ingaan en dan moest er die avond

besloten worden. Uiteindelijk koos de

meerderheid daarom voor het nul-tarief. 

De kosten voor de inzameling van het

GFT zullen nu deels versleuteld worden

in het vastrecht en deels in het tarief voor

de grijze container.

Aanbieden GFT volgend jaar gratis
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Plan ontsluiting Zuidbroek krijgt veel kritiek

De voorgestelde verkeersontsluiting

van Zuidbroek levert emotionele reac-

ties op. Files in Zuidbroek en

'Woudhuistoestanden', aldus inwoners

van Zuidbroek. Sluipverkeer in smalle

straten en de autospiegels worden er

afgereden volgens bewoners van de

Muziekbuurt in Zevenhuizen. De wet-

houder moet zijn werk overdoen.

Ongeveer honderd belangstellenden

waren op de Politieke Markt van

4 december aanwezig om de

beraadslagingen bij te wonen

over het voorstel van het college

van B&W voor de verbindings-

weg tussen Zevenhuizen en de

nieuwe wijk Zuidbroek. Die ont-

sluiting zou via de Calypsostraat,

vroeger Achterkamp, moeten.

Ongeveer tien mensen spraken

in: ,,Eén toegangsweg naar

Zuidbroek, die bovendien in de

spits zal worden afgesloten of

waar mondjesmaat auto's door-

heen mogen, wordt niets. Er

moeten minstens twee of drie

ontsluitingswegen komen. Wat

is dat nou, een nieuwe wijk met

7000 inwoners die niet eens

goed bereikbaar is, of waar files

zullen ontstaan", aldus inwoner

Huisman uit Zuidbroek en woord-

voerder namens 380 andere

inwoners en vertegenwoordigers

van het bedrijfsleven. 

Maar de reacties vanuit

Zevenhuizen zijn anders. ,,Ons is jaren

geleden al toegezegd dat wij geen over-

last zullen krijgen van het verkeer naar en

uit Zuidbroek. Er is een hoofdverkeers-

aansluiting via de Oost-Veluweweg. Er zou

daarnaast maar één nieuwe aansluiting

via de Calypsostraat komen. Aan die toe-

zegging houden wij de gemeente", aldus

de heer Koopman uit de Operettestraat.

Nu al heeft de Muziekbuurt last van sluip-

verkeer vindt hij. 

Dit is het dilemma waar de politiek voor

staat. Er zal een keuze moeten worden

gemaakt. Wat vindt de SGP hiervan? Wij

onderschrijven de stelling van de bewo-

ners van de Muziekbuurt dat toegezegd is

dat deze zo min mogelijk verkeershinder

van de nieuwe wijk mogen ondervinden.

Dat was de voorwaarde die de raad

destijds aan het college meegaf. Dat is nu

ook het voorstel van het college en dit

klopt dus met de opdracht.

KNELPUNTEN

Maar voor onze fractie speelt wel mee,

dat de situatie zoals die zo'n zes jaar

geleden verwacht werd door de tijd is

ingehaald. Uit berekeningen blijkt dat de

verkeersintensiviteit op de

Calypsostraat in de spits te hoog

zal zijn. Daarom heeft het colle-

ge voorgesteld om verkeers-

remmers aan te brengen.

Formeel klopt het voorstel, maar

in de praktijk zal blijken dat er

zich files gaan vormen. Als je

een nieuwe wijk gaat aanleggen

en je weet van tevoren dat dit

knelpunten zal opleveren, moet

je je toch op je uitgangspunten

beraden.

Daarom heeft de SGP het col-

lege de opdracht gegeven om

het plan op onderdelen

opnieuw te bekijken. Wel houdt

de SGP vast aan de garanties

die destijds aan de bewoners

van Zevenhuizen zijn geven:

het verkeer naar en van

Zuidbroek mag geen overmatige

overlast veroorzaken in de

Muziekbuurt en omgeving.

Wethouder Metz beloofde voor

1 maart 2009 met een nieuw

voorstel te komen.

Hans Leune



Begin september toog een groep

SGP'ers uit onze gemeente naar Brus-

sel. Het was een interessante en afwis-

selende trip onder leiding van Tom van

de Pol. Hierbij een reisimpressie.

Dinsdagmorgen 9 september om half

zeven gaat de wekker af. We zijn niet

gewend aan dit vroege tijdstip, maar we

realiseren ons dat vandaag onze korte

vakantie gaat beginnen. Een reisje van

twee dagen naar Brussel, naar het

Europees Parlement.

Om acht uur worden we verwacht aan de

Zonnedauw. Daar schudden we handen

van oude bekenden en ook van enkele

mensen die vorig jaar niet mee zijn

geweest naar Straatsburg. Als de mees-

ten er zijn, gaan we naar binnen en 

wordt de dag begonnen met gebed om

bewaring te vragen voor de reis naar

België.

In Ulvenhout in Noord-Brabant is een

korte stop bij een restaurant. We eten

daar heerlijke vlaai! Als we willen vertrek-

ken, ontbreken er drie dames. Ze hebben

een leuk winkeltje ontdekt en hebben

geen haast. Het aardige is dat ook de

vrouw van de reisleider één van hen is.

Daarna gaan we richting Antwerpen en

volgen dan de snelweg naar Brussel. We

zien daar de regeringsgebouwen, de

koninklijke paleizen en allerlei parken. Op

een parkeerplaats eten we een broodje. 

Met een volle maag gaan we richting het

Europees Parlement. Dat is het uiteinde-

lijke doel van deze reis. Wat wordt een

mens klein in deze drukte en enorme

gebouwen. Bij de ingang worden we goed

gecontroleerd. We moeten zelfs door een

scanapparaat lopen. 

In een gereserveerde kamer geeft  een

medewerker van de Nederlandse parle-

mentariërs ons uitleg over de gang van

zaken. Hoe werkt het Europees Parlement

en wie zitten er zoal in? Ondertussen is

de heer Blokland van de ChristenUnie

binnengekomen en hij krijgt het woord. Hij

vertelt bevlogen over de milieuproblema-

tiek waar op dat moment in de grote zaal

over vergaderd wordt. We krijgen een

kijkje in de keuken van de CU/SGP-fractie

en het werk dat daar wordt gedaan. Later

in de grote zaal zien we Blokland aan het

werk als een van de tijdelijke voorzitters

van deze dag. Een klein mannetje op het

grote podium in een immens grote zaal.

Iedere kijker en dat zijn er wat, kan in zijn

eigen taal horen wat er gezegd word.

Terwijl Blokland nog aan het woord is,

komt Bas Belder binnen, onze SGP-afge-

vaardigde. Hij vertelt waar hij op dit

moment mee bezig is. Een bijzonder

boeiend half uurtje waarin de betrokken-

heid van de twee mensen tot uiting komt. 

Daarna gaan we met de bus op weg naar

het hotel in Brugge, waar ook een heerlijk

diner op ons staat te wachten. 

De andere morgen maken we na de rond-

leiding een boottocht door de mooie

grachten. We zien Brugge nu eens van

de andere kant. Sommigen beklimmen de

toren van de kathedraal. Die heeft 362

treden. Om een uur worden we verwacht

in een hotel in Brugge in het centrum voor

de lunch.

Na de lunch aanvaarden we de terugreis.

In Baarle-Nassau, al weer in Nederland,

staat er een voortreffelijk diner voor ons

klaar. Daarna weer de bus in en om half

tien komen we weer aan op de

Zonnedauw.

We zijn blij dat we als leden van KV

Beekbergen mee mochten met deze reis

die KV Apeldoorn heeft georganiseerd.

Het was de tweede keer dat we meegin-

gen. We hebben genoten en zien nu al

weer uit naar een volgende keer. Moe

maar voldaan keren we huiswaarts.

Graag roepen we degenen die nog nooit

mee zijn geweest op om de D.V. volgende

keer ook eens mee te gaan. 

M. van Klaveren, Loenen

Het SGP-uitje begint een traditie te

worden. Het is onze gewoonte om

afwisselend een bezoek te brengen

aan onze 'voormannen' in  Den Haag,

Brussel of Straatsburg. Op dit moment

zijn we al bezig met de voorbereiding

van het tiende uitje. We maken er een

jubileumtrip van. 

De bedoeling is om niet alleen naar

Straatsburg, een prachtige stad, te gaan,

maar we hebben nog iets in petto. We

willen ook graag (met u) een bezoek

brengen aan Genève en omgeving. Dit

ligt niet zoveel verder. 

Velen van u zullen al wel weten dat het

volgend jaar precies 500 jaar geleden is

dat Calvijn werd geboren. Grote bekend-

heid kreeg deze kerkhervormer door zijn

werk in Genève.

Het plan is om D.V. (14-15-16-17-18?)

september 2009 te gaan. Veel moet nog

georganiseerd worden. Ook hierin heb-

ben we elkaar toch weer nodig. Heeft u

soms tips, ervaringen of gegevens? We

houden ons aanbevolen. 

Als u belangstelling hebt voor deze trip,

geef dat dan svp door aan ondergeteken-

de.

Namens GKV-bestuur: 

Tom van de Pol, Cereslaan 8,  

7322 JR  Apeldoorn, 06 - 53136373.

Tiende SGP-uitje gaat naar Genève
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SGP'ers op stap in Brussel

Het jaarlijkse uitje van SGP-Apeldoorn ging dit jaar naar Brussel en Brugge. De

groep bekijkt Brugge ook van de andere kant. Foto: TvdP.sr.
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Een druk baasje. Actief voor zijn

werk, zijn vrouw, Oost-Europa en

SGP-jongeren. Tom van de Pol jr.

(28) uit Apeldoorn, getrouwd met

Ronella, vader van een dochter

(5 maanden). De SGP'er stond

nummer 4 op lijst 9 voor de ver-

kiezingen van het Waterschap.

Een zetel zat er echter niet in.

Helaas.

Wat voert een Waterschap uit?

,,Waterschappen zorgen voor het regiona-

le waterbeheer. Het Waterschap Veluwe

moet onze regio beschermen tegen over-

stromingen van de randmeren en de

IJssel. Waterschappen moeten daarbij

herkenbaarder worden voor boeren, bur-

gers en buitenlui, vindt de SGP. Burgers

zouden moeten weten waarvoor ze water-

schapslasten betalen."

Waarom had je je druk willen maken voor

het Waterschap?

,,Iedereen heeft met het Waterschap te

maken. De SGP heeft me op de lijst

gezet. Het belang van een goede en

actieve Waterschap is erg groot."

Waarom actief voor de SGP-jongeren?

,,Op deze wijze kun je direct betrokken

zijn bij de politiek, zowel plaatselijk

als landelijk. Verder is het gewoon

erg gezellig om samen met andere

SGP-jongeren te vergaderen."

Wat doe je overdag?

,,Veel. Ik ben druk met het organi-

seren van Familiedagen in

Hardenberg, een uitje voor de gere-

formeerde gezindte. Leuk werk,

maar het kost veel tijd. Naast deze

onderneming heb ik een baan als

consultant werving en selectie.

Verder ondersteun ik mijn vrouw in

haar onderneming en vervul nog

wat bestuursfuncties in politiek en

hulpverlening in Oost-Europa."

Wat zou je doen als je dit werk niet

deed?

,,Ik ben erg tevreden met mijn hui-

dige werkzaamheden. Er zijn veel

ideeën die ik graag verder zou ont-

wikkelen, maar waar ik niet aan toe

kom. Ik zou me graag eens willen

verdiepen in hulpverlening op eco-

nomische basis, in het opzetten

van kleinschalige bedrijven in ont-

wikkelingslanden. Mijn ervaring is

dat dit uiteindelijk de enige juiste

manier van hulpverlening is. Op dat

gebied zie ik nog veel kansen lig-

gen."

Mooiste plek van Apeldoorn?

,,De mooiste…? Zou ik niet direct weten.

De agrarische gebieden rond Apeldoorn

vind ik altijd een lust om doorheen te rij-

den. Ieder jaargetijde heeft juist daar

weer zijn eigen charmes."

Wat mist Apeldoorn?

,,Een echte, oude binnenstad, zoals

Zutphen en Deventer. Dat vind ik echt

een gemis. Voor veel mensen van buiten

Apeldoorn is dit reden om niet in

Apeldoorn te komen winkelen."

Waarmee drijf je anderen tot wanhoop?

,,Af en toe schijn ik nogal veel hooi op de

vork te nemen, maar wanhoop… nee, dat

niet."

Op welk dier lijk je?

,,Ik kan als een kameleon meekleuren

met mijn omgeving. Of als een torenvalk

eerst de situatie overzien en dan

gericht op mijn doel afgaan." 

Naast wie zou je graag in het 

vliegtuig zitten? 

,,Naast de piloot. Kan die me 

eens uitleggen hoe dat vliegen

werkt. Voor dat moment is dat 

het meest leerzaam, lijkt me. Op 

de grond ga ik wel weer in gesprek met

anderen." 

Hoe blijf je in conditie? 

,,Door lekker te werken. 'k Heb echt het

idee dat dit de enige mogelijkheid is om

zonder tijdsverlies en kosten een goede

conditie te behouden."

Wat is je top-3 van favoriete websites?

,,Elsevier.nl, een geweldige site voor 

opinies en nieuwsartikelen. Nu.nl, voor

het updaten van het laatste nieuws en

Managementboek.nl, een leuke site 

om rond te snuffelen voor nieuwe litera-

tuur."

Wat weet bijna niemand van je?

,,Lastige vraag! Vraag maar aan m'n

vrouw."

Wat houdt je nederig?

,,Het besef dat we ieder moment

van de dag afhankelijk zijn van de

gave en gezondheid die God ons

geeft. Hier hebben we zelf geen

enkele invloed op en daar kunnen

we alleen maar naar vragen."

Welke Bijbelse notie kan de SGP

goed gebruiken?

,,Op elk terrein zijn er verschil-

lende Bijbelse voorbeelden te 

noemen, waaruit de SGP kracht

kan putten. Zelf vind ik rent-

meesterschap een baken waar we

dagelijks notie van zouden moeten

nemen. Rentmeesterschap geeft

houvast bij de dagelijkse beleids-

keuzes."

Waarmee zou je een meditatie in

De Banier vullen?

,,Het vaste vertrouwen en geloof

van verschillende Bijbelheiligen.

Bijvoorbeeld David die in het vaste

vertrouwen dat God hem zou 

helpen op Goliath af ging. Hij

besloot op deze kampvechter af 

te gaan om het volk te redden, 

terwijl hij slechts een jochie was 

dat alleen op de schapen kon 

passen."

Gerard ten Voorde

AAN DE TAND

GEVOELD

Tom 
van de Pol jr.

,,We zijn in

alles van God

afhankelijk"
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In september besprak de raad de dorps-

visie voor Beekbergen en Lieren. Niet in

het stadhuis, maar in De Hoge Wije, het

nieuwe multifunctionele centrum in

Beekbergen. Het is het ontwikkelings-

plan voor beide dorpen voor de komen-

de tien jaar. Met name de woningbouw-

plannen lokten nogal wat reacties uit.

De dorpsvisie is tot stand gekomen in

overleg met de dorpsraad. Ook woning-

bouwvereniging Beter Wonen dacht mee.

En dat gold eveneens voor de dorpsbe-

woners. De visie beschrijft de dorpen als

leefbare dorpen die aantrekkelijk zijn om

er te wonen. Wel wordt aangegeven dat

er groei en vooral verjonging nodig is, om

de voorzieningen zoals scholen en win-

kels in stand te houden.

En voor groeimogelijkheden wordt in de

visie wel gezorgd. In tegenstelling tot de

afgelopen tien jaar, mag er de komende

tien jaar flink worden gebouwd: ongeveer

400 woningen. Daarvoor zijn diverse loca-

ties aangewezen. 

Tijdens de discussie werd echter wel dui-

delijk dat het nog niet zo vanzelf spreekt

dat die woningen er ook daadwerkelijk ko-

men. In Beekbergen wordt dat vooral be-

lemmerd door de hoogspanningsleidingen.

Die moeten eerst onder de grond en dat

kost veel geld.

In Lieren liggen er over vrijwel alle locaties

milieu- of stankcirkels van bestaande boe-

renbedrijven. En om die uit te kopen of te

verplaatsen kost minstens evenveel geld.

Daarbij komt dat de gemeente eigenlijk

alleen maar de regie wil voeren. Ondanks

het pleidooi van Gerrit Stufken, namens

de Vereniging Betaalbaar Wonen, en van

ondergetekende namens de SGP, waren

noch de wethouder, noch de andere raads-

fracties bereid om geld te steken in de

aankoop van grond door de gemeente.

Dus de zorgen over de realisatie van voor-

al goedkope woningen zijn er nog steeds.

Volgens de visie moet 40 procent van de

huizen gebouwd worden in de sociale sec-

tor. De gemeente zal er streng op moeten

toezien dat er op de 'gemakkelijke' locaties

meer goedkoop wordt gebouwd. De 'moei-

lijke' locaties zullen vrijwel zeker alleen ont-

wikkeld worden als er dure huizen mogen

komen. Wel heeft de wethouder toegezegd

de jongeren waar mogelijk te steunen bij

de realisatie van hun Collectief Particulier

Opdrachtgeverproject. 

Evert Mulder

Realisatie plan Beekbergen niet eenvoudig

Beekbergen en

Lieren moeten

aantrekkelijk zijn

om te wonen, zo

staat in de dorps-

visie.

Foto: GtV

Sinds jaren staat het op het verlang-

lijstje van Uddel en Uddels Belang:

een eigen bedrijventerrein. Ook de

SGP heeft zich daar sterk voor

gemaakt en het, waar mogelijk, gesti-

muleerd. Het lijkt er nu van te komen.

Op 18 december wordt een concreet

plan voor een bedrijventerrein aan de

Elspeterweg gepresenteerd in Het

Blanke Schot.

Er was en is veel bedrijvigheid in 

Uddel, niet alleen in de agrarische 

sector, maar ook in sectoren die daar

aan raken. Vaak begonnen als één-

mansbedrijfjes in een schuur op het erf,

groeiden de meesten van lieverlee uit

hun jasje.

Het krijgen van een uitbreidings-

vergunning lag vaak moeilijk, vanwege

de toenemende overlast (vaak geluid) 

voor de buurtbewoners. En Uddel wil

deze bedrijven niet kwijt, omdat ze de

economische motor vormen van het

dorp. 

Ook voor de continuïteit van de brand-

weer is het belangrijk dat er voldoende

vrijwilligers in het dorp zelf werken.

Daarom was er al langere tijd behoefte

aan een eigen bedrijventerrein.

Bij de vaststelling van het huidige

bestemmingsplan is er al wel ruimte

gereserveerd, ten noorden van de

Elspeterweg. Maar omdat de gemeente

er geen grond in bezit had, en er toen

geen concreet initiatief lag, kon de

bestemming toen nog niet worden

omgezet in "bedrijven".

INITIATIEF

Nu ligt er wel een concreet initiatief. Gert

Hop van Uttiloch Vastgoed en

Ontwikkeling heeft de grond aan de

Elspeterweg aangekocht. Hij komt met

het plan om ruimte te maken voor vooral

kleinere bedrijven, zodat ook startende

ondernemers op het bedrijventerrein

terecht kunnen.

Als SGP-fractie hebben we dit initiatief

van harte gesteund en het bij de wet-

houders van Economische Zaken en

Ruimtelijke Ontwikkeling onder de aan-

dacht gebracht. Mede hierdoor is het in

het afgelopen jaar in een stroomversnel-

ling geraakt en kan het plan nu worden

gepresenteerd. 

Eindelijk een bedrijventerrein in Uddel

Een grote meerderheid van de raad

ging vorige maand akkoord met de

Meerjarenprogrammabegroting 2009 -

2012. De SGP stemde echter tegen.

De Meerjarenprogrammabegroting (MPB)

vloeide voort uit de in juni door de gemeen-

teraad vastgestelde Voorjaarsnota. Daarin

stonden verschillende belangrijke voor-

stellen waarin de SGP zich niet kon vinden.

Zo werd het voorstel gedaan om 400.000

euro extra uit te trekken voor evenementen,

met name voor topsport. De SGP vindt dat

dit geld wel beter kan worden besteed.

Ook wees onze fractie de bezuiniging op

de WMO van de hand. 

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota

hadden wij onder meer extra aandacht

gevraagd voor waarden en normen, meer

geld voor onderhoud van de openbare

ruimte en een beter minimabeleid, maar

daar voelde een grote meerderheid van de

raad niet voor. Bovendien was de finan-

ciële onderbouwing zwak. 

Om deze redenen wees de SGP de

Voorjaarsnota van de hand. Aangezien in

de MPB de voorstellen jammer genoeg

niet waren veranderd, stemden wij tegen.

SGP stemt tegen

Meerjarenbegroting
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,,Tijden veranderen. De christenheid in

Nederland hoort tegenwoordig tot een

minderheid. De kerk is kwijnende. We

kunnen veel leren van het getuigenis

van de vroegchristelijke kerk."

Dit zei L. van der Tang maandagavond 

6 oktober bij zijn lezing voor SGP-kiesver-

eniging Beekbergen. Zijn thema was "Ik

ben een christen". Van der Tang is onder-

nemer en was topman van automatise-

ringsbedrijf Baan. Hij zit ook in verschil-

lende besturen van reformatorische orga-

nisaties.

Eeuwen geleden zou een gelovige ver-

oordeeld worden om de uitspraak "ik ben

een christen". Toch weerhield het christe-

nen in de tijd van de vroegchristelijke kerk

niet om dat getuigenis af te leggen. En

dat in een puur heidense wereld. In deze

moeilijke tijden bloeide de kerk echter

wel. In de Handelingen 5:14 staat: "En er

werden meer en meer toegedaan, die den

Heere geloofden, menigten beide van

mannen en van vrouwen." 

Volgens Van der Tang lijkt tegenwoordig

het getuigenis verstomd. Er liggen volgens

hem dan ook lessen in de bloeitijd van de

kerk, bij de eerste christenen. ,,Van de

kerkgeschiedenis kunnen wij veel leren.

Want zoals Bilderdijk eens zei: In het 

verleden ligt het heden." 

OVEREENKOMSTEN

De vraag die bij lessen uit de vroeg-

christelijke kerk opkomt, is of die tijd wel

echt te vergelijken is met de moderne tijd.

Van der Tang ziet verschillende parallel-

len:

- Christenen bewogen zich in de eerste 

eeuwen na Christus in de marges van 

de samenleving. Ze waren een minder-

heid. Ook nu Nederland zakt weer terug

in het heidendom; het moderne heiden-

dom.

- In de oudheid lag de nadruk op ver

maak, op 'brood en spelen'. Tegen- 

woordig is dat niet anders. Er is sprake 

van een genotscultuur, waarbij het 

hoogste ideaal van de moderne media 

amusement is.

- Onder de Romeinen was het, behalve 

tijdens de vervolgingen, gewoon 

mogelijk om christen te zijn. Er leefden 

vele godsdiensten naast elkaar in het 

Rijk. De botsing kwam echter bij het 

toekennen van gezag aan de keizer. 

Het aanbidden van en offeren voor de 

keizer deden vele christenen niet. In 

onze huidige samenleving is er ook de 

vrijheid om christen te zijn. Toch is er 

ook nu steeds meer frictie met het 

gezag. De volkssoevereiniteit en het 

absolute gezag van de democratie 

botsen steeds meer met de christelijke 

waarden. De vraag hierbij is: buigen wij 

of blijven wij staande?

- In de vroegchristelijke kerk was er een 

strijd om theologische kwesties. Een 

strijd tegen onder andere Montanus, 

Marcion. Vandaag de dag is het niet 

wezenlijk anders. Er is een moderne 

theologie waartegen gestreden wordt.

LESSEN

Er zijn dus zeker overeenkomsten tussen

de tijd van de vroegchristelijke kerk en nu.

Vooral om die reden kunnen we ook iets

leren van de opstelling van de christenen

van toen. ,,Waarom bloeide de kerk toen

zo?", zo vroeg Van der Tang.

Zijn antwoord luidde: ,,Allereerst door

Gods besturing. Gods Koninkrijk verbreid-

de snel, dankzij het uitgebreide wegennet

van het Romeinse Rijk. Hierin is de

Goddelijke besturing te zien. Als wij de

bloei echter afdoen met Gods raad, dan

doen wij tekort aan onze verantwoorde-

lijkheid. De Heere werkt namelijk ook 

middelijk. De vroegchristelijke kerk flo-

reerde door een drietal aanwijsbare

middelen."

Van der Tang ziet deze als lessen voor

onze tijd:

1.Het eerste middel voor de bloei was het

getuigenis van de martelaren. Het bloed

dat vloeide, was het zaad der kerk. De 

martelaren kwamen voor hun geloof uit.

Ze werden voor de wilde dieren gewor-

pen of verbrand. Ze vormden een getui

genis voor de heidense wereld. Ook wij 

zullen dit getuigenis moeten brengen. 

Volgens Van der Tang zullen de anti-

christelijke ontwikkelingen van de laat-

ste tien jaar ergens toe gaan leiden. Zo 

mogen homoseksuele leraren straks 

niet meer geweigerd worden. Straks 

kunnen of mogen wij niet meer in de 

politiek actief zijn. Houden wij dan vast 

aan Gods Woord, koste wat het kost? 

2.Het tweede middel voor de bloei was 

het getuigenis van de christenen met 

hun levensstijl. Het is volgens Van der 

Tang beschamend voor ons als je leest 

over de ootmoed, liefde, soberheid, 

zedigheid, eenvoud en levensheiligheid 

van de eerste christenen. ,,Het straalde

wat uit. De angst slaat om het hart als 

je ziet hoe het nu gesteld is. Kunnen wij

zeggen dat er geen wereldgelijkvormig

heid is? Geen incest? Geen dronken-

schappen? Geen echtbreuk? Is dat nu 

getuigen? De kerk is tegenwoordig 

kwijnende, vanwege het gebrek aan 

getuigenis door het leven van chris-

tenen."

3.Het derde middel voor de bloei was het 

getuigenis van de apologeten. Over de 

vroege christenen deden de meest 

wilde geruchten de ronde, aldus Van 

der Tang. ,,Over decadente feesten. 

Over het vermoorden van kinderen. 

Apologeten zoals Tertullianus weer-

legden deze beschuldigingen. Zij 

getuigden van het geloof; zij verdedig-

den de leer tegen laster. In 2008 zijn er 

weinig apologeten. Het geloof wordt 

niet verdedigd. Wij sluiten onszelf op in 

de eigen zuil. Een eigen krant, een 

eigen partij, eigen stichtingen. In 

plaats van een strijden tegen de karika-

turen over de biblebelt, is de mond 

gesloten."

GETUIGEN

Van der Tang pleitte ervoor om op dezelf-

de manier te getuigen als de eerste

christenen. ,,De Heere heeft het getuige-

nis van de martelaren, van het leven van

de christenen en van de apologeten

gezegend. Nu is het onze taak om te

getuigen. Getrouw aan het geloof van de

eerste christenen."

Michiel Kerpel

Leren van de vroegchristelijke kerk

L. van der Tang:

,,Het is onze taak

om te getuigen.

Getrouw aan het

geloof van de eer-

ste christenen."

Foto: Reformatorisch

Dagblad
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De SGP-kiesvereniging van Uddel

bestaat zestig jaar. Reden voor een ge-

sprek met een al wat ouder en een jon-

ger lid over hun visie op Uddel. ,,Lid

zijn van de SGP hoort bij je principes."

Dat vinden J. Bronkhorst (68) en Lambert

Horst (21). Voor hen is het lidmaatschap

een automatisme.

Lambert Horst is ook actief binnen de

SGP-jongeren. In Elspeet heeft hij pas

nog een avond gehouden. Na de pauze

werd er een soort Tweede Kamerdebat

georganiseerd, waarbij groepjes jongeren

ieder een politieke partij vertegenwoordig-

den. Er werd vervolgens gediscussieerd

over stellingen.

JONGEREN

De SGP-kiesvereniging in Uddel werd in

eerste instantie opgericht op 11 november

1948. Dit gebeurde in het huis van A. Ver-

steeg bij het Uddelermeer. De definitieve

oprichting vond plaats tijdens een leden-

vergadering op 7 december 1948. De le-

den werden daarbij toegesproken door ds.

Jac. van Dijk uit Putten vanuit Deuterono-

mium 8 : 11. ,,Wacht u, dat gij den HEERE,

uw God, niet vergeet, dat gij niet zoudt

houden Zijn geboden, en Zijn rechten, en

Zijn inzettingen, die ik u heden gebiede."

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan

in 1988 werd een herdenkingsboekje uit-

gegeven onder de titel: "Herdenken… een

voorrecht."

De kiesvereniging trekt relatief veel jonge-

ren aan. Zij volgen het goede voorbeeld

van hun vaders. Na de pauze is er mees-

tal een spreker. ,,De opkomst van de jon-

geren hangt ook wel af van het onder-

werp", zegt Lambert.

De jonge SGP'er vindt het belangrijk dat

de kiesvereniging veel aandacht besteed

aan jongeren. Niet alleen wat betreft de

woningbouw, maar ook in andere opzich-

ten. ,,De betrokkenheid van de jongeren

bij de kiesvereniging hangt ook af van de

opzet van een vergadering", vindt

Bronkhorst. ,,Het moet geen taaie kost

zijn. Er moet een beetje leven in zitten."

Lambert: ,,Als je het als jongere naar je

zin hebt, kom je vanzelf terug."

BEELDVORMING

Bronkhorst stoort zich aan de negatieve

beeldvorming rond de SGP. ,,Er wordt wel

eens gepraat over wat er zou gebeuren

als de SGP de macht zou hebben. Wat er

dan gebeurt is dat je vanuit de Bijbel

wordt geregeerd. Die leiding hebben we

allemaal nodig."

Ook de kritiek op Van der Vlies vindt

Bronkhorst onterecht. ,,Van der Vlies

wordt wel eens een fundamentalist

genoemd. Maar hij heeft groot respect in

de Tweede Kamer. Dat komt omdat hij

nergens tegen schopt. Het is een voor-

beeldman." Lambert: ,,Bij de introductie

van nieuwe kamerleden wordt Van der

Vlies wel als voorbeeld gebruikt hoe je

om moet gaan met de media."

De kritiek op de SGP vanwege haar vrou-

wenstandpunt vindt Bronkhorst eenzijdig.

,,Allerlei partijen bemoeien zich ermee.

Dat is onterecht. Als je het SGP-vrouwen

zélf zou vragen, zouden ze bijna geen

van allen lid willen zijn."

VERGRIJZEN

Hoe kijken de beide leden terug op zestig

jaar plaatselijke SGP? Is er dan nóg

zestig jaar te verwachten? ,,Plaatselijk in

ieder geval", vindt Bronkhorst. ,,Maar

ondanks alle tegenstand landelijk ook nog

wel. Het benauwende voor Uddel is wel

dat bijna alle jongeren vertrekken naar

andere gemeenten in de omgeving. Er

zijn veel te weinig betaalbare woningen

voor jonge stelletjes. Huurwoningen die

volgens mij voor Uddelenaren bestemd

zijn, worden regelmatig toegewezen aan

mensen van buiten Uddel. En niemand

durft daar wat van te zeggen."

De twee geïnterviewde SGP'ers voelen

zich geen Apeldoorner. ,,Wij horen niet bij

Apeldoorn. Ze laten Uddel helemaal ver-

grijzen. Wij moeten proberen van

Apeldoorn af te komen. Vroeger is dat

ook al eens geprobeerd. Wij passen veel

beter bij Barneveld, Ermelo of Nunspeet.

Het enige belang dat Apeldoorn bij Uddel

heeft is het belastinggeld."

Lambert: ,,In de dorpsvisie Uddel werd

gesproken over woningbouw. Maar je

hoort er nauwelijks meer wat van."

Uddels Belang is volgens Bronkhorst

nooit voor afscheiding van Apeldoorn

geweest. ,,De reden weet ik niet. Ook

vanuit de kerkelijke achtergrond gezien

passen we niet bij Apeldoorn. Een teke-

ning van de uitbreiding van de kerk van

de Gereformeerde Gemeente werd afge-

keurd door de welstandscommissie. Als

reden zegt een lid daarvan: ,,Heel af en

toe fiets ik door Uddel. Ik moet er dan niet

aan denken tegen dat gebouw met zo'n

uitbouw aan te kijken." Waar sláát dat nou

op!" Lambert: ,,Bij die andere gemeenten

zul je zoiets veel minder snel hebben. De

ligging is daar heel anders."

Mari Kerkhoff

,,Uddel moet huizen hebben voor jongeren’’

Kiesvereniging

Uddel bestaat 60

jaar. Lambert

Horst (l.) en J.

Bronkhorst blikken

terug en vooruit.

Foto: Kv. Uddel
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Bestaat er eigenlijk een visie van de SGP

op de Waterschappen? Een eigen visie

op waterbeheer? Die vraag kwam bij mij

naar boven toen ik de afgelopen weken

mocht stemmen voor de Waterschaps-

verkiezingen 2008.

Het was voor mij de eerste keer in mijn

leven dat ik mocht stemmen. Overigens

was dat in een ander deel van het land

dan waar deze SGPost uitkomt.

Ik hoop dat u ook gestemd heeft, ik ver-

wacht het eigenlijk wel. Stemmen is ten-

slotte een burgerplicht. We vergeten mis-

schien tegenwoordig wel eens dat we als

burger behalve rechten ook plichten heb-

ben. En plichtsgetrouw kunnen we in

ieder geval zijn… We hebben tenslotte

als SGP'ers een imago hoog te houden,

nietwaar?

Toch moet u misschien het gevoel

bekropen hebben, evenals dat bij mij

gebeurde, waarom u nou eigenlijk voor

de Waterschappen moest stemmen. En,

belangrijker nog, of het dan wel zin heeft

om op de SGP te stemmen? 

Ik wil u niet uitgebreid gaan overtuigen

van het wel of geen zin hebben van het

stemmen voor de Waterschappen. Ik wil

u zelfs niet uitgebreid gaan uitleggen

waarom u het beste SGP had kunnen

stemmen. Nee. Waar ik u op wil wijzen 

is de vraag of u niet 'uit gewoonte'

gestemd heeft. Of u niet maar op de 

SGP gestemd heeft omdat u dat 'altijd 

al deed'.

Uiteraard vind ik het prachtig als u op de

SGP stemt, maar denkt u alstublieft wel

kritisch na over wát en waarom u stemt.

En nog belangrijker: blijf kritisch mee-

denken. Hiermee bedoel ik niet dat u

constant maar kritiek moet zitten leveren,

maar opbouwend kritisch meedenken is

nooit verkeerd. Dit kan bijvoorbeeld door

onze vertegenwoordigers eens een mail

te sturen, door ze eens te bellen. Vele

manieren van contact zijn mogelijk. En

inderdaad, 'onze' vertegenwoordigers

hebben het druk, maar schroom niet om

wat van u te laten horen, al is het alleen

een blijk van waardering!.

Dit houdt onze SGP-vertegenwoordigers

(bij de Waterschappen) scherp en geeft

ze tegelijk het gevoel dat ze een achter-

ban hebben waar ze iets voor doen; die

met hen meeleeft. Kritisch stemmen en

blijven meedenken, daar heeft u en de

SGP het meest aan!

Lambert Pasterkamp

bestuurslid 

SGP-Jongeren

(advertentie)

Op de hoek van de Garderenseweg en

De Zandsteeg worden momenteel twee

geschakelde woningen gebouwd. De

bezwaren van de bewoners van het na-

stliggende appartementencomplex zijn

inmiddels afgewezen.

De oorspronkelijke bestemming van het

perceel was woning met kantoor. Hierop

had maar één persoon gereageerd. Die

wilde er een winkel maken. Dat mocht

niet van de gemeente. De projectontwik-

kelaar deed toen het voorstel om het

bouwvak uit te breiden ten behoeve van

een dubbele woning.

Vanwege het verminderde uitzicht en het

gevaar van parkeeroverlast waren de

bewoners van het appartementencomplex

hier niet enthousiast over. Bovendien

komen de woningen wel érg dicht bij de

tussengelegen Broederijweg. Deze positie

wordt bepaald door een monumentale

beukenboom. Volgens de appartementbe-

woners is deze boom echter ziek, en zal

deze op termijn gekapt moeten worden. 

Overigens zorgt de nieuwbouw er wél voor

dat het plan "De Zandsteeg" straks hele-

maal af is. Het braakliggende terrein gaf

een rommelige aanblik. De SGP is voor

woningbouw in Uddel. Liefst zoveel moge-

lijk starterswoningen. Hiervoor is moeilijk

grond te krijgen omdat die zo duur is.

Samen met een bouwbedrijf zélf een plan

ontwikkelen geeft wél de mogelijkheid om

redelijk goedkoop te bouwen. Dit kan dan

ook nog winst opleveren.

De gemeente koopt mede vanwege geld-

gebrek geen grond aan. Dit wordt overge-

laten aan projectontwikkelaars. Die zijn er

fel op om grond te krijgen binnen de

zoekzone. Vanuit het oogpunt van winst-

bejag zou dit nadelig kunnen zijn, maar

een projectontwikkelaar kan de grond ook

doorverkopen aan woningbouwvereniging

"Beter Wonen". Die kan dan zorgen voor

meer sociale woningbouw. De gemeente

heeft de mogelijkheid vooraf te bepalen

hoe de verdeling van de woningen is. 

Dagelijks fietsen hele groepen jongeren

van Uddel naar Apeldoorn om daar de

scholen te bezoeken. Daarbij moeten ze

aan het einde van de Aardhuisweg de

Amersfoortseweg oversteken. Een gevaar-

lijke situatie. Kan hier wat aan gedaan

worden?

SGP-fractiemedewerker Nico van de

Broek: ,,Ik denk vooral aan middelen om

de snelheid van de auto's te beperken tot

bijvoorbeeld 60 km per uur. Er wordt daar

soms erg hard gereden. Drempels zou-

den ook een goede optie zijn. Een roton-

de is denk ik wel wat véél gevraagd.

Bovendien vraag ik me af of het daar wel

echt veiliger van wordt. De auto's moeten

dan de fietsstrook kruisen bij het verlaten

van de rotonde."

Ook de uitvoegstrook van de kant van

Apeldoorn zorgt voor extra gevaar. Als daar

auto's op rijden, kunnen fietsers en auto-

mobilisten van de kant van Uddel niet goed

zien of er nog meer verkeer aankomt.

VERENIGINGS-

NIEUWS

WONINGBOUW DE ZANDSTEEG

BIJ AMERSFOORTSEWEG MOET

OVERSTEEK VEILIGER




