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Ingrijpende bezuinigingen in Apeldoorn
Apeldoorn zit in zwaar weer. De
gemeente moet vele miljoenen bezuinigen. Harde maatregelen zijn onontkombaar. Eén bijkomstigheid voor de
burger: Politieke partijen hebben vlak
voor de verkiezingen niet veel trek in
belastingverhoging.

,,Het roer moet om", houdt Van den Berge
raad en college voor. ,,Apeldoorn heeft
een beter financieel beleid nodig. De
financiële reserves van de gemeente zijn
te mager."
Dit is geen wijsheid achteraf, stelt de
SGP´er. ,,In de achterliggende jaren

02 Fractievoorzitter Gert-Jan Kleinpaste van GroenLinks (rechts op de foto) interrumpeert
SGP-fractievoorzitter Henk van den Berge (links achter de microfoon) tijdens het bezuinigingsdebat over het schrappen van de nieuwe Triënnale.
Foto: Kevin Hagens

De opdracht is niet eenvoudig. Negen
fracties moesten tijdens een speciale
raadsbijeenkomst vorige week aangeven
waar ze pak 'm-beet 8 tot 16 miljoen euro
per jaar vandaan willen halen om de
gaten in de begroting te dichten. Elke partij krijgt tien minuten spreektijd. Het lijken
wel algemene beschouwingen, middenin
de zomer.
KERNTAKEN
De SGP mag de aftrap geven. Henk van
den Berge zegt te willen kijken naar ,,een
verantwoorde toekomst" vanuit ,,een realistisch perspectief", maar met ,,hoge idealen."
De SGP-fractievoorzitter wijst erop dat
de overheid van de Heere God de verantwoordelijkheid heeft gekregen om
goed te zorgen voor het welzijn van
haar inwoners en voor het beheer van
de schepping.
Belangrijke Bijbelse uitgangspunten
daarbij zijn dat de overheid moet zorgen
voor veiligheid, naastenliefde en duurzaamheid. ,,Daarom willen we bij de
bezuinigingen de politie, sociaal zwakkeren en groenbeheer ontzien."

hebben wij er verschillende keren op
gewezen dat de gemeente op een meer
verantwoorde manier met geld moet
omgaan. Zo zijn er bij elkaar opgeteld miljoenen euro's gestoken in grote projecten
als Orpheus, CODA en het Omnisportcentrum." Mede daarom stemde de fractie

vorig jaar tegen de begroting.
De gemeente veronachtzaamt te vaak
financiële risico's, constateert de fractievoorzitter. Hij wijst bijvoorbeeld op een
nieuw ,,enorm groot" financieel tekort van
ruim 9 miljoen euro bij het Omnisportcentrum.
Het CDA interrumpeert. De collegepartij
wijst de kritiek op het financiële beleid van
de hand. De huidige financiële problemen
van de gemeente komen toch vooral door
de zwakke economie, wil fractievoorzitter
Tonca weten. ,,Tuurlijk", geeft Van den
Berge aan. ,,Maar hadden we door een
gezond financieel beleid meer reserves
gehad, dan hadden we nu iets om de
klappen op te vangen."
NIET VERANTWOORD
De SGP wil bij de komende bezuinigingen
,,bijna niets uitsluiten." De fractie pleit
ervoor -evenals de ChristenUnie- kritisch
te kijken naar de 40 miljoen euro subsidies die Apeldoorn elk jaar verstrekt.
De aanleg van nieuwe grote projecten
moet -indien mogelijk- worden uitgesteld.
De Triënnale mag vervallen, zeggen
ondere andere SGP, Leefbaar Apeldoorn
en CU. ,,Zolang parken, wegen en fietspaden kampen met achterstallig onderhoud, is het niet verantwoord veel geld uit
te geven aan zo'n evenement."
Fractievoorzitter Gert-Jan Kleinpaste van
GroenLinks steigert. ,,De Triënnale brengt
toch ook geld in het laatje voor de openbare ruimte?"
SOCIAAL ZWAKKEREN
De SGP vraagt vooral aandacht voor
burgers aan de onderkant van de
samenleving. ,,Niet op bezuinigen." Vele
andere fracties komen tot dezelfde conclusie. ,,Er zullen altijd armen zijn, dus

Inkomstenbron droogt op
Apeldoorn staat droog. De gemeente
krijgt de komende jaren fors minder
geld van het Rijk via het Gemeentefonds. Het kabinet moet door de economische crisis bezuinigen en schuift
een deel van de pijn door naar de
gemeenten.
Het nieuws komt voor Apeldoorn op
een vervelend moment. Normaal
gesproken verdient de gemeente veel
geld (de achterliggende jaren ruim vijf
miljoen euro per jaar) met het uitgeven
van bouwkavels en bedrijventerreinen.
Maar Apeldoorn raakt op dit moment
door de recessie de grond aan de
straatstenen niet kwijt, waardoor ook

deze inkomstenbron opdroogt.
Kortom, de financiële situatie is zorgelijk.
De totale begroting van Apeldoorn
beslaat ongeveer 450 miljoen euro, waarvan de gemeente een derde kan beïnvloeden. PvdA-wethouder Fokko
Spoelstra van Financiën hield in april al
rekening met een tekort van 1,5 miljoen
euro per jaar.
Op dit moment zit Apeldoorn echter met
een gat van 8 miljoen euro op de begroting voor 2010, 13,6 miljoen voor 2011,
16,5 miljoen voor 2012 en 11,5 miljoen
voor 2013. ,,Een extreem zwart verhaal",
verzucht de wethouder. ,,De komma is
verschoven."

onontkoombaar
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een armoedebeleid blijft nodig", stelt
CU-raadslid Veen. Hij dringt er verder bij
raad en college op aan met minder
tevreden te zijn.
De CU wil verder kritisch kijken naar
evenementen. ,,Vooral bij evenementen
die Apeldoorn op de kaart moeten zetten, zoals sportwedstrijden in het
Omnisport."
Van den Berge veert op en beent naar
de interruptiemicrofoon. ,,Ik ben blij dat
jullie er nu ook voorstander van zijn om

De eerste helft van 2009 ligt al weer achter ons. Een halfjaar waarin veel is
gebeurd. Wellicht in uw persoonlijke
omgeving, maar ook in onze gemeente.
Apeldoorn was op 30 april zelfs wereldnieuws. De gruwelijke aanslag op koningin Beatrix en haar familie was heel
ingrijpend. We werden uitdrukkelijk
bepaald bij de vergankelijkheid van ons
leven. Ook vanaf deze plaats willen we
ons medeleven betonen met de nabestaanden en allen die verder door deze
gebeurtenis zijn getroffen. Velen zitten nu
nog met de nodige zorgen en problemen.
Gelukkig werd de koninklijke familie
gespaard. Dat we de Heere daarvoor
mogen erkennen. Maar het is ook
belangrijk dat ons vorstenhuis èn onze
samenleving de sprake die van de aanslag uitgaat ter harte zou mogen nemen.
De achterliggende periode trok ook de
economische recessie diepe sporen. Een
jaar geleden zaten we nog in een tijd van
groei. Wat lijkt dat lang geleden. Ook hier
zien we: het kan verkeren. Inmiddels duiken vele bedrijven in de rode cijfers en
ontslagen blijven niet uit. De recessie treft
ook de gemeente.
Maar laten we de keerzijde van de
medaille niet vergeten. Hoewel het minder
gaat, is er in ons land nog geen grote
armoede, oorlog of brede maatschappelijke onrust. Ook dat mogen we opmerken.
Erger dan de omgeslagen economie is
het feit dat we in een tijd leven waarin het
beslag van de Bijbelse beginselen steeds
verder uit onze samenleving wordt verdrongen. Denk maar aan thema's als
zondagrust, individualisme en leven en
dood. Daarom is het noodzakelijk om
politiek te bedrijven vanuit de Heilige
Schrift. Mogen wij daarom om gebed voor
de overheid vragen?
Belangrijk is dat er een ommekeer komt.
De Heere kan daar voor zorgen. Hij
regeert. Psalm 93 schrijft daar duidelijk
over. De Heere is bekleed met sterkte en
de wereld zal niet wankelen. Dat we uit
genade deze boodschap zouden mogen
uitdragen als een lichtend licht en zoutend zout. Hetzij in de politiek, of waar we
ook gesteld zijn.

PvdA'er zich gewonnen. ,,Oké, ik neem
het woord geneuzel terug."
MINDER AMBTENAREN
Vrijwel alle partijen stellen voor om te snijden in eigen vlees door een vermindering
van het aantal ambtenaren. ,,De gemeente is net als een plant. Het groeit maar
door", aldus Henk Schutte van Leefbaar
Apeldoorn. Het CDA pleit voor omscholing van ambtenaren.
De PvdA constateert dat het stadhuis vijf

SGP-fractie:
,,De burger mag niet de dupe
worden van het financiële
beleid van de gemeente’’
kritisch te kijken naar financiële steun
van de gemeente voor topevenementen. Vorig jaar heeft de CU nog ingestemd met een forse verhoging voor dit
doel."
Vervolgens geeft GroenLinks haar visie
ten beste. Tien minuten lang benadrukt
fractievoorzitter Kleinpaste de noodzaak
van investeringen. Hij wil voor allerlei
onderwerpen extra geld uittrekken.
Dan wordt het Van den Berge te gortig.
,,Iedereen mag zijn dromen hebben,
maar kunt u ook aangeven waarop u wilt
bezuinigen? Daar zitten we hier voor. U
komt met deze bijdrage wel erg gemakkelijk weg.'' Op de vraag kwam echter
nauwelijks een antwoord.
OP DE KORREL
De PvdA -de grootste coalitiepartij- neemt
de SGP en Gemeentebelangen op de
korrel. PvdA-fractievoorzitter Kunneman
noemt de kritiek van deze fracties op het
financieel beleid van de gemeente
,,geneuzel."
Het college heeft er volgens hem juist
voor gekozen te investeren in de stad.
,,We hadden het geld ook op een bank in
IJsland kunnen zetten."
Van den Berge haast zich naar de interruptiemicrofoon. ,,Een gemeente moet een
gezonde financiële basis hebben. Ik vind
het te goedkoop om dat af te doen als
geneuzel."
Kunneman sputtert, maar de SGP'er
houdt vol. ,,Ook de provincie Gelderland
geeft aan dat de financiële positie van
Apeldoorn mager is." Uiteindelijk geeft de

etages ambtenaren telt die niet direct met
het publiek in aanraking komen. ,,Moeten
die op zo'n dure toplocatie blijven zitten?"
SGP-raadslid Evert Mulder spurt naar de
interruptiemicrofoon. ,,Wilt u die etages
dan verhuren", vraagt hij zich vertwijfelt
af. ,,Dat moeten we aan de vastgoedsector vragen", reageert Kunneman. ,,Het
gaat me om de manier van denken."
Volgens hem valt ,,niet te ontkomen" aan
een verkleining van het ambtelijk apparaat.
Veel fracties voelen -nog- niet voor belastingverhoging, zeker niet vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar. PvdA, CDA en Leefbaar Apeldoorn sluiten een ozb-verhoging echter
niet uit. Een ,,tijdelijke solidariteitsheffing",
noemt de PvdA de maatregel. Voor de
SGP-fractie is ozb-verhoging onbespreekbaar. ,,De burger mag niet de dupe worden van het financiële beleid van de
gemeente."
AAN DE SLAG
Burgemeester en wethouders gaan aan
de slag met de opmerkingen van de fracties. Het college stelt een begroting voor
2010 op die een besparing van 5 tot 7
miljoen euro moet opleveren. In september mag de burger zijn mening geven
over deze uitgeklede begroting.
Een nieuw college mag -na de verkiezingen- de rest van de te bezuinigen miljoenen bij elkaar sprokkelen. Apeldoorn
wacht nog een zware klus.
Gerard ten Voorde

Graag wensen wij u namens
onze fractie een goede
vakantie toe.
Met vriendelijke groeten,
Henk van den Berge
SGP-fractievoorzitter
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Apeldoorn wil jonge mensen houden
De samenstelling van de Apeldoornse
bevolking is onevenwichtig. Jonge
mensen trekken weg. Vaak door studie,
maar ook door gebrek aan goedkope
woonruimte.
Ouderen uit den lande die hun schaapjes
op het droge hebben, zijn wel in staat een

besproken. Het belangrijkste probleem
voor een goed functioneren van de stad is
om jongvolwassenen (gezinnen in de leeftijdscategorie van 25 tot 39 jaar) aan te
trekken. Tevens zorgen deze gezinnen voor
de aanwas van kinderen. Deze mensen
zijn nodig omdat anders bedrijven in de
toekomst geen personeel meer kunnen

Er moeten in Apeldoorn meer betaalbare woningen komen om jongere mensen vast

04 te houden

dure woning te kopen en zich in onze
mooie groene gemeente te vestigen.
Jongere mensen gaan in de regio wonen
omdat daar de huizen goedkoper zijn. In
mei werd op de Politieke Markt de analyse "Stop de Jonge Vlucht" van het college
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vinden. Scholen zullen te weinig leerlingen krijgen en allerlei voorzieningen worden minder.
Het college heeft een lijst met 19 actiepunten opgesteld: er moeten meer betaalbare woningen komen, kleinschalige

bedrijvigheid en startende ondernemers
moeten gestimuleerd worden en de lobby
voor hoger beroeps en wetenschappelijk
onderwijs moet worden versterkt. Ook moet
er in de cultuursector een aantrekkelijker
aanbod komen voor jonge mensen, terwijl
Apeldoorn zich beter moet profileren zodat
jongvolwassenen zich graag in Apeldoorn
vestigen.
De SGP-fractie is van mening dat de
nadruk vooral op woningbouw moet
komen te liggen. Dat is in wezen de kern
van het probleem. Als er meer woningen
worden gebouwd, komen er meer jonge
gezinnen. Dat bewees de grote woningbouwproductie van 2008. Er was vorig
jaar namelijk een duidelijke toename te
zien van het aantal jongeren (0 - 17 jaar)
en jongvolwassenen (25 - 34 jaar).
Indien er voldoende (goedkope) woningen
zijn zullen jonge mensen, afgezien van
studie, sneller in Apeldoorn blijven dan wel
zich hier vestigen, zodat er automatisch
meer evenwicht in de samenstelling van de
bevolking komt. Het voorzieningenpeil kan
dan ook beter in stand blijven.
Probleem is wel dat het bouwen in de
sociale sector de gemeente minder geld
oplevert dan dure woningbouw. De SGPfractie vroeg de vertegenwoordiger van
de woningbouwcorporaties een kleinschalige proef te nemen met het plaatsen van
eenvoudige containerwoningen voor studenten. Ook ondersteunde zij het voorstel
van de PvdA-fractie om het oude stadskantoor tegenover het Beekpark om te
bouwen tot een studentenflat.
Hans Leune

Ugchelen moet dorps karakter behouden
Moeten alle open ruimtes in Ugchelen
worden volgebouwd of moet Ugchelen
zijn dorpse karakter behouden? Dat
was de belangrijkste vraag bij de vaststelling van het herziene bestemmingsplan.
Vóór 2013 moeten alle bestemmingsplannen die ouder zijn dan tien jaar, worden herzien. De afgelopen maanden was
Ugchelen aan de beurt. Deze gelegenheid werd door velen aangegrepen om
een verzoek in te dienen voor de bouw
van één of meer nieuwe woningen.
Veelal op één van de vele paardenweitjes
die er nog zijn in Ugchelen. Maar soms
ook naast een bestaand huis, in de tuin,
of aan de achterkant.
Al deze verzoeken werden door de ambtelijke dienst zorgvuldig beoordeeld. In een

aantal gevallen werd het verzoek toegewezen, bijvoorbeeld om een gat in de lintbebouwing langs een bepaalde straat op
te vullen. Ook werd in twee gevallen de
bouw van een seniorenwoning naast dat
van de kinderen goedgekeurd. De SGP
staat daar van harte achter.
De meeste verzoeken werden door de
ambtelijke dienst echter afgewezen. In
sommige gevallen vanwege de geluidscontouren van de snelweg, waarbinnen
niet gebouwd mag worden. Maar meestal
omdat het het open karakter aan de rand
van het dorp zou aantasten. Ook daar
staan we het als SGP-fractie helemaal
achter.
Discussie in de raad ontstond over de
open plek aan de Hoogbuurlose weg, op
de hoek met de Kleine Veldekster. De
ambtelijke dienst zag dit als een verbinding

tussen de paardenwei aan de Kleine
Veldekster en de enk aan de overzijde
van de Hoogbuurlose weg en wilde die
open houden. De SGP en een aantal
andere fracties zagen het meer als het
laatste open gat in de lintbebouwing aan
de Hoogbuurlose weg en constateerden
dat er aan de overzijde van de weg al een
groot huis staat, waardoor de link met de
enk tamelijk ver te zoeken is. Via een
aangenomen motie werd het college verzocht om woningbouw op deze plek alsnog
mogelijk te maken.
Een drietal fracties (VVD, CDA en ChristenUnie) wilden nog verder gaan en de
hele paardenwei aan de Kleine Veldekster
opofferen aan woningbouw. Dit ging de
SGP, en gelukkig ook de overige fracties,
een grote stap te ver. Ugchelen moet wel
zijn dorpse karakter behouden.

Besluit over zondagsupers na zomervakantie
Na de zomervakantie moet de raad een
beslissing nemen over het voorstel van
PvdA, CDA, GroenLinks, CU en SGP
om supermarkten te verbieden iedere
zondag open te zijn. Tegen het plan
zijn honderden bezwaren ingediend.
In Apeldoorn zijn negen supermarkten onder de vlag van avondwinkel iedere zondag
open. Zij maken daarbij gebruik van een
maas in de gemeentelijke regelgeving.
Hierin is namelijk niet omschreven wat een
avondwinkel precies is. Toen dit 'lek' anderhalf jaar geleden openbaar kwam, besloten
de fracties van PvdA, CDA, GroenLinks,
ChristenUnie en SGP -samen 26 van de 39
raadszetels- een voorstel te maken dat dit
gat moest dichten. In maart kwamen de
partijen met hun plan.
De kern ervan is dat alleen winkels met
een oppervlakte kleiner dan vierhonderd
vierkante meter in aanmerking komen voor
een ontheffing als avondwinkel. Alle negen
supermarkten vallen daardoor af, omdat
ze veel groter zijn. De oppervlakte van
vierhonderd vierkante meter is gebaseerd
op criteria van de supermarktsector.
Het maken van het voorstel was niet gemakkelijk, omdat het juridisch goed houdbaar moet zijn. De negen supermarkten

hadden namelijk aangekondigd dat ze
tegen een sluiting in beroep zouden gaan.
FELLE KRITIEK
Het voorstel heeft de steun van de SGP.
Het betekent immers dat de negen supermarkten op zondag dicht moeten. Bovendien zijn er in Apeldoorn geen supermarkten met een oppervlakte kleiner dan vierhonderd vierkante meter, dus het zou er
op dit moment niet toe leiden dat andere
supers op zondag hun deuren zouden
openen. Toch hadden wij natuurlijk veel
liever gezien dat het voorstel uitgegaan
was van het principe dat zondagsopening
om principiële redenen niet is toegestaan,
omdat het in strijd is met het vierde gebod
van de Wet des Heeren.
Bij de eerste politieke behandeling van
het voorstel in maart ging het er scherp
aan toe. VVD en D66, maar ook Leefbaar
Apeldoorn, uitten felle kritiek. Inwoners
moeten de vrijheid hebben om op zondag
boodschappen te doen, was een belangrijk argument. Bovendien past het volgens
deze partijen niet om tijdens een economische crisis bedrijven de mogelijkheid
om extra omzet te boeken tegen te werken. De vijf indieners hielden terecht vast
aan hun voorstel. De afgelopen tijd lag het

plan ter inspraak. Dat leverde circa 600
reacties op. Verreweg de meesten zijn kritisch, omdat ze het niet van deze tijd vinden dat winkels op zondag dicht moeten.
Opvallend was dat de VVD-fractie heel
actief bezwaren tegen het voorstel heeft
verzameld door acties in de zondagsupers
zelf. De liberalen stimuleerden het verzet,
terwijl zij als collegepartij het coalitieakkoord hebben ondertekend waarin staat
dat er geen nieuwe koopzondagen bij
mogen komen.
De SGP-fractie is benieuwd naar de houding van de andere collegepartijen (PvdA,
CDA, GroenLinks en ChristenUnie) op het
uiterst kritische optreden van de VVD.
Accepteren ze dit?
SPANNEND
Het college komt mede naar aanleiding van
de bezwaren na de zomer met een reactie.
Aangezien er binnen het college heel verschillend over het voorstel wordt gedacht,
is het spannend hoe het verdergaat. Hopelijk houden alle indieners van het plan voet
bij stuk. We zijn benieuwd wat hun de afspraak in het college-akkoord èn vooral de
zondagsrust waard is.
Henk van den Berge
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Apeldoorn kleurt ineens inktzwart
Aanvankelijk kleurde Apeldoorn op 30
april 2009 oranje, maar ineens veranderde dat in inktzwart.
Koninginnedag 2009 zal in menig geheugen staan gegrift. De aanslag maakte
plotseling een dieptriest einde aan een dag
die zo mooi begon. Ons Koninklijk Huis
werd gelukkig gespaard. Dat we de Heere
daarvoor mogen erkennen. Op deze dag
zagen we wederom dat het leven plotseling kan worden afgesneden. Ook in de
Apeldoornse politiek trok de gebeurtenis
diepe sporen. In een speciale
raadsvergadering op 7 mei werd stilgestaan bij de aanslag die inclusief de
dader acht doden kostte. Burgemeester
De Graaf en fractievoorzitter Kunneman
van de PvdA (grootste partij) voerden
sober het woord. Vervolgens werd er
staande een minuut stilte in acht genomen. Je voelde een gedeelde smart en
saamhorigheid. Dat is belangrijk, maar
veel groter zou het zijn als het ons zou
verbinden aan Hem in Wiens hand ons
leven is.
Voor de burgemeester was het een ontzettend drukke tijd. Als SGP-fractie hebben
we richting hem onze grote waardering

voor zijn optreden na de aanslag uitgesproken. Hij heeft zich op een bewogen
en kordate manier keihard ingezet. Dat

Er lopen inmiddels verschillende onderzoeken naar de gang van zaken rond de
aanslag. Begin september komen ze

Een minuut stilte ter nagedachtenis aan de slachtoffers op Koninginnedag.
verdient respect. Dat geldt ook voor de
vele mensen die de slachtoffers hebben
geholpen.

Foto: GtV

naar buiten. Hopelijk kunnen we ervan
leren. Maar Koninginnedag 2009 zal een
dag blijven om nooit te vergeten.

Betere inpassing van regionaal
bedrijventerrein Zuid in landschap

Inspreken loont!

Er is al veel gepraat en geschreven over
het Regionale Bedrijventerrein
Apeldoorn-Zuid (RBAZ), het gebied ten
zuiden van de A1. Velen -en ook de
SGP- vinden het jammer om daar het
open landschap van de Beekbergse
Broek voor op te offeren. Tegelijkertijd
geven de nu geschetste contouren er
blijk van dat gezocht wordt naar een
goede inpassing in dat landschap.

Dat inspreken tijdens de Politieke
Markt loont, heeft J. W. de Pee uit
Apeldoorn-Zuid dit voorjaar ervaren.
Hij wist met succes een raadsmeerderheid achter zijn idee te krijgen.

In eerste instantie werd uitgegaan van de
aanleg van een bedrijventerrein voor de
hele Stedendriehoek van ongeveer 160
hectare. Als plaats werd gekozen voor de
Beekbergse Broek (tussen de A50, de A1
en het Kanaal) en de Biezematen (de
tegenoverliggende oksel van A50 en A1).
De gemeenteraad liet echter een nader
onderzoek uitvoeren, en kwam tot de conclusie dat 110 hectare groot genoeg zou
zijn. De andere nieuwe bedrijventerreinen
van Apeldoorn zaten nog lang niet vol.
Voor het uitwerken van de plannen werd
daarom uitgegaan van 110 ha. Dit voorjaar werden concretere plannen voor een
oriënterende bespreking aan de raad voorgelegd.
In het voorkeursscenario wordt de
Biezematen wel helemaal benut (ruim 40
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ha), maar de Beekbergse Broek niet.
Daarvan wordt ongeveer de helft benut.
Alleen het gebied direct over het Kanaal,
en dus niet het gebied in de oksel van de
snelwegen. Het vrije, landschappelijke uitzicht vanaf de snelwegen blijft daar dus
behouden.
Daarbij komt dat men kiest voor een inpassing in een groen raamwerk, waardoor de
industriële gebouwen vanuit de omgeving
niet of nauwelijks te zien zullen zijn. Ook
over mogelijke milieuhinder (geluid, geur,
enz.) heeft men nagedacht. De bedrijven
die de meeste hinder veroorzaken, worden
in het midden geplaatst. De ontsluiting van
de Biezematen vindt plaats via een tunnel
onder het spoor, over het industrieterrein
de Ecofactorij, naar de Zutphensestraat.
Ontsluiting van de Beekbergse Broek verloopt via een brug over het Kanaal naar het
uiteinde van de Kayersdijk.
Als SGP-fractie hebben we ons positief
uitgelaten over deze inpassing in het
landschap. Wel hebben we ons eindoordeel opgeschort tot na de publicatie van
het Milieu Effect Rapport (MER). Eerst
willen we zicht hebben op de effecten
voor mens en milieu.
Evert Mulder

In het kader van de opknapbeurt van het
Winkelcentrum Hart van Zuid wil Albert
Heijn uitbreiden. Het is de verwachting
dat dat meer bezoekers zal trekken en
dus moeten er meer parkeerplaatsen
worden aangelegd.
Alle hoeken en gaten rond de bestaande
parkeerplaats zijn daarom onder de loep
genomen om er extra plekken te realiseren. Zo ook de stoep langs de huizen aan
de Roodborstweg. Door de stoep weg te
halen, zouden er drie auto's meer kunnen
staan. Voor De Pee en zijn kinderen zou
dit betekenen dat zij niet meer over de
stoep van vóór naar achter het huis zouden
kunnen, maar dat ze via de parkeerplaats
zouden moeten.
De Pee (gesteund door zijn buren) vond
dit maar niets en kwam dit aan de raadsleden vertellen. Van tevoren had hij al
foto's van de omstreden toekomstige
situatie rondgestuurd. Hij overtuigde de
raad, waardoor de stoep behouden blijft.
Inspreken loont dus!

Mogelijkheden voor intensieve veehouderij
Voor de "burgers" die in het gebied
wonen, vormen ze bijna een schrikbeeld. De agrariërs die er wonen, zien
hen als concurrenten. Beiden zijn bang
voor waardevermindering van hun huis,
hun bedrijf, hun grond. Het gaat over
intensieve veehouderijbedrijven die
vanuit de Veluwe worden overgeplaatst
naar het LandbouwOntwikkelingsGebied (LOG) in Beemte - Vaassen.
Enkele jaren geleden werd door het rijk
en de provincie de reconstructie van de
Veluwe in gang gezet. Het doel was om
de kwaliteit van leven op het platteland te
verbeteren. Tegelijkertijd wilde men proberen conflicten tussen de belangen van
agrarische bedrijven, recreatiebedrijven
en natuurontwikkeling op te lossen.
BEZWAREN
Aan de ene kant werden zogenaamde
extensiveringsgebieden aangewezen,
waar de natuur ontzien moet worden
en waar boerenbedrijven niet mogen uitbreiden, of zelfs moeten verdwijnen. Aan
de andere kant werden ook LOG's aangewezen, waar (intensieve) veehouderijbedrijven de gelegenheid krijgen zich te
vestigen of uit te breiden.
Het gebied op de grens van de gemeenten Epe en Apeldoorn is ook als LOG
aangewezen. De gemeenten werken
gezamenlijk aan een gebiedsplan voor
het LOG. Een ontwerp heeft vorig jaar ter
inzage gelegen. Alle ingebrachte bezwa-

Bouwen in Uddel
bij Aardhuisweg
Mag er aan de Aardhuisweg op de Enk
gebouwd worden? Het lijkt er wel op.
De locatie wordt al sinds jaar en dag genoemd als potentiële woningbouwlocatie.
In het verleden was het steeds de provincie
die het tegenhield. Nu worden signalen
opgevangen dat ambtenaren uit Apeldoorn
het proberen tegen te houden, met als
argument de cultuurhistorische waarde van
de enk. Terwijl de enk toch echt als zoekzone is opgenomen in het streekplan en
het ook in de dorpsvisie wordt genoemd als
één van de woningbouwlocaties, die nodig
zijn om de komende tien jaar aan de
woningbouwbehoefte te voldoen.
Bij navraag door de SGP-fractie blijkt het,
ook vanuit het college van B&W, toch echt
de bedoeling te zijn om de locatie aan de
Aardhuisweg in de structuurvisie voor
Uddel op te nemen als woningbouwlocatie.
En dat is een goede zaak.

ren zijn ambtelijk van een reactie voorzien
en dit geheel werd begin dit jaar aan de
gemeenteraden voorgelegd.
BOUWEN EN BEWAREN
Als SGP-fractie hebben we aangegeven
dat we op Bijbelse gronden een evenwicht
zoeken tussen bouwen (uitbreidingsmogelijkheden voor veehouders) en bewaren
(zorg voor mens en milieu). We beschouwen de komst van het LOG in het gebied
Beemte - Vaassen als een gegeven. Wel

minimale afstand van 150 meter tussen
een intensieve veehouderij en andere
bebouwing.
Verder hebben we door middel van een
vraag aan de wethouder duidelijk gekregen
dat als er naderhand nieuwe bedrijven
worden toegevoegd, daar een bestemmingsplanwijziging voor nodig is.
SCHADECLAIM
Dat kan dan voor omwonenden aanleiding
zijn om alsnog een planschadeclaim in te
De SGP vindt dat
er op een evenwichtige manier
moet worden
omgegaan met de
belangen van de
landbouw, de
natuur en de
woningbouw.
Foto: GtV

willen we het bij voorkeur reserveren voor
Veluwse veehouders.
We hebben gepleit voor een maximale
omvang van het bouwblok per bedrijf van
1,5 hectare. Om de kans op verspreiding
van veeziektes zo klein mogelijk te houden, hebben we aangedrongen op een

dienen. Tenslotte hebben we aangegeven
dat we de milieueffectrapportage zullen
gebruiken om te beoordelen hoeveel
bedrijven er in het gebied gevestigd mogen
worden en waar.
Evert Mulder

SGP wil ruimte tussen
stad en dorpen
Het is nodig dat er nagedacht wordt
over de relatie tussen de stad Apeldoorn en de dorpen daar omheen.
Hoe kun je als stad 'profiteren' van de
prachtige natuur, mag je in de randen
van de stad ook mooie landhuizen
bouwen? Maar ook hoe behoud je de
identiteit van de dorpen en welke rol
speelt de agrarische sector nog?

de stad blijven. Daarom staat de
fractie afwijzend tegenover bebouwing
van de stadranden.
- Er moet nadrukkelijk oog zijn voor de
agrarische sector.
- Voor recreatie zijn fietspaden belangrijk, maar goede en veilige fietsverbindingen voor de schoolgaande
jeugd hebben prioriteit.

Dit soort vragen kwam aan de orde op
de Politieke Markt aan de hand van de
nota Stad & Land in Apeldoorn. Hierover
mag de burger zich uitspreken.
De SGP-fractie kan zich vinden in het
uitgangspunt van deze discussie over
het karakter van Apeldoorn: groen, duurzaam, rust, schoon en oog voor traditie.
Wel wil de SGP een aantal piketpaaltjes
meegeven:
- Er moet ruimte tussen de dorpen en

Het merendeel van de fracties had
moeite met het bouwen van woningen in
de stadranden. De wethouder stelde dat
het echter alleen gaat over die plekken
waar nu een rommelig landschap is.
Dat kan verbeterd worden door kwaliteit
van woningbouw in het groen er aan toe
te voegen. Hij beloofde op dit punt wat
gas terug te nemen.
Hans Leune
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Berg en Bos: "Stadspark met allure"

Apeldoorns
energiebedrijf

Het park Berg en Bos is hoognodig aan
een opknapbeurt toe. Dat zal iedereen
erkennen die kort geleden een rondje
om de vijver heeft gelopen of de paden
langs de spreng heeft bewandeld. Dat
is ook de bedoeling, maar het kostte
wethouder Boddeke (GroenLinks)
moeite om alle neuzen dezelfde kant
op te krijgen.

· aanleg van een nieuw pad naar de
ingang van Apenheul;
· inrichting van een kassaplein voor
Apenheul, bij de ingang van Apenheul;
· herinrichting van het voorplein bij de
hoofdingang van Berg en Bos, inclusief
de snackcounter en de winkeltjes;
· uitbreiding van de parkeercapaciteit
naar 1600 plaatsen.

De gemeente neemt het initiatief om
een onderzoek te doen naar een lokaal
energiebedrijf in Apeldoorn. De meerderheid van de raad steunt dit idee.

Al meer dan een jaar geleden is het meerjaren-ontwikkelingsplan Berg en Bos vastgesteld door de gemeenteraad. In dat plan
wordt een grootscheepse opknapbeurt van
het park voorzien, alsook de bouw van het
Natuurhuis en een uitbreiding van Apenheul. Tegelijkertijd werd een amendement
aangenomen, waarin de wethouder de opdracht kreeg om (nog) meer parkeerplaatsen aan te leggen. Ook kreeg hij de opdracht mee om het restaurant, de snackcounter en de winkeltjes bij de ingang van
Berg en Bos zodanig in te passen, dat de
pachters hun klandizie niet zouden verliezen. Dit voorjaar kwam de wethouder
terug met concrete plannen voor:
· vernieuwing van de paden rond de vijver;
· aanleg van een nieuwe aanlegsteiger;
· inrichting van het terrein rond het
Natuurhuis;

Over het plan zelf waren alle partijen
enthousiast. De SGP en anderen wilden
echter wel zeker weten dat de uitvoering
van het plan niet meer geld zou kosten dan
begroot. Dat stond namelijk niet al te duidelijk in het raadsvoorstel. De meeste discussie ontstond echter opnieuw over de
pachters. Die waren niet tevreden over de
plek die ze in het nieuwe plan kregen toebedeeld. De wethouder werd dringend
verzocht om opnieuw met hen om tafel te
gaan om tot overeenstemming te komen.
De raad wilde echter voorkomen dat de
pachters de hele aanpak van Berg en Bos
zouden ophouden. Daarom werd het uitvoeringsplan wel goedgekeurd en het
geld beschikbaar gesteld, met instemming
van de SGP-fractie.
Evert Mulder

Apeldoorn heeft zich ten doel gesteld om in
2020 energieneutraal te zijn. Dat wil zeggen dat er binnen de gemeentegrenzen
evenveel duurzame energie (warmte en
elektriciteit) wordt opgewekt als er in de
gebouwde omgeving nodig is. Energie uit
zon, wind en biomassa dus. Omdat de realisatie niet vanzelf gaat, wil de gemeente dit
proces een handje helpen. Onder andere
door een Apeldoorns energiebedrijf te
beginnen dat energie moet gaan leveren
aan overheidsgebouwen.
Bijna alle partijen steunen deze verkenning,
op het CDA na. Van deze partij mag de
"stekker" er nu al uit. De VVD geeft aan dat
de consument wel keuzevrijheid moet houden. De SGP is het hier mee eens en geeft
aan dat de gemeente prima initiator kan
zijn, maar dat het geen gemeentebedrijf
moet worden.
Volgens wethouder Boddeke (GroenLinks)
is dat ook niet de bedoeling. Het wordt een
lokaal bedrijf. Dus na regionalisering en globalisering van energiebedrijven weer terug
naar lokaal.
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Lid worden van de SGP
kan nu via de website
De SGP in Apeldoorn heeft een nieuwe website:
apeldoorn.sgp.nl. Via de site kunt u zich aanmelden als lid
van de kiesvereniging Apeldoorn, Beekbergen of Uddel.

De site is een initiatief van de kiesverenigingen en de SGPfractie 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

AAN DE TAND
GEVOELD
Ruim dertig jaar zit hij in het bestuur van de SGP-kiesvereniging
Beekbergen, waarvan pakweg
tien jaar als secretaris. ,,Beetje
op de achtergrond." J. Jochems
(60) uit Lieren. Manusje van alles.
Jochems, vergroeid met de aannemerij, is een begrip in Lieren en
wijde omgeving. Dik dertig jaar geleden
nam hij de zaak over van zijn vader. Drie
jaar geleden moest hij door een ernstige
suikerziekte een punt zetten achter het
hectische leven. Sindsdien klust hij voor
oud-klanten. Lachend: ,,Ik ben na 30 jaar
nu echt aan het werk."
Op tafel ligt Wulfert Floor, op de orgelbank
Feike Asma. Vanuit zijn woonkamer heeft
Jochems zicht op de oud gereformeerde
gemeente van Lieren. ,,Ik zit sinds kort,
voor het eerst van mijn leven, naast mijn
vrouw in de kerk." Daarvoor was Jochems
23 jaar organist en aansluitend 23 jaar
diaken. Elke zondag ging hij een keer voor.
Soms twee keer. ,,Niet alleen moeilijk,
maar onmogelijk. Ik zag er elke keer weer
tegenop. Maar de Heere heeft doorgeholpen. Dan is het ook mooi werk." Enige tijd
geleden heeft hij z'n ambt neergelegd.
Wat is de mooiste plek van Apeldoorn?
,,Het centrum niet." Dan nadenkend: ,,De bossen, het Kroondomein. En 't Leesten, dat is ook
mooi. Kom ik nog wel eens met de
kleinkinderen."
Waar ergert u zich het meest aan
in deze gemeente?
,,Aan de geldbesteding in
Apeldoorn. De gemeente besteedt
miljoenen aan een gigantische
tempel als het Omnisport. AGOVV
krijgt zomaar een lening van
300.000 euro, waarbij de gemeente
6000 euro rente betaald om hun
kunstgras te betalen. Natuurlijk
moet de voetbalclub goed gras
hebben. Maar niet van mijn geld.
Dat betalen ze zelf maar."
Waar kan Apeldoorn haar geld
beter aan besteden?
,,Aan wegenonderhoud. Verschrikkelijk, die wegen. Moet je bijvoorbeeld de Arnhemseweg zien. Dat
lijkt wel Oost-Europa."
Hobby's?
,,Fietsen. Achterhoek, Veluwe, een
paar keer per jaar in Katwijk.
Heerlijk. En orgelspelen. Daar kom
ik alleen veel te weinig aan toe. In
zing ook graag. Met bovenstem."

J. Jochems

Reesink heeft hij bijzonder goed gedaan. Landelijk springt Bas van der
Vlies eruit. Die gaat onvermoeibaar
door. 'k Gun hem zijn rust, maar
van mij mag hij nog een poosje
doorgaan. Bas Belder is zeer vakkundig politicus in Europa. Vooral
met zijn visie op Turkije en Israël."

Welke organist boeit u?
,,Pieter Heijkoop. Geweldig. En Feike
Asma."

Welke minister spreekt u aan?
,,Rouvoet. Vooral door zijn visie op het
gezin. 'k Moet niks van Plasterk hebben."

Kookt u weleens?
,,Jazeker, regelmatig. Mijn vrouw werkt
voor de RST. Dan kook ik. Aardappels
schillen, karbonade braden, bloemkool
koken. En asperges."

De PVV groeit als kool. Is Wilders een
optie?
,,Ik snap niet hoe iemand ooit op Wilders
kan stemmen. Ik zou niet durven. Natuurlijk, hij zegt waar het op staat. Hij moet niets
van moslims hebben, daarin zijn er raakvlakken met ons. Maar de PVV moet toch
niets hebben van God en Zijn gebod? Onbegrijpelijk dat er ook SGP'ers zijn die op
Wilders stemmen. Je laat je beginselen los."

Wat zou u als eerste doen als u burgemeester was?
,,De winkels op zondag sluiten. De burgemeester kan dat natuurlijk niet alleen,
maar hij kan er wel aan werken. Verder
zou ik de subsidies intrekken van verenigingen die op zondag actief zijn."
Voor welke politicus hebt u veel bewondering?
,,Voor Henk van den Berge, recht door
zee. Het onderzoek naar de affaire

,,Apeldoorn lijkt
soms wel
Oost-Europa’’

Koninginnedag. Waar was u op 30 april?
,,Aan het fietsen in Loenen met mijn
vrouw. Mijn zwager stond op de Loolaan
en belde dat er een aanslag was gepleegd.
Op dat moment waren er al drie of vier
doden. Verschrikkelijk."
Wat doet zo'n aanslag u?
,,Ik was echt verslagen. Het is inen intriest. Het is ook een roepstem. Voor ons allemaal. Het leven
is vergankelijk. Het is ook een
roepstem tot een wederkeer naar
Gods geboden en Zijn getuigenis."
Welke Bijbelse persoon spreekt u
het meest aan?
Stellig: ,,David. Een echte man
Gods. Hij kende een teer leven met
de Heere. Tegelijk heeft hij ook
zwaar gezondigd. Maar David kwam
in de schuld. Dat zal voor ons allen
nodig zijn. We hebben God op 't
hoogst misdaan. Maar ondanks zijn
zware zonden neemt de Heere hem
aan. De Heere laat 'm niet vallen.
Dat is een wonder."
Waar zou u een meditatie in De
Banier mee vullen?
,,Over het Bijbelgedeelte waar
David het volk laat tellen om te zien
hoe machtig hij wel niet is. Als de
Heere hem dan laat kiezen uit drie
straffen, zegt David: ,,Laat mij maar
vallen in de hand des Heeren." Hij
geeft zich over aan de Heere. Dat
is de beste plek die er is."
Gerard ten Voorde
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Een breuk in Brussel
De stemmen zijn geteld. Bas Belder uit
Apeldoorn mag opnieuw vijf jaar lang
aantreden in Brussel. Onverwacht én
onbedoeld niet samen met de ChristenUnie. Na 25 jaar samenwerking.
Verkiezingen, was 't spannend?
,,Ja. 't Was spannend. Nietwaar Jan",

hoogte. Toch heeft zij eenzijdig gekozen
voor deelname aan de fractie van de
Britse Conservatieven. Dat leren de ontnuchterende feiten."
Is een zogenaamd "allied membership"
geen optie?
,,Wij willen een gewoon lidmaatschap.

Na tien jaar Brussel méér Europeaan
geworden?
,,Je krijgt meer oog voor het belang van
samenwerking. Landbouw en visserij zijn
gebaat bij een goed Europees beleid. Ik
word soms moe van al die Haagse
hypes."
CDA-europarlementariër Maria Martens
constateert in Brussel een toenemende
intolerantie tegenover godsdienst. Terecht?
,,De sfeer is soms ronduit anti-christelijk.
Bij ethische debatten ontstaat altijd
een gespannen sfeer. Een politicus mag
volgens sommigen niet vanuit zijn geloof
opereren. Puur seculier fundamentalisme,
de intolerantie ten top.
Ik geneer me vaak voor de Nederlandse
vertegenwoordigers, die de paarse
verworvenheden Europa willen indragen.
De VVD wil nu het homohuwelijk exporteren naar de EU.
Ik zie een onverdraagzame, seculiere
vloedgolf over Europa gaan. Politici worden langs de meetlat van seculier Europa
gelegd. GroenLinks, D66 en VVD maken
zich schuldig aan seculier fundamentalisme. Er is een diepe weerzin, een haat
bijna, tegen christelijke politiek."
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Bas en Janny Belder in hun huis in Apeldoorn.

roept Belder vanuit de serre naar de
woonkamer. Zijn vrouw Janny reageert
instemmend.
Belder: ,,De tweede zetel liep gevaar,
doordat het aantal Nederlandse zetels is
teruggebracht van 27 naar 25. Toch is
het gelukt. Voor het eerst niet als restzetel."
Ruim 53.000 voorkeursstemmen voor
Belder. Wat betekent dat?
,,Een grote verantwoordelijkheid. Je moet
de verwachtingen van je kiezers wel
waarmaken, voortdurend alert zijn: Wat
betekent het Europees beleid voor
Nederland? Voor de landbouw, voor de
visserij, voor handel en industrie?"
Na 25 jaar samenwerking ineens een
breuk tussen CU en SGP?!
,,Maandenlang ben ik in goed gesprek
geweest met de Britse Conservatieven
over toetreding tot de nieuwe fractie. En
dan opeens, middenin het onderhandelingsproces eist de leider van de Britse
Conservatieven dat de SGP vrouwen
plaatst op de kieslijsten.
Voor de SGP is zo'n eis volstrekt onaanvaardbaar. De SGP wenst een volwaardig
lidmaatschap zonder enige stigmatisering.
De CU was daar volstrekt van op de

Foto: GtV

Bovendien was zo'n allied membership
slechts een suggestie."
Kan de breuk worden geheeld?
,,Ik heb daar op dit moment geen zicht
op."
Nog zin in Brussel?
,,Vanzelfsprekend."
Zware job?
,,Soms als ik in Straatsburg ben, bedenk
ik me dat het ook wel lekker is om wakker
te worden in Apeldoorn. De vergaderdagen zijn intensief. Bovendien wil ik me
grondig op debatten voorbereiden en
vooraf experts raadplegen."
Apeldoorn komt 8 tot 16 miljoen euro per
jaar te kort. Kunt u niet een paar miljoen
regelen in Brussel?
,,'k Zou wel willen. Maar wij zijn tegen het
rondpompen van geld. Subsidies moeten
daar terechtkomen waar het nodig is. We
zijn echter ook weer niet zó principieel dat
we zeggen: Nederland hoeft geen geld.
Als Duitsland en Italië steun krijgen, dan
wij ook."
Nederlander of Europeaan?
,,Volbloed Nederlander."

Moeilijk om te werken in zo'n omgeving?
,,Niet altijd gemakkelijk. Ik krijg soms toegevoegd: ,,Die taliban-partij van
jou..." Ik probeer dan mezelf te blijven,
fatsoenlijk te reageren, ook als ik niet
altijd even vriendelijk wordt bejegend. De
Bijbel roept ons ertoe op: Houdt vrede
met alle mensen."
Lukt het om iets van de christelijke idealen te realiseren?
,,Vaak worden we overstemd. Toch kunnen we ons geluid laten horen. Het is
echter niet eenvoudig om de eigen, principiële onderwerpen geagendeerd te krijgen. Mijn parlementaire praktijk leert dat
onze inzet voor vervolgde christenen
loont. Zo kregen we de voorzitter van de
Chinese huiskerken vrij."
De SGP bezit 1 van de 736 zetels...
,,Wij zijn miniscuul, maar niet marginaal,
omdat we gegrond zijn op Gods Woord,
dat wereldwijd gezag oefent. God heeft
ons hier geplaatst." Belder, bewogen: ,,Ik
heb genade nodig om daar te functioneren."
Belder bladert in zijn Bijbel. ,,Psalm 119
verwoordt het treffend: Dan doe ik zelfs
aan koningen verstaan, hoezeer mij Uw
getuigenissen strelen. Dan zal ik mij niet
schamen..."
Gerard ten Voorde

Voldeed de Triënnale aan de verwachtingen?
Veel foto's, mooi boekwerkjes,
prachtige verslagen. We kregen het
allemaal toegestuurd, ter voorbereiding op de evaluatie van de vorig jaar
gehouden Triënnale. Honderd dagen
vol groen en bloemen, kunst en cultuur. Het college had twee vragen:
Voldeed de Triënnale 2008 aan de verwachtingen en mocht het college door
met de voorbereiding van de Triënnale
2011?
Sommige fracties waren snel klaar met de
eerste vraag. Weliswaar had het de
gemeente wat extra geld gekost, maar
…… En vervolgens werden alle mooie
dingen die te zien waren nog eens opgesomd. Net als in de mooie boekwerkjes.
Uiteraard hadden deze fracties ook niet
veel moeite met de tweede vraag.
Natuurlijk, doen!
De SGP, en gelukkig ook een aantal
andere fracties, had wat meer tijd nodig
om de gestelde vragen te beantwoorden.
Ook wij hebben mooie dingen gezien
zoals de Royal Mile, de tentoonstellingen
in de Nettenfrabriek en op Radio
Kootwijk, extra fleur van bloemen in de
stad. Ook de waardering van de bezoekers van de Triënnale hebben we als

Geen doseersysteem
naar Zuidbroek
De verbinding tussen Zevenhuizen en
Zuidbroek blijft voor onrust zorgen.
Er zijn toezeggingen gedaan aan de
Muziekbuurt dat men geen hinder zou
ondervinden van Zuidbroek. De nieuwe
bewoners van Zuidbroek willen echter wel
op een fatsoenlijke manier naar 'hun' winkelcentrum Anklaar.
De meningen, ook in de politiek, liggen verdeeld. De wethouder moest van de raad alternatieven verzinnen voor het oorspronkelijke plan om zoveel mogelijk wegen tussen
beide wijken af te sluiten. Inmiddels ligt er
nog geen definitief besluit, maar wel een
aantal voorlopige conclusies:
- geen definitieve afsluitingen en geen
doseersysteem in de Calypsostraat;
- een vrije fiets- en busbaan op de
Gavottestraat;
- bevordering doorstroming op de Ring,
om sluipverkeer te voorkomen;
- onderzoek naar voorstel om linksafslaan vanaf Caplypsostraat naar Laan v/d
Dierenriem te verbieden (om sluipverkeer
te voorkomen).
De SGP is hiermee akkoord, maar hecht
wel aan het nakomen van oude afspraken
met de Muziekbuurt: geen overlast.

positief benoemd, evenals het feit dat
CODA door de Triënnale eindelijk een
jaar heeft gehad met een redelijk bezoekersaantal.
Maar de vraag of dit 6,5 miljoen euro waard
was, konden we niet positief beantwoorden. Ook over de bezoekersaantallen waren we niet echt te spreken. De aantallen
waren aanzienlijk lager dan oorspronkelijk
was ingeschat. En als we terugkijken,

Wat een volgende Triënnale betreft, hadden we, als SGP, daarom nogal wat
bedenkingen. We wilden tenminste eerst
een ander, beter plan zien. En een begroting, met een grotere bijdrage vanuit het
bedrijfsleven. De afweging om geld vrij te
maken voor een volgende Triënnale willen
we maken bij de meerjarenbegroting.
Uiteindelijk is in die zin beslist. De wethouder kreeg wat geld om een plan te
In sommige
opzichten voldeed
de Triënnale aan
de verwachtingen,
maar er waren ook
negatieve punten.
Zo heeft het evenement weinig van
blijvende waarde
achtergelaten in
onze gemeente.
Foto: GtV

moeten we constateren dat de Triënnale
weinig van blijvende waarde heeft achtergelaten in Apeldoorn en de dorpen.

maken, maar nog geen groen licht voor
een volgende Triënnale.
Evert Mulder
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Ook Apeldoornse kinderen
willen avontuurlijk spelen
,,Wat komt er bij u op als u terugdenkt aan uw jeugd en aan spelen?"
Die vraag legde wethouder Metz
(VVD) aan ons voor en vroeg ons dat
in een paar minuten in een tekening
vast te leggen. De tekeningen lieten
geen standaard speelveldje zien. Wel
zand en water, een indianentent van
dennentakken, een crossfiets, enzovoort.
In Apeldoorn hebben we heel wat speelveldjes voor de jeugd. Sommigen met
alleen maar gras om te voetballen.
Anderen met een schommel en een wipkip. Er wordt redelijk veel gebruik van
gemaakt.
FANTASIE
Maar of dat nu echt datgene is waar de
Apeldoornse kinderen op zit te wachten? Over die vraag was in het gemeentehuis nagedacht en men had die vraag
ook op scholen voorgelegd aan kinderen, aan hun ouders en aan leerkrachten.
Het antwoord sloot aan bij de tekeningen

van de raadsleden. Kinderen willen liever
zelf hun speelplek creëren, hun fantasie
gebruiken en zelf de handen uit de
mouwen steken.
Kinderen hebben alleen maar een plek
nodig met veel afwisseling (hoog en
laag, licht en donker, nat en droog, gras
en struiken) en wat attributen zoals een
rioolbuis, een boomstam, een paar autobanden, planken, takken, enzovoort. De
rest vullen ze zelf wel in.
EXTRA GELD
Alle raadsfracties stemden er mee in om
van dit soort avontuurlijke speelplekken
te gaan aanleggen in Apeldoorn. De
grote vraag is nu wanneer, oftewel wanneer daar geld voor beschikbaar komt.
Het college heeft er in de voorjaarsnota
vooralsnog geen budget voor kunnen
vrijmaken.
Als SGP-fractie zullen we ons in het
najaar, bij de bespreking van de meerjarenbegroting, hard maken voor extra
geld voor speelplekken.
Evert Mulder
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Nieuwe ideeën voor marktplein en binnenstad
Uit onderzoeken blijkt dat de Apeldoornse binnenstadondernemers klanten
verliezen aan omringende steden als
Deventer, Arnhem en Zwolle. In ons
centrum zijn wel de ‘gewone’ winkels,
maar slechts weinig boetiekjes en winkels voor speciale doelgroepen. En je
kunt in Apeldoorn niet leuk een rondje
lopen; er is alleen maar die lange,
rechte Hoofdstraat. En het marktplein
is ook zo saai. Althans, als er geen
markt is. Er moet dus wat gebeuren. Er
worden grootse plannen gesmeed.
Op dit moment wordt er een regieplan
voor de binnenstad uitgewerkt. Daarin
wordt niet alleen iets gezegd over uitbreiding van het winkelaanbod. Het gaat daarin ook over het wonen in de binnenstad,
over het al dan niet bouwen van een
extra parkeergarage en over het levendiger maken van de binnenstad. De eerste
ideeën zijn kort geleden gepresenteerd
aan de raad. Na de zomer moeten er
besluiten worden genomen.
In de fase van ideeënvorming en discussie is gekeken wat nu de sterke kanten
zijn van de Apeldoornse binnenstad. Dat
blijkt vooral het groene karakter te zijn,
met in het centrum een aantal parken,
veel solitaire bomen en hier en daar een
laan. Meer verrassend was de conclusie
dat Apeldoorn in de binnenstad ook veel
binnenplaatsen en pleinen heeft, die nu
veelal niet openbaar toegankelijk zijn, of
geen functie hebben. Eén van de nieuwe
ideeën is dan ook om die binnenplaatsen

groen te maken en met elkaar en met de
rest van de groenstructuur te verbinden,
zodat Apeldoorn ook in de binnenstad
veel meer als groene stad beleefd kan
worden. Dit moet de aantrekkelijkheid vergroten, niet alleen voor het winkelend
publiek, maar ook voor toeristen. Ook het
marktplein moet op de schop. Het moet

de plannen spreekt ons als SGP wel aan.
Waar we nog minder zeker over zijn, is de
toevoeging van 20.000 m2 winkels aan
de zuidkant (Hoofdstraat-Zuid,
Kanaalstraat, Marktstraat, Beekstraat).
Wij denken dat dit teveel van het goede
is. We zijn bang dat daardoor andere
delen van de binnenstad leeg komen te

Apeldoorn wil het winkelgebied in het centrum ingrijpend veranderen. Rond de fietsenstalling aan de Kanaalstraat moeten allerlei nieuwe winkels komen.
Foto: GtV
zo worden ingericht dat het ook op dagen
dat er geen markt is levendig en gezellig
is. Met meer groen, meer water (een
heuse fontein?) en terrasjes. Dit deel van

staan en zullen verloederen, bijvoorbeeld
het noordelijke deel van de Hoofdstraat.
Evert Mulder

Verkeersvisie van college en SGP dicht bij elkaar
We hebben er ons verkiezingsprogramma 2006 - 2010 nog eens bij gepakt.
En komen tot de conclusie dat een
deel van onze wensen ten aanzien van
verkeer al is gerealiseerd. Een ander
deel van onze wensen is nu opgenomen in de concept-verkeersvisie, die
het college aan de raad voorlegde. We
verschillen op dit punt dus niet zoveel
van mening met het college.
Tien jaar geleden werd de "Verkeerskaart"
vastgesteld. Een kaart van Apeldoorn,
waarop was aangegeven waar respectievelijk het fiets-, OV- en autoverkeer zou
worden gestimuleerd en waar juist niet.
En welke vorm van verkeer voorrang zou
krijgen op kruisingen. Verder werden
knelpunten aangegeven, die aangepakt
moesten worden.
Nu we 10 jaar verder zijn constateren we
met het college dat een groot deel van

deze punten inmiddels is gerealiseerd.
En ook dat het verkeer in Apeldoorn veiliger is geworden. Niettemin blijft er nog
veel voor verbetering vatbaar. Vandaar dat
het college met een herziene verkeersvisie
komt, voor de periode 2010 - 2020.
Punten, waar we ons als SGP helemaal
in herkennen:
· Doorgaan met de aanleg van fietsdoorstroomassen, maar ze wel beter
herkenbaar maken.
· Meer bussen laten rijden naar die
wijken (en dorpen) waar meer mensen
wonen en gebruik maken van het OV.
· Werken aan een betere doorstroming
van het verkeer op de Ringweg. Streven
naar verhoging van de maximum snelheid, naar 70 km per uur. Waar nodig
en mogelijk uitbreiden naar vier banen.
· De Centrumring beter herkenbaar
maken en ook daar de doorstroming
bevorderen.

· Zorg voor een beter milieu, bussen en
wagenpark van de gemeente voorzien
van roetfilters of, beter nog, laten rijden
op gas of elektriciteit.
Heeft de SGP dan helemaal geen wensen meer? Ja, dat wel, bijvoorbeeld:
· Fietsvriendelijk afstellen van verkeerslichten, zodat fietsers minder lang hoeven wachten.
· Op kruisingen van fietsdoorstroomassen
en Centrumring krijgt de fiets voorrang.
· Geen verhoging, liever nog verlaging,
van de tarieven in de stadsbus.
· Geen voorstadhalte in Orden (kost
veel, maar levert niet veel op).
· Verblijfsgebieden (30 km zones) kleiner
maken; wijkontsluitingswegen weer
terug naar 50 km per uur.
· Een hogere prioriteit voor de aanleg
van de Noordelijke Radiaal (van het
Centrum naar Zevenhuizen - Zuidbroek).
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GRATIS UITGAVE SGPOST
SGPost is de nieuwsbrief van de SGPfractie in Apeldoorn die drie keer per jaar
verschijnt. Als u deze gratis uitgave ook
wilt ontvangen, kunt u contact opnemen
met het fractie-secretariaat.

SGP-FRACTIE APELDOORN
Henk van den Berge
(fractievoorzitter)
055 - 542 74 75
Evert Mulder (raadslid)
055 - 541 95 65

REDACTIE
Gerard ten Voorde
en anderen
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Gerben van den Berge
055 - 542 84 49

FRACTIE-SECRETARIAAT
Johan Stufken
Notaris Feithpad 33
7361 GV Beekbergen
055 - 506 35 94
j.stufken@apeldoorn.nl
Giro 9597523
tnv. SGP-fractie Apeldoorn
apeldoorn.sgp.nl

VERENIGINGSNIEUWS
REIS MEE MET DE SGP NAAR
STRAATSBURG EN GENÈVE
Van D.V. 14 tot en met 18 september
2009 zal het jaarlijkse SGP-uitstapje
zijn. Daar het alweer de tiende keer is,
maken we er een jubileumtrip van.
Het is deze keer de bedoeling dat we
weer naar onze mensen in Straatsburg
gaan. Tevens hebben we voor u een
extraatje, namelijk een doorreis naar
Genève en omgeving. Ook stoppen we
nog in een paar andere plaatsen.
We denken een zeer goed programma
gemaakt te hebben, maar dit heeft alleen
kans van slagen wanneer u zich aanmeldt
als deelnemer. We gaan uit van veertig
personen of meer, om het voor ieder

betaalbaar te kunnen houden.
Het is weer zoals ieder jaar: we hanteren
onze zogenaamde "S-prijs…", dat wil
zeggen: eerst komt scherp, dan scherper,
vervolgens 't scherpst en dan onze Sprijs…
Exactere gegevens ontvangen uiteraard
degenen die zich vanaf nu schriftelijk aanmelden. Neem dus contact met onderstaande personen op. Uiteraard zijn ook
mensen van de KV Beekbergen en Uddel
uitgenodigd.
Het is nog onduidelijk of we vijf dagen
gaan. Vermoedelijk valt 14 september af.
Voor eventuele info kunt u zich wenden
tot onze penningmeester, dhr. H. J. de
Jong tel. 055-5218185 of ondergetekende, R.Th van de Pol, Cereslaan 8, 7322
JR Apeldoorn, tel. 06-53136373

Ideeën voor het nieuwe
SGP-verkiezingsprogramma
Volgend jaar D.V. woensdag 3 maart worden de gemeenteraadsverkiezingen
gehouden. De SGP is volop bezig met de voorbereidingen voor een nieuw
verkiezingsprogramma.
Vindt u dat er in Apeldoorn of de dorpen iets moet veranderen? Heeft u hiervoor
ideeën? Dan wordt u hartelijk uitgenodigd deze aan ons door te geven. U kunt dit
doen voor D.V. 1 september bij fractiesecretaris Johan Stufken.
Op onze website apeldoorn.sgp.nl staat het huidige verkiezingsprogramma. U kunt
het vinden in het oranje blok rechts bovenaan.
Johan Stufken, Notaris Feithpad 33, 7361 GV Beekbergen
tel. 055 - 506 35 94, j.stufken@apeldoorn.nl

(advertentie)

JONG
GELEERD
De waterschapsverkiezingen 2008 liggen
alweer ver achter ons. Zoals u zult weten
heeft het de SGP twee zetels opgeleverd
in Waterschap Veluwe. Een geweldig resultaat natuurlijk als je weet dat behalve
de landelijke politieke partijen er ook
plaatselijke partijen meededen.
Als kandidaat op de SGP-lijst werd mij gevraagd lid te worden van de steunfractie
van onze partij. Dat leek mij een uitgelezen
kans om op deze praktische wijze kennis
en ervaring op te doen binnen het Waterschap. Eerlijk gezegd wist ik op dat moment ook niet precies wat me te wachten
stond.
De eerste commissievergadering was het
al raak. Een van de agendapunten was het
creëren van een 'bypass' (omleiding) in de
IJssel. Volgens een van de andere partijen
zou dit direct een goede gelegenheid zijn
om dit project te vermarkten voor grootse
evenementen en pleziervaart. Op zich niets
mis mee, toch? Daar kunnen mooi de kosten mee gecompenseerd worden! Maar de
zondagsrust dan, ging het door mij heen.
Alle partijen zagen er eigenlijk wel wat in,
alleen ik als SGP-eenling had bezwaren.
Wat had ik op dat moment graag een ervaren collega naast me gehad om te overleggen. Was het wel het juiste moment om dit
aan te snijden, had ik het pas aan moeten
geven als de ideeën wat concreter waren,
in een later stadium?
Tegelijk realiseerde ik dat alle SGP-vertegenwoordigers hier continue tussen schipperen. Dat is de diplomatie. Als minderheid
tóch je standpunten gerealiseerd zien te
krijgen en hiervoor het juiste moment uitkiezen! Zomaar een anekdote, maar wel
de realiteit.
We kunnen, als we goed om ons heen
kijken, alleen maar bewondering hebben
voor de mensen die zoveel vrije tijd opofferen voor de gemeenschap. De momenten dat wij het werk van deze politieke
vertegenwoordigers waarderen is spaarzaam, ik vind té spaarzaam.
Nu ik gestopt ben met het werk voor de
SGP-Jongeren, realiseer ik me dat een volle zaal op een themabijeenkomst de waardering was waar we het vooral voor deden.
Je doet het voor de bezoekers! Ik eindig
deze column daarom met het een-voudige
advies: ga gewoon kijken op één van de
thema-avonden, of stuur eens een leuk
idee, dan geeft u ook de SGP-Jongeren
de waardering die zij, net
als alle andere SGPvertegenwoordigers,
zeker verdienen!
Tom van de Pol jr.
bestuurslid
SGP-Jongeren
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