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Verkiezingsstrijd in teken van enorme
De gemeenteraadsverkiezingen komen
eraan. De politieke strijd staat in het
teken van grote bezuinigingen. Maar er
is meer dan alleen geld: het is belangrijk om de Bijbelse beginselen te vertalen naar de pasmunt van deze tijd.
Op D.V. woensdag 3 maart volgend jaar

kiezen ervoor om zo min mogelijk te bezuinigen op veiligheid, sociaal beleid en op
onze leefomgeving. Juist in deze economisch moeilijke tijd moeten we de sociaal
zwakkeren immers steunen. Ook kampt
Apeldoorn met een flink achterstallig
onderhoud van de wegen, fietspaden en
het openbaar groen. Laten onze wijken

02 De eerste zes SGP-kandidaten, v.l.n.r.: Lammert Horst, David van As, Jan Kloosterman,
Evert Mulder, Henk van den Berge en Nico van den Broek.

worden er weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In verkiezingstijd worden
allerlei beloftes gedaan. Maar geld voor
leuke dingen is er in Apeldoorn niet. Door
een forse vermindering van de uitkering
van het Rijk moet de gemeente ruim vijftien miljoen euro per jaar bezuinigen. Dat
hakt erin. Een dergelijk bedrag vraagt om
duidelijke keuzes.
In het nieuwe SGP-verkiezingsprogramma staan de keuzes van onze partij. Wij
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en dorpen leefbaar en groen blijven!
Bovendien hebben te veel inwoners te
maken met onveiligheid en criminaliteit.
Daarom willen wij deze onderwerpen
zoveel mogelijk ontzien. Er moet echter
wel worden bezuinigd. En fors ook. De
SGP wil de lasten niet afwentelen op de
inwoners door bijvoorbeeld een extra verhoging van de OZB-belasting.
Bij het zoeken naar bezuinigingen moet
de gemeente allereerst kijken naar haar

takenpakket. De overheid moet zich richten op haar kerntaken zoals met name
veiligheid, sociaal beleid, duurzaamheid,
woningen voor jong en oud, leefbaarheid
en onderwijs. In deze taken wil de SGP
niet sterk schrappen.
ANDERE KOERS
Onze partij zoekt de bezuinigingen vooral
in de sectoren cultuur en sport en in het
verminderen van de hoge jaarlijkse bijdragen aan megaprojecten als het
Omnisportcentrum en Orpheus. Ook in de
gemeentelijke subsidies moet het mes
worden gezet. Jaarlijks geeft Apeldoorn
bijna vijftig miljoen euro (!) subsidie aan
onder meer verenigingen en organisaties.
Het is belangrijk dat de eigen verantwoordelijkheid van burgers en instellingen
wordt vergroot.
Bovendien kan het ambtelijk apparaat
worden afgeslankt als de gemeente zich
met name op haar kerntaken gaat richten.
De SGP kiest voor een kleinere, daadkrachtige en flexibele overheid. Er kan
efficiënter worden gewerkt. Bovendien
moeten er niet voortdurend allerlei nieuwe
plannen worden gemaakt, terwijl de uitvoering van bestaande plannen zoals op
het gebied van woningbouw zeer stroperig verloopt.
In Apeldoorn is een andere koers nodig.
Het gaat daarbij niet alleen om materiële,
maar ook om immateriële zaken. In de
samenleving neemt het respect voor
elkaar en voor elkaars eigendommen af.
Dat is een punt van grote zorg. Er moet
meer aandacht komen voor waarden en
normen.
KERNPUNTEN SGP
De SGP wil blijven werken vanuit de Bijbelse uitgangspunten en principes. De kern
daarvan is om de Heere God te dienen
en om voor onze medemensen te zorgen.
Het gaat de SGP dus niet om zichzelf,

Henk van den Berge weer lijsttrekker
De kiesverenigingen van Apeldoorn,
Beekbergen en Uddel hebben fractievoorzitter Henk van den Berge (48)
weer aangewezen als lijsttrekker van
de SGP voor de gemeenteraadsverkiezingen op D.V. woensdag 3 maart
volgend jaar.
Op de tweede plaats staat opnieuw Evert
Mulder uit Apeldoorn. Nummer drie op
de lijst is Nico van den Broek uit Uddel.
Op de vierde plaats staat een nieuwkomer, namelijk Jan Kloosterman uit

Apeldoorn. Hij is docent op de Jacobus
Fruytier Scholengemeenschap en hij
was tot mei dit jaar voorzitter van de landelijke organisatie van de SGP-jongeren.
Op nummer vijf en zes staan respectievelijk David van As uit Apeldoorn en
Lammert Horst uit Uddel. Lammert is
bestuurslid van SGP-Jongeren in
Apeldoorn.
HANS LEUNE
Er mogen per fractie drie lijstopvolgers
meedoen met de vergaderingen op de

politieke markt. Hans Leune die dit tot nu
toe ook deed, heeft aangegeven er
gezien zijn leeftijd mee te willen stoppen.
Hoewel we dat erg jammer vinden,
hebben we alle begrip voor zijn beslissing.
De SGP gaat voor de komende verkiezingen weer een horizontale lijstverbinding aan met de ChristenUnie. Mede
dankzij die lijstverbinding behaalde onze
partij bij de verkiezingen van 2002 en
2006 een tweede zetel in de gemeenteraad.

bezuinigingen

TER
KENNISNAME

maar om de eer van de Heere en het welzijn van onze naasten.
Hoe onze partij dat de komende raadsperiode inhoud wil geven, staat in het
nieuwe verkiezingsprogramma. Dat is
gemaakt door een commissie die bestond
uit de fractieleden David van As, Henk
van den Berge, Nico van den Broek en
Evert Mulder. Verder deden Jan Kloosterman uit Apeldoorn, Sander Kok uit Uddel
en Henk ten Voorde uit Beekbergen mee.
Ook Gerrit Stufken van de SGP-Jongeren
en zijn broer Martijn Stufken van de propagandacommissie leverden een waardevolle bijdrage.
Binnenkort komt het nieuwe verkiezingsprogramma uit. Hou de website
(apeldoorn.sgp.nl) in de gaten. Het programma is een boekwerkje geworden met
vele punten. Alles kan echter niet tegelijk.
Daarom hebben wij prioriteiten gesteld.
Deze hebben wij samengevat in drie
speerpunten.

beleid, een ruimhartig minimabeleid, meer
aandacht voor gezinnen, goede onderwijs- en speelvoorzieningen voor jongeren, ondersteuning van minder validen en
ouderen, betrokkenheid van kerken vergroten, vrijwilligerswerk, minder drank- en
drugsgebruik, het tegengaan van seksualisering van de samenleving en grote
terughoudendheid om belasting te verhogen.

De SGP wil in de nieuwe raadsperiode
hard werken aan meer:
1. zorg om waarden en normen;
2. zorg voor elkaar;
3. zorg voor een goede woon- en werk
omgeving.

Je bent van harte welkom!

Oproep voor jongeren
Wie wil meedoen met de
verkiezingsactiviteiten van
de SGP-Jongeren?
Meld je aan op de website
www.sgpjapeldoorn.nl

3. ZORG
U denkt misschien: mooie woorden, maar
wat betekent dit concreet? Daarom worden
hieronder de speerpunten kort toegelicht.
1. ZORG OM WAARDEN EN NORMEN
De SGP hecht aan: zondagsrust, een
vloekverbod, goede omgangsvormen,
tegengaan van overlast en criminaliteit,
een betrouwbare en integere overheid
(doen wat je zegt en zeggen wat je doet)
en meer eigen verantwoordelijkheid
nemen.
2. ZORG VOOR ELKAAR
De SGP staat voor: een goed sociaal

VOOR EEN GOEDE WOON- EN WERK-

OMGEVING

De SGP wil: leefbare wijken en dorpen,
een beheerste groei van de stad (binnen
de snelwegen), behoud van wijkwinkelcentra, woningbouw en behoud van
basisvoorzieningen in de dorpen, goede
faciliteiten voor het bedrijfsleven, ontwikkelmogelijkheden van de agrarische sector, behoud van het groene karakter van
Apeldoorn, goede en betaalbare woonvoorzieningen voor jong en oud, behoud
van historische panden, goede en veilige
doorstroming op hoofdwegen en fietspaden en een veel betere aanpak van geldverslindende prestigeprojecten.

SGP-kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen
1. H. van den Berge
2. E. Mulder
3. N. van den Broek
4. J. Kloosterman
5. D. van As
6. L. Horst
7. J. Leune
8. H.J. Dekker
9. J. Grootenhuis
10. R.A.C. Donk
11. T. van de Pol jr.
12. G.M. Stufken
13. D.J. Schouten

Apeldoorn
Ugchelen
Uddel
Apeldoorn
Apeldoorn
Uddel
Apeldoorn
Uddel
Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn
Beekbergen
Uddel

14. J. Mulder
15. W.P.D. Esveld
16. A.J. Davelaar
17. C. van Buuren
18. M.G.J. Kerpel
19. D.J. Geuze
20. H. Averesch
21. W. Wilbrink sr.
22. P.A. Bronkhorst
23. L. van Dijke
24. J.A. Jochems
25. G. Bleyenberg
26. B. Belder

Apeldoorn
Beekbergen
Uddel
Apeldoorn
Apeldoorn
Uddel
Apeldoorn
Beekbergen
Uddel
Apeldoorn
Lieren
Uddel
Apeldoorn

De tijd vliegt voorbij. We zijn al weer bijna
aan het einde van deze raadsperiode. Op
D.V. 3 maart aanstaande zijn de gemeenteraadsverkiezingen.
De achterliggende jaren is er in de
Apeldoornse politiek veel gebeurd. Er zijn
tal van besluiten genomen. Vaak over
allerlei praktische onderwerpen, maar
ook meer in het oog springende zaken
passeerden de revue, zoals een voetbalstadion voor AGOVV, de Triënnale en het
Omnisportcentrum.
Verschillende keren was er een stevige
principiële discussie. Daarbij waren vaak
de Bijbelse uitgangspunten in het geding.
Het ging om belangrijke kwesties als de
koopzondagen, de positie van gewetensbezwaarde trouwambtenaren en de seksualisering van de samenleving.
Bij alle besluiten is de centrale vraag of
ze in Gods gunst waren. Dat is essentieel. Daarom is het ook in de politiek zo
belangrijk dat Gods Woord de leidraad is.
Jammer genoeg moet worden geconstateerd dat zeker ten aanzien van de zondag er geen keer ten goede is gekomen.
Dat is aangrijpend.
Onze fractie probeert in de besprekingen
een inhoudsvolle en constructieve bijdrage te leveren. Bij het bepalen van ons
standpunt zijn de Bijbelse beginselen het
uitgangspunt. Als een voorstel daarmee in
strijd is, stemmen we tegen. Als het niet
strijdig is, kijken we naar het belang van
het voorstel voor de inwoners, naar de
positieve en negatieve effecten ervan en
natuurlijk ook naar de financiën.
Vanuit die optiek is de SGP iedere donderdagavond op de politieke markt bezig.
De ene keer is dat gemakkelijker dan de
andere keer. We mogen gelukkig constateren dat we als fractie op één lijn zitten.
Ondergetekende is blij met de goede
samenwerking met collega-raadslid Evert
Mulder en de lijstopvolgers David van As,
Nico van den Broek en Hans Leune.
Het raadswerk is geen eenvoudige taak.
Integendeel. En in spreken en zwijgen
maken we fouten. Gods hulp is ook in de
politiek onmisbaar. Alleen dan is het tot
Zijn eer en welzijn van onze naaste. Wij
hopen dat onze bijdragen daartoe mogen
worden gezegend.
Graag wensen wij u namens de fractie nu
al een gezegende Kerst en
een voorspoedig nieuwjaar toe.
Met vriendelijke groeten,
Henk van den Berge
SGP-fractievoorzitter
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Hoogspanningslijnen Zuid onder de grond
Veel bouwactiviteiten in ApeldoornZuid worden belemmerd doordat er
twee hoogspanningslijnen dwars door
Zuid lopen. Hoogspanningslijnen zorgen voor magneetvelden, maar wonen
en werken in een magneetveld schijnt
niet goed te zijn voor de gezondheid.
Daarom moeten de lijnen onder de
grond. Ondanks de hoge kosten heeft
de raad daar toch, al dan niet schoorvoetend, mee ingestemd.

er nu zouden gaan wonen. De bouw is
daarom uitgesteld. Daarnaast zou
woningstichting De Goede Woning eigenlijk wel voor een deel nieuwbouw willen
plegen in de Vogelbuurt. Maar als er dan
een brede strook onbebouwd moet blijven,
komt men financieel niet uit.
Daarom is al eerder door de gemeenteraad de wens uitgesproken om de hoogspanningslijnen in Zuid (en bij voorkeur
ook in Beekbergen) ondergronds te brengen. Dan is het magneetveld namelijk

Vroeger was er niets bekend over
gezondheidsrisico's door magneetvelden
en mocht er gewoon onder hoogspanningslijnen gebouwd worden (de Vogelbuurt). Toen er wel aanwijzingen kwamen
over gezondheidsrisico's, werd een
afstand van ongeveer 20 meter aangehouden (het Zuiderpark en andere
plekken in Apeldoorn).
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EXTRA WONINGEN
Sinds 2006 zijn de regels opnieuw aangescherpt en is de afstand afhankelijk van
de stroom die er door de lijnen wordt
getransporteerd. De nieuwe regels gelden
voor nieuwe situaties. Bestaande situaties
mogen blijven bestaan.
De plannen voor het bouwen van extra
woningen in het park (plan Zuid en Park)
dateren feitelijk nog van voor de laatste
aanscherping van de regels, maar dat valt
moeilijk uit te leggen aan de mensen die

de provincie en De Goede Woning weliswaar een deel van de kosten willen dragen,
maar dat de eigenaar van de lijnen er
geen euro aan wil besteden. Dat betekent
dat de gemeente het grootste deel van de
kosten zelf zal moeten dragen.
SGP
Ondanks financieel donkere vooruitzichten, heeft de raad -en ook de SGP- hier
toch schoorvoetend mee ingestemd. En
vooralsnog alleen voor Zuid, want voor
De gemeenteraad
wil de hoogspanningslijnen in
Apeldoorn-Zuid
onder de grond
brengen.
Foto: GtV

maar een paar meter breed; niet breder
dan een weg.
De vraag was echter: "Waar halen we het
geld vandaan?" Uit de vele gevoerde
gesprekken is naar voren gekomen dat

Beekbergen is er geen geld meer. De
lijnen zullen vermoedelijk in 2011 - 2012
ondergronds gaan.
Evert Mulder

Grote projecten onder de loep
Grote projecten als het Omnisportcentrum, de Triënnale, de bouw van Zuidbroek en de invoering van de Wet
werk en bijstand kosten veel geld en
duren jaren voor ze afgerond zijn.
Vaak is er sprake van forse kostenoverschrijdingen. Voor de rekenkamercommissie was dat een reden om de
beheersing van grote projecten kritisch
onder de loep te nemen.
Het onderzoeksrapport "Tussen ambitie
en realiteit" van de rekenkamercommissie
is 12 november 2009 aangeboden aan
de gemeenteraad. Dit is het grootste
onderzoek dat tot nu toe is uitgevoerd in
de zes jaar dat de rekenkamer functioneert.
Grote projecten zijn per definitie complex;
veel zaken zijn niet vooraf te voorspellen.
Maar dat neemt niet weg dat er heel wat
te leren en te verbeteren valt.

gekund. Meer realisme is op zijn plaats.
De gemeente Apeldoorn moet meer
oog hebben voor de belangen en
voorkeuren van de burgers.
2. Tijdschema's en budgetten die de
raad met het college afspreekt, zijn
meestal te optimistisch. De gemeente
rekent zich in dat opzicht te snel rijk.
Juist als college en gemeenteraad iets
graag willen, moet kritisch gekeken
worden naar de risico's en mogelijke
tegenstrijdigheden in het project. Het
is een typisch menselijke neiging om
risico's niet te zien of te benoemen als
je iets graag wilt.
3. Gemeentebrede projecten worden te
vaak uitgevoerd door verschillende afdelingen op het stadhuis. Daardoor ontbreekt een integrale benadering. De
goede uitvoering van het project is daarmee teveel afhankelijk van de persoonlijke kwaliteiten van de projectleider.

Enkele hoofdconclusies uit het rapport zijn:
1. De uitvoering had anders en beter

Niet alleen het college en de ambtenaren
moeten lessen trekken uit deze grote

projecten. Dat geldt ook voor de aansturing en de controle achteraf door de
gemeenteraad. Na een kaderstellend
besluit moet de raad krachtiger de vinger
aan de pols houden.
Het rapport zal in de politieke markt
besproken worden. Dan moet blijken in
hoeverre raad, college en ambtelijke
diensten bereid zijn echt lessen te trekken uit dit onderzoek.
De SGP heeft van meet af aan gewaarschuwd voor te grote ambities en voor de
risico's bij veel grote projecten. We voelden ons soms als een roepende in de
woestijn. Apeldoorn wilde zo graag. Het
gebruik van het Omnisportcentrum tast
bovendien de zondagsrust aan. De
kostenoverschrijdingen hebben de burgers van Apeldoorn veel meer geld
gekost dan de SGP aanvaardbaar vindt.
Wat de SGP betreft: de conclusies uit het
rapport moeten snel in de praktijk worden
gebracht.
David van As, lid rekenkamercommissie

Zondagsupers blijven toch open
Door een draai van de PvdA-fractie
mogen de zondagsupers in Apeldoorn
toch openblijven. Uitgerekend op dit
principiële punt hielden twee coalitiepartijen -PvdA en VVD- zich niet aan de
afspraken in het college-akkoord. Erg
teleurstellend.

doen met het plan om de zondagsupers
te sluiten.
STEVIGE DISCUSSIE
Er volgde in de raad een stevige discussie. Deze richtte zich vooral op de draai
van de PvdA. De fracties van CDA,
GroenLinks, ChristenUnie en SGP von-

leden van zijn fractie toch vóór het plan
zou stemmen. De SGP vroeg vervolgens
om een hoofdelijke stemming in plaats
van een fractiegewijze stemming, zodat
ieder raadslid zelf een keuze moest
maken. Overigens was al voor de stemming duidelijk dat er geen meerderheid
voor het voorstel was.

De kwestie van de zondagsupers speelt al
twee jaar in Apeldoorn. Door gebruik te
maken van een maas in de gemeentelijke
regelgeving zijn negen supermarkten
onder de vlag van avondwinkel iedere
zondag open.
ONAANGENAAM VERRAST
Toen dit 'lek' twee 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. Een dergelijk plan sloot goed aan op
het college-akkoord van PvdA, CDA,
VVD, GroenLinks en ChristenUnie. Hierin
was vastgelegd dat tijdens deze coalitieperiode geen uitbreiding zou komen van
de koopzondagen.
In maart werd het plan om de zondagsupers aan banden te leggen gepresenteerd.
De kern ervan was dat alleen kleinere
winkels in aanmerking zouden kunnen
komen voor een ontheffing als avondwinkel. Alle negen supermarkten zouden
daardoor afvallen, omdat ze veel groter
zijn. Door het voorstel zou de zondagsontheiliging dus worden tegengegaan.
Duidelijk was toen al dat het plan erg
gevoelig lag. Ondanks de coalitie-afspraken keerde de VVD zich er gelijk al tegen.
De liberalen gingen zelfs actief bezwaren
werven. In totaal werden er vele honderden ingediend.
BEZWAARSCHRIFTEN
Toch leek het voorstel het te gaan halen.
Toen de raadsbehandeling van eind oktober in zicht kwam, werden we echter ineens onaangenaam verrast door de mededeling van de PvdA-fractie dat zij zich
terugtrok als mede-indiener van het plan.
Als argument voor de ommezwaai wees
PvdA-fractievoorzitter Kunneman op de
vele bezwaarschriften. Ook had hij allerlei
reacties uit zijn achterban gehad om de
zondagsupers open te houden. Een andere reden voor de draai was de houding
van de VVD die zich als collegepartij ook
niet aan de afspraken hield. Dus waarom
de PvdA dan wel? Bovendien gaf
Kunneman aan dat het CDA op landelijk
niveau de gaten in de wetgeving over de
koopzondagen niet wilde dichten. Voor de
PvdA waren al deze argumenten tesamen
voldoende reden om niet meer mee te

Het voorstel om de zondagsupers te sluiten, haalde het in de gemeenteraad net
niet.
Foto: GtV
den de verwijzing naar de houding van de
VVD vreemd. Omdat een ander zich niet
aan de afspraken houdt, moet je het dan
zelf ook niet doen? Ook werd de PvdA
onder de neus gewreven dat de partij zich
niet aan het coalitie-akkoord hield.

Door ommezwaai
PvdA-fractie geen
terugdringing
koopzondagen
Overigens erkende Kunneman dat zelfs.
De SGP wees op het principiële belang
van de zondag. Daarnaast benadrukte
onze fractie dat ook de FNV pleit voor
meer zondagsrust. Daar moet de PvdA
toch ook op letten, want zij heeft duidelijke banden met deze vakbond.
Maar alle argumenten mochten niet
baten. De PvdA hield vast aan haar
standpunt. Jammer genoeg legden de
drie andere coalitiepartners die het voorstel steunden -CDA, GroenLinks en
ChristenUnie- zich neer bij de opstelling
van de PvdA.
Wel gaf Kunneman aan dat een aantal

Uiteindelijk werd het plan om de zondagsupers te sluiten nipt verworpen. Achttien
raadsleden stemden voor en twintig tegen.
Behalve CDA, GroenLinks, ChristenUnie
en SGP stemden ook Gemeentebelangen
en twee PvdA'ers voor, terwijl een CDA'er
afwezig was. De tegenstemmers waren
de negen andere PvdA-raadsleden, de
VVD, Leefbaar Apeldoorn en D66.
BID EN WERK
De uitslag maakt wederom duidelijk dat het
begrip 'koopzondag' steeds verder wordt
opgerekt. Dat is zondermeer erg teleurstellend. Wij dienen daarom alert te zijn. Uit
de gang van zaken blijkt dat geronselde
bezwaarschriften ineens een rol kunnen
spelen. Het zou goed zijn als we ook van
christelijke zijde in dit soort discussies meer
gaan meedoen. We pleiten niet voor activisme, maar we mogen en moeten onze
stem wel meer laten horen.
Bovenal is het echter belangrijk dat we de
nood van onze tijd, zoals die blijkt uit
allerlei ontwikkelingen die tegen de
Bijbelse beginselen ingaan, in het gebed
aan de Heere voorleggen, met de vraag
of er nog een wederkeer tot Zijn inzettingen mag komen. Het gaat om bid en
werk.
Henk van den Berge
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Sobere garage met mooi park

Sportfondsenbad
verdwijnt

Al jaren is het de bedoeling om van het
Brinkpark, ofwel het Catharina Amalia
park, weer een park te maken. De auto's
moeten onder de grond in een parkeergarage. Maar steeds weer bleek het
lastig om de plannen en vervolgens de
financiering rond te krijgen. Nu ontbreekt er nog een half miljoen in de
begroting. Als de wethouder die kan
bezuinigen bij de aanbesteding, mag
hij gaan bouwen.

Over de nieuwbouw van de Sprenkelaar
werd nog niet alles helemaal duidelijk
tijdens de politieke markt van 26 november. Over de sluiting van het Sportfondsenbad wel. Dat blijkt onontkoombaar.

Twee jaar geleden stemde de raad in
principe in met de bouw van een halfopen parkeergarage, met een park daar
bovenop. Bij de verdere uitwerking van de
schetsen bleek het echter te duur te worden. Daarom is een nieuw ontwerp
gemaakt.
Het gaat nu om een gesloten parkeergarage met twee ondergrondse parkeerlagen, met daar bovenop een park met
een stromende Grift. Eén van de twee
parkeerlagen is bedoeld voor het
Kadaster; de andere is openbaar en
bedoeld voor bewoners en winkelend
publiek. Het Kadaster draagt wel financieel bij aan de bouw, maar geen 50
procent. In ruil daarvoor is op donderdagavond en zaterdag (de piekmomenten)
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de hele garage beschikbaar voor
'Apeldoorn'.
Als SGP-fractie hebben we onze tevredenheid geuit over de functionele garage
en over het mooie park. Wel hebben we
nog zorgen over de sociale veiligheid
rond de in- en uitgang van de garage, die
midden in het park komt te liggen (waar
het 's avonds donker is).
Onze grootste zorg is echter het feit dat
er nog een gat in de begroting zit van
een half miljoen. En aangezien het één
begroting betreft voor garage en park,
zien wij de bui al hangen dat er, na de
bouw van de garage, onvoldoende geld
overblijft voor een mooie inrichting van
het park. Dat gold voor meerdere
fracties.
De wethouder denkt echter dat hij die
half miljoen in het aanbestedingstraject
er wel tussenuit kan knijpen, omdat bouwers goedkoper gaan aanbieden vanwege de crisis. Daarom is met de wethouder afgesproken dat hij de procedure
wel mag starten, maar dat hij bij de
raad terug moet komen als hij (een
deel van) het half miljoen toch nodig
heeft.
Evert Mulder

De SGP heeft er zich in het verleden altijd
sterk voor gemaakt het Sportfondsenbad
open te houden. De bouwkundige staat is
nu echter zodanig dat dat niet meer verantwoord is. Daarnaast is er in Apeldoorn
een "doelgroepenbad" nodig voor mindervaliden. Daarbij komt dat De Sprenkelaar
ook aan vervanging of forse renovatie toe
is.
Dit heeft ertoe geleid dat het college voorstelt om beide bestaande zwembaden te
sluiten en in plaats daarvan één nieuw
zwembad te bouwen, inclusief een doelgroepenbad. Als locatie denkt het college
aan de open ruimte naast de huidige
Sprenkelaar.
De discussie ging tijdens de PMA vooral
over de plek voor het nieuwe zwembad.
Omwonenden willen het uiteraard liever
elders. Een deel van de fracties ging hierin mee. Anderen vonden het een erg
grote investering, met een bezuinigingsronde voor de boeg. Het laatste woord is
er nog niet over gezegd.

Kou rond Reesink nog niet uit de lucht
Al jaren hikte de gemeente tegen een
miljoenenclaim van Reesink aan. Met
grote spanning werd het vonnis van de
rechter tegemoet gezien. De uitkomst
viel gelukkig erg mee, maar de kou is
nog niet uit de lucht.
De vestiging van het handelsbedrijf
Reesink in Apeldoorn heeft veel voeten in
de aarde gehad. De nieuwbouw op de
Ecofactorij werd rond 2000 een aantal
jaren vertraagd door de snel verslechterende verhoudingen tussen de onderneming en de gemeente. De relatie werd
gekenmerkt door conflicten, rechtzaken
en dwangsommen.
Uit een uitgebreid raadsonderzoek bijna
vier jaar geleden onder leiding van ondergetekende bleek dat vooral de gemeente
behoorlijk had gefaald. Dat leidde tot het
aftreden van het toenmalige college.
HOGER BEROEP
Het nieuwe college probeerde de relatie
te verbeteren, maar dat kon niet voorkomen dat Reesink de gemeente aansprakelijk stelde voor de sterk vertraagde verhuizing. Het bedrijf diende daarom bij de
rechtbank in Zutphen een schadeclaim in
van ruim veertig miljoen euro. Verreweg
het grootste deel hiervan had te maken
met gederfde omzetgroei en verlies van
marktaandeel.
Volgens het college was dat bedrag echter veel te hoog. De belangrijkste reden
was dat Reesink bij het samenstellen van
zijn claim volgens de gemeente was uitgegaan van een verkeerd marktaandeel
en van veel te optimistische groeicijfers.
Het bedrijf en de gemeente werden het
niet eens en daarom moest de rechtbank

uitspraak doen. Het vonnis op 26 augustus
werd met grote spanning tegemoet gezien.
OPLUCHTING
De uitkomst was een enorme opluchting
voor de gemeente. Weliswaar moest Apeldoorn bijna twee miljoen euro aan Reesink
betalen, maar dat was in ieder geval veel
minder dan de ruim veertig miljoen euro
die het bedrijf had geëist. De rechtbank
onder leiding van mr. D. Vergunst stelde
dat Reesink het grootste deel van zijn

vonnis, blijft de hele gang van zaken wel
wrang. Allereerst is het niet goed dat de
gemeente en een bedrijf zo lang met
elkaar in de clinch liggen. Daarnaast geldt
dat het conflict de gemeente een fors
bedrag heeft gekost.
SAMENWERKEN
Als alle door de rechter toegewezen
dwangsommen en schadeclaims van
Reesink bij elkaar worden opgeteld dan
heeft het bedrijf inmiddels al circa 5,5
De juridische strijd
tussen Reesink en
de gemeente is
nog niet ten einde,
want het bedrijf
heeft hoger
beroep aangeteked tegen het vonnis van de rechtbank in Zutphen.
Op de foto het
pand van Reesink.
Foto: GtV

claim onvoldoende had onderbouwd.
Dat de gemeente zich in het vonnis kon
vinden, valt te begrijpen. Al is bijna twee
miljoen euro nog altijd veel geld. De grote
vraag is echter of het bij dit bedrag blijft.
Reesink heeft namelijk aangekondigd in
hoger beroep te gaan. Dan zal moeten
blijken of de hogere rechter tot eenzelfde
oordeel komt. Een nieuw vonnis zal echter wel een poos duren. Het blijft dus nog
erg spannend.
Hoewel de SGP-fractie positief is over het

miljoen euro van de gemeente gehad. Dat
is ongeveer eenzelfde bedrag dat de onderneming voor de twaalf hectare grond op
de Ecofactorij heeft betaald. Dus per saldo heeft Reesink zijn grondaankoop eruit.
Te hopen is dat de gemeente en het
bedrijf snel op een constructieve manier
gaan samenwerken. Het college heeft die
intentie duidelijk uitgesproken. Hopelijk
gaat Reesink hierin mee.
Henk van den Berge

Extra maatregelen voor minima nodig
In deze tijd van economische crisis
neemt ook in Apeldoorn het aantal
mensen dat moet leven van een
minimumuitkering toe. Het budget
om hen te helpen is echter onvoldoende. Daarom heeft de SGP gepleit
om tijdig extra maatregelen te
nemen.
In oktober boog de raad zich over het
minimabeleid. In onze gemeente zijn
circa 9500 huishoudens die een inkomen
hebben dat niet hoger is dan 125 procent
van de bijstandsnorm. Het gaat daarbij
om ongeveer 18.000 inwoners, ofwel
bijna 12 procent van onze bevolking. Zij
hebben bijvoorbeeld een lage werkloosheidsuitkering of alleen AOW.

Om hen te helpen, heeft Apeldoorn een
minimabeleid opgezet. Er is bijvoorbeeld
een strippenkaart waarmee minima korting krijgen op zwemles, schilderles of
een krantenabonnement. Een ander voorbeeld is een bijdrage in de studiekosten
voor kinderen.
Uit een rapport van het college bleek dat
het minimabeleid dit jaar zo'n 4,7 miljoen
euro gaat kosten, terwijl het vorig jaar 5
miljoen euro was. Onze fractie vond dat
een eigenaardige berekening. Er is
gezien de economische crisis eerder
meer geld nodig, want het aantal minima
stijgt.
Wethouder Wegman van Sociale Zaken
maakte duidelijk dat het budget voor het
minimabeleid onvoldoende is. Er is welis-

waar nu extra geld uit een paar reserves,
maar deze zijn in de loop van volgend
jaar op. De SGP gaf daarom aan dat we
tijdig moeten nadenken over hoe we verder willen. Voor onze fractie is het daarbij
duidelijk dat we niet willen bezuinigen op
het minimabeleid. We kregen echter
geen bijval van de meeste andere fracties.
Tijdens de behandeling van de Meerjarenbegroting in november stelde de SGP de
kwestie opnieuw aan de orde. Gelukkig
zegde het college nu wel toe om begin
volgend jaar te overleggen over tijdige
maatregelen. Vanuit het oogpunt van
christelijke naastenliefde mogen we de
minima immers niet in de kou laten
staan.

07

08

AAN DE TAND
GEVOELD
L. Schouten (58) uit Apeldoorn
was een aantal jaren notulist bij
de plaatselijke kiesvereniging en
enkele jaren secretaris van de
Gemeentelijke Kiesvereniging.
Voor de zomer heeft hij afscheid
genomen van het bestuurlijke
handwerk.
Wat voert u overdag uit?
,,Ik werk bij de gemeente Apeldoorn, op
dit moment op de afdeling Burgerzaken.
Daarbij mag ik ook huwelijken sluiten.
Dat doe ik graag en van harte, zeker als
het om mensen uit onze gezindte gaat.
Je kunt het bruidspaar dan nog wat
meegeven. Ik heb een keer een huwelijk
gesloten waarbij de man terminaal was.
Heel aangrijpend."
Wat zou u doen als u dit werk niet deed?
,,Dan was ik absoluut het liefst onderwijzer op een reformatorische basisschool."
Wat is de mooiste plek in Apeldoorn?
,,De Loolaan en aansluitend de omgeving
van De Naald."
Wat ergert u het meest in Apeldoorn?
,,Ik erger me niet zo gauw, maar verdrietig vind ik de koopzondagen. Zeker als
ik wel eens hoor dat ook niet-kerkgangers zondags niet nóg een
werkdag willen. Totaal overbodig
die koopzondagen.''
Wat zou u als burgemeester het
eerste doen?
,,Een hartelijk, liefdevol woord spreken over onze verantwoordelijkheid
tegenover de Heere en tegenover
elkaar, in ons dagelijks doen, maar
ook in de raadsvergaderingen.
Overigens ben ik best dankbaar
voor onze burgemeester. Hij is
betrokken op zijn ambtenaren en
waardeert ook onze partij."
Welk compliment blijft u bij?
,,De waardering die ik mocht ontvangen van kinderen die ik zaterdagsmiddags meerdere jaren
catechese en zondagsschool in
mijn vorige kerkelijke gemeenten
mocht geven."
Waarmee drijft u anderen tot wanhoop?
,,Ik ben nogal eens een einzelgänger."
Hoe blijft u in conditie?
,,Dagelijks fietsen naar het werk en
's zomers met mijn vrouw langere

L. Schouten
fietstochten maken. En wandelen naar de
kerk."

Naast wie zou u graag in een vliegtuig zitten?
,,Naast mijn vrouw. Op een terugreis uit Israël kreeg zij al uren voor
vertrek een plaats, een heel eind bij
me vandaan. Op haar eerste
vlucht! Verder zou ik graag eens
naast oud-president George Bush
zitten, Bush senior dus. De beste
president van Amerika".

Wat houdt u nederig?
,,Te weten dat Gods Woord volmaakt is,
je op je zonden en tekortkomingen wijst
en dat heel terecht. Verder ook opbouwende kritiek van anderen."

Wat kan de SGP goed gebruiken?
,,Leden die van harte meeleven, meedenken, meebidden en de Heere dienen,
vrezen en liefhebben en niet zonodig vernieuwend moeten denken. Dat kan zoveel
stukmaken."

Wat weet bijna niemand van u?
,,Oei, meerdere dingen. Twee springen er
uit. Dat ik als jongetje van 4 jaar onder een
auto ben gekomen en als 7-jarige onder
de tractor van mijn vader. Beide keren ben
ik wonderwel gespaard."

Wat zou u stemmen als er geen SGP was?
,,Standaard antwoord zou dan CU zijn,
maar daar heb ik toch wel wat tegenstrijdige gevoelens bij. Nee, ik zou er niet
aan moeten denken een andere partij te
moeten kiezen."

Wat is uw beste one-liner?
,,Lees, hoor en zie veel meer de féiten,
dan de meningen van iemand."

Voor welke minister hebt u veel waardering?
,,Er springt er voor mij niet echt één
uit. Laat ik maar zeggen: minister
Donner."

Favoriete top 3 van websites?
,,Buienradar, google en nu.nl."

,,Verdrietig,
die koopzondagen’’

Wilders. Een optie?
,,Geen optie, maar doen we als SGP
wel voldoende aan de problemen
die hij aansnijdt? Gaan wij daar
echt eerlijk en nuchter mee om?
Daar twijfel ik wel eens aan."
Welke Bijbelse persoon spreekt u
aan?
,,Daniël, een bijzonder voorbeeld
voor ons en onze jongeren.
Ontroerend hoe lief hij als 17-jarige
de Heere en Zijn dienst had, ook
toen het zo moeilijk was. Voor
zover ik weet ging hij daar nooit
prat op. Ook dat is een voorbeeld
voor velen van ons."
Waarmee zou je een meditatie in
De Banier vullen?
,,Over de brede en de smalle weg.
Dat we geen idee hebben hoe de
wereld en de kerk er nu voor staan.
Waarschijnlijk zijn we veel verder
van de Heere verwijderd dan we
denken. Bij de Wederkomst zullen
velen zeer ontsteld zijn als ze zullen zien hoe heilig en volmaakt Hij
is. Wat komt Hij aan ons te kort en
wat is Hij onze liefde toch waard.
Of niet?"
Gerard ten Voorde
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Geen extra geld naar Triënnale 2011
Een meerderheid van de gemeenteraad
wil geen extra geld uittrekken voor een
tweede Triënnale in 2011. Tijdens de
behandeling van de Meerjarenbegroting
werd een mede door de SGP ingediend
amendement breed gesteund. De wethouder krijgt nog tot mei 2010 de tijd
om te bezien of hij -met geld van anderen en inzet van eigen mensen en geld
uit de reguliere evenmentenpot- een
Triënnale kan organiseren. Lukt dat niet,
dan gaat de Triënnale 2011 niet door.

budgetten van de begrotingsposten
Groen en Evenementen voor 2010 en
2011. Dit schoot veel fracties in het verkeerde keelgat, vooral vanwege de aangekondigde bezuinigingsoperatie. Tijdens
het debat werd daarom door meerdere
fracties een amendement aangekondigd.
Als SGP wilden we graag duidelijkheid
scheppen. Geen vijf ton extra geld, maar
ook geen zeven ton uit de reguliere budgetten. Want als die zeven ton aan de
Triënnale wordt uitgegeven, blijft er ander

Een meerderheid
van de gemeenteraad wil geen
extra geld uittrekken voor een
tweede Triënnale
in 2011.

Bij de evaluatie van de Triënnale 2008 was
er naast kritiek, ook enthousiasme bij veel
fracties. Groen en landschap horen bij
Apeldoorn. Het moest alleen wel veel meer
voor de Apeldoorners worden georganiseerd. En omdat er financieel al donkere
wolken aan de lucht waren, werd gesuggereerd om met een goedkoper plan te komen. De wethouder kreeg nog geen geld,
maar mocht het plan wel verder uitwerken.
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DUIDELIJKHEID
Hoewel er nog geen uitgewerkt plan was,
stelde het college in de Meerjarenbegroting
wel voor om zowel in 2010 als in 2011 per
jaar 250.000 euro uit te trekken voor de
voorbereiding van een nieuwe Triënnale.
Het zou deze keer meer voor en in
Apeldoorn worden georganiseerd, namelijk op lege plekken in de binnenstad en in
de parken. Het ministerie en de provincie
zouden bereid zijn om eenzelfde bedrag
op tafel te leggen als de gemeente zelf
zou investeren. De eigen investering zou
uitkomen op 1,4 miljoen euro.
Hiervan komt zeven ton uit de reguliere

opnieuw een levendig debat naar aanleiding van de ingediende amendementen.
De wethouder wilde graag de zeven ton
uit de reguliere budgetten overeind houden. Hij zegde toe om uiterlijk in mei 2010
met een uitgewerkt plan te komen, zonder
daarvoor een deel van die zeven ton te
besteden.
Tegelijkertijd gaat hij na of hij, op basis
van de door Apeldoorn in te brengen
zeven ton 'in natura', voldoende geld bij
anderen los kan krijgen om een afge-

Foto: GtV

regulier werk liggen, bijvoorbeeld aanleg
en/of onderhoud van groen elders in de
stad of in de dorpen.
Omdat al vóór het debat duidelijk werd dat
we voor een dergelijk amendement geen
meerderheid was, hebben we ons aangesloten bij een ander, minder vergaand
amendement. Dat kreeg daarmee al bij de
indiening de steun van een meerderheid.
Tijdens de besluitvorming ontstond er

slankte, maar toch serieuze Triënnale te
organiseren. Lukt hem dat, dan krijgt hij
waarschijnlijk een "go", en mag hij de
zeven ton gaan besteden. Krijgt hij onvoldoende geld van derden, of komt hij met
een slecht plan, dan wordt het een "no
go" en wordt de zeven ton niet besteed
aan een Triënnale.
Evert Mulder

Grootse plannen voor de binnenstad
Uit onderzoek blijkt dat de Apeldoornse
binnenstadondernemers klanten verliezen aan omringende steden zoals Arnhem en Zwolle. Apeldoorn heeft wel de
'gewone' winkels, maar te weinig boetiekjes en winkels voor speciale doelgroepen. Er moet wat gebeuren.
Het Regieplan voor de binnenstad is in
concept klaar, en intussen vrijgegeven voor
inspraak. In het Regieplan wordt in woord
en beeld aangegeven wat er zoal kan en
mag veranderen de komende tien jaar.
Een belangrijk onderdeel vormt de toevoeging van 15.000 m2 winkels aan de
zuidkant (Hoofdstraat-Zuid, Kanaalstraat,
Marktstraat, Beekstraat). Dat moet er
voor zorgen dat het winkelend publiek
een 'achtje' kan gaan lopen. Het winkelgedeelte houdt dan op bij de Paslaan.

Ten noorden daarvan begint het uitgaansen cultuurgebied. Ook daar mag van alles
worden toegevoegd, onder andere een
hotel, discotheek, bowlingbaan en meer
(dag)horeca. Overigens is het wel de
bedoeling dat ook in de rest van het centrum meer terrasjes worden toegevoegd,
onder meer op de markt.
Er is niet alleen gedacht aan winkelen en
uitgaan, want er moeten ook meer woningen komen in het centrum, namelijk
appartementen boven de nieuwe winkels
en huizen in de Rosariumhof. En, om het
al die extra mensen die straks naar de
binnenstad komen gemakkelijk te maken,
moeten er ook nog twee extra parkeergarages bij komen. Dat laatste is nog niet
zo gemakkelijk, omdat de wegen en kruispunten in het centrum al die auto's wel
moeten kunnen verwerken.

Een lastige bijkomstigheid is dat de
gemeente zelf weinig of geen geld heeft.
De ontwikkelingen moeten dus worden
betaald door projectontwikkelaars. De
gemeente wil echter wel aan de touwtjes
blijven trekken, want alles moet wel één
geheel blijven vormen. Dat wordt dus nog
een hele uitdaging.
Als SGP zien we wel veel mooie dingen
in het Regieplan. Er spreekt, wat ons
betreft, echter te veel ambitie uit. Zoveel
nieuwbouw leidt ongetwijfeld tot leegstand op andere plaatsen. Ook het bijbouwen van twee extra parkeergarages
gaat ons vooralsnog een stap te ver. En
natuurlijk zitten wij niet te wachten op
een nieuwe discotheek en dergelijke.
Maar voor dat we daarover als raad een
besluit nemen, kijken we eerst uit naar de
mening van u en andere Apeldoorners.

Voorzichtig optimisme over woningbouw dorpen
In Lieren is een mogelijkheid voor jongeren om samen met de woningstichting Beter Wonen een project in collectief particulier opdrachtgeverschap van
de grond te krijgen. Voor Uddel zal in
het derde kwartaal 2010 een structuurvisie gereed zijn op basis waarvan in
het eerste kwartaal 2011 een bestemmingsplan kan worden vastgesteld.
Dat zei Hans Timmer van de gemeente
Apeldoorn op 8 oktober op de politieke
markt.
Onderwerp van gesprek was de stand
van zaken van de woningbouw in de dorpen. Timmer gaf van alle dorpen de huidige stand van zaken weer met een vooruitblik tot 2020. Uiteraard kon hij geen
garanties geven. Bestemmingsplanprocedures zijn tijdrovend. De kredietcrisis kan
ook nog voor vertraging zorgen.
Zo komen in Beekbergen twee plannen
-Klein Canada en de Bergbeek- binnenkort in de verkoop. Reeds op de PMA van
29 oktober is het bestemmingsplan voor
Klein Canada besproken. Dit plan voorziet
in de bouw van 37 woningen. Het gaat
om een mix van vrije kavels en huurwoningen. Klein Canada is een bungalowparkje dat in de nabijheid van de
Gereformeerde Gemeente van
Beekbergen ligt. De snelheid waarmee de
woningen zullen worden verkocht, is
bepalend voor de uitwerking van andere
plannen. Het is de bedoeling van de
gemeente om vooral voor de eigen dorpsbewoners te bouwen. Daarom moeten er
bij voorkeur niet te veel woningen ineens
op de markt komen.
LIEREN
Geprobeerd wordt om als eerste in de
trits van woningbouwprojecten in Lieren
op de locatie Veldbrugweg/Nieuwe

Voorweg een bouwplan te ontwikkelen
voor jongeren uit Beekbergen en Lieren.
Daarvoor is het wel nodig dat een
bestemmingsplan op basis van de structuurvisie wordt opgesteld. Timmer verwacht
dat dit bestemmingsplan in het eerste
kwartaal van 2011 kan worden vastgesteld.
Overigens is het plan om in Beekbergen

Toch hoopt Timmer dat nog in 2011 een
bestemmingsplan kan worden vastgesteld. In 2011 kan worden begonnen met
het project op de voormalige locatie van
Kayim en de herstructurering van de
Essenkamp. Voor 2012 tot 2016 staat de
locatie Aardhuisweg op de rol.

Op de locatie Veldbrugweg/NIeuwe Voorweg willen jongeren snel van start met hun
woningbouwproject.
Foto: G.Stufken
en Lieren tot 2020 zo'n 400 woningen te
bouwen.
UDDEL
Het ontwikkelen van een sterker dorpshart
en de functieverandering van vrijkomende
agrarische bebouwing zal een toevoeging
van 430 woningen tot 2020 te zien geven.
Dit zal echter gegeven de kalver- en varkensmesterijen voor wat de milieuhinder
betreft een grote krachtsinspanning vergen.

ANDERE DORPEN
Op basis van de structuurvisie van Loenen
moeten er in dit dorp 375 woningen worden gebouwd. De basis vormt een
bestemmingsplan dat in het tweede kwartaal 2010 klaar moet zijn.
Voor Hoenderloo staan er 100 woningen
op de planning en in Klarenbeek moeten
er de komende 10 jaren 220 woningen
komen.
Hans Leune

Structuurvisie Loenen vastgesteld
Op 24 september trok de gemeenteraad naar Loenen om daar de structuurvisie voor het dorp te bespreken. Er
was veel belangstelling. Velen pleitten
voor hun eigen woonomgeving.
Bijvoorbeeld om zelf te mogen bouwen of uitbreiden. Of om duidelijk te
maken dat daar juist niet gebouwd
moest worden. Aan de raadsleden de
lastige taak om het individuele belang
af te wegen tegen het algemene
belang.
Voor alle Apeldoornse dorpen zijn inmiddels dorpsvisies vastgesteld, de meesten

door het dorp zelf. Een dorpsvisie is echter
voor de wet niet voldoende om daar een
wijziging van het bestemmingsplan op te
baseren. Daarvoor is een tussenstap
nodig: de structuurvisie. Daarin worden
de wensen ten aanzien van uit- en inbreidingen voor wonen en werken en van bijvoorbeeld groenstructuren (de zoekzones
uit de dorpsvisie) concreet gemaakt en
vastgelegd op een plankaart.
Voor Loenen was het zover. Het ging
onder andere om het bijbouwen van 375
huizen, uitbreiding van het bedrijventerrein
Kieveen, het terugbrengen van beken en
sprengen in het landschap en het open-

houden van zichtlijnen op de enken. De
meeste insprekers en ook de raadsleden,
konden zich hier goed in vinden.
Het belangrijkste punt van discussie was
al dan niet bouwen op de Ronde Akker.
De omwonenden vonden van niet: het
zou hun vrije uitzicht belemmeren.
Wethouder Reitsma en de woningbouwvereniging vonden van wel, omdat
anders op nog waardevoller groen
gebouwd zou moeten worden om aan het
aantal van 375 te komen. De meeste
raadsleden sloten zich bij laatstgenoemden aan. Uiteindelijk werd de structuurvisie ongewijzigd vastgesteld.
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SGP genuanceerd over ontwikkeling LOG
Op 8 oktober heeft de gemeenteraad
van Apeldoorn ingestemd met het
Gebiedsplan voor het LandbouwOntwikkelingsGebied Beemte-Vaassen
(LOG). Hoewel de SGP heeft ingestemd, zijn de zorgen over de minimale
afstand tussen de bedrijven, in relatie
tot dierziektes, niet weggenomen. Een
defintief standpunt hierover zal de SGP
pas kunnen innemen als de MilieuEffect-Rapportage klaar is en duidelijk
wordt of de beoogde uit- en inbreidingen milieuhygiënisch verantwoord zijn.
Er waren diverse insprekers die hun zorgen
kenbaar maakten op de politieke markt.
Het gaat hierbij met name om bewoners
van burgerwoningen, die zich zorgen
maken over het verdwijnen van zichtlijnen
in het nu nog open landschap.
Ook is men bang voor overlast van de extra agrarische bedrijven (met name de intensieve veehouderijbedrijven), door geluid
en stank en extra vrachtverkeer. Boeren
die er nu al wonen, maken zich zorgen
over het uitbreken van dierziektes, met
name als er tientallen intensieve veehouderijbedrijven bij komen, zoals zij vrezen.
Tenslotte heeft iedereen zorgen over waardevermindering van huizen en bedrijven.

De SGP heeft steeds gepleit voor een minimale afstand tussen nieuwe en bestaande
bedrijven of woonhuizen van 150 meter. Dit
om het ontstaan en 'overwaaien' van dierziektes tegen te gaan. Het nu voorliggende
voorstel gaat uit van minimaal 100
meter.
In Epe was al een motie aangenomen
om deze afstand zelfs op 250 meter te
zetten. Volgens de wethouder zou dat betekenen dat er in het hele gebied slechts
enkele nieuwe bedrijven gevestigd zouden
kunnen worden. In dat geval zou geen
sprake meer zijn van een LOG. Niettemin
begrijpt zij de zorg ten aanzien van dierziektes en heeft ze toegezegd dat dit
aspect in het MilieuEffectRapport (MER) zal
worden meegenomen. Tevens zal de GGD
om een mening worden gevraagd.
AANTALLEN BEDRIJVEN
In de concept-gebiedsvisie werd er nog
van uitgegaan dat er ongeveer zestien
nieuwe bedrijven zouden kunnen komen
en dat er daarnaast nog minstens evenveel bestaande bedrijven zouden mogen
uitbreiden tot een bouwblok van 1,5 hectare. Met name dit aspect voedde de zorg
van zowel de omwonenden als de politieke
partijen.

Uit nadere bestudering is gebleken dat er
hooguit acht nieuwe bedrijven kunnen
komen. Verder meldde de wethouder dat
men wat de uitbreidingsmogelijkheden
betreft er van uit gaat dat er uiteindelijk
rond de vijf bedrijven in de gemeente
Epe zullen kunnen uitbreiden naar 1,5
hectare en evenzo vijf in de gemeente
Apeldoorn.
STANDPUNT SGP
De beantwoording door de wethouder van
onze vragen over afstanden en aantallen
nam een groot deel van onze zorgen
weg. Blijft nog steeds overeind staan dat
wij vinden dat uit het MER moet blijken
wat verantwoord is, zowel ten aanzien de
milieubelasting als ten aanzien van de
hinder en overlast voor de mensen die in
het gebied wonen.
Wij hebben daarom nu ingestemd met het
Gebiedsplan en goedgevonden dat er een
ontwerp-bestemmingsplan wordt uitgewerkt. Maar tegelijkertijd hebben we aangegeven dat we pas nadat het MER klaar
is een definitief standpunt kunnen en zullen innemen over het aantal bedrijven en
de minimale afstand ertussen.
Evert Mulder
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Toch geld voor betaald voetbal?
Deze keer geen verzoek van AGOVV
om medewerking bij de bouw van een
nieuw stadion. Nu, via de amateurs, een
verzoek om een renteloze lening voor
een nieuwe kunstgrasmat. En omdat
de amateurs zielig genoeg deden -ze
zouden failliet gaan als ze het geld
niet kregen- ging een meerderheid
van de raad akkoord. De SGP blijft
het zien als indirecte sponsoring van
het be-taald voetbal en wees het verzoek af.
De Betaald Voetbal Organisatie (BVO)
van AGOVV had en heeft een kunstgrasveld, waarop intensief kan worden
gespeeld. Echter, de KNVB keurde het
kunstgras af voor het spelen van betaald
voetbal. Goede raad was duur, want de
BVO is niet rijk. En de BVO hoefde ook
niet bij de gemeente aan te kloppen,
omdat in het coalitieakkoord is opgenomen dat de gemeente noch direct, noch
indirect geld zal geven aan betaald
voetbal.
Het verzoek kwam dan ook niet van de
BVO, maar van de amateursclub van
AGOVV. Zij hebben het veld overgenomen van de BVO en de BVO huurt het

weer terug. Nu moet de amateursclub de
grasmat vervangen, omdat ze anders
huurinkomsten misloopt. En ook de amateursclub zit niet dik in het geld; sterker
nog, staat op de rand van een faillisse-

club van AGOVV failliet zou laten gaan.
Het college stelde daarom voor om het
geld beschikbaar te stellen. En de meeste
coalitiepartijen gingen hiermee akkoord,
ondanks dat het volgens hen wel
De gemeente
betaalt mee aan
de nieuwe kunstgrasmat in het stadion van AGOVV.
Foto: GtV

ment (volgens eigen zeggen). Dus moest
de gemeente bijspringen in de vorm van
een renteloze lening, want anders zou
het mis gaan.
En dat was aan geen dovemansoren
gericht. De wethouder wilde het niet op
z'n geweten hebben dat hij de amateurs-

'schuurde' met de afspraak in het coalitieakkoord. Slechts twee oppositiepartijen
(SGP en Leefbaar Apeldoorn) en één
coalitiepartij (CU) hielden de rug recht.
Echter, de meerderheid beslist. Dus toch,
indirect, geld voor betaald voetbal in
Apeldoorn.

Drie Beekbergse SGP'ers ontvangen lintje
Drie SGP'ers uit Beekbergen zijn woensdag 7 oktober door burgemeester mr.
G. J. de Graaf van Apeldoorn benoemd
tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.
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De decoratie had plaats na een korte en
zakelijke SGP-vergadering in een van de
zalen van de gereformeerde gemeente in
Beekbergen. Voorzitter R. Donk van de
kiesvereniging zei bij de opening van de
vergadering dat de burgemeester zou
komen en dat de bijeenkomst daarom na
een half uur voortgezet zou worden in de
kerk zelf. Een en ander was in het geheim
georganiseerd om de drie SGP'ers te
verrassen.
Geheel onbewust van hetgeen zou volgen,
werden de decoranten na de vergadering
naar de kerk geleid. Daar moesten ze
plaatsnemen op de voorste rij. De kerk
was inmiddels volgestroomd met zo'n 200
familieleden en bekenden.
De burgemeester liet het drietal niet lang
in het ongewisse. Hij haalde daarbij nog
herinneringen op uit zijn verleden.
,,Tijdens catechisatielessen werd ik vroeger
door de dominee ook wel eens vooraan
gezet. Dat u nu vooraan zit, heeft echter
een andere reden. Het heeft de koningin
behaagd om u te benoemen tot lid in de
Orde van Oranje-Nassau."
De Apeldoornse burgemeester spelde vervolgens bij W. F. Stufken, A. Wilbrink en
J. A. Jochems een lintje op de revers.
Hun vrouwen kregen van hem een mooie
bos bloemen en een zoen.
W. F. Stufken (68), kreeg zijn onderscheiding vooral vanwege ambtelijke

werkzaamheden. In 2009 is hij 40 jaar
kerkenraadslid van de gereformeerde
gemeente in Beekbergen, waarvan de
eerste 16 jaar als diaken en de resterende jaren als ouderling. Verder leidde
Stufken jarenlang de jeugdvereniging en
de zangvereniging van de kerk.
Gedecoreerde A. Wilbrink (66), in het
dagelijks leven werkzaam bij Mart Kleppe,
was sinds 1972 secretaris en later penningmeester van de plaatselijke kiesvereniging van de SGP in Beekbergen. Dit
jaar nam hij afscheid als bestuurslid.

kiesvereniging. Hij was er 32 jaar bestuurslid. Verder was Jochems ruim twintig jaar
diaken in de oud gereformeerde gemeente in Lieren. Dit jaar legde hij zijn ambt
neer.
Ds. A. Schreuder, consulent van de gereformeerde gemeente te Beekbergen,
sloot de avond af. Hij memoreerde dat de
gedecoreerden stuk voor stuk zeer
bescheiden zijn. ,,Ze zouden zichzelf
nooit voor een lintje in aanmerking willen
laten komen. Ze zagen het werk dat ze
gedaan hebben gewoon als hun taak."
De gedecoreerden
J. A. Jochems
(links), A. Wilbrink
(midden) en
W. F. Stufken
(rechts) poseren
met de burgemeester.
Foto: A.Dorst

Daarnaast was hij ook vele jaren actief bij
de Gemeentelijke Kiesvereniging Apeldoorn. Vanaf 1982 tot heden is Wilbrink
diaken in de gereformeerde gemeente te
Beekbergen.
J. A. Jochems (61) dankt zijn decoratie
evenals Wilbrink onder andere aan zijn
vele werk binnen de plaatselijke SGP-

De dominee eindigde met te wijzen op de
eeuwige 'onderscheiding' die te verkrijgen
is door het welbehagen van de Koning
der Koningen. ,,Hoe mooi een onderscheiding ook is, het blijft van tijdelijke
aard."
Michiel Kerpel

Excursie naar Straatsburg en Genève
De traditionele jaarlijkse excursie van
SGP-leden naar het Europees
Parlement (EP) had dit jaar een bijzonder karakter. Het was namelijk de tiende keer dat deze reis werd georganiseerd. Dus reden genoeg om dit tweede
lustrum een extra accent te geven.
Tom van de Pol is er ook dit jaar weer in
geslaagd een bijzonder interessant en
betaalbaar programma op te stellen.
Naast een bezoek aan het EP, in zitting
bijeen in Straatsburg, stond ook een
bezoek aan Genève op het programma in
verband met het Calvijnjaar.
Voor het vertrek op 14 september 2009
werd in de Eben-Haëzerkerk een korte
toelichting gegeven op het programma en
werd Gods zegen gevraagd. Na een voorspoedige reis met een luxe touringcar en
een tussenstop in het prachtige Moezelgebied bereikten wij ons hotel "Roessel"

in de bus liet -dankzij de goede zorgen
van de families Van de Pol en De Jongniets te wensen over.
Op 16 september werd een uitgebreide
rondleiding verzorgd door de
Nederlandse reisleider Aad Engelfriet,
die zich op speciaal verzoek naar Genève
had laten vliegen en bij ons had gevoegd.
Hij bleek een bij uitstek deskundige gids
te zijn. Hij bracht ons op een aantal plaatsen waar Calvijn had geleefd, gepreekt
en gedoceerd en heeft ons op zeer deskundige wijze meegenomen in de "voetsporen van Calvijn". Hij heeft met ons een
aantal monumentale gebouwen bezocht
waar Calvijn heeft geleefd. Al met al weer
een hoogtepunt tijdens onze excursie.
Voor ons vertrek naar ons hotel hebben wij
nog een wandeling gemaakt langs het
meer van Genève met de beroemde fontein (150 meter hoog). De terugrit naar ons
hotel in Scherzheim verliep voorspoedig.
De deelnemers
van de tiende
SGP-excursie
poseren op de
wenteltrap van
het historische
stadhuis in
Genève.
Foto: Janny Brandde Bruin

in Lichtenau-Scherzheim, een prima hotel
met een uitstekende keuken.
Op 15 september vertrokken wij al vroeg
naar Straatsburg, waar wij om half tien in
het enorme gebouwencomplex werden
ontvangen door Olaf Schneider, een voorlichter van het Europees Parlement.
Vervolgens gaf Walter van Luik beleidsmedewerker van de Eurofractie van de
SGP een korte uiteenzetting. Bas Belder
gaf daarna nadere informatie over enkele
actuele onderwerpen, waarna er gelegenheid was voor het stellen van vragen.
Voor ons vertrek naar Genève werd ons
in het parlementsgebouw een lunch aangeboden.
De reis naar Genève via Bazel - Bern Lausanne verliep voorspoedig en onze
chauffeur bracht ons bij het hotel "All
Seasons" te Annemasse, achter Genève,
waar wij na het gebruik van een overheerlijk diner in restaurant "de La Taveerne"
zouden overnachten. Het was een hele
rit, maar de stemming in de bus was
prima en de catering tijdens de stops en

Iedereen had deze dag veel bijzondere
indrukken opgedaan. Tijdens het diner en
ook 's avonds waren de heren Belder en
Van Luik ook aanwezig en zij namen geanimeerd deel aan de gesprekken. Al met
al een drukke maar zeer geslaagde dag.
Op 17 september werd de terugreis al
vroeg aanvaard. In Trier was een tussenstop van anderhalf uur gepland en was er
gelegenheid om in deze oudste stad van
Duitsland een aantal monumentale
gebouwen te bekijken, of bijvoorbeeld
gezellig te winkelen of koffie te drinken.
Daarna de laatste etappe naar Apeldoorn.
In het Brabantse dorp Zeeland werd tijdens een korte onderbreking van de reis
nog een warme maaltijd geserveerd. In
de loop van de avond waren wij samen
weer terug in Apeldoorn en werd om half
negen onze excursie afgesloten met een
dankgebed in de Eben-Haëzerkerk.
Mede dankzij een goede voorbereiding
was dit een zeer geslaagde excursie.
Deelnemer I. van der Maas

JONG
GELEERD
Heeft u het al gehoord? De politiek houdt
weer pakjesavond! Spontaan is de organisatie weer op gang gekomen. Het gaat
er niet karig aan toe. De komende donderdagavonden is het elke keer pakjesavond in het stadhuis. Dat duurt tot aan
de komende gemeenteraadsverkiezingen. U weet wel, D.V. volgend jaar 3
maart. U gaat toch ook stemmen? Aan
financieel moeilijke tijden en bezuinigingen wordt tijdens de verkiezings(s)t(r)ijd
even niet gedacht. Voor iedereen is er op
de donderdagavonden, de pakjesavonden,
wel wat wils en het kan niet op.
Met de verkiezingen in het vooruitzicht
wordt er veel aandacht aan pakjesavond
besteed. U begrijpt het wel, geen echte
pakjesavond, maar toch, er worden
kadootjes uitgedeeld. De komende tijd
kunt u weer verschillende verkiezingskadootjes, of anders gezegd: verkiezingsbeloften, verwachten. "Stem op mij en u
krijgt…!!!"
Een prachtig verhaal doet het goed en de
verpakking is ook belangrijk. De een is nog
enthousiaster dan de ander, campagne
voeren ten top! "Moet u eens kijken wat u
allemaal krijgt als wij weer verkozen worden; maar dan moet u dus wel op mij
stemmen…!" Glunderende gezichten en
mooie kadootjes…
En de inhoud? Ach ja, die is net als bij
pakjesavond toch minder belangrijk? Het
gaat om de surprise, de verpakking… Zelfs
fopkadootjes zitten er tussen, om het maar
zo mooi mogelijk te maken. Het is toch
leuk om met een grote verpakking aan te
komen? Dat trekt ten minste de aandacht!
Grote verkiezingsbeloften met mooie verhalen er bij! En dat er maar een kleinigheidje in zit, ach ja, dat is ook wel te verwachten. Was de vorige keer niet
anders…
En de SGP? Natuurlijk doet die ook mee!
Wel bescheiden, maar er wordt meegedaan met de 'pakjesavonden'! Bent u
benieuwd? Binnenkort kunt u het verkiezingsprogramma van de SGP verwachten. Ik heb het al gezien. Het is iets groter dan de vorige keer en het is met zorg
verpakt. De verpakking is belangrijk,
maar de inhoud gaat voor! Nee geen fopkado, het zit in transparante folie, dus je
kunt zo zien wat er in zit. Ook hiervoor
geldt: Dan moet u wél op de SGP gaan
stemmen! D.V. volgend jaar 3 maart. U
gaat toch ook stemmen?
Elke stem telt; tot dan!
Gerrit Stufken,
Voorzitter
SGP-Jongeren
Apeldoorn e.o.
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