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verkiezingsspecial

De SGP staat voor...
zorg om

waarden en normen:
zondagsrust, veiligheid, aanpak overlast

zorg voor elkaar:
goed minimabeleid, geen belastingverhoging

zorg voor een goede

woon- en werkomgeving

onderhoud wegen, speelveldjes, woningbouw starters

,,Niet bezuinigen op veiligheid, minima
De gemeente moet de broekriem fors
aanhalen. SGP-lijsttrekker Henk van
den Berge roept politieke partijen op
vóór de verkiezingen duidelijk te
maken waar zij op willen bezuinigen.
,,De kiezer moet weten waar hij aan toe
is. De SGP geeft vooraf helderheid:
geen ozb-verhoging."

Het is volgens Van den Berge fascinerend
om samen met mensen die een verschillende achtergrond hebben de gemeente
te besturen. ,,Ik wil me vanuit de Bijbelse
beginselen graag inzetten voor alle
Apeldoorners. De overheid heeft een
grote verantwoordelijkheid. Zij is door
God ingesteld om de samenleving in

Heeft de gemeente niet een buffertje
opgebouwd?!
,,Nee, de financiële reserves zijn aan de
magere kant. Daarom komt de klap nu
extra hard aan. De SGP heeft daar al
jaren voor gewaarschuwd."
Waar haalt Apeldoorn ineens 30 miljoen
vandaan?
,,We zullen flink moeten bezuinigen. De
gemeente moet afslanken en taken afstoten. Onze kerntaken zoals veiligheid,
sociaal beleid, onderwijs en milieu wil de
SGP zoveel mogelijk ontzien, maar op
andere terreinen zoals sport en cultuur
zullen we meer moeten bezuinigen."
Zijn er nog andere bezuinigingsmogelijkheden?
,,De gemeente kan efficiënter werken. En
ook wil de SGP de gemeentelijke subsidies kritisch tegen het licht houden.
Apeldoorn geeft elk jaar ruim 47 miljoen
euro subsidie aan allerlei verenigingen en
organisaties. Dat moet omlaag.
Schouwburg Orpheus krijgt bijvoorbeeld
3,7 miljoen euro. Dat is bijna 25 euro per
inwoner! Dat vinden wij echt teveel."

goede banen te leiden. Treffend wordt dat
in de Bijbel weergegeven met de tekst: de
overheid is er u ten goede."

Waar wilt u niet in snoeien?
,,Op veiligheid, minimabeleid en op het
onderhoud van wegen, fietspaden en
openbaar groen. Apeldoorn kent een
goed minimabeleid, dat willen wij minimaal zo houden. Oók in een tijd van
bezuinigingen. De SGP hecht vanuit
christelijke naastenliefde aan een goed
sociaal beleid."

Hoe staat Apeldoorn er voor?
,,Financieel zitten we in een moeilijke
periode. De gemeente krijgt door bezuinigingen van het Rijk waarschijnlijk zo'n 30
miljoen euro minder uit Den Haag. We
moeten daarom behoorlijk ingrijpen."

Voor de gemeenteraad is het verleidelijk
straks de belastingen te verhogen.
,,Een belastingverhoging is de weg van
de minste weerstand. De gemeente moet
zelf de tering naar de nering zetten. De
SGP is tegen een ozb-verhoging."

02 SGP-lijsttrekker Henk van den Berge: ,,De gemeente moet bij de bezuinigingen kerntaken
zoals veiligheid, sociaal beleid, onderwijs en milieu zoveel mogelijk ontzien.”

Hij is gepokt en gemazeld in de plaatselijke politiek. Kritisch en constructief volgt
Henk van den Berge (48) al meer dan
twintig jaar het gemeentebestuur. Sinds
2002 draagt hij als fractievoorzitter actief
zijn steentje bij. Met voorstellen, moties,
amendementen en stemverklaringen. In
de vorige raadsperiode was hij voorzitter
van de commissie die onderzoek deed
naar de moeilijkheden rond het bedrijf
Reesink.
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Peter van As,
student rechten:

mr. Gerrit Holdijk
SGP-senator en -statenlid:

Vind u ook dat er veel te veel geld naar
het Omnisportcentrum gaat? Bent u ook
bezorgd over toegenomen hufterigheid in
uw wijk of in uw dorp?
Apeldoorn moet verantwoord met gemeenschapsgeld omgaan en de mensen
veiligheid bieden! Apeldoorn kan zoveel
beter!
Als SGP-jongere ben ik actief betrokken
bij komende verkiezingen. Ook de
mening van jongeren telt mee!

Apeldoorn noemt zich "stad in het groen".
Dat "groen" betreft niet alleen natuur en
recreatiegebied, maar ook dorpen, buurtschappen en platteland. Er is méér natuur
dan bos en hei! Er wonen en werken mensen in het "groen". Die zijn er niet ten behoeve van de stad, die willen zelf een 'levend' dorp, rust en ruimte om zich op eigen
wijze te ontwikkelen. Zij vragen de raad
om dat mogelijk te maken. De SGP wil
zich daarvoor inzetten. Dat is bewezen.

beleid en onderhoud wegen”
Ook niet ná de verkiezingen?
,,Nee. De SGP geeft vóór de verkiezingen
duidelijkheid. Ik roep alle politieke partijen
op om vóór de verkiezingen duidelijk te
maken waar ze willen bezuinigen en hoe
ze aankijken tegen een ozb-verhoging.
Burgers moeten weten waar ze aan toe
zijn, zodat ze zich niet achteraf bekocht
voelen. Partijen moeten nu keuzes maken
en niet doen alsof er niets aan de hand is."

dorpsraden en allerlei andere organisaties
bij betrekken. Zo'n bezinning kost weinig,
maar levert veel op."
Hoe kun je zo'n bezinning concreet
maken?
,,We hebben bijvoorbeeld het overmatig
drankgebruik bij jongeren aan de orde
gesteld. Een ander thema is de seksuali-

Wat zijn jullie speerpunten bij de verkiezingen?
,,Wij hebben drie speerpunten: zorg om
waarden en normen, zorg voor elkaar en
zorg voor een goede woon- en werkomgeving."
Wat houdt die zorg voor waarden en normen in?
,,De SGP hecht sterk aan een bewustwording rond dit thema. Hangjongeren,
vandalisme, hufterigheid in het verkeer,
rommel op straat… burgers ergeren zich
daar terecht aan. Er is daarom een mentaliteitsverandering nodig. Er moet meer
respect voor elkaar komen. De SGP wil
dat graag bespreekbaar maken. De
gemeente moet daar scholen, wijk- en

Burgers hebben niet zoveel vertrouwen in
de politiek.
,,De overheid moet betrouwbaar zijn: Doe
Wegen, fietspaden
en plantsoenen
kennen veel
achterstallig
onderhoud. Er zitten veel
gaten in het wegdek. De SGP wil
daar extra geld
voor uittrekken.

Weer 1,5 miljoen euro in een nieuwe
Triënnale steken?
,,Alsjeblieft niet. De toegevoegde waarde
van de Triënnale voor Apeldoorn is beperkt.
Wij steken het geld liever rechtstreeks in
het onderhoud van openbaar groen."
Ziet de SGP nog mogelijkheden voor
nieuw beleid?
,,Dat zal moeilijk worden, maar op sommige punten moet het. Wegen, fietspaden
en plantsoenen kennen veel achterstallig
onderhoud. Door de strenge winter zijn de
problemen nog groter geworden. Kijk
eens wat een gaten in het wegdek. De
SGP wil daar extra geld voor uittrekken."

geld voor speelveldjes. Het is ons een
doorn in het oog dat je in Apeldoorn
gemakkelijker een paar ton voor megaprojecten kunt lospeuteren, dan een paar
duizend euro voor trapveldjes."
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sering van de samenleving. De SGP heeft
dit onderwerp samen met het CDA en de
CU op de agenda gezet. Vrouwen verdienen het niet om afgebeeld te worden als
lustobject.
Ook de kwestie van de koopzondagen is
een concreet punt. De SGP wil consumenten veel ruimte bieden om te winkelen. Dat kan zes dagen in de week. Een
zevende dag is echt niet nodig. Veel
ondernemers zitten ook niet te wachten
op die koopzondagen. Voor ons is echter
doorslaggevend dat de Heere God de
zondag heeft gegeven om Hem te dienen
en om aandacht te besteden aan onze
medemens."
Het speelveldje in onze buurt ligt er slecht
bij.
,,De SGP dringt al jaren aan op meer

wat je zegt en zeg wat je doet. De gemeente moet haar inwoners serieus nemen. De
burger moet het gevoel krijgen dat het
stadhuis snapt waar hij of zij mee zit."
Hoeveel zetels verwacht de SGP bij de
verkiezingen te halen?
,,We hebben er nu twee. Daar zijn we erg
dankbaar voor, want vele jaren hadden
we er slechts één. Het raadswerk is een
verantwoordelijke taak. Wij willen ons met
Gods hulp op een open en integere
manier inzetten voor de gemeente, tot
Zijn eer en tot welzijn van alle inwoners.
We hopen dat we dit weer kunnen doen
met twee raadsleden. Maar die tweede
zetel was wel een restzetel. Dus voor ons
telt elke stem."
Gerard ten Voorde

Peti Luteijn, adviesbureau Peti:

Bas Belder, SGP-Europarlementariër:

Sociaal Goede Politiek? Wees een creatieve rentmeester als de gemeente belangrijke keuzes moet gaan maken als gevolg
van de aanstaande grote bezuinigingen:
1. Blijf aandacht houden voor de zwakken in de samenleving. 2. Faciliteer mensen en organisaties die gestalte willen
geven aan de opbouw van de Civil Society,
waarin de burgers weer meer verantwoordelijkheid voor elkaar moeten dragen.
3. Werk goed samen met bestaande
christelijke netwerken als Diaconia.

Betrouwbaar én aanspreekbaar. Twee
politieke deugden waarvoor de SGP ten
volle wenst te staan. Op plaatselijk, provinciaal, nationaal en Europees niveau.
Voor het algemeen welzijn. God vraagt
dat van ons. Dan staat de naaste, dichtbij, maar evengoed veraf, direct voor
ogen. Wat een politieke opdracht!
Geef die op D.V. 3 maart vooral mee via
uw stem aan de SGP in Apeldoorn.
Sta ook in voor geloofwaardige gemeentepolitiek!
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Let op duurzaamheid en woningen
voor starters en ouderen
,,Het onderhoud van de wegen is echt onvoldoende. Dat komt
voor een deel natuurlijk door de afgelopen winter. Maar juist
omdat er de laatste jaren te weinig aan is gedaan, zijn er nu veel
meer en veel grotere gaten in het asfalt.
Ook is er onvoldoende onderhoud van plantsoenen en parken
geweest. Veel perken bestaan nu uit gras en gazon is veranderd
in 'hooigras'. Als SGP-fractie roepen we al jaren dat er meer
geïnvesteerd moet worden in onderhoud van wegen, fietspaden
en groen en dat er minder geld moet naar nieuwe, grote projecten zoals het Omnisportcentrum en een Triënnale.
We moeten niet alleen bouwen, maar ook in stand houden. We
moeten de mooie natuur die we nog hebben bewaren voor onze
kinderen. Dat is ons op de Bijbel gebaseerde standpunt. We zijn
rentmeester.
Een ander belangrijk punt is huizenbouw. De vraag naar zowel
huur- als koopwoningen blijft groot. Daarom moeten we, ook nu
het economisch wat moeilijker gaat, blijven bouwen. Vooral de
woningbouwverenigingen hebben daarin een taak. De SGP vindt

dat het aandeel sociale
huur- en koopwoningen
daarbij minimaal 30 procent
moet zijn. Vooral gericht op
starters, dat betreft vaak jongeren, en op ouderen. Dure
huizen hoeven we niet zoveel
te bouwen. Als we geschikte
woningen bouwen voor ouderen, komen er vanzelf grotere
en duurdere huizen vrij. Het aantal te bouwen woningen moet
vooral gericht zijn op behoefte van de eigen inwoners, zowel in
Apeldoorn, als in de dorpen."
Evert Mulder (nummer 2 SGP-lijst)
raadslid
projectmanager TNO

Gezin en goed onderwijs
belangrijk voor toekomst
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,,Het is voor kinderen en jongeren van onbetaalbare waarde te mogen opgroeien in
een gezin. Het is belangrijk dat het gezin
hen liefde, veiligheid en warmte biedt. De
zegen van een gezin is ook een voluit Bijbels gegeven. Gezinnen vormen belangrijke bouwstenen voor onze samenleving.
In een gezinsverband leren kinderen samenleven. Ook leren ze daar waarden en
normen. Daarin hebben ouders allereerst
hun verantwoordelijkheid. Vanuit de overheid willen we gezinnen hulp bieden als
dat nodig is.
Vanuit het gezin gaan kinderen en jongeren naar school. Daar wordt ook gewerkt
aan hun ontwikkeling naar een zelfstandige en volwassen burger. Onderwijs is
investeren in de toekomst. De rol van de
gemeente in het onderwijs is beperkt, maar

niet onbelangrijk. Zaken als huisvesting,
lokaal onderwijsbeleid en leerlingenvervoer vallen onder verantwoordelijkheid
van het gemeentebestuur. Ook het subsidiëren van Bijbels verantwoord godsdienstonderwijs behoort daarbij tot de
mogelijkheden.
De SGP staat voor het gezin en de school:
Stevig, Gezond en Principieel.
Veiligheid voor jong en oud is eveneens
een belangrijke voorwaarde om mee te
doen in de samenleving. Voor openbare
orde en veiligheid moet meer aandacht
komen. Ook in Apeldoorn is er te veel criminaliteit, vandalisme en hufterigheid. De
gemeente draagt een grote verantwoordelijkheid voor de veiligheid. Als er iets
misgaat of er is overlast moet er daadkrachtig worden opgetreden. Daarbij

hebben we de medewerking van
burgers hard nodig. De gemeente zal hier
een groter beroep op moeten doen. Elke
burger heeft ook een eigen verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid."
Jan Kloosterman (nummer 4 SGP-lijst)
oud-voorzitter SGP-Jongeren
wnd. directeur Zorg en teamleider cluster
4 & rebound Jacobus Fruytier sg.

Pieter Versloot,
student:

Wim Wilbrink, lid Dorpsraad
Beekbergen:

Apeldoorn is een lekkere stad omte
wonen en te leven. De stad is goed voorzien van horeca, winkels en sportlocaties. Een nadeel aan de stad
Apeldoorn vind ik de infrastructuur van de
ringwegen, vooral in de spits. Misschien
kan de gemeenteraad eens één grote
ringweg aanleggen.
Als het aan mij ligt blijf ik hier zeker nog
een tijd wonen.

Apeldoorn moet meer aandacht besteden
aan de dorpen. Beekbergen is al járen
bezig met een reconstructie van de Dorpsstraat. Dat duurt veel te lang. Omnisport
en Triënnale kunnen toch ook snel worden
gerealiseerd? Gelukkig ziet de SGP het
belang van de dorpen. Apeldoorn moet
verder meer oog hebben voor het sociale
leven. Consumenten hebben koopzondagen niet nodig, veel ondernemers zitten er echt niet op te wachten.

Aandacht nodig voor
leefbaarheid dorpen
,,De SGP is blij dat de gemeente Apeldoorn de laatste jaren meer
aandacht heeft voor de dorpen. Er zijn samen met de inwoners
dorpsvisies opgesteld. Wij vinden het belangrijk dat hier snel een
vervolg aan wordt gegeven.
In de dorpsvisies komt veel naar voren. Een belangrijk punt is dat
er behoefte is aan betaalbare woningen. Dat geldt vooral voor
starters. Plannen zijn er genoeg, maar wij hechten sterk aan uitvoering. Met het bouwen van woningen wordt de leefbaarheid in
de dorpen vergroot. Dan denken we bijvoorbeeld aan het verenigingsleven, het ledenbestand van de kerken, het op sterkte blijven
van de vrijwillige brandweer en het behoud van de middenstand.
Hierdoor kunnen onze ouderen ook blijven winkelen in het
`eigen' dorp. Overigens vindt de SGP dat er voor ouderen een
zorgvoorziening moet zijn in het dorp.
De SGP is blij dat de gemeente een strategie heeft ontwikkeld voor
de groei van kleine kernen. Maar met het bouwen van alleen
woningen zijn we er niet. We moeten zorgen dat er ook in de
dorpen banen worden gecreëerd. Dat kan bijvoorbeeld door het

ontwikkelen van een bedrijventerrein. De gemeente moet ook
het belang zien van alternatieve
inkomsten voor agrariërs in het
buitengebied. Zij moeten een
alternatief kunnen ontwikkelen
naast hun agrarische activiteiten.
Ook is het belangrijk dat er oog is voor de agrariërs die willen stoppen en die hun oude bebouwing om willen zetten naar woningen.
Belangrijk is dat er in de dorpen scholen zijn. We zijn er dankbaar
voor dat er in Apeldoorn ook verschillende reformatorische scholen
zijn. Het is immers van groot belang dat kinderen vanuit Gods
Woord worden onderwezen. De gemeente wil meer hoger onderwijs. Ook een reformatorische HBO-opleiding zou welkom zijn."
Nico van den Broek (nummer 3 SGP-lijst)
commissielid gemeenteraad
productmanager R&D Sparta

Meer oog voor zwakkeren
en werkgelegenheid
,,Juist bij bezuinigingen komen principes
op tafel. Dan moeten er keuzes worden
gemaakt. Dat maakt helder waar we voor
staan.
Apeldoorn moet haar ambities verleggen.
Geen grote geldverslindende projecten
zoals Omnisport of de Triënnale meer,
maar op basis van een solide begroting
kiezen voor een Bijbels sociaal beleid
voor mensen die het moeilijk hebben.
Er moet grote zorg zijn voor allen die niet
goed voor zichzelf kunnen zorgen. Denk
aan ondersteuning van vrijwilligerswerk
aan zieken, gehandicapten, hulpbehoevende ouderen en aan hen die in armoede leven. Een sociaal vangnet aanvullend
op de ondersteuning vanuit familie, kerk
en maatschappelijke organisaties. Daar is
geld voor nodig. Dus veel minder geld

naar grote projecten of dure inhuur van
derden.
Door de economische crisis stijgt de
werkloosheid. Werk is zowel in sociaal als
in financieel opzicht voor mensen belangrijk. Daarom dient de gemeente actief de
werkgelegenheid te bevorderen. Het moet
bijvoorbeeld voor ondernemingen, instellingen en organisaties interessanter worden om zich in de gemeente Apeldoorn te
vestigen.
Het midden- en kleinbedrijf is een belangrijke motor van de plaatselijke economie
en verdient daarom onze maximale steun.
Maar de SGP wil geen 24-uurs economie.
Er moet respect zijn voor de zondag als
rustdag.
De overheid hoort burgers, bedrijven en
instellingen betrouwbaar, integer, open en

Jacomijn Hoekman, jongerenredacteur:
Apeldoorn biedt anonimiteit en gemoedelijkheid. Verleidelijk lange winkelstraten
en uitgestrekte bossen. Mogelijkheden
voor zowel kerkbezoek als shoppen op
zondag. Aan het eerste nemen SGP'ers
zelf deel, het tweede ontmoedigen ze:
redenen om de partij te steunen.
Alleen als ik (vaak) niet kan parkeren aan
de ringweg waar ik woon, verlang ik terug
naar mijn geboortedorp. Misschien dat de
SGP in ruil voor mijn stem kan investeren
in parkeergelegenheid... ;-)
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vriendelijk tegemoet te
treden. Liefst met zo min mogelijk
regeldruk.
Wat de SGP betreft zijn de keuzes helder."
David van As (nummer 5 SGP-lijst)
commissielid gemeenteraad
lid rekenkamercommissie
toezichthouder pensioenfondsen DNB

Kees van Buuren,
accountant en adviseur:
Apeldoorn bruist van ondernemerschap.
Zelfs in een neergaande periode zijn er
veel goede initiatieven. De gemeente zou
er goed aan doen om, naast het stimuleren
van grotere, gevestigde bedrijven, ook de
kleine en startende te faciliteren. Zorg ervoor dat de stad bereikbaar blijft, fysiek en
financieel. Investeren is best mogelijk voor
ondernemers, maar zorg er dan voor dat
de grond betaalbaar is. Ook een gemeente moet wel eens wat 'verlies' nemen.

AAN DE TAND
GEVOELD
Het politieke handwerk staat 'm
op het lijf geschreven. Hans
Leune, een onconventionele
SGP'er. Fleurige rose trui, een
huis vol -Bijbels-gerelateerdekunst. ,,Vergaderen doe ik liever
dan behangen."
Leune (64) kijkt terug op een lange
politieke loopbaan in Apeldoorn: 11 jaar
raadslid, 8 jaar lijstopvolger en nog eens
8 jaar commissielid.
De vuttende politicus, voorzitter van de
kiesvereniging en ouderling in de EbenHaëzergemeente in Apeldoorn, zet een
punt achter zijn politieke activiteiten. ,,Als
ik nog eens vier jaar bijteken, dan ben ik
bijna 70. Dat klinkt niet meer."
Toch kan hij het werk niet helemaal laten.
,,We zijn bezig een platform op te richten
van SGP en CU én de kerken om de kerkelijke betrokkenheid bij WMO, koopzondagen en armoedebeleid te vergroten."
Hoe kijkt u terug op 11 jaar raadslidmaatschap?
,,Drie ingrijpende onderwerpen zijn me
vooral bijgebleven: de homonota in de
jaren '90, de koopzondagen en het bordeelverbod."
Wat doet de opheffing van het bordeelverbod met een SGP-raadslid?
,,De wekenlange discussie heeft
me geraakt. Afschuwelijk om prostitutie, met al z'n ellende, te willen
legaliseren. Ik kan dat écht niet. Als
raadslid kan ik die legalisering echter niet tegenhouden, het is
Rijksbeleid.
Gewoon tegenstemmen vond ik
echter te gemakkelijk, dan maak je
je ervan af. Maar hoe ga je daar
integer mee om? Ik heb geprobeerd
met dit gewetensconflict voor God
in het reine te komen.
Uiteindelijk heb ik een gloedvol
betoog in de raad gehouden tégen
prostitutie. Glashelder. Waarbij ik
uiteindelijk niet tegen heb
gestemd."
Maakt een raadslid daarmee vuile
handen?
,,Geen enkel raadslid ontkomt
eraan vuile handen te maken. We
leven in een gebroken wereld. Je
mag daar niet lichtvaardig mee
omgaan, dan schiet je je roeping
voorbij." Nadenkend: ,,Hoe hebben
Daniël en Obadja dat aan het afgodische hof gedaan? Ze moeten ook
vuile handen hebben gemaakt, kan
niet anders."

belangrijk. Door je houding kun je
soms partijen bij elkaar brengen."

Hans Leune
Hoever kan een SGP'er gaan?
,,Elk raadslid moet compromissen sluiten.
Je moet samen de stad besturen. Het gaat
echter fout als je de pijn niet meer voelt.
Dat is soms het geval bij het CDA. Deze
partij sluit compromissen en verdedigt die,
zonder die pijn te laten zien. Als ik een
compromis moet sluiten, zet ik altijd eerst
duidelijk uiteen hoe ik erover denk."
Hoe blijf je scherp, standvastig?
,,Uiteindelijk alleen door een leven dichtbij
de Heere, door Bijbellezen en gebed. Het
klinkt ouderwets: "De vreze des Heeren
bewaart voor alle kwaad", maar het is
wáár."
Kan een kleine fractie iets bereiken?
,,De raad heeft SGP-moties aangenomen:
tegen een OZB-verhoging, vóór bloembakken in de stad… Het zijn echter niet altijd
zichtbare successen. Ook je opstelling is

,,Geroepen barmhartige
Samaritaan te zijn’’

Burgemeester De Graaf noemt
Leune een modelraadslid.
,,Ik word er verlegen van…" Dan
nuchter: ,,Als het waar is, dan is
dat dankzij gaven die ik van de
Heere God heb gekregen. Voor de
SGP is het aardig, voor mezelf gevaarlijk.
Ds. Zandt zei: Een veertje heeft nog lucht
nodig om omhoog te gaan, ik heb niks
nodig."
Is het zwaar werk?
,,Ja, maar: voor vrouwen van raadsleden
misschien nog wel zwaarder.
Ik heb het ervaren als een roeping. Dan
mag je ook zegen verwachten. Soms wist
ik het bij bepaalde agendapunten werkelijk niet. Ik heb regelmatig mogen ervaren
dat, als ik biddend naar de raadszaal ging,
ik ter plekke de woorden kreeg. De Heere
geeft dat, dat strekt tot verwondering."
Drie christelijke partijen. Waarom SGP?
,,De SGP is, zonder af te geven op anderen, toch de partij die het meest uitgaat
van: "God de Heere regeert", dat uitdraagt
en van daaruit werkt."
U mag één dag Apeldoorn besturen. Wat doet u als eerste?
,,De koopzondagen terugdraaien.
Niet omdat dat ons stokpaardje is.
Maar God is zó wijs geweest door
ons elke week een dag rust te geven. Dat mogen we ons als christenen weleens meer realiseren.
Als tweede zou ik meer geld uittrekken voor onderhoud van wegen,
straten en pleinen. Als derde zou ik
veel zorg besteden aan kwetsbaren
in de samenleving. SGP'ers moeten
barmhartige Samaritanen zijn.
Weduwen en wezen bezoeken. Dat
is geen sociaal Evangelie, maar
Bijbelse roeping. We zijn geroepen
te getuigen, ook daarin. We zitten
veel te veel opgesloten in onze zuil."
Terugkijkend, veel veranderd?
,,De intolerantie neemt toe. Je mag
tegenwoordig nauwelijks meer voor
je geloof uitkomen. Het gaat niet
goed. We keren terug tot de tijd
van de eerste christengemeente.
De verdrukking lijkt aanstaande. En
tóch gaat het goed. Door de verdrukking heen realiseert de Heere
Zijn Koninkrijk. Dat ís me toch een
mooie toekomst. Echt!"
Gerard ten Voorde
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Help de SGP aan een extra zetel!
Stem lijst 8

Kandidatenlijst

De SGP-lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen is fractievoorzitter
Henk van den Berge. Op de tweede
plaats staat Evert Mulder. Beiden zitten
sinds 2002 in de raad.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

De verkiezingen worden gehouden op
D.V. woensdag 3 maart 2010. Mogen wij
op uw steun rekenen? Wij willen u vriendelijk vragen om uw stem uit te brengen
op de SGP, lijst 8.
De lijsten van de SGP en ChristenUnie
zijn -evenals vier jaar geleden- bij deze
verkiezingen door een horizontale lijstverbinding aan elkaar verbonden. Hierdoor

zullen eventuele restzetels eerder aan
deze partijen worden toegekend.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van
2002 behaalde de SGP in Apeldoorn voor
het eerst een tweede zetel. Dat was een
restzetel. Ook in 2006 haalden we krap
een tweede zetel. Ook toen hebben wij
dat als een groot wonder van de Heere
ervaren.
Mogen wij u vragen om uw voorbede bij
deze verkiezingen? Belangrijk is ook dat
er gebed is voor de lokale overheid, opdat
de vele werkzaamheden nog tot zegen
mogen zijn in onze gemeente.

Uitgangspunten SGP
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De SGP is een christelijke partij. Zij
gaat uit van de Bijbelse waarden en
normen, die ons door God zijn gegeven. Deze Bijbelse uitgangspunten
hebben in de ontwikkeling van
Nederland een belangrijke rol
gespeeld. Maar ook anno 2010 zijn ze
nog volop actueel. De Bijbel is en
blijft een geloofwaardig kompas.
In de Bijbel staan richtlijnen voor het
dagelijks leven. Deze zijn samengevat in
de Tien Geboden. Zij vormen als het
ware een christelijk politiek programma
in een notendop. In de dagelijkse politiek streeft de SGP naar een praktische
invulling van deze geboden.
Kortweg gaat het daarbij om:
1. eert God
2. maak geen verkeerde voorstelling
van God

3. vloek niet
4. houdt de zondag in ere als de dag
van God
5. gehoorzaam het gezag (zoals
ouders en overheid)
6. bescherm het leven van jong en oud
7. huwelijkstrouw is belangrijk
8. steel niet
9. spreek de waarheid
10. laat u niet leiden door hebzucht of
jaloezie

H. van den Berge
E. Mulder
N. van den Broek
J. Kloosterman
D. van As
L. Horst
J. Leune
H.J. Dekker
J. Grootenhuis
R.A.C. Donk
R.T. van de Pol
G.M. Stufken
D.J. Schouten
J. Mulder
W.P.D. Esveld
A.J. Davelaar
C. van Buuren
M.G.J. Kerpel
D.J. Geuze
H. Averesch
W. Wilbrink
P.A. Bronkhorst
L. van Dijke
J.A. Jochems
G.H. Bleijenberg
B. Belder

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

Deze geboden gelden niet alleen voor
mensen, maar ook voor de overheid. God
heeft de overheid de verantwoordelijkheid
en het gezag gegeven om te regeren in
het belang van de inwoners. Daarbij dienen de Bijbelse waarden en normen het
richtsnoer te zijn. Concreet betekent dit
bijvoorbeeld dat de overheid de taak heeft
om de openbare orde te handhaven en
de kwetsbare medemens te beschermen.

J. Jochems, aannemer in ruste:

Mevr. Van de Pol, huisvrouw:

Apeldoorn steekt miljoenen in Omnisport,
AGOVV krijgt zomaar een lening van
300.000 euro voor een grasmat, terwijl de
gemeente geen geld heeft voor fatsoenlijk
onderhoud van wegen. Ergerlijk. Moet je
zien hoe sommige wegen erbij liggen.
Natuurlijk heeft AGOVV gras nodig, maar
niet van mijn geld. Dat betalen ze zelf
maar.
Ik ben blij dat de SGP de vinger aan de
pols houdt bij uitgaven van de
gemeente.

Als SGP-vrouw vind ik dat het gezinsleven zo verslechtert door te weinig aandacht van de ouders voor de kinderen.
Daardoor zijn er veel problemen in de
gezinnen.
Het is ook jammer dat het winkelgebeuren zo terugloopt. Vroeger kreeg je een
goed advies bij het winkeltje op de hoek,
vaak een eenmanszaak.
Voor wat de politiek betreft, wordt er
teveel gepraat en te weinig gepresteerd.

SGP-jongeren in actie
Heb je hem al gezien? Onze 'nieuwe'
SGP(-jongeren) caravan? Nou ja, nieuw
is de caravan natuurlijk niet, maar met
veel inzet is hij wel àls nieuw geworden.
Compleet gespoten en beletterd door
Van Rijn Schadeherstel. Nu nog mooier
met ook ons internetadres erop, maar
wel in de vertrouwde oranje-blauwe
SGP-kleuren. We zijn lokaal en nationaal
bekend met onze caravan en dat willen
we graag zo houden.
Zeker in verkiezingstijd blijkt een caravan
ideaal te zijn. Ideaal voor de herkenning
en het vervoer van materialen. Maar ook
voor het weer opwarmen van de enthou-

de verschillende standpunten en het afgelopen jaar hebben we onze inbreng geleverd. Een goed en gevarieerd onderwijsaanbod vinden wij belangrijk en ook dat er
in Apeldoorn voldoende huizen gerealiseerd worden voor jongeren.
Als jongeren stellen we het zeer op prijs
dat we betrokken worden en we ondersteunen onze SGP-fractie graag. Zeker
tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.
Niet alleen omdat we het werk erg
waarderen, maar ook omdat we realiseren dat het niet vanzelfsprekend is dat de
tweede raadszetel (restzetel) opnieuw
wordt behouden. Wat we kunnen doen,
willen we graag doen!

De nieuwe caravan die door de SGP-jongeren tijdens de campagne wordt ingezet. Foto: GtV
siaste meiden en jongens tijdens de
koude maartse dagen. Met de caravan
staan we als SGP-jongeren in Apeldoorn
klaar voor diverse verkiezingsactiviteiten.
Bij onze verschillende acties, die aansluiten bij de speerpunten uit het SGP-verkiezingsprogramma, zal de caravan regelmatig te zien zijn.
Wist je trouwens dat de SGP-jongeren
nauw betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het verkiezingsprogramma. We zijn gevraagd mee te denken over

We nodigen je graag uit om de caravan
een keer te komen bekijken; je bent van
harte welkom! De caravan is te zien tijdens onze verschillende openbare bijeenkomsten en ook op de verkiezingsmarkten op zaterdag op het Raadhuisplein.
Voor meer informatie hierover verwijzen
we je graag naar onze website
www.sgpjapeldoorn.nl.
Met vriendelijke groeten,
SGP-Jongeren Apeldoorn e.o.

JONG
GELEERD
Haalt u zich eens een schoolles van
vroeger voor de geest. U weet zich er
vast nog wel een te herinneren.
Misschien dat u na enig nadenken zelfs
wel weer wat kennis die in die lessen aan
de orde kwam, kunt opzeggen. Toch is
het misschien al jaren geleden dat u in
de schoolbanken zat en dat u, zoals dat
vroeger meer gebeurde, klassikaal aan
het 'opdreunen' was. Rijtjes Engels, Duits
of Frans. En u weet het nog!
Inmiddels haal ik me een andere les voor
de geest. Voor de klas zie ik een bekende voorman van de SGP staan. Is het
Tweede Kamerlid Van der Vlies of zie ik
raadslid Henk van den Berge? Hij is in
ieder geval gedreven bezig met de uitleg
van het verkiezingsprogramma van de
SGP in deze les "SGP-beginselen".
Nostalgisch beeld? Of zou een foto van
een dergelijke situatie per se in zwart-wit
afgedrukt moeten worden…
Oké, de zojuist geschetste situatie is niet
de enige optie om onze jongeren te laten
zien waar de SGP voor staat. Een interactieve jongerenavond is ook een mogelijkheid. Belangrijk is dat we jongeren en
natuurlijk ook ouderen kunnen uitleggen
dat de SGP een gedreven partij is. Een
partij die op basis van de Bijbelse beginselen principiële en praktische politiek
bedrijft. Wij jongeren moeten dit niet overlaten aan onze vertegenwoordigers, met
het motto: "Die zijn er voor…" We
moeten met elkaar laten zien dat de
SGP meerwaarde heeft boven andere
partijen.
De SGP is de partij die jongeren de kans
geeft zich te ontplooien. Het is ook de
partij die zich extra inzet voor bijvoorbeeld een breed aanbod aan opleidingen,
goede ontspanningsmogelijkheden en
betaalbare woningen voor jongeren. Deze
en nog veel meer zaken zijn het voor
tweehonderd procent waard om door jong
en oud gesteund te worden.
Weer even terug naar die lessen van
vroeger, nu een les Duits. Voor die klas
stond hoogstwaarschijnlijk een docent die
bevlogen was, op z'n Duits gezegd:
begeistert. En die "Begeisterung" zou ik
graag (nog) meer willen zien, niet alleen
bij onze jongeren, maar ook bij de ouderen. Want dat doet het 'm! Niet alleen bij
de verkiezingen op 3 maart 2010, maar
ook tijdens de hele nieuwe
raadsperiode.
Lambert Horst,
bestuurslid
SGP-Jongeren
Apeldoorn e.o.
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COLOFON
GRATIS UITGAVE SGPOST
SGPost is de nieuwsbrief van de
SGP-fractie in Apeldoorn die drie
keer per jaar gratis verschijnt. Dit
verkiezingsnummer is uitgegeven
door SGP-kiesvereniging Apeldoorn. Neem contact op met het
fractiesecretariaat als u SGPost
ook wilt ontvangen.
REDACTIE
Gerard ten Voorde, en anderen
SGP-FRACTIE APELDOORN
Henk van den Berge
(fractievoorzitter)
055 - 542 74 75
Evert Mulder (raadslid)
055 - 541 95 65
ADVERTENTIES
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
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STEUN DE SGP MET UW BIJDRAGE
Stort uw gift op rekeningnummer
30.60.53.268 tnv. SGP-Apeldoorn

apeldoorn.sgp.nl
De huis-aan-huisverspreiding van
dit nummer is
verzorgd door:

Sociaal, geloofwaardig en principieel
SGP Apeldoorn heeft voor de raadsperiode 2010-2014 het verkiezingsprogramma "SGP: sociaal, geloofwaardig
en principieel" opgesteld. Hieronder
volgt een samenvatting.
De volledige tekst kunt u vinden op
onze site (apeldoorn.sgp.nl).
BURGER EN OVERHEID
- Besluiten mogen niet strijdig zijn met de
door God in de Bijbel gegeven regels.
- De overheid is richting burgers betrouwbaar, integer, vriendelijk en transparant.
- De gemeente moet blijven werken aan
een betere klantgerichtheid richting
burgers, bedrijven en instellingen.
- Ruimte voor gewetensbezwaarde
ambtenaren.
OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
- Meer blauw op straat, mede door meer
dorps- en wijkagenten en stadswachten.
- Vervroegen van de sluitingstijden van
de café's.
- Het voorkomen en krachtiger bestrijden
van drugshandel en drugsgebruik.
- Bestrijding van prostitutie, aanstootgevende openbare reclames en naaktrecreatie.
- De verschillende kernen van de gemeente moeten beschikken over een
goed toegerust brandweerkorps.
- Het gemeentebestuur moet de zondagsrust bevorderen; dus afschaffing van de
koopzondagen.
SOCIALE ZAKEN EN WELZIJN
- Werken stimuleren door extra inzet voor
scholing en reïntegratie.
- Niet bezuinigen op armoedebeleid.
- De Voedselbank dient te worden ondersteund.
- Goede steun blijven bieden aan mantelzorgers en vrijwilligers.
- Meer ouderen en gehandicapten de
mogelijkheid bieden zo lang mogelijk

zelfstandig thuis te wonen.
- Het bij het beleid betrekken van belangenorganisaties zoals de Nederlandse
Patiënten Vereniging (NPV).
- Het alcoholgebruik onder jongeren
terugdringen.
ECONOMISCHE ZAKEN EN LANDBOUW
- Startende bedrijven goed faciliteren qua
grond, infrastructuur, huisvesting en
regelgeving (één loket en minder regels).
- De gemeentelijke administratieve lasten
voor ondernemers meer beperken.
- Een gevarieerder aanbod van winkels
in het stadscentrum.
- In de wijken en dorpen een zo goed
mogelijk winkelaanbod.
- Meer oog voor de agrarische sector.

ONDERWIJS
- De gemeente moet blijven zorgen voor
goede kwalitatieve onderwijshuisvesting.
- Kinderen met leer- en ontwikkelingsachterstanden intensief begeleiden.
- Jongeren pas met een diploma het
onderwijs laten verlaten (startkwalificatie).
- Uitbreiding middelbaar en hoger onderwijs. Wellicht zelfs reformatorisch hoger
onderwijs.
VERKEER EN VERVOER
- Vergroten van de verkeersveiligheid bij
scholen.
- Elk jaar een nieuwe en herkenbare
fiets'snelweg' realiseren tussen het
centrum en één van de buitenwijken.
- Het gebruik van de ringweg stimuleren
door beter afstellen verkeerslichten,
aanleggen extra rijstroken en waar
mogelijk 70 km per uur-regiem invoeren.
- Aanpak van onveilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers.
CULTUUR, RECREATIE EN SPORT
- Behoud van historische panden.

- Voldoende speelvoorzieningen en trapveldjes in de wijken en dorpen, zowel
voor kinderen als voor tieners.
- Geen geld naar een voetbalstadion
voor AGOVV.
RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN WONEN
- Jongeren vasthouden door voldoende
aanbod van starters- en studentenwoningen.
- Woningen in de dorpen zoveel mogelijk
'vasthouden' voor de eigen dorpsbewoners.
- Meer levendigheid en gezelligheid op
het marktplein op dagen dat er geen
markt is.
MILIEU EN LANDSCHAP
- Geef inhoud aan Apeldoorn als "groene
stad in het groen"; beter onderhoud van
het bestaande groen, behoud van
bloembakken, terugbrengen van laanbomen in het straatbeeld.
- Strenger controleren, en bekeuren voor
hondenpoep op de stoep.
- Gemeente en inwoners moeten rommel
op straat beter opruimen.
- Geen eenzijdige afwenteling van de
lasten van natuurbehoud en milieubeleid in het buitengebied op het agrarische deel van de bevolking.
FINANCIËN
- Geen verhoging van de onroerendezaakbelasting (ozb).
- Subsidies worden verleend indien zij
het publieke nut en/of welzijn van de
gemeente dienen en als zij niet strijdig
zijn met christelijke waarden en
normen.
- Er dient goede controle op alle uitgaven
en subsidies van de gemeente te zijn.
- De gemeente moet grote projecten als
het Omnisportcentrum en Orpheus
beter onder controle krijgen om forse
financiële tegenvallers te voorkomen.

Dirk-Jan Wolvers,
hbo-student fiscale economie:

Diederik Geuze, directeur-eigenaar van
ICT-bedrijf:

De wegen in Apeldoorn zijn erg slecht.
Zeker na de vorst zijn er heel wat
kuilen bijgekomen. Apeldoorn moet de
wegen verbeteren! Verder vind ik het van
groot belang dat een grote stad als
Apeldoorn meer hbo-opleidingen krijgt.
Apeldoorn wordt dan ook een aantrekkelijker vestigingsplaats is voor jongeren
en bedrijven.
Ik stem 3 maart SGP omdat Apeldoorn een
christelijk en sociaal beleid nodig heeft.

Als christelijke conservatief vind ik dat
alle overheidsbeslissingen een schakel
zijn in de nauwe band tussen verleden,
heden en toekomst. Te vaak wordt het
verleden vergeten en wordt er onvoldoende nagedacht hoe we ons rentmeesterschap invullen.
Kijk naar de overlast door de jeugd en
het individualisme. Goed dat de SGP
waarden en normen centraal zet.
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Kom met uw idee naar de SGP
De SGP staat natuurlijk open voor ideeën
van inwoners. Hebt u onderwerpen waarvan u vindt dat die in Apeldoorn aan de
orde moeten komen, dan kunt u die doorgeven aan de SGP-fractie. Het gaat dan
bijvoorbeeld om zaken waar de gemeente
nu geen of onvoldoende aandacht voor
heeft, terwijl dat wel zou moeten. Maar
het kan ook zijn dat u goede tips voor de
bezuinigingen heeft. Meld ze ons!

U kunt uw suggesties doorgeven aan
onze fractiesecretaris Johan Stufken
(055 - 5063594 of j.stufken@apeldoorn.nl).
Maar u mag ook langskomen op de
verkiezingsmarkten op de zaterdagen 13,
20 en 27 februari bij onze stand op het
Raadhuisplein.
Voor de drie beste ideeën stelt de SGP
een geschenkenbon van 25, 20 en 15
euro beschikbaar.

De SGP-Jongeren
in actie voor een
helder zicht: stem
SGP!

Vervoersproblemen
of stemmen per
volmacht?
Hebt u bijvoorbeeld in verband met
gezondheidsproblemen hulp of vervoer
nodig om te gaan stemmen? De SGP
wil u graag helpen. Laat uw stem niet
verloren gaan. Bel met één van onderstaande personen en zij komen u graag
ophalen.
Kunt u door omstandigheden zelf niet
naar het stembureau? Laat uw stem
niet verloren gaan. Zorg ervoor dat uw
stem bij volmacht wordt uitgebracht!
Weet u niemand die voor u kan stemmen? Bel dan met één van de volgende
personen. Zij verzorgen het voor u!
APELDOORN
H.J. de Jong
T. van der Pol

055 - 5218185
06 - 53136373

BEEKBERGEN
W.P.D. Esveld

055 - 5061190

UDDEL:
H. Vos-Bronkhorst

0577 - 401601
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Bezoek de SGP-website
Als u meer wilt weten over de SGP dan kunt u op onze
site terecht. U maakt daar kennis met onze raadsleden
en lijstopvolgers in Apeldoorn. Er staan ook berichten
over onderwerpen die in de gemeenteraad spelen.

Op de site staat voorts het nieuwe verkiezingsprogramma en
andere informatie over de gemeenteraadsverkiezingen.
Maar er staan ook berichten over de landelijke SGP.
Kortom, een goed idee om de SGP-site regelmatig te bezoeken. U bent van harte welkom!

apeldoorn.sgp.nl

