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Apeldoorn moet af van subsidieversla
Apeldoorn staat voor een zware opgave. De gemeente moet 30 miljoen euro
per jaar bezuinigen. De SGP denkt constructief mee. ,,Apeldoorn moet af van
haar subsidieverslaving.”
Apeldoorn heeft elk jaar ruim 500 miljoen
euro te besteden. Het grootste gedeelte

wordt voorgesteld. De raad moet –na een
kerntakendiscussie– vaststellen waar de
rest (13 miljoen) vandaan moet komen.
Logisch, eerst kijken naar de kerntaken?
Fractievoorzitter Henk van den Berge:
,,Klinkt inderdaad logisch. Daar zijn wij
ook voor. Het merkwaardige is echter dat

dige keuzes gedaan. Opvallend is bijvoorbeeld dat de coalitiepartijen geen cent willen bezuinigen op sport, terwijl daar jaarlijks door de gemeente 11 miljoen euro
aan wordt besteed. Wij vinden dat ook
daar moet worden geschrapt.
Verder is het voorstel om ruim 1 miljoen
euro in milieu en duurzaamheid te snijden,
maar slechts 75.000 euro in kunst en cultuur. Dat is vanuit het oogpunt van de kerntaken van de overheid erg onevenwichtig.
Zeker als je ziet dat de gemeente jaarlijks
16 miljoen euro voor kunst en cultuur uittrekt.”
Wat zijn voor de SGP kerntaken?
Van den Berge: ,,Openbare orde en veiligheid, sociaal beleid.” Mulder knikt: ,,En
milieu, duurzaamheid, onderhoud van
groen en wegen.” ,,Dat wil niet zeggen
dat we op deze onderwerpen niet willen
snoeien. De vraag is wel hoeveel je waar
wilt bezuinigen.”

De beëdiging van de SGP-vertegenwoordigers Henk van den Berge (1), Evert

02 Mulder (2), David van As (3), Nico van den Broek (4) en Jan Kloosterman (5). Foto’s: GtV
komt van het Rijk. Van dat bedrag is de
gemeente al 350 miljoen euro kwijt aan
allerlei wettelijke taken, zoals ambtenarensalarissen, uitkeringen en de huisvesting
van scholen. Het gemeentebestuur kan
‘slechts’ ongeveer 150 miljoen euro naar
eigen inzicht besteden. Vooral vanwege de
bezuinigingen van het Rijk dalen de inkomsten voor Apeldoorn vanaf 2015 met zo’n
30 miljoen euro per jaar.
De nieuwe coalitiepartijen CDA, VVD,
PvdA, D66 en ChristenUnie hebben in mei
een collegeconvenant gesloten, waarbij al
voor 17 miljoen euro aan bezuinigingen

de collegepartijen voor die eerste 17 miljoen euro aan bezuinigingen geen kerntakendiscussie voeren. Voor die miljoenen
geldt toch ook dat we eerst moeten vaststellen welke overheidstaken het belangrijkst zijn?”
Waar willen de coalitiepartijen in de eerste
ronde op bezuinigen?
,,Op vrijwel alle beleidsterreinen. En dat is
gezien de omvang van het bezuinigingsbedrag ook bijna onvermijdelijk”, stelt Van
den Berge.
,,Er worden echter een aantal merkwaar-

Waar wil de SGP fors in snijden?
Van den Berge: ,,De gemeente moet
afslanken en taken afstoten. Er is minder
geld voor nieuwe plannen, dus zijn er bijvoorbeeld ook minder ambtenaren nodig
voor het ontwikkelen van nieuw beleid.
De SGP wil ook het mes zetten in de subsidies. Apeldoorn geeft hier per jaar 47
miljoen euro aan uit. De bedragen lopen
uiteen van een paar honderd euro voor een
zangvereniging tot miljoenen voor grootverbruikers als Coda, Orpheus en Accres
dat de gymzalen en zwembaden beheert.
De SGP wil het subsidiebedrag flink verlagen. Degenen die straks minder geld
krijgen, zullen dat niet leuk vinden, maar
het is onvermijdelijk. Mensen zullen zelf
meer moeten gaan betalen voor bepaalde
activiteiten.
Orpheus krijgt bijvoorbeeld elk jaar 3,5 miljoen euro. De gemeente legt op ieder toegangskaartje 24 euro bij. Dat moet veranderen. Van de bezoekers zijn er velen die

Bestuursakkoord van nieuwe coalitiepartijen blijft vrij algemeen
Apeldoorn heeft een nieuw college.
Eind april presenteerden de coalitiepartijen hun bestuursakkoord. Er staan
weinig concrete zaken in, maar dat
neemt niet weg dat er de komende
jaren veel moet gebeuren.
Het nieuwe college bestaat uit CDA, VVD,
PvdA, D66 en ChristenUnie. In het
bestuursakkoord schetsen de partijen hun
visie voor de komende vier jaar.
Er moet door de gemeente ingrijpend

worden bezuinigd (circa dertig miljoen
euro). Om te bepalen welke taken de
gemeente wel en niet moet doen, komt er
een kerntakendiscussie. De SGP-fractie
vindt dit een goed punt. Hier dringen wij
al verschillende jaren op aan.
Terecht kiezen de coalitiepartijen voor een
minder zware rol van de overheid. Maar
de omschrijving blijft wel erg algemeen.
Nu is deze rol volgens het akkoord
,,inhoudelijk en financierend” en het moet
,,meer regievoerend en initiërend” wor-

den. De samenleving zal zelf meer moeten oppakken.
De collegepartijen hebben hun ambities
samengevat in drie woorden: wijken,
wonen en werken. Op verschillende terreinen zoals welzijn, zorg en onderhoud
openbaar groen gaat de regie van het
stadhuis naar de wijken en dorpen. Voor
wat betreft wonen wordt gesteld dat over
vier jaar ,,iedereen in de woning zit waar
hij of zij graag wil en kan wonen.” In het
akkoord wordt ook een grote nadruk op

aving
best hun eigen kaartje kunnen betalen.
Ook bij sportverenigingen zal de eigen
bijdrage voor in ieder geval de volwassen
leden omhoog moeten. Het plan om
sportverenigingen verantwoordelijk te
maken voor het onderhoud van sportvelden spreekt ons erg aan. Sport en kunst
kijken vaak direct naar de overheid als
het om geld gaat. We moeten af van de
subsidieverslaving in Nederland.”
Is er iets wat jullie willen ontzien?
Van den Berge: ,,Ja, het minimabeleid.
Vanuit het oogpunt van christelijke naastenliefde wil de SGP daar niet op bezuinigen. De overheid moet immers een schild

,,Inspraak burgers,
diakonieën en
organisaties belangrijk
bij bezuinigingen”
voor de zwakken zijn. Er moet voor het
minimabeleid zelfs geld bij. Niet om individuele mensen meer te geven. Maar door
de recessie kloppen meer burgers aan
om hulp.
We hopen dat er een meerderheid is om
het minimabeleid op het huidige niveau te
houden. Maar of dat gaat lukken, is de
vraag, want de coalitiepartijen opperen
hier bij de kerntakendiscussie de mogelijkheid van een stevige bezuiniging.”
Ruimte voor nieuw beleid?
Mulder: ,,Dat zal niet eenvoudig zijn. Bij
wegenonderhoud moet er echt geld bij.
De gemeente heeft daar jarenlang te weinig aan uitgegeven. De SGP heeft daar
meermalen op gewezen. De wegen zijn
door de strenge winter én door slecht
onderhoud helemaal aan gort gereden.
Stellen we noodzakelijk onderhoud nog
langer uit dan kost dat Apeldoorn straks
in de toekomst nog veel meer geld.”

het hebben van werk gelegd. De drie
ambities zijn jammer genoeg weinig concreet. De doelen worden niet duidelijk
omschreven en ook is niet helder hoe ze
bereikt moeten worden.
Op enkele punten is het akkoord wel concreter. Voor wat betreft het aantal koopzondagen en de zondagsupermarkten willen de partijen de bestaande situatie
handhaven. Er komt dus geen verdere
uitbreiding. Maar teleurstellend is dat er
niets wordt teruggedraaid. Koopzondagen
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Is Apeldoorn voldoende voorbereid op
zwaar weer?
Mulder: ,,Nee. Apeldoorn heeft de afgelopen jaren regelmatig geld uit de reserves gehaald om de begroting sluitend te
maken. De SGP heeft daar meermalen
tegen geprotesteerd. Tevergeefs. Nu krijgen we de rekening gepresenteerd.”
Het college wil burgers meer inschakelen.
Van den Berge kijkt zuinig. ,,Het college
zegt veel vertrouwen te hebben in ,,de
veerkracht van de samenleving” en ,,het
probleemoplossend vermogen van burgers”.
Prima om burgers meer verantwoordelijkheden te geven. Daar pleiten wij al langer
voor. Het is goed dat mensen zelf hun
eigen stoep vegen en onkruidvrij maken.
Maar het is wel opvallend dat de coalitiepartijen nu vanwege de bezuinigingen zo
sterk insteken op de inzet van de inwoners. Ik kan mij voorstellen dat burgers
denken: nu hebben ze mij zeker nodig.”
Mulder: ,,De coalitiepartijen willen de dorpsen wijkraden meer verantwoordelijkheden
geven. Zij moeten bepaalde taken van de
gemeente overnemen, maar wij vrezen
dat ze daar niet genoeg geld voor krijgen.”
Gemakkelijk om als niet-collegepartij te
bezuinigen?
Mulder: ,,Je kunt je er met een Jantje van
Leiden vanaf maken en alleen kritiek leveren. Wij nemen onze verantwoordelijkheid
en zullen ook zelf met voorstellen komen.”
Kunnen burgers een steentje bijdragen?
Van den Berge: ,,Zeker. Inspraak is belangrijk. Geef je mening over de bezuinigingen. De SGP roept burgers, diaconieën
en organisaties als Diakonia op daar
gebruik van te maken. Het is gemakkelijk
kritiek te hebben. Beter is constructief
mee te denken.”
Gerard ten Voorde

zijn immers in strijd met Gods Woord.
Een ander concreter punt is dat de coalitiepartijen lastenverzwaring willen voorkomen. Ook de SGP vindt dit.
Het is goed dat de collegepartijen in het
akkoord aangeven dat we in deze moeilijke tijd samen moeten werken. Dat is hard
nodig. Maar belangrijker is dat er een beleid wordt gevoerd dat gegrond is op de
Bijbelse beginselen. Dat vraagt om voorbede voor de overheid.
Henk van den Berge

De nieuwe raadsperiode is van start gegaan. Het is bijzonder verheugend dat we
wederom twee zetels hebben gehaald. Onze kiezers willen we hartelijk bedanken.
Dat we twee zetels hebben, is voor velen
logisch: de SGP is immers een stabiele
partij. Maar voor ons is het minder vanzelfsprekend. Jarenlang had de SGP
immers maar één raadslid. En daar komt
nog bij dat de tweede zetel een krappe
restzetel is. Het was dan ook tot grote
verwondering voor collega Evert Mulder
en mij dat we weer met z’n tweeën zijn
gekozen. Ons past grote dankbaarheid
aan de Heere Die alles bestuurt naar Zijn
wijze raad.
Tijdens de verkiezingsperiode hebben
vele jongeren en ouderen zich prima
ingezet. Hartverwarmend! Het was een
mooi gezicht om te zien hoe enthousiast
jong en oud bezigwas.
Als raadsleden hebben we gelukkig verschillende mensen die ons helpen op de
wekelijkse politieke markt. Net zoals in de
vorige raadsperiode nemen David van As
en Nico van den Broek ook nu weer
bepaalde beleidsonderwerpen voor hun
rekening. Zij weten goed waar het om
gaat. Jan Kloosterman is als opvolger
van Hans Leune hard bezig om zich in te
werken. Natuurlijk hebben wij als fractie
een taakverdeling. Meer daarover kunt u
vinden op pagina 7.
Wij hebben ook een nieuwe fractieassistent in de persoon van Frank van
Putten. Hij heeft energiek zijn taak opgepakt. Elders in dit nummer wordt hij aan
de tand gevoeld.
Aan het begin van deze raadsperiode willen wij onze dank uitspreken aan enkele
andere fractiegenoten die weliswaar niet
op de politieke markt actief zijn, maar wel
voor SGPost en de website veel werk
verzetten. Het betreft Gerben van den
Berge, Johan en Martijn Stufken en
Gerard ten Voorde.
Wij hopen u de komende periode via
SGPost en de website weer op de hoogte
te houden van de ontwikkelingen in de
Apeldoornse politiek en van onze inbreng
daarbij. Als u vragen of opmerkingen hebt,
benader ons gerust. Wij hechten aan een
goede relatie met onze achterban. Het belangrijkste is echter Gods hulp. Die is ook
in het raadswerk onmisbaar.
Namens de fractie wensen wij u een goede
vakantie toe.
Met vriendelijke groeten,
Henk van den Berge
SGP-fractievoorzitter
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SGP blij met behoud tweede zetel
De uitslag van de gemeenteraads- en Tweede
Kamerverkiezingen in Apeldoorn is voor de SGP reden tot
blijdschap en dankbaarheid. Onze partij heeft haar twee
zetels in de raad behouden, terwijl we bij de landelijke verkiezingen stemmen wonnen.
De gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart liggen al weer
enige tijd achter ons. De SGP kreeg 2724 stemmen, 158 minder
dan in 2006. Tientallen jaren had onze partij één zetel in de
Apeldoornse raad. Maar net als in 2002 en 2006 behaalde de
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SGP in maart mede dankzij een horizontale lijstverbinding met
de ChristenUnie voldoende stemmen voor een restzetel.
Dat we voor de derde achtereenvolgende keer twee zetels kregen, stemt tot grote dankbaarheid. Alleerst richting de Heere.
Het is onverdiend, maar Hij heeft nog aan ons willen gedenken.
Dat we ook daarom tot Zijn eer bezig mogen zijn.
Ook de kiezers die op onze partij hebben gestemd, willen we
zeker bedanken. De fractie wil zich met Gods hulp weer voor
heel onze gemeente inzetten.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen werd het CDA ondanks een
behoorlijk verlies de grootste partij. De christen-democraten
haalden 9751 stemmen, slechts 162 stemmen meer dan de VVD.
Beide partijen hebben zes zetels. De PvdA kelderde van elf naar
vijf zetels. Leefbaar Apeldoorn en D66 haalden er allebei vier en
Gemeentebelangen, ChristenUnie en GroenLinks drie. Net als
de SGP kreeg ook de SP twee zetels, terwijl de Partij
voor de Dieren met één zetel in de raad kwam.
De uitslag in Apeldoorn
past vrij aardig in het

landelijke beeld van de gemeenteraadsverkiezingen. Het CDA
en vooral de PvdA verloren, VVD, D66 en ChristenUnie (!) wonnen. Door de komst van de SP en Partij voor de Dieren is het
aantal partijen uitgebreid van negen naar elf. Van de 39 raadszetels gaan er net zoals in 2006 elf naar de christelijke partijen
CDA (6), CU (3) en SGP (2).
Bij de Tweede Kamerverkiezingen deze maand boekte de SGP
in Apeldoorn een mooi resultaat. Het aantal stemmen steeg van
2364 in 2006 naar 2496 dit jaar. Het CDA halveerde qua stemmenaantal en ook ChristenUnie ging stevig
achteruit. Voor de christelijke partijen
was het dus geen positief resultaat.
Steeds duidelijker blijkt dat de
secularisatie doordringt. Dat dit in
het overheidsbeleid goed merkbaar is, mag ons niet verrassen. De grote vraag is echter
wel of het ons verontrust.
Laten we daarom de noden
van ons land en onze
gemeente meedragen in
het gebed. De Heere
heeft ons als Schepper
van hemel en aarde niet
nodig, maar Hij roept in
Zijn Woord op om voor
de overheid te bidden,
opdat wij een gerust en
stil leven mogen leiden in
alle godzaligheid en eerbaarheid (1 Tim. 2).
Henk van den Berge

de eerste vier
poster

SGP'er Evert Mulder kreeg vlak
voor de gemeenteraadsverkiezingen de eerste waarderingsprijs van
Radio Apeldoorn. Volgens de jury
viel Mulder vooral op door zijn
goede interpretatie van stukken.
Zijn argumenten zijn bovendien
steekhoudend. Foto: Miep v.d. Zee

ballonnenboeket

Het was weer op het nippertje
Het is weer gelukt om bij de raadsverkiezingen onze tweede zetel te behouden. Beter gezegd: het mocht weer
gelukken. Maar die tweede zetel is en
blijft een wankel bezit.
Het aantal stemmen op de SGP-lijst liep
helaas wat terug. Dat ging van 2882 naar
2724. Het stemmenpercentage daalde
minimaal: van 4,3 naar 4,2. In totaal
brachten in de gemeente Apeldoorn drieduizend kiezers minder hun stem uit dan
vier jaar geleden.
Toen deed de SGP het goed en was er
een duidelijke stijging van stemmen en
percentage. Wellicht speelde daarbij een
rol dat kort voor de verkiezingen de affaireReesink volop in het nieuws was. Henk
van den Berge was voorzitter van de
gemeentelijke onderzoekscommisie en
stond daardoor extra in de publiciteit.
GROEI CU
Er waren ditmaal vijf restzetels te verdelen. De combinatie van ChristenUnie en
SGP kreeg daarvan de vierde. PvdA en
GroenLinks, die ook hun lijsten gecombineerd hadden, vielen net buiten de boot.
Wanneer wij 189 stemmen minder hadden gehad, dan was het andersom
gegaan. Dan had de combinatie van
ChristenUnie en SGP maar vier zetels
toebedeeld gekregen en de combinatie
van PvdA en GroenLinks een meer. Van
die vier zetels waren er dan drie naar de
ChristenUnie gegaan en een naar ons.
Vier jaar geleden hadden we als combinatie 148 stemmen over. Dat het er nu
iets meer zijn, komt door de groei van de
ChristenUnie. In totaal steeg het aantal
stemmen op ChristenUnie en

SGP met 45. Maar dat zegt ook weer niet
alles. Je kunt meer stemmen halen en
een iets hoger stemmenpercentage en
toch een zetel verliezen.
GUNSTIG
Binnen die lijstcombinaties moeten vervolgens de toegewezen zetels verdeeld worden over de partijen. Dat gebeurt volgens
het stelsel van de grootste overschotten
en dat is veelal gunstig voor de kleinste
partij in de combinatie.
Omdat ChristenUnie en SGP bij elkaar
7766 stemmen hebben en vijf zetels
behaalden, is de zogenaamde combinatiekiesdeler 1553,2. De ChristenUnie
heeft daarvan drie volle zetels behaald en
heeft dan nog een overschot van 382,4
stemmen. De SGP heeft een volle zetel
met een overschot van 1170,8 stemmen.
Omdat onze partij het grootste overschot
heeft, krijgt zij de laatste nog te verdelen
zetel en komt dan op twee.
De ChristenUnie was zonder lijstcombinatie ook op drie zetels uit gekomen. Maar
wij hadden geen kans gemaakt op een
tweede zetel. Ga maar na. De kiesdeler
lag ditmaal op 1653 stemmen. Met het
stemmenaantal van de SGP kom je dan
aan iets meer dan anderhalve zetel. Onze
tweede zetel was dan naar de PvdA
gegaan.

moeten doen. In veel grote steden is de
SGP helemaal niet vertegenwoordigd in
de raad. In Apeldoorn halen we met een
eigen lijst zelfs twee zetels. Daar mogen
we dankbaar voor zijn.
C.S.L. Janse

Verdeling SGP-stemmen

DANKBAAR
Die lijstcombinatie met de ChristenUnie is
daarom een goede zaak. Daardoor hebben we nu al acht jaar lang een tweemansfractie. „Twee zijn beter dan een”, zo
lezen we in de Bijbel (Pred. 4:9). En dat
geldt ook hier. Het is een zware taak om
als eenmansfractie in een grote gemeente
te opereren. Leune en voordien Blees
hebben dat jarenlang zo

Bij de gemeenteraadsverkiezingen
stemden 2724 mensen op de SGP.
De verdeling van de stemmen over de
verschillende kandidaten was als volgt:

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.

Kandidaten
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
T. van de Pol jr.
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 sr.
P.A. Bronkhorst
L. van Dijke
J.A. Jochems
G. Bleyenberg
B. Belder

stemmen
2066
120
130
66
33
15
91
15
10
1
15
14
11
8
9
9
8
8
23
7
21
5
4
5
7
23

jongerenactie
verkiezingsdebat
folderen
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De melkkoe staat droog
Het grondbedrijf was tot nog toe een
belangrijke melkkoe van de gemeente.
Grond werd als goedkope landbouwgrond ingekocht en in de vorm van dure
bouwpercelen weer verkocht. Nu er vanwege de economische recessie bijna
niet meer gebouwd wordt, blijft de gemeente echter met de grond zitten. Dat
levert een minder rooskleurig Meerjarenperspectief voor het grondbedrijf, met
grote financiële risico’s. Vanwege deze
risico’s stemde de SGP als enige fractie
niet in met het Meerjarenperspectief.
De afgelopen tien jaar kon er ieder jaar
weer een aantal miljoenen worden overgeheveld van het grondbedrijf naar de algemene reserve van de gemeente. En daar
konden weer leuke dingen van betaald
worden. Helaas werden deze miljoenen
ook nogal eens gebruikt om grote projecten van te betalen. Dat is nu dus over.
In Zuidbroek bijvoorbeeld is veel grond
aangekocht en bouwrijp gemaakt. Nu ontbreken de kopers. Maar er moet wel rente
worden betaald over het geïnvesteerde
vermogen, terwijl we er van uitgingen dat
Zuidbroek de gemeente tien miljoen euro
zou opleveren, lijken we nu af te stevenen
op een verlies van tien miljoen euro. Dat
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leidde tot concrete voorstellen vanuit het
college om te bezuinigen op de ‘aankleding’ van de wijk Zuidbroek: betonstenen
in plaats van gebakken klinkers, geen bruggen maar duikers, geen schanskorven als
afbakening van het groen in de wijk, enz.
Alle luxe is er afgesneden. De SGP heeft
hier met pijn in het hart mee ingestemd.
Hopelijk leiden deze maatregelen tot een
kostenneutrale oplevering van de wijk.
GROTE RISICO’S
Toch heeft de SGP niet ingestemd met
het Meerjarenperspectief van het grondbedrijf. De redenen zijn de grote risico’s,
het gebrek aan inzicht daarin en de afwezigheid van voorstellen om deze risico’s
te verkleinen.
Van de in exploitatie genomen gronden
(waar al ontwikkeld en gebouwd wordt)
worden de risico’s wel concreet beschreven
in het Meerjarenperspectief. Tevens worden
per project concrete maatregelen voorgesteld als het project in het rood dreigt te
eindigen (zoals nu voor Zuidbroek).
Echter, de gemeente heeft ook nog veel
gronden in eigendom, die (nog) niet in
exploitatie zijn genomen. En daarvan
wordt niet inzichtelijk gemaakt over welke
gronden het gaat, wat de waarde ervan

is, hoeveel rente daarvoor jaarlijks moet
worden betaald, enzovoort. Zeker is dat
de betaalde rente ieder jaar bij de boekwaarde wordt ‘opgeplust’, terwijl de feitelijke waarde niet of nauwelijks toeneemt.
Wel wordt aangegeven dat aan het bezit
van deze gronden een risico kleeft van 26
miljoen euro. Dat geeft de SGP op z’n
minst geen goed gevoel.
ONDUIDELIJKHEID
Daarnaast blijkt uit het Meerjarenperspectief dat de financiële reserve van het
grondbedrijf min of meer is uitgeput (minder dan tien miljoen euro). En het college
komt niet met voorstellen om deze reserve weer aan te vullen tot de oorspronkelijke twintig miljoen euro. De SGP zou de
reserve juist willen vergroten naar dertig
miljoen, omdat ook de risico’s fors zijn
toegenomen.
De wethouders zegden weliswaar toe om
volgend jaar meer informatie te verstrekken en te zullen nadenken over maatregelen om de risico’s te verkleinen. Echter,
dat neemt de onduidelijkheid en de risico’s
van dit moment niet weg. Daarom heeft
de SGP een signaal willen afgeven en
heeft niet ingestemd.
Evert Mulder

SGP-fractie staat voor u klaar
Ook in deze raadsperiode wil de SGPfractie vanuit een Bijbels verantwoorde
visie een bijdrage leveren in de Apeldoornse politiek. In ons verkiezingsprogramma is dit op een principiële en
praktische manier uitgewerkt.
De fractie bestaat niet alleen uit de raadsleden Henk van den Berge en Evert Mulder. In de wekelijkse vergaderingen van
de Politieke Markt Apeldoorn (PMA) op
donderdagavond zijn ook David van As,
Nico van den Broek en Jan Kloosterman
actief. Zij mogen wel het woord voeren bij
de bespreking van onderwerpen in de PMA
(soort commissievergaderingen), maar
niet in de gemeenteraadsvergaderingen.
NIEUWE FRACTIEASSISTENT
Recent heeft de fractie besloten de functie van fractieassistent op te splitsen. De
administratie en boekhouding wordt gedaan door de fractiesecretaris in de persoon van Johan Stufken.
De nieuwe fractieassistent Frank van Putten zal zich richten op het politieke werk.
Frank is bestuurslid van de Apeldoornse
SGP-Jongeren. Enkele taken van hem
zijn het meedenken over de inbreng van
de fractie in politieke kwesties, het bijhou-

den van mails die aan de fractie worden
gericht en het agendabeheer van vergaderingen van dorps- en wijkraden en
andere Apeldoornse organisaties.
Behalve bovenstaande personen zijn ook
Gerard ten Voorde, Martijn Stufken en Gerben van den Berge voor de fractie actief.
Zij leveren een belangrijke bijdrage bij de
totstandkoming van ons blad SGPost, terwijl Martijn ook onze website
(apeldoorn.sgp.nl) bijhoudt. Wij allen
hopen de komende jaren voor u klaar te
staan. Dat onze inbreng tot Gods eer en
tot zegen van onze inwoners mag zijn.
VERDELING ONDERWERPEN
Hieronder treft u onze taakverdeling aan.
Als eerste staat steeds het raadslid die
het desbetreffende onderwerp in zijn pakket heeft.
- raadspresidium:
Henk van den Berge (plv. Evert Mulder)
- algemene zaken:
Henk van den Berge en Evert Mulder
- openbare orde en veiligheid:
Henk van den Berge en Jan Kloosterman
- sociale zaken en welzijn:
Henk van den Berge en David van As
- ruimtelijke ontwikkeling:
Evert Mulder en Nico van den Broek

- wonen:
Evert Mulder en Jan Kloosterman
- verkeer en vervoer:
Evert Mulder en Nico van den Broek
- economische zaken:
Henk van den Berge en David van As
- landbouw:
Evert Mulder en Nico van den Broek
- onderwijs:
Henk van den Berge, David van As
(PO) en Jan Kloosterman (VO)
- cultuur:
Henk van den Berge en Jan Kloosterman
- recreatie:
Evert Mulder en Nico van den Broek
- sport:
Evert Mulder en Nico van den Broek
- milieu en landschap:
Evert Mulder en Jan Kloosterman
- financiën:
Henk van den Berge en David van As
- rekenkamercommissie:
David van As
RELATIE ACHTERBAN
De fractie hecht aan een goede relatie
met de achterban. Als u een vraag of een
voorstel heeft, houden we ons aanbevolen. U kunt hiervoor contact opnemen met
de fractie (adres zie colofon op pag. 15).
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SGP-vertegenwoordigers in uw wijk of dorp
De fractie wil de gang van zaken in
de verschillende wijken en dorpen
goed volgen. Hieronder staat wie
welk gebied als aandachtspunt
heeft.
Henk van den Berge:
1.Centrum, 10.De Maten (samen met
Dirk-Jan Wolvers) en 11.Zuid;
Evert Mulder:
2.Sprengen, 12.Ugchelen, 13.Orden,
14.Berg en Bos, 22.Loenen,
23.Hoenderloo en 24.Radio Kootwijk;
David van As:
7.Zevenhuizen-Zuidbroek;
Nico van den Broek:
16.Uddel;
Jan Kloosterman:
4.Welgelegen;
Frank van Putten:
3.De Parken, 5.De Naald en
6.Kerschoten;
Gerard ten Voorde:
8.Osseveld-Woudhuis,
9.Zonnehoeve, 17.Wenum-Wiesel
en 18.Beemte-Broekland;
Johan Stufken:
19.Klarenbeek, 20.Oosterhuizen en
21.Beekbergen-Lieren.

AAN DE TAND
GEVOELD
Frank van Putten (20), student
rechten aan de Vrije Universiteit
in Amsterdam, de kersverse fractieassistent van de SGP-fractie in
Apeldoorn en natuurlijk bestuurslid van de SGP-Jongeren
Apeldoorn. Hoog tijd ’m eens
aan de tand te voelen.
Wat voer je overdag uit?
,,Mijn studie bepaalt het grootste deel van
mijn agenda. Het reilen en zeilen van de
samenleving wordt voor een groot deel
bepaald door het recht. Zeer interessant
om de bronnen en de inhoud van het
recht te bestuderen. Verder is het mooi
om met dat recht op te komen voor de
christelijke minderheid in dit land.”
De mooiste plek van Apeldoorn?
,,De orgelbank van de Grote Kerk.”
Waar erger je je het meest aan in
Apeldoorn?
,,Aan die nimmer slinkende files op de
ring tijdens de spits.”
Apeldoorn moet fors bezuinigen. Waar
kan het mes in?
,,Omnisport is een geldslurper, de
Triënnale ook. Bij Zuidbroek kan de ”gouden rand” van dure bruggetjes en
pleintjes er wel af. Verder kan de
gemeente haar ambtenaren en het
personeel in de Groenvoorziening
wellicht wat efficiënter laten werken.”
Biedt Apeldoorn voldoende voor
jongeren?
,,Zeker. Apeldoorn heeft tal van
recreatiemogelijkheden, op sportgebied is er van alles, voor kunst
en cultuur is er genoeg aanbod.
Een hbo-instelling zou mooi zijn.
Dat zou jongeren nog meer bieden
in Apeldoorn.”
Hobby’s?
,,Lezen blijft nuttig. En het politieke
bedrijf in de gaten houden.”
Favoriete kledingmerk?
,,Alsof ik daar een top drie van heb.”
Top 3 van websites?
,,www.nos.nl, www.tweedekamer.nl/
vergaderingen en www.elinevanbochove.hyves.nl. Tsja…”
Wat is het beste advies wat je ooit
hebt gekregen?
,,Blijft u aan de lijn, u wordt zo
spoedig mogelijk geholpen…”

Frank
van Putten
Politiek is toch veel te saai voor jongeren?!
,,Onzin. Saai betekent weinig levendig.
Als je de politiek íets niet kunt verwijten,
is dat er weinig leven in zit. We moeten
ongeveer elk jaar naar de stembus. Gemeenteraad, Provinciale Staten, Tweede
Kamer en Waterschappen. Kijk eens wat
een levendigheid daarna op gang komt.”
Waarom SGP?
,,Het politieke bedrijf boeit mij ontzettend.
Verder is het mooi om vanuit je eigen geloofsovertuiging politiek actief te zijn. Om
met de fractie een Bijbels, een christelijk
geluid in de gemeente te laten horen.”
Wat mist de SGP?
,,De SGP mist een goed imago. Mensen
noemen SGP en ‘zwarte kousen’ soms in
één adem. Om nog maar niet te spraken
van vergelijkingen met de fundamentalistische islam. De SGP moet er echt keihard

,,Blijft u aan de lijn…”

aan werken om dat imago weg te
werken.”
Wat zou je als eerste doen als je
burgemeester was?
,,Henk van den Berge en Evert
Mulder tot het college laten toetreden. De burgemeester kan dat
natuurlijk niet, maar ’t zou wel een
aanwinst zijn.”
Rutte zoekt nog wat ministers. Op welk ministerie zou je de scepter willen zwaaien?
,,Lastig. Justitie of Binnenlandse Zaken
zouden mijn voorkeur hebben. Zeker op
het terrein van Justitie kan het heel wat
christelijker.”
Voor welke politicus heb je veel bewondering?
,,Piet Hein Donner. Fascinerend hoe die
man opereert in de politieke arena.
Intelligent, laat zich echt niet van de wijs
brengen en hij heeft een prachtige dosis
humor.”
Rutte of Cohen?
,,Beide zullen mijn stem niet snel krijgen.
Cohen zeker niet. Als man met Joodse
wortels wil hij gerust moskeeën opbouwen en christelijke scholen afbreken. En
Rutte is, terecht, kritischer richting
Europa.”
Van der Vlies of Van der Staaij?
,,Beide zijn zeer nauwgezet, kunnen scherp debatteren en hebben
gezonde dosis humor. Als ik echt
moet kiezen: Van der Staaij. Hij
doet het wat gesmeerder in het
debat. Maar dat neemt niet weg dat
ik zeer veel bewondering heb voor
‘onze’ Bas.
Geert Wilders een optie?
,,De SGP is beter. Maar Wilders
heeft af en toe aardige punten.
Soms is hij te kortzichtig en nogal
eens generaliseert hij. Maar we zullen hem nodig hebben in het
geven van tegengas tegen links."
Waar zou je een meditatie in De
Banier mee vullen?
,,Als je me niet direct vraagt er ook
echt een te schrijven, dan zou het
een meditatie kunnen worden over
het leven van een christen als een
roepende in de woestijn of over de
christelijke gemeenschap als een
stad op een berg. Boeiende
thema’s.”
Gerard ten Voorde
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Financiële verantwoording moet beter
Ruim 400 pagina’s, een kilo papier, valt
op de vloermat. Nieuwsgierig maak ik
de envelop open: ”Jaarstukken 2009”
staat er als titel boven, met als ondertitel Jaarrekening en jaarverslag.
Ik blader het pak papier door. Heel veel
cijfers. En nog veel meer tekst. Apeldoorn
is groot. Een balanstotaal van 947 miljoen
euro, bijna 1 miljard. Aan baten en lasten
gaat er meer dan een half miljard om.
1600 ambtenaren zijn hiermee bezig.
Gelukkig lees ik in de inleiding dat het
jaar is afgesloten met een voordelig resultaat van zo’n 6 miljoen euro. Dat stelt mij
aanvankelijk gerust. De crisis heeft kennelijk nog geen grote onverwachte verliezen voor Apeldoorn opgeleverd.
Ik blader verder in het omvangrijke boekwerk. Dan wordt het al snel taaie kost.
Begrotingscijfers, realisatie, analyses van
afwijkingen. Er zijn wel degelijk zorgpunten. De economische crisis heeft gevolgen voor onze gemeente. De werkloosheid stijgt snel. De resultaten van het
grondbedrijf vallen ernstig tegen. De toekomst is met vele onzekerheden vervuld.
In vakjargon geduid: Het risicoprofiel
binnen complexen van het grondbedrijf is
toegenomen, er is een zorgelijke en risicovolle situatie ontstaan. De reserves zijn
sterk afgenomen.
Apeldoorn staat voor grote uitdagingen,
zoals dat positief geformuleerd heet. 30
miljoen euro bezuinigen op de jaarbegro-

ting is veel geld. Dat vraagt heel kritisch
kijken naar cijfers, programma’s, begrotingen, risico’s en naar het weerstandsvermogen van onze gemeente.
HOOFDLIJNEN
Als kleine SGP-fractie moeten we ons op
de hoofdlijnen richten. Daar ligt meestal
ook onze kracht. Voor veel detailvragen is
geen tijd. Maar bij de zoektocht naar de
hoofdlijnen wreekt zich het probleem van
de 400 pagina’s. Hoe krijgt onze fractie
de belangrijkste zaken in beeld?
Voor de meeste politieke partijen is dat
jaarlijks een worsteling. In de jaarstukken
is heel veel informatie te vinden. 85
procent van de mensen voelt zich thuis
en gelukkig in Apeldoorn. 40 procent doet
mee aan vrijwilligerswerk, dat is hoger
dan het landelijk gemiddelde. Maar de
inwoners van Apeldoorn zijn minder te
spreken over het beheer van de openbare
ruimte en de verloedering in de binnenstad. Daar is geld voor nodig.
Verderop lees ik dat onze gemeente over
224 miljoen euro aan eigen vermogen
beschikt. Gemiddeld per inwoner van
Apeldoorn hebben we zo’n 1500 euro in
onze gemeentelijke spaarpot. Dat valt mij
weer niet tegen. Toch blijkt dit geld bijna
allemaal al bestemd te zijn. Het duizelt
van de vele bestemmingsreserves. Voor
bedrijfsvoering, huisvuil, kanaaloevers,
fietsdoorstroomas, etc.
Een grote post die mij de wenkbrauwen

doet fronsen: Kapitaallasten
Omnisportcentrum ruim 32 miljoen euro.
De SGP heeft van meet af aan niets in
deze sporttempel gezien. En het kost nog
heel veel geld ook. We moeten kritische
kanttekeningen blijven plaatsen.
EEN FRISSE START
De gemeente Apeldoorn heeft dit jaar een
nieuwe accountant,
PricewaterhouseCoopers. Die heeft voor
het eerst het Jaarverslag gecontroleerd
en een rapport van bevindingen uitgebracht aan de gemeenteraad. Het rapport
heet ”Een frisse start”.
Een verademing om te lezen dat de
accountant op 1 A4-tje de belangrijkste
boodschappen weet samen te vatten.
Apeldoorn krijgt huiswerk mee. De leesbaarheid, het inzicht en de transparantie
van de Jaarrekening en het jaarverslag
moeten beter. Juist in een tijd van forse
bezuinigingen moeten resultaten en de
inzet en ontwikkeling van reserves helder
zijn. Het college heeft toegezegd hieraan
te zullen werken.
De wijze prediker schrijft: Het geld verantwoordt alles. De verantwoording door
Apeldoorn kan en moet beter. In bezuinigingstijd wenst de SGP het college veel
daadkracht en wijsheid toe in het maken
van Bijbels verantwoorde keuzes.
David van As

Bezuinigen op onderhoud wegen loont niet
Als SGP-fractie waren we een roepende in de woestijn als we vroegen om
extra geld voor onderhoud van wegen.
Het college, gesteund door een meerderheid van de raad, bezuinigde hier
de afgelopen jaren fors op. Dat komt
ons nu duur te staan. In veel gevallen
kunnen we niet meer volstaan met
gaten vullen of een nieuwe toplaag,
maar is een complete reconstructie
nodig. En dat kost heel wat meer dan
fatsoenlijk onderhoud.
Al jaren geven we minder aan onderhoud
van wegen uit dan eigenlijk nodig is. Voor
meer geld kreeg de verkeerswethouder
de handen niet op elkaar in het college,
en wij, als SGP-fractie, niet in de raad.
De onderhoudstoestand van de wegen
sukkelde langzaam maar zeker achteruit.
Nu, na twee strenge winters, worden de
gevolgen pijnlijk zichtbaar. Veel gaten,
grote gaten, diepe gaten. ,,Oost-

Europese toestanden”, noemde SGPfractielid Nico van den Broek het in de
PMA. De SGP-jongeren vroegen er door
hun actie aandacht voor tijdens de verkiezingscampagne. Ook de Stentor liet
iedereen aan het woord die er z’n afschuw
over wilde uitspreken.
De verkeerswethouder luidt daarom nu
voor de tweede keer de noodklok. Vorig
jaar kwam hij al met een notitie waarin
stond dat er voor 10 miljoen euro aan
achterstallig onderhoud was. Bij de
behandeling van de meerjarenbegroting
stelde de raad voor één jaar 1,5 miljoen
beschikbaar.
Nu blijkt het achterstallig onderhoud te
zijn opgelopen tot 16,8 miljoen. De ambtenaren becijferden dat er, na het wegwerken van deze achterstand, 0,6 miljoen
per jaar extra nodig is voor regulier
onderhoud, om nieuwe achterstand te
voorkomen. Dat wordt in het najaar inderdaad een lastige afweging, als besluiten moeten worden genomen over

de bezuinigingen voor de komende jaren.
Ook voor de SGP.
Een goed voorbeeld van wat achterstallig
onderhoud teweegbrengt, is de
Arnhemseweg. De weg werd de laatste
jaren ieder jaar weer opgelapt, maar
kreeg geen nieuwe toplaag. Nu, na de
afgelopen winter, wordt geconcludeerd
dat alleen een nieuwe toplaag niet meer
volstaat, maar dat de hele weg eruit
moet. Dat kost al met al bijna 2 miljoen.
Daarvoor is dus niet alleen het hele
‘extra’ budget van 1,5 miljoen nodig,
maar moet tevens een voorschot worden
genomen op het onderhoudsbudget van
volgend jaar.
Met het oog op de Arnhemseweg heeft
de SGP daar uiteraard van harte mee
ingestemd (het stond nota bene in ons
verkiezingsprogramma). Maar met het oog
op al die andere wegen, die er voorlopig
slecht bij blijven liggen, gaat dat toch wel
met pijn in het hart.
Evert Mulder
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Dorpsvisie Beekbergen omgezet naar structuurvisie
Het is al weer bijna twee jaar geleden
dat de dorpsvisie voor Beekbergen en
Lieren werd vastgesteld. Daarin werd
aangegeven dat er ongeveer 400
woningen bij zouden moeten komen in
de periode tot 2020. Toch wordt er nog
niet gebouwd en kan er ook nog niet
worden gebouwd. Daarvoor is een
bestemmingsplan nodig. En om dat te
kunnen vaststellen, is er weer een
structuurvisie nodig. Die is er nu. Op
naar de volgende stap.
Een structuurvisie is een nieuw instrument in het kader van de nieuwe Wet op
de ruimtelijke ontwikkeling. Het is een
document waarin in globale termen wordt
aangegeven welke veranderingen mogelijk, of zelfs wenselijk zijn in een bepaald
gebied. Het geeft richtingen aan. Het is
veel minder concreet dan een bestemmingsplan, waarin op de vierkante meter
staat aangegeven wat er wel en wat er
niet mag. Eigenlijk blijkt een structuurvisie
niet zo heel veel meer te zijn dan een
dorpsvisie, behalve dan dat het een formele, juridische status heeft.
Dat bleek ook wel bij de behandeling van
de structuurvisie voor Beekbergen en
Lieren. Het was gewoon de al vastgestel-
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de dorpsvisie, met een iets aangepaste
inleiding, en een toegevoegd hoofdstuk.
En in dat toegevoegde hoofdstuk wordt
aangegeven hoe de realisatie van het
plan in de praktijk vorm kan en moet krij-

gen. Veel van de aangewezen woningbouwlocaties in Beekbergen en Lieren
zijn namelijk lastig te ontwikkelen, bijvoorbeeld vanwege milieuhindercirkels van
agrarische bedrijven in de buurt, of vanwege hoogspanningsleidingen. Dat maakt
het al lastig om relatief dure, vrijstaande
huizen te realiseren. Het maakt het vrijwel

onmogelijk om goedkope huur- of koopwoningen te realiseren, waar een grote
vraag naar is.
Het toegevoegde hoofdstuk in de structuurvisie biedt de mogelijkheid om van
ontwikkelaars die geen goedkope woningen kunnen of willen realiseren, een
financiële bijdrage te vragen (bijvoorbeeld
10.000 euro per te bouwen woning), die
dan weer kan worden ingezet om op een
andere plek wel goedkope woningen te
realiseren.
Deze toevoeging kwam helemaal tegemoet aan de zorgpunten die wij, als SGPfractie, al naar voren brachten bij de
bespreking van de dorpsvisie. Wij vroegen ons toen al hardop af hoe we als
gemeente moesten bereiken dat er goedkope huizen gebouwd zouden worden,
terwijl we zelf geen grond in eigendom
hadden en dus niet veel konden sturen.
De nieuwe structuurvisie gaat daarvoor
nu het instrumentarium leveren.
Wij hebben daarom van harte ingestemd
met de visie en hopen dat het eerste, op
deze visie gebaseerde bestemmingsplan
inderdaad volgend jaar kan worden vastgesteld. Dan kan er eindelijk echt worden
gebouwd.
Evert Mulder

Sprengen en beken in Apeldoorn
Apeldoorn is een stad met sprengen
en beken. Zo staan we in Nederland
bekend. Het ontstaan van Apeldoorn
heeft zelfs alles te maken met de
waterhuishouding van de sprengen en
de beken. Op diverse plaatsen in
Apeldoorn worden ze weer boven de
grond gehaald en krijgen ze een functie voor de afvoer van regenwater.
Al in de 16e eeuw werden sprengen gegraven op de flanken van de Veluwe. Dit
deed men omdat er water nodig was voor
de koren- en oliemolens. Ook de papierindustrie maakte gebruik van het kwalitatief
goede grondwater. In de loop van de tijd
werd er echter steeds meer afvalwater in
de sprengen en beken geloosd. Doordat
het water stonk, werd een deel van de
sprengen vanaf de dertiger jaren grotendeels ondergronds gebracht of gedempt.
Samen met het Waterschap Veluwe werkt
de gemeente Apeldoorn nu aan het herstel van het sprengen- en bekensysteem,
met name om het weer een functie te
geven in de afvoer van regenwater. In het
Waterplan van de gemeente is beschreven hoe dit in verschillende fasen gerealiseerd zal gaan worden. Volgens dit plan
worden veertien sprengen en beken in
Apeldoorn hersteld, met een totale lengte
van veertig kilometer.
EENDRACHTSPRENG
Eén van de sprengen die op dit moment
weer boven de grond wordt gehaald, is de
Eendrachtspreng, die vanuit Ugchelen
langs de Ugchelseweg stroomt en voorbij

gemeente wil dan de sprengkoppen weer
in ere herstellen en het bosgebied openbaar toegankelijk maken voor de inwoners van Ugchelen.
Dit is voor de SGP een aanvaardbare
vorm van win-win-strategie, waarbij de
gemeente iets kan realiseren zonder dat
het geld kost. Het Waterschap betaalt

In de bossen en door de tuinen van Paleis het Loo stroomt de Koningsbeek richting
de rioolwaterzuivering. Deze beek zal gerenoveerd worden.
Foto:GtV
mee aan het terugbrengen van de spreng
in het straatbeeld en het aanleggen van
een bijzondere plek op de oude molenplaats aan de Ugchelse weg, tegenover
de Hattemseweg. Ook daar ontstaat een
De Eendrachtspreng in
Ugchelen is één
van de sprengen
die op dit moment
weer boven de
grond wordt
gehaald.
Foto: GtV

de Eendrachtstraat uitmondt in de Grift.
De sprengkoppen liggen tegen het dorpshart van Ugchelen aan, in een bosgebied
dat nu nog eigendom is van Van Norel
Hallenbouw aan de Laan van Westenenk.
Met dit bedrijf is overeengekomen dat zij
een klein deel van het bos mogen kappen, om het bedrijventerrein uit te breiden
en in ruil daarvoor de rest van het bosgebied overdragen aan de gemeente. De

de twee laatstgenoemde wegen loopt de
Koningsbeek door een groenstrook, achter de Jacobus Fruytier SG. Uiteindelijk
komt de Koningsbeek bij de Rioolwaterzuivering uit in de Grift.
De Koningsbeek moet het karakter krijgen
van een landelijke beek. Dat betekent dat
de beekzone minimaal vijftig meter breed

parkje, waar het straks goed toeven is.
KONINGSBEEK
Een andere beek die de komende periode
gerenoveerd zal worden, is de Koningsbeek. De beek ontspringt in de bossen van
Paleis het Loo en stroomt door de tuinen
van het paleis. Vanuit de paleistuinen kruist
het beekdal de Zwolseweg, de Kostverloren en de Stadhoudersmolenlaan. Tussen

wordt. De beek overbrugt een hoogteverschil van 12,5 meter vanaf de hoogste
sprengkop tot de plaats waar ze uitstroom
in de Grift. De directe omgeving van de
beek is bedoeld om te wandelen, te fietsen en om honden uit te laten. Ook is het
de bedoeling dat kinderen straks in de
beek kunnen spelen. Een belangrijke doelstelling is om zoveel mogelijk hemelwater
uit de directe omgeving af te koppelen van
het riool en in de beek te laten stromen.
Het beekdal van de Koningsbeek is een
verbindende schakel tussen het griftsysteem en de Veluwe. Door de beplanting
langs de beek aan te vullen wordt een betere uitwisseling van plant- en diersoorten
mogelijk. De steile oevers aan de noordkant bieden een broedplaats voor de ijsvogel.
Behalve de cultuurhistorische verrijking
biedt de renovatie zo ook een ecologische meerwaarde. De plannen zijn ambitieus maar wel de moeite waard. Politiek
gezien blijft het de vraag of in tijden van
bezuinigingen dergelijke projecten niet uitgesteld zouden moeten worden. Uiteraard
zullen we dit als fractie in onze overwegingen meenemen op de besluit- en
bezinningsmomenten die in de PMA zullen volgen.
Jan Kloosterman
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Regieplan binnenstad vastgesteld
Er is lang en hard gewerkt aan het plan
voor de ontwikkeling van de Apeldoornse binnenstad voor de komende tien
tot vijftien jaar. Het is een open en transparant proces geweest, waarbij iedereen z’n inbreng kon leveren. Een raadswerkgroep hield het proces in de gaten
en zag erop toe dat het plan nog net
voor de verkiezingen werd vastgesteld.
Het plan gaat voornamelijk over winkelen,
wonen en over de afwikkeling van het
verkeer van, naar en door de binnenstad.
Het is een regieplan geworden, omdat de
gemeente niet zelf kan en wil investeren.
De gemeente voert slechts de regie. Het
plan geeft dus aan welke ruimte anderen
krijgen om te slopen en te bouwen.
Daarom is het van des te meer belang
dat het plan goed in elkaar steekt en
samenhang vertoont. Naderhand bijsturen
zal niet eenvoudig zijn.
De SGP-fractie kan zich vinden in de grote
lijnen die zijn uitgezet. We hebben daarom
uiteindelijk vóór gestemd. Toch hebben
we ook onze kritiekpunten en die hebben
we ook duidelijk naar voren gebracht:
• We vinden het plan te ambitieus. We
vragen ons af of de toevoeging van
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15.000 m2 winkeloppervlak en 1000
parkeerplaatsen in twee garages niet
teveel van het goede is. Wij denken dat
10.000 m2 en één garage voldoende
zouden moeten zijn.
• Ook de toevoeging van 7500 m2 aan
vrijetijdsvoorzieningen gaat ons te ver,
met name grote ‘trekkers’ als een grotere bioscoop, een casino en een disco
zien wij liever niet in de binnenstad van
Apeldoorn. Extra daghoreca en een
stadshotel zijn prima.
• We zijn groot voorstander van terugdringing van doorgaand autoverkeer
door de binnenstad. Doorgaand fietsverkeer willen we echter niet belemmeren, zeker niet op de route Hofstraat –
Kanaalstraat. En de gratis fietsenstallingen moeten blijven.
We hebben geen amendementen ingediend, omdat in de discussie tijdens de
politieke markt al duidelijk was dat daarvoor geen meerderheid te vinden was.
We zullen bij de verdere uitwerking (in
bestemmingsplannen) alsnog een poging
doen om op deze punten bij te sturen.
Evert Mulder

Nieuwe SGP-reis gaat
naar Brussel en Parijs
Het SGP-reisje is inmiddels een jaarlijks gebruik geworden. Dit jaar gaat de
tocht naar Brussel en Parijs. Geef u op!
Vorig jaar zijn we met een luxe touringcar
naar Straatsburg en Genève geweest.
Dit jaar willen wij u, namens het bestuur,
uitnodigen voor de elfde SGP-trip. We
hebben er dit jaar eens extra aandacht
aan gegeven. Het is de bedoeling dat we
D.V. 15, 16 en 17 september een bezoek
brengen aan het Europees Parlement te
Brussel. Daarna gaan we naar de Franse
hoofdstad Parijs.
Er kwam tijdens onze vorige reis de
vraag of dat ook mogelijk was. Uiteraard
hebben we zelf al iets wat gezellig en
betaalbaar is uitgestippeld. Maar wij nodigen u graag uit om ons bij de verdere
invulling van het programma te helpen
met uw ideeën en wensen, zodat we
weer kunnen proberen het iedereen naar
de zin te maken.
U zult begrijpen dat het een en ander
alleen mogelijk is bij voldoende belangstelling. Hopelijk gaat u mee. U kunt zich
opgeven bij Tom van de Pol, Cereslaan 8,
7322 JR Apeldoorn, tel 055-3667686 en
rthvdpol@hotmail.com.

Gefaseerde ontwikkeling Apeldoorn-Zuid
De gemeenteraad heeft besloten om
het regionale bedrijventerrein
Apeldoorn-Zuid in fasen te ontwikkelen. Vooralsnog is alleen groen licht
gegeven voor fase 1, de Biezematen.
Fase 2 en 3 (in de Beekbergse Broek)
volgen later als er dan nog steeds voldoende vraag is naar bedrijventerreinen. De SGP-fractie is hier content
mee.
Over de ontwikkeling van een regionaal
bedrijventerrein heeft de SGP steeds
gezegd dat dat nodig zal zijn, al was het
maar om bedrijven uit de stad (de
Kanaalzone) te kunnen verplaatsen naar
buiten de stad. De Beekbergse Broek
vonden wij echter geen geschikte locatie
hiervoor. Vanwege de overheersende
zuidwesten wind zou dat tot overlast
(geluid, stof en stank) kunnen leiden voor
de inwoners van De Maten, aan de andere kant van de A1.
Met de andere locatie, de Biezematen,
konden wij wel instemmen. Door een
meerderheid van de raad is echter twee
jaar geleden besloten dat het bedrijventerrein zou komen in Biezematen én
Beekbergse Broek.

COLOFON

MILIEUEFFECTRAPPORTAGE
Door de gemeente is nu een milieueffectrapportage opgesteld om de effecten op
de omgeving en het milieu inzichtelijk te
maken. Hierbij is tevens gezocht naar
mogelijkheden om de overlast zoveel
mogelijk te beperken of te compenseren.
Hieruit is naar voren gekomen dat:
- bedrijven van de zwaarste categorie
(5.2) niet inpasbaar zijn (teveel overlast);
- Biezematen minder overlast / milieuschade veroorzaakt dan Beekbergse
Broek;
- Beekbergse Broek niet te dicht bij De
Maten moet worden ontwikkeld;
- beide gebieden goed moeten worden
ingepast in het landschap (met veel
groen);
- bedrijven in de zwaardere categorieën
in het midden moeten worden ge-

plaatst om overlast voor de omgeving
zoveel mogelijk in te perken;
- de ontsluiting moet plaatshebben over
nieuwe wegen, die niet aansluiten op
bestaande wegen in het gebied
(waardoor sluipverkeer wordt voorkomen).
De SGP vindt dat de milieueffectrapportage objectief is geschreven en dat de
milieueffecten helder in beeld zijn
gebracht.

Het grote voordeel van de voorgestelde
fasering is echter dat er een kans bestaat
dat de Beekbergse Broek niet bebouwd
hoeft te worden. Als de Biezematen bijna
vol is, wordt namelijk opnieuw bekeken of
ontwikkeling van de Beekbergse Broek
wel nodig is, gelet op de vraag.
Voorspellingen op dit moment laten zien
dat de vraag naar bedrijventerreinen de
komende twintig jaar zal gaan afnemen
en mogelijk zelfs op 0 zal uitkomen.

Als bedrijventerrein de
Ecofactorij, waar
ondermeer Reesink
zit, vol is, dan kunnen
nieuwe bedrijven zich
vestigen op het aangrenzende toekomstige bedrijventerrein
Biezematen.
Foto: MS

ONTWIKKELING EN FASERING
Het college komt met een voorstel om het
regionale bedrijventerrein gefaseerd te
ontwikkelen. In eerste instantie alleen
Biezematen, onder de naam Ecofactorij II
(omdat het daar tegenaan ligt). Daarna
Beekbergse Broek, in twee gedeelten:
eerst het noordelijke deel, daarna het zuidelijke.
De SGP-fractie heeft met dit voorstel
ingestemd, ook al kan er daardoor niet
tegemoet worden gekomen aan één van
onze wensen. We hadden namelijk
gevraagd om alle bedrijven uit de
zwaardere categorieën te concentreren in
Biezematen (omdat vanwege de wind de
overlast voor inwoners van De Maten
daar minder zal zijn). Dit lukt nu niet,
omdat er ook in de tweede en derde fase
ruimte moet zijn voor bedrijven in de
zwaardere categorieën.

POLITIEKE BESLUITVORMING
Uiteindelijk hebben alle fracties op twee
na ingestemd met de uitwerkte plannen
van het college. Gemeentebelangen en
D66 stemden niet in omdat ze beide
gebieden niet bebouwd willen hebben. Ze
konden (of wilden) echter geen antwoord
geven op onze vraag waar ze grote (chemische) bedrijven liever hebben: in de
stad (Kanaalzone) of in de Beekbergse
Broek. Zoals gezegd, heeft de SGP wel
ingestemd, en wel omdat:
- we verantwoordelijkheid nemen voor de
aanleg van voldoende bedrijventerrein;
- voor een zodanige inpassing wordt
gekozen dat de milieueffecten beperkt
blijven;
- er door de fasering een kans bestaat dat
de Beekbergse Broek niet wordt ingevuld.
Evert Mulder

GRATIS UITGAVE SGPOST
SGPost is de nieuwsbrief van de
SGP-fractie in Apeldoorn die drie
keer per jaar verschijnt. Als u deze
gratis uitgave ook wilt ontvangen,
kunt u contact opnemen met het
fractiesecretariaat.

SGP-FRACTIE APELDOORN
Henk van den Berge:
055 - 542 74 75
Evert Mulder:
055 - 541 95 65
FRACTIEASSISTENT
Frank van Putten:
sgp.fractieass@apeldoorn.nl

FRACTIESECRETARIAAT
Johan Stufken
Notaris Feithpad 33
7361 GV Beekbergen
055 - 506 35 94
Giro 9597523
tnv. SGP-fractie Apeldoorn

REDACTIE
Gerard ten Voorde en anderen

ADVERTENTIES
Gerben van den Berge: 055 - 542 84 49

apeldoorn.sgp.nl
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