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De bezuinigingen stapelen zich op. 
Rijk én gemeente snijden en snoeien, 
knippen en korten. De burger krijgt de 
rekening gepresenteerd. ,,Diaconieën 
moeten alert zijn. Meer mensen komen 
in financiële problemen”, waarschu-
wen de SGP-raadsleden Henk van den 
Berge en Evert Mulder. ,,Juist nu.”

De raadzaal van het stadhuis is bomvol, 
de publieke tribune puilt uit. Honderden 
burgers laten hun stem horen tijdens een 
hoorzitting over de bezuinigingen in 
Apeldoorn.
,,Sport moet voor iedereen blijven”, roept 
A. F. de Vries van de sportraad VSA. Een 
luid gejoel stijgt op. Zijn supporters zijn er 
niet gerust op. Trouwe bezoekers van de 
zwembaden –met badmuts– voelen nat-

tigheid. De bezuinigingen beginnen nu 
echt te knijpen. Een week later moet de 
raad een knoop doorhakken over een col-
legevoorstel om –in deze ronde– 54 mil-
joen euro te bezuinigingen door onver-
koopbare woningbouwprojecten en bedrij-
venterreinen. De SGP probeert de plan-
nen creatief en constructief bij te sturen.

,,Belangrijk bij het invullen van de bezuini-
gingen zijn Bijbelse inzettingen zoals het 
oog hebben voor de zwakkeren. 
Daarnaast is van belang dat de overheid 
een goed rentmeester moet zijn: solide, 
sober, zorgvuldig, eerlijk en rechtvaardig”, 
stelt Van den Berge.

Lastig, weer een bezuinigingsronde?
Mulder: ,,Inderdaad. De bezuinigingen 

gaan meer pijn doen. Het treft de burger 
steeds sterker.”
Van den Berge: ,,Dit is nu de derde ronde. 
Iedereen vond de eerste al ingrijpend. 
Maar het knijpt nu écht. Het is net een 
sinaasappel die je aan het uitpersen bent.” 

Hoe beoordeelt de SGP het bezuinigings-
voorstel van het college?
Van den Berge: ,,We waren daar niet 
bepaald positief over. Vooral op sociaal 
beleid en onderhoud openbare ruimte 
werd echt teveel bezuinigd. Of neem 
CODA, met een museum- en een biblio-
theekdeel. Een raadsmeerderheid wilde 
niet schrappen bij de bibliotheken, maar 
bij het museum. Het college kiest echter 
vóór het museum. Jammer, de bibliotheek 
is voor de burger veel belangrijker. Een 
ander voorbeeld is Orpheus. De schouw-
burg zou zelfs een paar jaar 900.000 euro 
extra krijgen.”
Mulder: ,,We hebben met moties en 
amendementen geprobeerd dergelijke 
plannen bij te sturen.”

Welk cijfer geven jullie het collegevoor-
stel?
Van den Berge: ,,Een 5,5. Door voorstel-
len van onze fractie –en van andere– is 
het voor ons een 6 tot 6,5 geworden.”
Mulder: ,,Inderdaad, een 6,5.”

Waar heeft de SGP zich sterk voor 
gemaakt?
Van den Berge: ,,Een beter sociaal beleid. 
Ook wilden wij bijvoorbeeld minder bezui-
nigen op onderwijs, terwijl wij tegen de 
extra subsidie voor Orpheus waren.” 
Mulder: ,,Wij wilden ook minder bezuini-
gen op de dorps- en wijkraden. Het colle-
ge legt meer verantwoordelijkheden op 
hun bordje, maar schroeft de steun met 

Diaconieën moeten alert zijn vanwege bezuinigingen 

Apeldoorn moest dit jaar voor de derde 
keer in korte tijd ingrijpend bezuinigen. 

De eerste ronde was in het voorjaar van 
2010. Toen ging het om een bedrag van 
17 miljoen euro. De nadruk lag hier vooral 
op een inkrimping van het ambtelijk appa-
raat. Vorig jaar kwam daar een bezuini-
ging bovenop van 21 miljoen euro. Deze 
is door de raad ingevuld door met name 
een kerntakendiscussie.  Bij elkaar opge-
teld ging het dus om een bezuiniging van 
38 miljoen euro.
Daar kwam dit jaar nog een derde ronde 
bij vanwege het enorme (eenmalige) 

tekort bij het grondbedrijf van 123 miljoen 
euro. Na de zomer presenteerde het col-
lege zijn bezuinigingsvoorstel. De discus-
sie daarover met de raad werd vorige 
maand afgerond. 
Het college had een ingewikkeld bezuini-
gingspakket. Allereerst werd het bedrag 
van 123 miljoen verminderd door het 
schrappen van allerlei projecten zoals bij-
voorbeeld het multifunctioneel centrum 
Anklaar, een fietsdoorstroomas en het 
slechts gedeeltelijk ondergronds brengen 
van de hoogspanningslijnen in Zuid. 
Daarnaast werd geld uit verschillende 
spaarpotjes gehaald. In totaal leverde dit 

een bedrag van 69 miljoen euro op. 
Hierdoor werd het tekort van 123 miljoen 
teruggebracht tot 54 miljoen euro. Door 
dit bedrag om te zetten in een 10-jarige 
lening en door nog wat andere noodzake-
lijke uitgaven moest er uiteindelijk voor 
een bedrag van structureel 9 miljoen euro 
een oplossing worden gevonden.

Als oplossing stelde het college het vol-
gende voor: 
1. de voor 2012 geldende tijdelijke ozb-
 verhoging van 10 procent  wordt 
 structureel gemaakt (3 miljoen euro);
2. de kosten van kwijtschelding van de 

Apeldoorn moet broekriem nog verder aanhalen

Op sport wordt veel bezuinigd. Dat geldt ook voor de zwembaden.         Foto: GtV
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20 procent terug. Dus meer taken, voor 
minder geld. Een verkeerd signaal, vin-
den wij. De SGP heeft een amendement 
ingediend om de bezuiniging te halveren. 
We kwamen een paar stemmen te kort 
voor een meerderheid. Helaas.”

Een potje van 92.000 euro voor topsport-
evenementen blijft, een potje van 36.000 
euro voor vrijwilligerswerk is gehalveerd.
Mulder: ,,We hebben van harte tegen het 
potje voor sportevenementen gestemd.” 
Van den Berge: ,,SGP kiest liever voor 
vrijwilligers. Die 36.000 euro is een schijn-
tje op de totale begroting. Maar wel héél 
belangrijk als kleine blijk van waardering 
voor de grote inzet van vrijwilligers. We 
kregen daar geen meerderheid voor. 
Jammer.”

In hoeverre neemt de kwaliteit van de 
lokale samenleving af door deze enorme 
bezuinigingen?
Mulder:  ,,De kwaliteit gaat er niet op 
vooruit. Neem groen en wegen bijvoor-
beeld. De raad heeft 1 miljoen euro extra 
uitgetrokken voor wegenonderhoud, ter-
wijl er eigenlijk 12 miljoen nodig is. We 
hebben er minder moeite mee dat sport 
en cultuur twee derde moeten inleveren. 
We gunnen ieder zijn sport, maar de 
overheid hoeft geen hobby’s van burgers 
te financieren.”
Van den Berge: ,,Apeldoorn scoorde een 
8 op sociaal beleid. Door de bezuinigin-
gen zakken we volgens het college naar 
een 6,5. De SGP maakt zich voortdurend 
hard voor de minima, ook door andere 
fracties te prikkelen. Mede daardoor is de 
score uiteindelijk opgekrikt naar een 7. 
Gelukkig, want juist deze groep dreigt in de 
problemen te komen. De raad heeft 
unaniem een mede door ons ingediend 

amendement gesteund om nu geen half 
miljoen euro te bezuinigen op het minima-
beleid.”

Zijn er ook nog lichtpuntjes?
Mulder: ,,De afvalstoffenheffing is slechts 
beperkt verhoogd en de extra subsidie 
voor Orpheus is gehalveerd, al is dat 
altijd nog een heel bedrag.”
Van den Berge: ,,De onroerend zaakbe-
lasting is niet verhoogd, dat is positief.”

Wat merkt de burger van de bezuinigin-
gen?
Van den Berge: ,,De burger wordt gecon-
fronteerd met een stapeling aan bezuini-
gingen. Van Rijk én gemeente.”
Mulder: ,,De overheid moet voor een vang-
net zorgen voor burgers die in financiële 
problemen terechtkomen. We hopen dat 
het vangnet voor de minima voldoende is.”
Van den Berge: ,,Boekengeld, schoolgeld, 
de btw… alles wordt duurder. De financiële 
situatie kan daardoor zorgelijk worden. 
Diaconieën doen er goed aan juist nu alert 
te zijn. Kunnen gezinnen nog rondkomen?”

Een oproep aan diaconieën?
Mulder: ,,Inderdaad. Financiële zorgen 
zijn aan de buitenkant niet altijd zichtbaar, 
maar zijn er soms wel degelijk. Alertheid 
is nodig.”
Van den Berge: ,,In Apeldoorn maakt 10 
procent van de bevolking gebruik van een 
minimaregeling. Burgers krijgen het finan-
cieel zwaarder. Achter veel voordeuren 
zal het een stuk minder worden. Mensen 
die hun baan verliezen kunnen ongedacht 
in een armoedeval terechtkomen. Het 
beroep op diaconieën zal flink toenemen. 
Kerken krijgen weer een grotere rol op dit 
terrein.”

Gerard ten Voorde

Diaconieën moeten alert zijn vanwege bezuinigingen 
Iedere donderdagavond brandt het licht in 
het stadhuis, soms wel tot middernacht. 
Wekelijks bespreken de burgemeester, 
zes wethouders, 39 raadsleden en ruim 
twintig lijstopvolgers dan allerlei 
Apeldoornse kwesties. En dat alles gade-
geslagen door tientallen ambtenaren, 
boeren, burgers en buitenlui op de publie-
ke tribune of via de site apeldoorn.nl. 
Misschien vraagt u zich af: waarom ‘offe-
ren’ die mensen iedere donderdagvond 
daaraan op? Is het hun hobby? Of staan 
ze graag in de belangstelling, of doen ze 
het voor een financiële vergoeding? En 
zo zijn er nog wel enkele overwegingen 
te noemen. 
Toch zijn de genoemde punten over het 
algemeen niet de drijfveren. De intentie 
van politici is om een bijdrage te leveren 
aan het zo goed mogelijk functioneren 
van de gemeente en om de belangen van 
de inwoners te behartigen. De een zet 
daarbij de Bijbelse beginselen centraal, 
de ander vaart liever een liberale koers, 
een derde doet dat vanuit een linkse 
optiek en een vierde heeft weer een 
andere benadering. Die verschillende 
drijfveren zorgen weliswaar regelmatig 
voor (stevige) debatten, maar deson-
danks is er in de Apeldoornse raad een 
sfeer van goede collegialiteit.
Ook de SGP heeft in onze gemeente 
gelukkig de mogelijkheid haar inbreng te 
leveren. Niet gemakkelijk in een tijdsge-
wricht waar steeds meer getornd wordt 
aan de Bijbelse inzettingen. Maar juist 
daarom des te belangrijker. Niet om jezelf 
te profileren. Integendeel. Als SGP’ers 
beogen we het goud van Gods Woord om 
te smeden tot een pasmunt in de 
Apeldoornse politiek.
Iedere christen heeft een taak op welke 
plaats hij of zij ook staat: in de politiek, op 
het werk, in de woonomgeving, of in een 
ander verband. Hoe we die taak moeten 
verrichten, staat in de Bijbel. Maar ook 
kunnen we leren van christenen uit vroe-
ger tijden. Treffende aanwijzingen staan 
bijvoorbeeld in de brief aan Diognetus uit 
150 na Christus. U kunt deze lezen op 
pagina 14. Zeker aan het eind van het 
jaar biedt de brief genoeg stof tot over-
denking en lering. Het motto is: christe-
nen zijn in de wereld, maar niet van de 
wereld. Een spiegel voor mij. Ook voor u?
Namens de fractie wensen 
wij u een gezegende 
Kerst en een goede 
jaarwisseling.

Met vriendelijke groeten, 

Henk van den Berge
SGP-fractievoorzitter

 afvalstoffenheffing voor minima wordt  
 doorberekend in deze heffing, 
 waardoor deze betaald wordt door de  
 inwoners en niet meer door de   
 gemeente (1 miljoen euro).
Deze twee punten leveren bij elkaar 4 mil-
joen euro op. Hierdoor daalde het te bezui-
nigen bedrag van 9 miljoen naar 5 miljoen 
euro. Voor dit bedrag moesten aanvullen-
de structurele bezuinigingen worden 
getroffen.  Het college stelde daarom kor-
tingen voor op onder meer leerlingenver-
voer voor het speciaal onderwijs, onder-
houd van schoolgebouwen (terwijl volgens 
de GGD de kwaliteit van sommige gebou-

wen zo slecht is dat dit tot gezondheids-
klachten kan leiden), uitstel van nieuw-
bouw van scholen (onder andere de Eben-
Haëzerschool), onderhoud openbare ruim-
te rond sportvelden, onderhoud van groen, 
minimabeleid en vrijwilligerswerk. 
Het totale bedrag aan bezuinigingen 
bedraagt nu 43 miljoen euro (de eerder 
genoemde 38 miljoen plus de 5 miljoen). 
Toch is het einde nog niet in zicht. Er 
komen nieuwe bezuinigingen van het 
kabinet. Het college schat deze op een 
bedrag van ruim 5 miljoen euro. 
Apeldoorn zal de broekriem nog verder 
moeten aanhalen.
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Het college is met voorstellen gekomen 
om grond voor bedrijventerreinen af te 
waarderen en de ontwikkeling daarvan 
te stoppen, conform de aanbevelingen 
van de enquêtecommissie. Tegelijkertijd 
wil het college in de Biezematen eerst 
nog tien miljoen euro investeren, alvo-
rens de ontwikkelingen daar in de 
wachtstand te zetten. De SGP kan zo’n 
investering niet uitleggen aan de inwo-
ners van Apeldoorn en stemde daarom 
tegen het hele voorstel. 

Het voorstel van het college met betrek-
king tot de herziene programmering van 
bedrijventerreinen in Apeldoorn voor de 
komende twintig jaar heeft nadrukkelijk 
twee gezichten. Aan de ene kant volgt het 
college de aanbevelingen uit het rapport 
”De grond wordt duur betaald”. Er worden 
namelijk duidelijke keuzes gemaakt en de 
verwachte behoefte aan bedrijventerrei-
nen wordt fors naar beneden bijgesteld 
(van 190 naar 85 hectare). 
Het beoogde bedrijventerrein aan de zuid-
kant van de A1 (Beekbergse Broek) is 
daarmee definitief van de baan. Op zich 
is de SGP-fractie daar niet rouwig om. Wij 
hebben steeds betoogd dat dit geen 
geschikte locatie is om een bedrijventer-
rein aan te leggen. Ook in Apeldoorn-
Noord wordt een strook van dertien hec-
tare geschrapt. 
Daarnaast stelt het college voor om twee 
bedrijventerreinen met een totale opper-
vlakte van veertig hectare in de ‘wachtka-
mer’ te plaatsen. Het gaat dan om Kieveen 
(bij Loenen) en Ecofactorij II (ofwel 
Biezematen, tussen A1, A50 en het spoor 
naar Zutphen). Dit houdt in dat de grond 
wordt afgewaardeerd, maar dat de grond 
wel gereserveerd blijft voor bedrijventer-

rein. Er kan dan alsnog snel ontwikkeld 
worden als de vraag naar bedrijventerrei-
nen in de toekomst toch groter blijkt te zijn 
dan nu verwacht. Tot zover prima keuzes.

Investeren en afwaarderen 
Het andere gezicht van het collegevoor-
stel betreft het feit dat men in de 
Biezematen nu eerst nog zeventien hec-
tare grond wil aankopen ten behoeve van 
de aanleg van Ecofactorij II, vóórdat men 

het terrein in de ‘wachtkamer’ zet. En 
voor de aankoop van die grond plus de 
opstallen is ongeveer tien miljoen euro 
nodig. In feite wil het college het bedrij-
venterrein helemaal gereed maken voor 
uitgifte van de grond en dan pas in de 
‘wachtkamer’ plaatsen en de grond 
afwaarderen. 
Dit laatste riep eigenlijk bij alle fracties 

vragen op en leidde als enige punt van 
het voorstel tot forse discussies, zowel in 
de politieke markt als later in de raad bij 
de besluitvorming. Apeldoorn zit juist in 
de financiële problemen, omdat we teveel 
hebben geïnvesteerd in grond, die we nu 
moeten afwaarderen omdat die niet ver-
koopbaar is. En dan zouden we daar in 
het geval van de Biezematen nog even 
mee doorgaan. 
Onze fractie kan dat niet uitleggen aan de 

inwoners van Apeldoorn. We hebben dan 
ook tegen deze nieuwe aankopen 
gestemd en daarom uiteindelijk tegen het 
hele voorstel. De meerderheid van de 
raad (coalitiepartijen en de VVD) ging 
echter schoorvoetend toch door de bocht. 
De grond wordt daarom opnieuw duur 
betaald.

Evert Mulder

Nu het besluit is genomen om in 
Beekbergse Broek geen bedrijventer-
rein aan te leggen, doet de vraag zich 
voor wat we daar dan wel gaan doen. 
De fractie van Leefbaar Apeldoorn 
kwam met een initiatiefvoorstel om er 
een outletcentrum te bouwen. De raad 
ging hier niet in mee.

Met het besluit over de herziene pro-
grammering van bedrijventerreinen in 
Apeldoorn is het bedrijventerrein 
Beekbergse Broek definitief van de 
baan. De grond is afgewaardeerd naar 
landbouwgrond. De gemeente is echter 
nog wel eigenaar van de grootste helft 

van het gebied. Als die grond voor een 
andere bestemming duur verkocht kan 
worden, betekent dat (extra) inkomsten 
voor de gemeente. Alle suggesties zijn 
dan ook welkom. 
De fractie van Leefbaar Apeldoorn kwam 
met een initiatiefvoorstel om de vestiging 
van een outletcentrum mogelijk te 
maken. Dat is een verzameling winkels 
waar fabrikanten en groothandelaren 
goederen met forse kortingen kunnen 
verkopen, die in gewone winkels onvol-
doende verkocht worden en blijven lig-
gen. In Lelystad is er zo’n centrum, 
Batavia. Volgens Leefbaar Apeldoorn 
zou een dergelijk centrum een meer-

waarde betekenen op het gebied van 
toerisme, economie en werkgelegenheid 
en zou het een kans zijn voor Apeldoorn 
om zich te profileren. 
Dat de bestaande winkeliers in 
Apeldoorn daar anders over denken, 
werd al snel duidelijk via de krant. Zij 
zien een outletcentrum nadrukkelijk als 
een concurrent. En zo denkt de SGP-
fractie er ook over. Daarbij komt dat wij 
de locatie voor een outletcentrum even-
min geschikt vinden als voor een bedrij-
venterrein. Een derde, zeker niet minder 
zwaarwegend argument tegen een out-
letcentrum, is voor ons de bijna verplich-
te zondagsopenstelling.

Geen outletcentrum in Beekbergse Broek

Opnieuw wordt de grond duur betaald

Apeldoorn schrapt 
Beekbergse Broek als 
bedrijventerrein, maar 
Biezematen niet.



De enquêtecommissie Grondbedrijf 
concludeerde in haar rapport ”De 
grond wordt duur betaald” dat er dras-
tisch gesneden moest worden in het 
Apeldoornse woningbouwprogramma. 
Op voorstel van het college is voor de 
komende twintig jaar ongeveer een 
kwart van de concrete plannen 
geschrapt. Er worden 2200 woningen 
minder gebouwd. Op voorstel van de 
SGP-fractie zijn er toch weer 130 toe-
gevoegd, specifiek voor de dorpen.

In de vorige SGPost gingen we in op de 
enorme afboeking op het grondbedrijf als 
reactie op de conclusies uit het rapport 
”De grond wordt duur betaald”. Voor 
woningbouwgrond ging het om afboekin-
gen van 50 miljoen op concrete projecten 
en een algemene voorziening van 45 mil-
joen. Deze laatste was nodig omdat een 
groot deel van de woningbouwgrond niet 
in eigendom is van de gemeente, maar 
van projectontwikkelaars. Nader overleg 
was nodig. 
Na dit overleg kon het college het totale 
woningbouwprogramma herzien en con-
creter aangeven waar geschrapt kon wor-
den. Het college baseert zich daarbij op 
een onderzoek, waaruit blijkt dat de totale 
vraag naar woningen in Apeldoorn de 
komende tien jaar ongeveer 3900 zal zijn 
en in de tien jaren daarna nog eens 2000. 
Voor de komende tien jaar is dat minder 
dan de 4400 woningen die de provincie 
toestaat, maar het college wil nu (terecht) 
een voorzichtige koers varen. 
Ten opzichte van het vorige woningbouw-
programma heeft het college eerst alle 
niet concrete plannen geschrapt, zowel 
van de gemeente zelf (publiek) als van 
andere ontwikkelaars (privaat). Daarna 
resteerde nog een opgave om 2200 

woningen te schrappen uit concretere 
plannen. Deze pijn is gelijkelijk verdeeld 
over publiek en privaat. 
Concreet is geschrapt in plannen bij De 
Wellen in Apeldoorn-Oost, een strook 
langs de A50 in Zuidbroek, op het terrein 
van Schuilenburg, in de Kanaalzone 
(onder andere op De Vlijt) en in het 
Zuiderpark. Daarnaast is een aantal plan-
nen ‘verdund’. Daar mag minder gebouwd 
worden oorspronkelijk gepland. Verder is 
ongeveer een derde van alle (private) 

plannen in de dorpen geschrapt, voorna-
melijk kleine plannetjes.
Juist dat laatste zorgde voor veel inspre-
kers tijdens de politieke markt. Op één na 
allemaal mensen die op hun eigen grond 
iets willen ontwikkelen en daarover in 
gesprek zijn met de gemeente. In sommi-
ge gevallen al in het stadium van een 
bouwvergunningaanvraag. 

sGP-standPunt

Als SGP-fractie konden we ons in grote 
lijnen vinden in de plannen van het colle-

ge. De aanbevelingen van de enquête-
commissie waren goed opgevolgd. In 
financieel opzicht had het college het 
zelfs goed gedaan: van de ingeboekte 
algemene voorziening van 45 miljoen 
bleek 10 miljoen niet nodig. Wel hebben 
we benadrukt dat wij willen vasthouden 
aan een aandeel goedkope woningen 
(huur of koop) van minimaal 30 procent. 
Verder willen we minimaal één keer per 
jaar met de wethouder om tafel om dicht 
op de ontwikkelingen te zitten en zo nodig 

te kunnen bijsturen. 
Ons enige echte bezwaar betrof het 
woningbouwprogramma voor de dorpen. 
In onze beleving kwamen de dorpen er 
bekaaid af. Omdat andere fracties ons 
daarin bijvielen, hebben we een amende-
ment voorbereid om de dorpen wat meer 
‘lucht’ te gunnen (zie kader). Nadat dit 
amendement was aangenomen, hebben 
we ingestemd met het gewijzigde voor-
stel.

Evert Mulder

Door de SGP werd een amendement 
voorbereid, en samen met veel andere 
fracties ingediend, om meer woning-
bouw in de dorpen toe te staan. Het 
amendement werd met 30 stemmen 
vóór en 9 tegen aangenomen.

Het amendement ”Meer woningen voor 
de dorpen” was bedoeld om de dorpen 
meer ruimte te geven in de woningbouw-
programmering. De dorpen zijn in onze 
beleving namelijk net begonnen aan een 
inhaalslag, nadat ze jarenlang weinig of 
geen ruimte hadden om te bouwen. In 
de dorpsvisies en daarop gebaseerde 

structuurvisies zijn daarom forse 
aantallen opgenomen. Aanzienlijk meer 
dan de 13 procent van de totale 
Apeldoornse programmering, die de 
dorpen in het collegevoorstel krijgen 
toebedeeld. 
Het amendement beoogt daarom het 
aandeel van 13 procent te verhogen naar 
15 procent. Concreet betekent dit 130 
woningen extra voor de komende twintig 
jaar. We doen dit door het behoedzame 
groeiscenario van het college ten aanzien 
van de woningbehoefte op te rekken van 
3900 naar 4000. Ook dan blijft het overi-
gens nog ruim beneden het aantal van 

4400 dat de provincie noemt in het 
Kwalitatieve Woningbouw Programma 
(KWP-3). 
In algemene zin laten we het aan het col-
lege over om het toegevoegde extra pro-
gramma voor de dorpen (de 130 wonin-
gen) concreet in te vullen, in overleg met 
de dorpsraden. Twee gevallen hebben 
we nu al concreet toegevoegd aan de 
lijst, namelijk Hoofdweg 12 in Loenen en 
de supermarktlocatie aan de Harder-
wijkerweg in Uddel.
Het amendement werd, op GroenLinks 
en de PvdA na, door alle fracties 
gesteund, en dus aangenomen.

Meer woningen voor de dorpen 

Kwart woningbouwprogramma geschrapt

In Apeldoorn wor-
den de komende 
jaren minder hui-
zen gebouwd.

Foto: GtV
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Pakweg een half jaar zwaait John 
Berends de scepter over Apeldoorn. 
Een burgemeester die bijna camping-
houder was geworden. ,,Mijn bod werd 
niet geaccepteerd. Nu beschouw ik de 
stad als mijn camping.” Enthousiast, 
vol overtuiging pakt hij zijn bestuurlij-
ke taak op.

John Berends (56), gehuwd, vader van 
drie kinderen, kan terugblikken op een 
veelzijdige carrière. Na een studie peda-
gogiek en bestuurskunde in Groningen 
kan hij aan de slag bij de politieopleiding 
LSOP in Apeldoorn.
Sinds 1986 maakt Berends furore in de 
politiek: van raadslid tot wethouder in 
Zwolle. In 2005 volgt de benoeming tot 
burgemeester van Harderwijk. Op 19 
maart kaapt Apeldoorn hem daar weg.
Naar woorden hoeft de nieuwe eerste bur-
ger, van huis uit rooms-katholiek, niet te 
zoeken. Vriendelijk en goedlachs geeft hij 
antwoord. Maar ook beslist als het moet.

Waarom burgemeester?
,,Ik vind het leuk om in de wind te staan. 
Als het mij ergens te rustig wordt, zoek ik 
onrust, eh… nee… uitdaging, innovatie. Ik 
ben niet de man van de gemakkelijkste 
weg.”

Wat is uw bestuurlijke stijl?
,,Ik sta als burgemeester een passief lei-
derschap voor, waarbij ik het niet schuw 
om uit de schaduw te stappen. Een bur-
gemeester moet vooral voorsorteren en 
anderen laten scoren. Ik ben geen autori-
tair leider, zeker niet. En ik hecht ook niet 
aan de status van het ambt.”

Waar moet een burgemeester aan vol-
doen?
,,Het is een beroep van paradoxen. Een 
burgemeester moet boegbeeld durven 
zijn, maar ook kunnen terugtreden. Hij 
moet verder een hoog elasticiteitsgehalte 
hebben met een gezonde dosis relative-
ringsvermogen. Een spin in het web. En 
hij moet het vertrouwen genieten van raad 
en college.”

Hebt u dat allemaal?
Brede grijns: ,,Dat moet je anderen vra-
gen.”

U bent aangetreden precies na weer een 
bestuurlijke crisis. Wat trof u aan op het 
stadhuis?
,,In mijn sollicitatieperiode gingen er zes 
wethouders weg, de gemeentesecretaris 
en de burgemeester. Het schip lag stil en 
had averij opgelopen. Bij mijn aantreden 
stond er net een nieuw college, met een 

hele jonge bemanning op de brug.”

Moest u puinruimen?
,,Nee, dat woord neem ik niet in mijn 
mond.”

Hoe is het mogelijk dat er drie colleges in 
relatief korte tijd zijn gevallen, stadhuis-, 

Reesink- en grondbedrijf-affaire? 
,,Dat is het paradoxale van Apeldoorn. Er 
is een mismatch tussen de aard van de 
bevolking en de manier waarop bestuurlijk 
wordt geacteerd. Het naar huis sturen van 
een college zit niet in de aard van de 
bevolking… totdat de kruik barst.”

Wat moet beter in Apeldoorn?
,,Apeldoorn moet een sterker zelfbewust-
zijn uitventen. Niet trots, maar zelfbewust. 
Willem-Alexander brengt met zijn aantre-
den als koning een nieuw Koningshuis tot 
stand. Apeldoorn moet ook zo’n koninklij-
ke sprong maken.”

Op welke manier?
,,Apeldoorn moet het grootstedelijke en 
het klein stedelijke, de stad en de dorpen, 
beter combineren. Het dorpse kan wel-
eens de kracht van Apeldoorn zijn. In het 
grootse, de expansie, ligt de komende 
jaren niet de toekomst.
Apeldoorn heeft de Veluwe te veel links 
laten liggen. De gemeente heeft haar 
voorzieningen goed voor elkaar. 
Snelwegen A1, A50, A28, een ideaal gele-
gen zakenvliegveld op Teuge. Maar 
Apeldoorn moet voor het goede wonen en 
recreëren meer gebruik maken van de 
Veluwe.”

Wat doet u met 1000 euro?
,,Aan de voedselbank geven. Geweldig 
hoeveel die voor anderen doet. Tegelijk 
heb ik een hekel aan een hoog zielig-
heidsgehalte van minima. Ik pleit voor 
zelfredzaamheid. Geen gepamper en 
geknuffel.”

U zit voor het eerst in een raad met 
SGP’ers.
,,Ik kan goed met die jongens van de 
SGP”, zegt Berends gul. ,,Dames zijn er 
niet in de fractie, hé…?”, laat hij er fijntjes 
op volgen. ,,Ik heb veel met SGP’ers 
samengewerkt. Wat opvalt is hun hoge 
sociale bewustzijn, hun deskundigheid en 
slimheid. Je kunt ook flink met ze lachen. 
Ik heb respect voor ze. Ook al deel ik hun 
principes niet altijd. Die vrouwen… dat is 
toch niet meer van deze tijd?!”

De SGP hecht bijvoorbeeld sterk aan zon-
dagsrust. 
,,Op mijn instignatie zijn we in Harderwijk 
ook op zondag evenementen gaan orga-
niseren. Dat past bij het toeristische pro-
fiel van Harderwijk. Maar dan wel met 
respect voor de spankracht van de bevol-
king. Een kermis op zondag moet je daar 
dus niet doen. Ik heb dat geweigerd, ook 
al kreeg ik ruzie met de kermisexploitant.”

Welke rol ziet u hier voor de kerken?
,,De kerken kunnen samen met de over-
heid maatschappelijke vraagstukken signa-
leren, rond minima, dak- en thuislozen, 
voedselbank. Ik zie kerken graag als part-
ner.”

Gerard ten Voorde

Apeldoorn moet koninklijke sprong maken

Burgemeester Berends: ,,Ik kan goed met die jongens van de SGP.”       Foto: GtV
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Namens de tien dorpen (dorpsraden) 
rond Apeldoorn is een Toekomst-
agenda 2012-2015 opgesteld. Hierin 
zijn de wensen van de dorpen opgeno-
men die gezamenlijk met de gemeente 
opgepakt kunnen worden. 

Uit enquêtes blijkt dat de grote meerder-
heid van de bewoners met plezier wonen 
in hun dorp. De dorpsraden vinden het hun 
taak om de belangen van de inwoners 
kenbaar te maken bij de gemeente. Hierin 
speelt de stadsdeelmanager (een ambte-
naar die het aanspreekpunt is voor een 
bepaalde wijk of dorpen) een grote rol.
Er is een inventarisatie gemaakt door 
bureau MyEyes om er achter te komen 
wat er precies leeft in de dorpen. Zoals 
verwacht leverde dit veel wensen op. De 
top 10 bestaat uit meer aandacht voor: 
wegen, verkeersveiligheid, woningbouw, 
winkelvoorzieningen, jongeren, onderhoud 
(van groen), sporthal, dorpshuis, veilig-
heid en openbaar vervoer.
De antwoorden komen uit alle leeftijds-
groepen. Kinderen gaven aan dat ze 
graag zwembaden willen, maar ook leuke 
winkels of boomhutten. Jongeren melden 
wensen op het gebied van voorzieningen, 

maar ook betaalbare woningen. Ook de 
SGP vindt betaalbare woningen voor de 
dorpen belangrijk (zie pagina 5). 
Volwassenen richten zich meer op de leef-
baarheid en de toekomst van het dorp.

demoGrafIsche GeGevens

Per 1 januari 2012 woonden er in de 
dorpen 19.440 inwoners. Het aantal  per 
dorp is: Beekbergen/Lieren 4854, 
Beemte-Broekland 964, Hoenderloo 
1653, Hoog Soeren 239, Klarenbeek 
1655 (daarnaast nog circa 1800 in de 
gemeente Voorst), Loenen 3148, 
Oosterhuizen 886, Radio Kootwijk  95, 
Uddel 2869 en Wenum-Wiesel 3077.
Ten opzichte van 1 januari 2008 wonen 
er 371 mensen minder in het landelijk 
gebied. Het aantal geboorten is flink 
afgenomen. Dat komt deels door het 
beperkte aantal 25–35 jarigen. De dor-
pen en het landelijk gebied krijgen te 
maken met vergrijzing. Het aantal 
55-plussers (en daarmee 65-70-plus-
sers) neemt flink toe. Voor de nabije toe-
komst moeten voorzieningen en vereni-
gingen (ook bijvoorbeeld basisscholen) 
hier rekening mee houden. Toch liggen 
er ook kansen in de vrijkomende bebou-

wing (veelal agrarisch). Hier kan men 
denken aan nieuwe bedrijfsmatige initia-
tieven.
Dorpelingen willen wel een aantal basis-
voorzieningen houden zoals winkels, 
bibliotheek, pinautomaat, AED-netwerk, 
toeristisch informatiepunt, ruimte voor 
jongeren, enzovoort. Verder hameren de 
dorpsraden op verkeersveiligheid en 
sluipverkeer. De gemeente heeft veel 30 
kilometer- en 60 kilometerwegen inge-
steld om het verkeer over hoofdroutes te 
laten rijden, maar dit werkt slechts 
deels. 
Kleine bedrijvigheid hoort ook bij de dor-
pen. Vestigingseisen beperken vaak de 
mogelijkheid. De dorpsraden vragen de 
gemeente om te zien hoe een goed 
evenwicht kan ontstaan tussen bedrijvig-
heid en de bescherming van de belan-
gen van anderen. De dorpsraden vragen 
ook een betere communicatie met de 
gemeente. Als er iets verandert in het 
dorp, moet de dorpsraad hier op tijd van 
op de hoogte worden gesteld. Dan kan 
de dorpsraad nog wensen en opmerkin-
gen van de bewoners meegeven.

Nico van den Broek

Dorpen komen met toekomstagenda 2012-2015
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Leo van Lagen (43), gehuwd, 
vader van zes kinderen, kersvers 
bestuurslid van de kiesvereni-
ging Apeldoorn, oud-raadslid 
voor de SGP/CU in Barendrecht. 
,,Een beetje meer flair mag best.”

Wat voer je overdag uit?
,,Sinds januari 2011 ben ik werk-
zaam op de Fruytier als docent 
godsdienst, Nederlands en maatschappij-
leer.”

Je bent na 25 jaar terug in Apeldoorn. Is 
er veel veranderd?
,,Vooral het centrum en het gebied daar-
omheen heeft een behoorlijke facelift 
gehad. Een mooi uitgewerkt plan dat 
Apeldoorn een stads aanzien geeft. Het 
prijskaartje daarvan zullen we echter nog 
vele jaren voelen…”

Wat ergert je het meest in Apeldoorn?
,,Groenonderhoud dat te wensen overlaat. 
Goed onderhouden wegen en groen 
geven een gevoel van rust, reinheid en 
regelmaat. De drie r’s doen het ook in de 
burgerlijke gemeente goed.” 

Apeldoorn moet fors bezuinigen. Waar 
mag het mes niet in?
,,Bezuinigingen mogen niet ten 
koste gaan van zorg en welzijn van 
burgers. Daarom zou ik met maat-
schappelijke instellingen én burgers 
kijken waar bezuinigd kan worden, 
zonder dat mensen in problemen 
komen.”

Waarom SGP?
,,Bijbelgetrouw politiek bedrijven. 
Daar draait het om!”

Een gevaar voor de SGP?
,,Aan de ene kant in een democratie 
meedraaien die altijd gebaseerd is 
op de helft plus één. Aan de andere 
kant principes vasthouden ten koste 
van alles, hoewel er natuurlijk onop-
geefbare principes zijn.”

Mooiste herinnering aan de partij?
,,De opstelling van het hoofdbe-
stuur over het vrouwenstandpunt. 
Het getuigt van moed om te zoeken 
naar alternatieven om de overheid 
trouw te zijn én Bijbelse principes 
niet los te laten.”
 
SGP ligt onder vuur om de vrouw. 
Wat nu?
,,Predikanten en advocaten hebben 
zich lang gebogen over een Bijbels 
standpunt over het regeerambt van 

de vrouw, maar zijn niet eensluidend. Dan 
vind ik het moeilijk daar iets over te zeg-
gen. Het SGP-standpunt is al gewijzigd, 
zij het marginaal. Mijns inziens verbiedt 
de Bijbel het regeerambt niet letterlijk. 
Het gaat om een interpretatie van Gods 
Woord. Als het helder beschreven was, 
waren we er allang uit geweest.”

De SGP over tien jaar?
,,De SGP doet het plaatselijk en landelijk 
goed. Met kwalitatief goede, betrouwbare 
politici, die op de hoogte zijn van dos-
siers, consistent in de besluitvorming. 
Andere partijen waarderen dit en betrek-
ken de SGP bij coalitieonderhandelingen.” 

SGP en CU zaten in Barendrecht in één 
fractie. Werkt dat?
,,De SGP/CU-fractie had twee SGP’ers en 
twee CU’ers. In mijn hele periode als 

raadslid konden we altijd één fractie-
standpunt innemen. Ook op ethisch 
gebied was er een grote overeen-
stemming. Ondanks verschillen ging 
de Bijbel op fractievergaderingen 
open en werd er geopend met 
gebed. Dat bindt samen.”
 
Wat mist de geref. gezindte?
,,Flair! We zijn soms te bang om, 

ook in het politieke landschap, de Bijbelse 
boodschap te laten horen. Waarom? Ten 
diepste zal ieder mens moeten erkennen 
dat Gods geboden heilzaam zijn. Het 
probleem is alleen dat men zichzelf tot 
norm stelt.”

Beste politicus? 
,,Ik ben nog steeds onder de indruk van 
Van der Vlies. Rustige, kalme persoonlijk-
heid, door coalitie en oppositie gewaar-
deerd.”

Top 3 van favoriete sites?
,,Marktplaats, dat heeft me al heel wat 
euro’s bespaard. De JFSG-site, handig 
voor mijn werk. Google als zoekmachine. 
Altijd raak.”

         Wat weet niemand van je?
,,Voor degenen die me kennen ben 
ik een behoorlijk ‘open boek’. Wat 
men niet kan lezen, houd ik graag 
voor mezelf.” 

Met wie heb je nog een appeltje te 
schillen?
,,Op dit moment met niemand. Maar 
dat kan natuurlijk altijd nog komen.”

Welke Psalm spreekt je het meest 
aan? 
,,Psalm 32. David toont oprecht 
berouw over zijn bedreven zonde. 
De Heere geeft hem vergeving. De 
berijming is zó mooi: ...naar recht, 
hem niet wil schuldig keuren… Het 
zou omkomen zijn als Christus niet 
op aarde was gekomen. Een rijk 
evangelie: de mens geen recht, 
maar God heeft het recht voldaan.”

Waar zou je een meditatie in De 
Banier mee vullen?
,,Met Daniël. Hij deed trouw zijn 
werk, ook aan een zedeloos, godde-
loos hof. De Heere hield hem staan-
de ondanks aanvallen van vooraan-
staande politici. De Heere zegent 
hen die naar Zijn geboden wande-
len. Laten wij als christenen zo ons 
werk doen: Wel in de wereld, niet 
van de wereld.”

Gerard ten Voorde

AAN DE TAND
GEVOELD

Leo   
van Lagen

,,SGP mag best beetje 
flair hebben’’
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Regelmatig wordt de raad stilgezet bij 
de slechte onderhoudstoestand van 
wegen en fietspaden. Met name aan het 
eind van de winter, als er door vorst-
schade weer grote gaten in het wegdek 
vallen. Begin 2010 legden ook de SGP-
jongeren hun vinger erbij. Het grote 
probleem was, en is nog steeds, dat er 
te weinig geld wordt vrijgemaakt om het 
noodzakelijke onderhoud te plegen. Het 
achterstallige onderhoud neemt toe. 

Het college heeft een onafhankelijk 
onderzoeksbureau laten uitzoeken wat de 
onderhoudstoestand is van de 
Apeldoornse wegen en of het beschikbare 
onderhoudsbudget goed wordt besteed. 
De onderzoekers komen tot de conclusie 
dat het geld weliswaar goed wordt 
besteed, maar dat het niettemin slecht 
gesteld is met de Apeldoornse wegen. 
Van de asfaltverhardingen is 9 procent in 
een toestand die dringend om groot 
onderhoud vraagt. Voor klinkerverhardin-
gen ligt dat percentage op 7 procent.

onveIlIGe sItuatIes

Voor al dit achterstallige onderhoud is 
ongeveer 25 miljoen euro nodig. En deze 

achterstand loopt ieder jaar op. Er is jaar-
lijks 8,8 miljoen nodig om de kwaliteit van 
de Apeldoornse wegen op peil te houden, 
terwijl er maar 5,2 miljoen beschikbaar is. 
Nog tien jaar doorgaan op deze manier 
leidt niet alleen tot een achterstand van 
61 miljoen euro, maar ook tot onveilige 
situaties en tot situaties waarbij groot 
onderhoud niet meer volstaat, maar een 
volledige reconstructie nodig is. En dat 
kost uiteraard nog meer geld.

wakker worden

Deze conclusies zijn niet echt nieuw. In 
2007 is ook een dergelijk onderzoek uit-
gevoerd. Toen was de achterstand 15 mil-
joen euro. Toen leidde dat tot het beschik-
baar stellen van 8 miljoen extra budget 
over een periode van vier jaar. Daarmee 
konden de grootste knelpunten worden 
opgelost. Het heeft echter niet geleid tot 
een structurele, jaarlijkse verhoging van 
het onderhoudsbudget. Met als gevolg dat 
nog steeds de achterstand verder 
oploopt. 
En nu is er aanzienlijk minder geld 
beschikbaar in de gemeentekas. 
Niettemin is in de laatste meerjarenbegro-
ting wel weer een miljoen extra uitgetrok-

ken. Echter, dat is niet eens genoeg om 
te voorkomen dat de achterstand ook het 
komende jaar weer verder oploopt. 
In het nu uitgevoerde onderzoek worden 
weliswaar aanbevelingen gedaan om het 
benodigde onderhoudsbudget op termijn 
te verlagen, zoals meer klinkerverhardin-
gen toepassen en straten versmallen. 
Maar dat levert voor de korte termijn geen 
geld op, sterker nog, die veranderingen 
beginnen met een investering. Een aan-
beveling die wel hout snijdt is die om de 
onderhoudssituatie jaarlijks te controleren 
en de stand van zaken ook jaarlijks met 
college en raad te bespreken. Hopelijk 
leidt dat ertoe dat de slechte toestand van 
de wegen de aandacht krijgt die het ver-
dient en er meer bereidheid ontstaat om 
er geld voor vrij te maken. 
Als SGP-fractie hebben we er regelmatig 
op gewezen dat de kwaliteit van onze 
wegen achteruit gaat en er voor gewaar-
schuwd om niet te bezuinigen op wegen-
onderhoud. Helaas heeft dat niet steeds 
het gewenste effect gehad. Met een nog 
grotere achterstand tot gevolg. Hopelijk 
worden raad en college nu wel wakker.

Evert Mulder

Te weinig geld voor wegenonderhoud
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Is het aantrekkelijk om in een door-
sneegemeente te wonen? Het is in 
ieder geval een feit dat in politiek 
opzicht Apeldoorn heel erg doorsnee 
is. Bij de laatste verkiezingen week de 
uitslag hier maar heel weinig af van de 
landelijke cijfers.

Ga maar na, het CDA kwam in onze 
gemeente net als landelijk op 8,5 procent 
uit. D66 zat in Apeldoorn een tiende pro-
cent hoger dan landelijk. GroenLinks zat 
0,2 procent lager en de ouderenpartij 
50plus 0,1 procent lager. De Partij voor 
de Dieren behaalde in Apeldoorn precies 
hetzelfde percentage (1,9) als in het hele 
land het geval was.

Pvda wat hoGer

Bij de grote partijen zijn de verschillen iets 
groter, maar toch ook beperkt. De PvdA 
zit in Apeldoorn wat hoger dan landelijk 
(26,3 tegen 24,7 procent). De SP komt 
wat lager uit (8,4 tegen 9,6 procent). 
Zeker als je beide linkse partijen bij elkaar 
telt, is het verschil tussen de Apeldoornse 
uitslag en de landelijke maar gering. Tel je 
GroenLinks er ook bij (die drie partijen 
hadden hun lijsten gecombineerd) dan 
wordt het verschil tussen de Apeldoornse 
(36,8 procent) en de Nederlandse uitslag 
(36,6 procent) minimaal.  
Ook bij de VVD is het verschil gering: nog 
geen half procent. In Apeldoorn haalde 
Rutte 26,1 procent, dat was iets minder 
dan in het hele land. Het verschil tussen 
Apeldoorn en Nederland is het grootst bij 

Wilders. Die scoort landelijk 10,1 procent 
en blijft in Apeldoorn steken op 8,4 pro-
cent. De PVV doet het nu eenmaal het 
beste in Limburg en de Rijnmondregio.
Verhoudingsgewijs vind je de grootste 
verschillen tussen de Nederlandse en de 
Apeldoornse uitslag in de christelijke 
hoek. Zowel SGP als ChristenUnie zitten 
in Apeldoorn ruim een procent hoger. De 
SGP komt hier op 3,2 procent tegen 2,1 
procent landelijk. De ChristenUnie komt in 
Apeldoorn op 4,2 procent en landelijk op 
3,1 procent. 

kabInet-samsom

Zou je de Apeldoornse verkiezingsuitslag 
van 12 september omrekenen in 
Kamerzetels dan zijn de verschillen met 
de echte Tweede Kamer maar beperkt. 
Wilders zou drie zetels minder krijgen, de 
SP twee minder, de PvdA drie meer. De 
kleine christelijke partijen komen uiteraard 
hoger uit. De ChristenUnie krijgt zes in 
plaats van vijf zetels, de SGP komt zelfs 
twee zetels hoger uit: vijf in plaats van 
drie. 
Politiek gezien is het verschil tussen de 
Apeldoornse uitslag en de landelijke uit-
slag echter heel belangrijk. De PvdA (41 
zetels) is in Apeldoorn groter dan de VVD 
(40 zetels). Dus als de Apeldoornse uit-
slag voor het hele land had gegolden, 
was het niet premier Rutte geworden 
maar premier Samsom. Waarbij dan de 
vraag rijst of Rutte zo happig zou zijn 
geweest om een kabinet met de PvdA te 
vormen als hij zelf geen premier werd.

In het verleden gold Delft als een stad die 
tamelijk goed een politieke doorsnee van 
de Nederlandse bevolking vormde. 
Apeldoorn was dat toen minder. Gaan we  
twee generaties terug, naar de Tweede 
Kamerverkiezingen van 1952, dan valt de 
sterke positie van de hervormde CHU op. 
Die haalde in Apeldoorn 20,5 procent van 
de stemmen. Landelijk kwam zij  nog niet 
aan de helft van dat percentage. De 
Hervormde Kerk had toen in Apeldoorn 
nog een sterke positie en droeg een 
gematigd orthodoxe signatuur. 

sGP Iets laGer

De overwegend gereformeerde ARP was 
in Apeldoorn een paar procentpunten 
sterker dan landelijk. Opvallend is dat de 
SGP destijds in Apeldoorn een iets lager 
stemmenpercentage behaalde dan in het 
hele land (2,1 tegen 2,4 procent). Nu zit-
ten we duidelijk boven het landelijk 
gemiddelde.
De helft van de Apeldoornse kiezers 
stemde 60 jaar geleden op een confessio-
nele partij. Dat is nu wel anders. De partij-
en waaruit het CDA is ontstaan kregen in 
1952 niet minder dan 47,1 procent van de 
Apeldoornse stemmen. Daar steekt de 
huidige 8,5 procent schril tegen af. De 
SGP is in die jaren wat gegroeid, de 
ChristenUnie is er bij gekomen, maar die 
vullen bij lange na niet het gat dat door de 
dramatische teruggang van de christen-
democraten is ontstaan.  

C.S.L. Janse

Apeldoorn als doorsneegemeente 

Net als in vele andere gemeenten 
boekte de SGP in Apeldoorn een grote 
winst bij de verkiezingen voor de 
Tweede Kamer op 12 september. De 
ChristenUnie en vooral het CDA verlo-
ren echter flink.

In Apeldoorn werd in tegenstelling tot de 
landelijke uitslag de PvdA de grootste 
partij met 24.289 stemmen. De VVD 
volgde op de voet met 24.094 stemmen. 
Daarna kwamen CDA (7821), SP (7791), 
PVV (7506) en D66 (7405).
Het CDA leverde echt veel in. Het aantal 
stemmen daalde in vergelijking met de 
Tweede Kamerverkiezingen van 2010 
met 4304. De ChristenUnie behaalde 
3860 stemmen, een verlies van 243. 
Het aantal SGP-stemmen steeg van 
2496 naar 2945. Een heel mooi resultaat. 
Zoveel stemmen heeft onze partij in 

Apeldoorn nog nooit gehaald. Hopelijk 
zet deze trend zich door bij de gemeente-
raadsverkiezingen van 2014. Dat is 
belangrijk, want zeer waarschijnlijk daalt 

het aantal raadsleden in Apeldoorn van 
39 naar 35, waardoor onze tweede zetel 
–een restzetel– nog moeilijker haalbaar 
zal worden.

SGP boekt flinke winst bij Tweede Kamerverkiezingen



SGP-Jongeren in Apeldoorn e.o. 
bestaat tien jaar. Op 28 september 
was er een mooie jubileumbijeen-
komst in een volle aula van de 
Jacobus Fruytier.

Het was een boeiend programma voor 
de genodigden, (oud-)bestuursleden, 
familie, sponsoren, geïnteresseerden en 
meekijkers via de Reformatorische 
Omroep. Interessante sprekers en een 
mooie muzikale omlijsting van het 
koperquintet Hidi Brass.
Gerrit Stufken, aftredend voorzitter, 
begon de avond. Hij gaf aan dat we de 
Heere dank verschuldigd zijn over de 
afgelopen tien jaar. Daarom zongen we 
Psalm 107:16: ,,Laat zulken eer bewij-
zen, Aan ’s HEEREN gunst en macht. 
En al Zijn wond’ren prijzen, Voor ‘t men-
selijk geslacht; En, dankbaar, bij ’t 
gemeen, God hun Verlosser noemen, 
En bij ’s lands Overheên Zijn naam en 
deugden roemen.”
De sprekers van deze avond waren: 
Kees van der Staaij, staatssecretaris 
Fred Teeven van Justitie, David van As, 
Bas Belder en Ds. Van Campen. Helaas 
was SP-Kamerlid Renske Leijten ziek, 
hiervoor in de plaats hadden we Henk 
van den Berge beschikbaar gevonden.
Wanneer is jouw geld op? Waar ben jij 
veilig? Hoelang bestaat Israël nog? Dit 
waren de hoofdthema’s van deze 
avond. Er waren drie debatblokken 

waarbij er eerst een column voorgedra-
gen werd. Riekelt Pasterkamp leidde 
per blok een debat met twee van de 
sprekers. Tom van de Pol jr., Arjan Klein 
en Richard Donk droegen de columns 
voor.

Enkele citaten uit de debatten:
- Of hij zich zorgen maakte over zijn  
 pensioen, vroeg Riekelt. ,,Zolang het  
 met het RD goed gaat…”, aldus Henk  
 van den Berge, met een knipoog.
- Tijdens de pauze konden nieuwe 
 leden zich aanmelden. De eerste twee  
 zouden een taart krijgen. Die aan- 
 meldingen kwamen binnen via de RO! 
 Directeur Arjan Klein van de RO:   
 ,,Fantastische club, hé die RO…”
- Riekelt vroeg wanneer de heren voor  
 het laatst een boete hadden gehad.  
 Kees van der Staaij: ,,Mijn vrouw had  
 er laatst nog een van honderd euro…”

Na de debatten werden alle sprekers, 
aanwezigen, koperquintet Hidi Brass en 
alle hulpkrachten bedankt. Uiteraard 
werd ook Gerrit als scheidend voorzitter 
bedankt voor zijn grote inzet. We zullen 
hem missen!
We sloten de avond af met het zingen 
van het eerste en zesde couplet van het 
Wilhelmus, een mooie afsluiting van 
onze 10e verjaardag.

Foto´s: Wouter Klaasse

Mooi jubileum 
SGP-Jongeren Apeldoorn 

Van der Staaij in debat met Teeven
Jubileummaaltijd

Van As en Van den Berge 
ondervraagd door Pasterkamp

Belder en ds. Van Campen over Israël

Lambert Horst, de nieuwe algemeen 
voorzitter van SGP-Jongeren

Aftredend voorzitter Gerrit Stufken 
wordt bedankt door Peter van As
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De titel van een onlangs besproken 
rapport van de rekenkamercommissie 
luidt: Opvoeden heel gewoon. De SGP 
vindt de opvoedingstaak in deze tijd 
ook heel bijzonder. Gezin, school en 
kerk moeten hierin samen optrekken. 
Soms moet ook de overheid gezinnen 
bijstaan als zij het niet meer redden. 
Zorgen zijn er helaas genoeg in een 
samenleving die steeds meer ontwricht 
raakt. Hoe staat het hiermee in 
Apeldoorn?

De rekenkamercommissie Apeldoorn 
heeft in de periode augustus tot novem-
ber 2011 een onderzoek uitgevoerd naar 
de invoering van het Centrum voor Jeugd 
en Gezin (CJG) in onze gemeente. 
Een belangrijk thema dat onderzocht is, 
betrof de vraag wat er is gerealiseerd ten 
aanzien van signalering en preventie van 
achterstanden en problemen bij jongeren 
van 0 tot 23 jaar. Wat heeft de gemeente 
Apeldoorn bereikt ten aanzien van zorg-
coördinatie (afstemming en samenwer-
king tussen instellingen die zich voor jon-
geren en gezinnen inzetten)?

consultatIebureau’s
De gemeente Apeldoorn heeft de invoe-
ring van het CJG voortvarend aangepakt. 
De gemeente heeft in de periode 2008-
2011 de ambitie waar gemaakt om vier 
inlooppunten op te zetten. Dit gebeurde in 
samenwerking tussen zogenaamde kern-
partners. Daarbij gaat het om de GGD 
(jeugdgezondheidszorg), MD Veluwe 
(algemeen maatschappelijk werk), MEE 
Veluwe (onder andere integrale vroeg-
hulp), Verian (consultatiebureaus, 
opvoedsteunpunt), Wisselwerk (jeugd- en 
jongerenwerk, Homestart) en Bureau 
Jeugdzorg Gelderland.
De SGP stelt met genoegen vast dat de 
werkwijze is gericht op praktische, resul-
taatgerichte samenwerking. We onder-
schrijven de conclusie van de rekenka-
mercommissie dat de doelen van de 
gemeenteraad voor de Centra voor Jeugd 
en Gezin meer specifiek meetbaar en 
concreet gemaakt moeten worden, omdat 
anders een goede verantwoording en 
evaluatie achteraf moeilijk is.

InItIatIef bIj ouders

Een terecht uitgangspunt is dat ouders 
primair verantwoordelijk zijn voor
de opvoeding van hun kinderen en, daar 
waar de opvoeding bij hen vragen 
oproept, recht hebben op steun bij de 
opvoeding. Het initiatief moet hiervoor bij 
de ouders liggen. Wanneer scholen of 
instellingen problemen onderkennen, 
moeten zij deze eerst met de ouders 

bespreekbaar maken. De rekenkamer-
commissie heeft vastgesteld dat het CJG 
Apeldoorn vanuit de wens om effectief te 
handelen hard werkt aan organisatiever-
betering en productvernieuwing. Men 
tracht met het CJG zo goed mogelijk ant-
woord te geven op gesignaleerde vragen 
en maatschappelijk behoeften.

De vergelijking die gemaakt wordt met 
andere gemeenten laat voor Apeldoorn 
een overwegend positief beeld zien. Op 
de meeste ijkpunten scoort de gemeente 
in de opzet van het CJG-beleid beter, dan 
wel gelijk aan de vergelijkbaar grote 
gemeenten.
Het rapport meldt ook dat de gemeente 
naast de transitie van de jeugdzorg ook te 
maken heeft met grote transities op het 
terrein van de AWBZ (taak begeleiding 
naar de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning) en het terrein van werk 
en inkomen (Wet werken naar vermogen). 
In alle situaties is de leidraad dat burgers 
op hun eigen verantwoordelijkheid wor-
den aangesproken en dat de gemeente 
en de instellingen ondersteuning, activitei-
ten en voorzieningen zoveel mogelijk in 
de directe woonomgeving aan de mensen 
aanbieden.

oPvoedklImaat

De SGP ziet bovenstaande ontwikkelin-
gen als een ingrijpende verandering, 
omdat de rolverdeling tussen burgers, 
instellingen en gemeente fors zal veran-
deren. De taak van de overheid als schild 
van de zwakken zal in de doorgaande 
economische crisis hard nodig blijken. 

Wat de SGP betreft behoort hier ook de 
taak en rol van de kerken door de over-
heid bij betrokken te worden. 
Opvoeden blijft een zeer verantwoordelij-
ke taak. Ons doopformulier spreekt niet 
voor niets over het onderwijzen, het doen 
en helpen onderwijzen. Opvoeden is pri-
mair de verantwoordelijkheid van ouders. 

Het opvoedklimaat is van groot belang. 
Een betrokken overheid kan daarbij niet 
worden gemist. 
Apeldoorn heeft goede initiatieven ont-
plooid, maar zal alert moeten blijven op 
de ontwikkelingen. Voorkomen is beter 
(en goedkoper) dan genezen. En ons 
dorp (want dat is Apeldoorn officieel) zal 
er goed mee zijn.

reGIe overheId

Over de samenwerking met verschillende 
organisaties is in de raad meermalen 
gesproken. SGP zou nog meer inzicht wil-
len krijgen waar de efficiency zit. Indien 
één organisatie het voortouw neemt, zou 
dit ook gemeten moeten worden. Dit kan 
door middel van een cliënttevredenheids-
onderzoek en vragen stellen in de omge-
ving, zoals bijvoorbeeld scholen. 
De overheid heeft een regiefunctie, maar 
moet er niet te dicht op zitten. De regie-
functie moet helder zijn in de richting van 
degene die het betreft. Wat de SGP 
betreft verdienen jeugdgezondheidszorg, 
opvoeden en opgroeien een heldere regie 
van de overheid en zal de SGP de over-
heid daar op aan blijven spreken.

David van As

Opvoeden heel gewoon en heel bijzonder

13
Er zijn in de gemeente Apeldoorn vier inlooppunten van het Centrum voor Jeugd en 
Gezin. Op de foto het inlooppunt aan de Asselsestraat.          Bron: wikipedia.org
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Christelijke politiek in 2012: 
waken, bidden en werken!
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Gratis uitGave sGPost
Deze nieuwsbrief van de SGP-
fractie in Apeldoorn verschijnt 
drie keer per jaar. Als u deze 
gratis uitgave ook wilt ontvangen, 
kunt u contact opnemen met het 
fractiesecretariaat.

redactie
Gerard ten Voorde en anderen

sGP-fractie aPeldoorn:
Henk van den Berge (fractievoorzitter) 055-5427475
Evert Mulder (raadslid)   055-5419565
David van As (fractievertegenwoordiger) 
Nico van den Broek (fractievertegenwoordiger)
Jan Kloosterman (fractievertegenwoordiger)

fractieassistent
Frank van Putten:  06-17722899 
 sgp@apeldoorn.nl

advertenties
Gerben van den Berge: 
055 - 542 84 49

fractiesecretariaat
Johan Stufken
Notaris Feithpad 33
7361 GV  Beekbergen

apeldoorn.sgp.nl

Op 23 november 2012 hield Peter 
Schalk, directeur van de RMU, een 
lezing op de ledenvergadering van de 
kiesvereniging van Beekbergen over 
“Christelijke politiek in 2012”.

Schalk opende met het lezen van een 
aantal verzen uit de kleine profeet 
Habakuk, het tweede hoofdstuk de eerste 
drie verzen. Hierin gaat het over het straf-
gericht van Juda, de verwarring die alom 
heerste. Hij trok de lijn door naar onze 
tijd: een tijd van (politieke) verwarring, 
nameloze leegte, eenzaamheid... We 
hebben God uit ons leven verbannen! 
Mensen zijn in angst terecht gekomen, 
op zichzelf teruggeworpen: Dat zijn de 
gevolgen van de zondeval en de gevol-
gen van de politieke ontwikkelingen in 
onze tijd. En juist daarom is christelijke 
politiek zo hard nodig! Schalk: niet of er 
ruimte is, maar daar waar ruimte is!

leesbare brIeven

Een vijftal onderwerpen die zeer actueel 
zijn, maar zich ook zeer zorgelijk ontwik-
kelen, mag ons als christenen drijven om 
te waken, te bidden, maar ook te werken:
1. de seksualisering van de samenleving; 
2. het doorgeschoten gelijkheidsdenken  
 (denk aan de aanvallen op artikel 
 1 van onze Grondwet);
3. de vrijheid van onderwijs;
4. de zondags(ont)heiliging;
5. de strijd om (ongeboren) leven en dood  
 (denk aan het zelfbeschikkingsrecht).

Juist door deze onderwerpen is er, zo zei 
Schalk, ruimte voor christelijke politiek. We 
moeten leesbare brieven zijn, onze omge-
ving laten zien waar we voor staan. En al 
lijkt het dat de Heere ons land geheel heeft 
verlaten, laten we toch opmerken: na de 
paarse periode in de jaren negentig van 
de vorige eeuw heeft het CDA een 
belangrijke stem gehad, vervolgens mocht 
de CU deelnemen aan de regering en 
daarna mocht onze SGP een sleutelrol 
vervullen. En nu, na deze verkiezingen?

We mochten een derde zetel krijgen! En 
in de Eerste Kamer hebben de twee rege-
ringspartijen géén meerderheid... Laten 
we de hand des Heeren toch opmerken!
De heer Schalk las een anonieme brief 
voor, geschreven 150 jaar na Christus 
aan Diognetus. Het gaat in die brief over 
hoe een christen in de wereld moet staan. 
Indrukwekkend, en een spiegel voor ons. 
Met een vraag beëindigde Schalk zijn 
boeiende lezing: ,,Als een bekende com-
mentator vandaag een brief zou schrijven 
over christenen in de wereld, wat zou 
daar dan in staan?”

Overigens was het jammer dat er maar zo 
weinig leden van onze kiesvereniging 
deze avond aanwezig waren. Want hoe 
groot is onze (politieke) verantwoordelijk-
heid om christen te zijn in deze gesecula-
riseerde maatschappij? En daarvoor hoe-
ven we geen vooraanstaande plaats in 
het (politieke) leven te hebben, maar voor 
ons allen geldt de opdracht zoals 
Habakuk schreef:
,,Ik stond op mijn wacht, en ik stelde mij 
op de sterkte, en ik hield wacht om te 
zien, wat Hij in mij spreken zou…”
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De brief aan Diognetus: Het geheim van het christendom 

,,De christenen onderscheiden zich niet van andere mensen door taal, vaderland of 

kledij. Zij wonen immers nergens in eigen steden, gebruiken geen afwijkend dialect en 

leven geen uitzonderlijk leven. Hun leer is niet uitgevonden door de vindingrijkheid of 

het overleg van mensen die zich met nutteloze problemen bezighouden en zij zijn niet, 

zoals sommigen, de verdedigers van een menselijke leer. Zij wonen in steden van 

Grieken en barbaren, zoals aan ieder het lot beschoren was en zij leven volgens de 

zeden van het land, wat betreft kledij, voeding en andere levensomstandigheden, en 

geven zo blijk van een verwonderlijk en naar aller mening paradoxaal burgerschap. 

Zij wonen in hun eigen vaderland, maar als vreemdeling; 

zij kwijten zich van hun burgerplichten en verdragen als vreemdeling alles. 

Ieder vreemd land is hun vaderland en ieder vaderland is een vreemd land. 

Zij trouwen als ieder ander maar leggen hun kinderen niet te vondeling. 

Zij delen hun tafel maar niet hun bed. 

Zij leven in het vlees maar niet naar het vlees. 

Zij wonen op aarde maar zijn thuis in de hemel. 

Zij gehoorzamen de heersende wetten maar overtreffen ze in hun eigen leven. 

Zij hebben iedereen lief en worden door iedereen vervolgd. 

Zij worden miskend en veroordeeld; ze worden gedood en ten leven gewekt. 

Zij zijn arm als bedelaars maar maken velen rijk. 

Zij hebben aan alles gebrek maar leven in overvloed. 

Zij worden veracht maar ze worden verheerlijkt door de verachting. 

Ze worden belasterd maar worden gerechtvaardigd door de laster. 

Zij worden bespot en ze zegenen. 

Ze worden beledigd en bewijzen eer aan zij die hen beledigen. 

Hoewel zij goed doen, worden ze gestraft als misdadigers. 

Zij die hen haten kunnen geen reden opgeven voor hun haat." 

De ziel van de wereld 
,,In één woord, wat de ziel is voor het lichaam, dat zijn de christenen in de wereld. 

De ziel is verspreid over alle delen van het lichaam en de christenen over alle ste-

den van de wereld. De ziel verblijft in het lichaam, maar is niet van het lichaam. 

Christenen zijn in de wereld, maar niet van de wereld." 

(Anoniem, Brief aan Diognetus, ongeveer 150 na Christus)



JONG 
GELEERD

“Hoog aantal abortussen is schokkend.”  
“Hoge raad brengt SGP in spagaat.” “Het 
echte probleem: een paars land.” 
“Levenseindekliniek krijgt honderden 
aanvragen.” “Afschaffen verbod godslas-
tering verdriet SGP.” Zo maar een paar 
koppen van krantenartikelen van de 
afgelopen twee maanden. Het ziet er 
niet best uit voor Nederland. Als we 
alleen de eerste kop maar nemen: één 
op de zeven zwangerschappen eindigt in 
een abortus. Dit betekent dat er jaarlijks 
meer dan 30.000 abortussen worden 
verricht. 30.000 onschuldige levens wor-
den afgebroken, je zou het onmenselijk 
kunnen noemen.

Onlangs liep ik voor een stage mee op 
het pathologisch-laboratorium in een zie-
kenhuis. Daar moest een foetus van zes 
weken oud onderzocht worden. 
Schitterend om te zien hoe ver zo’n klein 
kindje al is gevormd. Zo wonderlijk, com-
pleet met armpjes en beentjes. En toch 
schrijnend om te zien dat een, niet meer 
levend, klein mensje moet worden 
onderzocht. Echt ongelooflijk is het dan 
om te bedenken dat er ook moedwillig 
een ongeboren kindje uit de moeder-
schoot wordt gerukt en dat de moeder 
voor haar leven beschadigd wordt. Dan 
te beseffen: na drie weken klopt het hart-
je al, met acht weken zuigt het kindje op 
zijn duimpje en na twaalf weken groeit 
het nog om geboren te kunnen worden.

Als we Gods Woord erop naslaan lezen 
we: ,,Mijn gebeente was voor U niet ver-
holen, als ik in het verborgene gemaakt 
ben, en als een borduursel gewrocht ben, 
in de nederste delen der aarde. Uw ogen 
hebben mijn ongevormde klomp gezien.” 
Hij ziet zelfs de ongevormde klompjes! 
We denken vaak zo klein van God, ook 
wat de toeneming van abortussen 
betreft. Laten we dan maar minder naar 
beneden en meer naar boven kijken!

Sinds een paar weken mag ik (intern) 
voorzitter zijn van de SGPJ-apeldoorn 
e.o., als piepklein deeltje van het grote 
geheel. Maar God ziet ook de kleine din-
gen en bovenal is Gods Woord het 
waard om in de maatschappij uitgedra-
gen te worden. Dat we met het oog op 
de toekomst, ook wat de politiek betreft, 
maar met David mogen zeggen: ,,En nu, 
wat verwacht ik, o Heere? 
Mijn hoop, die is op U.”

Met vriendelijke groeten,

Joanne Mekelenkamp
SGP-J Apeldoorn

Dinsdagmorgen 11 september verza-
melden we ons bij de Eben-Haëzerkerk 
aan de Zonnedauw. Nadat reisleider 
Herman de Jong met ons een zegen 
had gevraagd over onze reis vertrokken 
we  met de Happy Bus richting 
Straatsburg. 

Na een voorspoedige reis kwamen we 
aan bij Gasthaus Blume waar we drie 
nachten verbleven. Woensdagmorgen  
brachten we een bezoek aan het 
Europarlement, waar we voorgelicht wer-
den over het werk van het Europese 
Parlement. Onze parlementariër Bas 
Belder vertelde ons onder meer hoe hij 
zich in het parlement verantwoordt over 
hetgeen gebeurt in Syrië en Iran. We 
mogen dankbaar zijn dat dit geluid 
gehoord mag worden in het parlement en 
dat vooral ook zijn betrokkenheid met 
Israël naar voren mag komen. 
Hierna mochten we een kijkje nemen in 
de vergaderzaal. We troffen het: de leden 
reageerden op een zojuist gehouden 
redevoering van José Barosso, de voor-
zitter van de Europese Commissie, over 
de toekomst van Europa. Vervolgens 
reden we naar Sasbachwalden, een 
prachtig fleurig bloemendorp. 

heIdelberG

De volgende dag hebben we een bezoek 
gebracht aan Heidelberg. Wie denkt daar 
sporen van de opstellers van de catechis-
mus te ontdekken komt teleurgesteld uit. 
Niets van dat al. Wel een interessante 

rondleiding met een gids naar het 
Heidelberger Slot. Verschillende dames 
hebben daarna een kleedjeswinkel 
geplunderd. Bij veel van onze deelnemers 
ligt nu een prachtig geborduurd of open-
gewerkt kleed op de tafel. 
In de bus terug heeft Hans Leune ons het 
een en ander verteld over Caspar 
Olevianus en Zacharias Ursinus, de 
opstellers van de catechismus, en over 
de eerste vraag: Wat is uw enige troost 
beide in leven en sterven? Dit is eigenlijk 
de belangrijkste vraag.
Na een zeer geslaagde en gezellige reis 
vertrokken we de volgende dag, via Idar 
Oberstein, waar in tientallen winkels sie-
raden met allerlei stenen te koop waren 
(weer verleidelijk voor de dames) en het 
dorpje Zeeland, waar we ons afscheidsdi-
ner hadden, terug naar Apeldoorn.
We namen hier afscheid van elkaar, niet 
vermoedend dat dit voor één van ons het 
laatste afscheid werd. De volgende mor-
gen werden we opgeschrikt door het vre-
selijke bericht dat Dirkje de Jong, de 
vrouw van onze reisleider Herman de 
Jong, overleden was. Dit werpt een grote 
schaduw op onze reis. Verleden jaar 
moesten we afscheid nemen van onze 
Tom van de Pol, die we ook deze reis 
zeer gemist hebben en nu weer iemand 
van onze groep. 
Moge God ook deze familie troosten in dit 
grote verlies.

Mevr. G. Hollebrandse -V.d. Zwan

Met SGP-Apeldoorn op reis 
naar Straatsburg

(advertentie)
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