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Apeldoorn legt de lat
voor veiligheid lager
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Apeldoorn legt de lat voor veilighe
Veiligheid is belangrijk voor
inwoners. Toch legt de gemeenteraad de lat voor het veiligheidsbeleid lager. De SGP vindt dit
geen goede keuze. Overlast van
jongeren en het toenemende aantal inbraken moeten juist beter
worden aangepakt.
Uit onderzoek blijkt dat inwoners
Apeldoorn best veilig vinden.
Gemiddeld geven ze een 7,3 voor
het veiligheidsgevoel in hun wijk of
dorp. De dorpen scoren het hoogst.
Bewoners van Hoog Soeren en
Radio Kootwijk geven zelfs een 8.
Alleen Klarenbeek blijft met een 6,6
achter. Bij de wijken scoort het
Centrum het laagst (6,7), De
Sprengen het hoogst (7,8).
In bijna alle wijken en dorpen worden drie kwesties genoemd om aan
te pakken: woninginbraak, overlast
van jongeren en verkeersveiligheid.
In het Centrum speelt ook nog eens
de overlast van zwervers, verslaafden en het uitgaansleven. In Berg en
Bos liggen vooral de evenementen
Julianatoren, het Boschbad en Apenheul
gevoelig.

regelmatig voor problemen.		
Het uitgaansleven zorgt in het Centrum

Uddel
In Hoog Soeren en Radio Kootwijk vragen
jeugd, alcohol en drugs veel aandacht. Dat
geldt ook voor Uddel. Daarom is het een
goede zaak dat hier een werkgroep van
kerken, scholen en verenigingen probeert
de problematiek te verminderen.
De burgemeester heeft een grote wettelijke verantwoordelijkheid voor de openbare
orde en veiligheid. De gemeenteraad volgt
dit onderwerp echter ook nauwlettend. Al
verschillende jaren is er een speciale

werkgroep, waarin Henk van den Berge
namens de SGP zit. Burgemeester
Berends kiest –gelukkig– voor een open
opstelling. Verschillende keren per jaar
meldt hij in een Veiligheidsbrief de
belangrijkste ontwikkelingen. Met de
laatste brief was de SGP minder gelukkig.
De burgemeester gaf aan dat het ambitieniveau omlaag kan. De score van het huidige veiligheidsgevoel (7,3) mag in de toekomst best naar een 7. Dat betekent dat
meer mensen zich wel eens onveilig zullen
voelen, terwijl het doel eerst een 7,9 was.
De burgemeester –en de meeste partijen–
vinden deze bijstelling realistisch. De SGP
vindt het echter teleurstellend dat de lat
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lager wordt gelegd. Apeldoorn zit in
vergelijking met Zwolle, Arnhem, Nijmegen
en Enschede op –of net iets boven– het
gemiddelde, maar de SGP vindt dat er niet
alleen naar gemiddelden moet worden
gekeken. Belangrijker is dat de jeugdoverlast en inbraken beter worden aangepakt.
Drugsproblematiek
In Apeldoorn steeg het aantal incidenten
(alleen de meldingen bij de politie) vorig
jaar licht naar ruim 32.000. Uit de Veiligheidsbrief blijkt een aantal verontrustende
ontwikkelingen. De jeugdoverlast groeide
sterk. Hetzelfde geldt voor de drugsproblematiek. Andere grote stijgers zijn diefstal

Stevige kritiek op voorstel voor langere openingstijden
Het uitgaansleven op het Caterplein zou in
het weekend ’s nachts nog langer mogen
doorgaan. Een grote meerderheid van de
raad was daar sterk voor. Gelukkig was er
een breed protest van ondernemers,
omwonenden en andere betrokkenen.
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In 2000 was besloten om de openingstijden
in het weekend te verlengen van 2.00 uur
naar 4.00 uur. In maart kwam een student
met het voorstel om cafés zelf te laten
bepalen wanneer ze open willen. Om
Apeldoorn aantrekkelijker te maken voor
jongeren zou het uitgaansleven langer
moeten duren.
Al gelijk reageerden verschillende horeca-

ondernemers kritisch op het plan. Het uitgaansleven komt in hun ogen toch al laat
op gang (pas na twaalf uur). Bovendien is
het financieel niet aantrekkelijk om hun
zaak langer open te houden, want ze hebben te maken met extra personeelskosten.
Er werd ook gewaarschuwd voor extra overlast. En dat leidt tot meer politie-inzet.
Ondanks de kritiek reageerden veel fracties positief op het idee. Een ruime meerderheid van VVD, PvdA, D66, GroenLinks,
Leefbaar Apeldoorn en PSA was voor.
Volgens hen zouden de vrijere openingstijden positief uitpakken voor het uitgaansleven en het terugdringen van de overlast,
omdat de bezoekers dan niet allemaal

tegelijk naar huis zouden gaan. De partijen
dienden een motie in waarin het college
werd verzocht om binnen drie maanden
met een uitgewerkt voorstel te komen voor
een proef met vrijere openingstijden. Een
stevig debat volgde. Verschillende partijen
zoals de SGP wezen erop dat er op het
Caterplein nu al vaak veel overlast is. Het
gaat daarbij om herrie, troep op straat en
vandalisme, ook langs de afvoerroutes. Als
de openingstijden worden opgerekt, duren
de problemen nog langer.
De SGP heeft bovendien grote principiële
bedenkingen bij het uitgaansleven. Wij willen geen bruisende binnenstad met veel
muziek en alcohol. Ook wees de fractie op

id lager

ter kennisname

en inbraak. Ook rond evenementen worden meer incidenten gemeld.
De gemeente ziet de aanpak van de veiligheidsproblemen terecht als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers,
bedrijven, overheid, politie en openbaar
ministerie. Er moet meer worden samengewerkt. Burgernet is daar een duidelijk
voorbeeld van.
Ouders
Het aanpakken van de jeugdoverlast heeft
hoge prioriteit. Allereerst moeten de overlastgevende jongeren zelf nadrukkelijk
worden aangesproken. Veel mensen
schrikken daar voor terug. Begrijpelijk.
Belangrijk is echter dat de jongeren worden geconfronteerd met hun gedrag. Extra
aandacht voor waarden en normen op
scholen is daarom belangrijk. Jammer dat
zo’n idee in de politiek wordt uitgelegd
als ouderwets. Ook ouders hebben een
verantwoordelijkheid. Politie en gemeente
gaan hen vaker rechtstreeks aanspreken
op het gedrag van hun kind.
Buurtbewoners worden eveneens betrokken bij het verminderen van de jeugdoverlast. Maar dat vraagt vaak wel begeleiding. En daar zit een moeilijk punt. Bij de
bezuinigingen is flink geschrapt op het
aantal jongerenwerkers. Zij moeten juist
een verbinding leggen tussen de jeugd en
de omwonenden. Ook zijn er maar een
paar jeugdboa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) hiervoor beschikbaar.
Indrinken
De overlast van jongeren gaat vaak
gepaard met overmatig alcoholgebruik.
Vier van de vijf jongeren drinkt voor het
stappen alcohol, zo blijkt uit twee onderzoeken van de politie op het Caterplein.
Zo’n 44 procent heeft twee tot vijf glazen

op, 33 procent heeft vijf tot tien glazen op.
De gemeente en de politie vinden het
indrinken op zo’n grote schaal zorgelijk.
Hierin is de gemeente echter niet consistent. De overheid wil alcoholgebruik door
jongeren terecht tegengaan. Uiterst merkwaardig is dan dat een grote raadsmeerderheid tegelijkertijd de openingstijden op
het Caterplein wilde verlengen.
Het terugdringen van veiligheidsproblemen moet hoge prioriteit krijgen, ook al
kunnen niet alle problemen worden opgelost. De overheid heeft immers een grote

Top vijf jeugdoverlast

In 2012 waren er in Apeldoorn 128
9
meldingen van jeugdoverlast. Dat
is
een flinke stijging in vergelijking met
2011 (964) en 2010 (908). De amb
itie was juist om het aantal terug te
dringen tot minder dan 500 per jaar
.
De top vijf van plekken met de
meeste jeugdoverlast:
1. Mercatorplein/Voltastraat
2. Imkersplaats/Kooikersdreef
3. Het Kasteel
4. Edelenveld/Holtrichtersveld
5. De Balustrade

verantwoordelijkheid voor de openbare
orde (Romeinen 13 ).
Daarom heeft de SGP gevraagd naar de
kosten om het ambitieniveau op zijn
minst op hetzelfde peil te houden. De
fractie wil kijken of er in de begroting van
dit najaar mogelijkheden zijn hier toch
geld voor uit te trekken.
Henk van den Berge
fractievoorzitter

horeca
de zondagsontheiliging. De sluitingstijden
zouden daarom eerder moeten worden vervroegd.
Naar aanleiding van de motie kwam burgemeester Berends in juni met het voorstel in 2014 een proef te houden, waarbij
de raad een keuze kon maken uit drie
varianten met verschillende sluitingstijden. Na de proef zou dan een keuze moeten worden gemaakt.
Op een hoorzitting eind juni leverden alle
insprekers (omwonenden, ondernemers,
wijkraad en detailhandel) stevige kritiek
op het voorstel. Er bleef geen spaan van
heel. Men pleitte ervoor om de tijden niet
te veranderen.

Spannend was hoe de fracties die voor
vrijere openingstijden zijn, zouden reageren. Begin juli gaven ze tijdens een raadsbijeenkomst aan goed naar de kritiek te
hebben geluisterd. Ze haalden bakzeil.
Een proef hoefde niet meer, omdat er
onvoldoende draagvlak was.
Wel gaven veel partijen aan dat er een
plan moet komen om het uitgaan aantrekkelijker te maken en de overlast te verminderen. Dit moet worden gemaakt door
de betrokkenen (horeca, bewoners,
gemeente, politie en brandweer).
Eind dit jaar zou de raad het dan kunnen
bespreken. Het laatste woord over de
openingstijden is nog niet gezegd.

Samenwerking is belangrijk. In je eentje
bereik je niet veel. Dat geldt in het
klein: gezin, kerk, school en werk, maar
ook breder in de samenleving en de
politiek.
Je hebt vaak de medewerking van anderen nodig om iets te realiseren.
Andersom moet je ook medewerking
bieden. Naastenliefde is een Bijbels uitgangspunt. Dat geldt zeker in deze tijd
van economische en sociale problemen.
Wij kunnen wat dat betreft leren van de
eerste christengemeenten in het
Romeinse rijk. Zij vielen op door kenmerken als behulpzaamheid, eerlijkheid
en matigheid. Dat zijn goede uitgangspunten voor samenwerking. Laten we
die tonen: in onze omgeving, in de politiek. Zeker in een tijd waar Gods geboden en inzettingen steeds meer onder
druk staan.
We hebben de opdracht als christen een
zoutend zout en lichtend licht te zijn.
Dat kan door oog te hebben voor de
problemen in de samenleving. Vaak
kunnen we daar zelf in praktische zin
weinig aan doen, maar wat wel kan is
de problemen opdragen in ons gebed.
Is dat gering? Nee. Het gebed is het
krachtigste wapen van een christen als
de Heere er Zijn zegen aan wil verbinden.
Als fractie hechten wij aan samenwerking. Dat zoeken wij met andere partijen,
het college, de ambtenaren en andere
betrokkenen. Door een constructieve
opstelling en met –hopelijk– goede
ideeën proberen wij bij principiële en
praktische zaken een positieve inbreng
te leveren, waarbij de Bijbelse beginselen het richtsnoer zijn.
Maar samenwerking met onze achterban vinden wij eveneens van groot
belang. Om die reden geven wij SGPost
uit, zodat u wordt geïnformeerd over
verschillende onderwerpen die in de
Apeldoornse politiek spelen. Het blad
ziet er nu anders uit. De inhoud is hetzelfde, maar de opmaak en het lettertype
is eigentijdser. Hopelijk spreekt het u
aan.
Wij wensen u een goede vakantietijd.
Met vriendelijke
groeten,
Henk van den Berge
fractievoorzitter
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Gemeente komt met nieuwe detailhandelsvisie
In de detailhandel is de afgelopen jaren
veel veranderd. Dat vraagt bij de
gemeente om aanpassingen in het
beleid, want de huidige detailhandelsvisie dateert al van 2004. Eind dit jaar
moet er een nieuwe visie zijn. Begin juli
stelt de gemeenteraad de kaders hiervoor vast.

winkels op solitaire of perifere locaties
gaan vestigen?

Omnisportcentrum
De markt moet de ruimte krijgen, was de
mening van experts. Wel moet de overheid toezicht houden op projectontwikkelaars, burgers, ondernemers, enzovoort.
Maar ook het belang van de fijnmazigheid
Om zich te oriënteren op ontwikkelingen
werd benadrukt.
waar in de kaders rekening mee moet
De discussie richtte zich sterk op de bouw
worden gehouden, organiseerde de raad
van grootschalige winkels op De Voorin juni een discussiedag over de toekomst
waarts bij het Omnisport-centrum. De aanwezige ondernemers en experts
kraakten de
gedachte achter
deze ontwikkeling. Visieloos,
werd het plan
genoemd,
omdat er vanwege financiële
overwegingen
winkels moeten
komen bij dit
sportcomplex,
terwijl de leegstand elders in
de stad al groot
is. Een van de
ondernemers
alige
tsch
groo
van
w
op de bou
Veel winkeliers hebben grote kritiek
zei: ,,Als je de
Foto: GtV
winkels bij het Omnisportcentrum.			
consument
vraagt of hij
van de Apeldoornse detailhandel.
een groot winkelcomplex bij Omnisport
Ondernemers en burgers konden samen
leuk vindt, zegt hij: ,,Ja.” Maar als je hem
met een paar experts hun visie geven.
vraagt of hij wil dat dit ten koste gaat van
Het huidige detailhandelsbeleid wordt
bijvoorbeeld winkelcentrum ’t Fort, zegt
gekenmerkt door een zogenaamde fijnmahij: ,,Nee.” Maar dat laatste wordt hem er
zige structuur: goede winkelvoorzieninniet bij verteld.”
gen in het centrum en op wijkniveau en
Overigens heeft de SGP al jaren geleden
een aantal perifere winkellocaties als de
bij de besluitvorming over de bouw van
Europaweg en Kanaal-Zuid. Tijdens de
grootschalige winkels bij het Omnisportdiscussiedag stonden eigenlijk twee vracentrum nadrukkelijk gewezen op de risigen centraal: moet deze fijnmazigheid
co’s voor de detailhandel in het Centrum
gehandhaafd blijven, of moeten onderneen omliggende wijken.
mers meer vrijheid krijgen? En: moet het
In het raadsdebat van eind juni over de
in de toekomst mogelijk zijn dat zich grote
kaders voor de nieuwe detailhandelsvisie

Slechte cijfers Apeldoornse detailhandel
In Nederland staat zo’n 10 procent van
de vierkante meters winkeloppervlak
leeg. Apeldoorn zit daar boven: 13,3
procent. Van de 2067 verkooppunten
(detailhandel en dienstverlening) in
onze gemeente staan er 150 leeg. Daarmee zijn we koploper in de provincie.
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In de binnenstad is het percentage leegstand 12,5 procent, maar omgerekend
naar vierkante meters ligt dit percentage
hoger: 17,2 procent. Tijdens de discus-

siedag werd Apeldoorn veel vergeleken
met Amersfoort. Die heeft in het centrum
slechts 5 procent van de panden leeg
staan. Apeldoorn heeft veel ‘eigen’ winkels. Het CBS heeft een overzicht van
het winkelaanbod in gemeenten met
betrekking tot de variatie van het winkelaanbod. Apeldoorn staat in die lijst op
nummer 2! We hebben 67 verschillende
soorten ondernemingen. Amersfoort
komt er in dat lijstje met 36 verschillende soorten, op plaats 342, bekaaid af.

gaf de SGP aan dat het beleid aan twee
criteria moet voldoen: een fijnmazige
structuur en een interessante binnenstad.
Solitaire winkels of grote winkels op
perifere locaties mogen die twee criteria
niet schaden en zullen dus per geval
beoordeeld moeten worden door de
gemeenteraad.
De gemeente heeft de afgelopen jaren
fors geïnvesteerd in het opknappen van
winkelcentra (Eglantier, ’t Fort en nieuwe
plannen Anklaar). Met het toestaan van
winkels op perifere locaties is de kans
reëel dat de toeloop naar winkelcentra
afneemt. Dat is wat de SGP betreft ongewenst. Alleen als aangetoond kan worden
dat de komst van een winkel op een dergelijke locatie die fijnmazigheid niet
schaadt, wil de SGP daaraan meewerken,
zei Henk van den Berge in het debat.
Sommige partijen in de raad vinden dat
winkels (meer) op zondag open moeten
zijn. De SGP keerde zich daar tegen gezien
het grote belang van de zondagsheiliging.
Belangrijk is ook dat de zondag een rustpunt is in deze jachtige tijd. Tijdens het
debat in de gemeenteraad was geen van
de andere partijen er ‘happig’ op over de
zondagsrust te spreken. ,,Daar wil ik het nu
nog even niet over hebben”, klonk het van
de kant van het CDA.
Nieuwe kaders
In juli stelt de raad de kaders vast voor de
nieuwe detailhandelsvisie. Het college
moet deze als uitgangspunt nemen voor
het schrijven van de visie. Eind dit jaar
moet deze verschijnen. De belangrijkste
twee doelstellingen in het detailhandelsbeleid zijn dat de binnenstad het visitekaartje is van Apeldoorn en dat de fijnmazigheid van de winkelstructuur voor de
dagelijkse boodschappen behouden moet
blijven. Bovendien werd aangegeven dat
de locaties voor perifere en grootschalige
detailhandel De Voorwaarts en
Europaweg blijven.
Verder wil de raad dat er wordt gekeken
naar meer ruimte voor brancheverbreding
(bijvoorbeeld een lunchroom in een kledingwinkel) en mogelijkheden voor detailhandel in de dorpen. Ook wil de raad
meer weten over de gevolgen van de vestiging van internetwinkels.
De bedoeling is dat het nieuwe beleid de
detailhandel ondersteunt. Dat is hard
nodig, want veel winkels hebben het door
de economische crisis moeilijk.
Goeddraaiende winkels zijn belangrijk
voor de ‘leefbaarheid’ in
de stad en dorpen.
Frank van Putten
fractieassistent

Raad moet alerter reageren
De gemeenteraad van Apeldoorn moet
zijn controlerende taak beter oppakken,
concludeert een werkgroep onder leiding
van SGP-raadslid Evert Mulder.
,,Actiever, alerter en scherper.”
De gemeenteraad heeft zijn eigen functioneren kritisch tegen het licht gehouden.
Aanleiding hiervoor is het miljoenenverlies dat Apeldoorn de afgelopen jaren
heeft geleden op het grondbedrijf.
De raad heeft bij dit debacle zijn controlerende taak onvoldoende uitgevoerd, concludeerde een enquêtecommissie begin
vorig jaar. Op initiatief van de SGP is een
raadswerkgroep ingesteld om het functioneren van de raad structureel te verbeteren. Begin april heeft voorzitter Mulder
zijn rapport gepresenteerd.
De raad is redelijk passief, raadsleden
kunnen actiever reageren en de raad
stelt onvoldoende scherpe kaders, concludeert de werkgroep. Hoe ernstig is de
situatie?
,,We hebben de situatie bewust scherp
neergezet. Omdat er echt iets moet veranderen. De gemeenteraad is meer te porren
voor nieuw beleid, dan voor het evalueren
en controleren van bestaand beleid. De
raad moet scherper kijken naar jaarverslagen en meerjarenbegrotingen. De raad
trekt te weinig lessen uit het verleden.”
Ben je geschrokken van de situatie?
,,Nee, zo erg is het ook weer niet.
Apeldoorn doet het in vergelijking met
andere gemeenten relatief goed. Rond het
grondbedrijf heeft de raad duidelijk steken laten vallen. We zien echter verbetering. Het college informeert de raad sindsdien actiever. Soms zelfs meer dan strikt
noodzakelijk. Dat is positief.”
Wat zijn de belangrijkste aanbevelingen
van de werkgroep?
,,De gemeenteraad moet kritischer zijn. Er

zijn genoeg instrumenten om een wethouder ter verantwoording te roepen. De vraag
is echter hoe de raad die middelen
gebruikt. Fracties moeten zich niet met een
kluitje in het riet laten sturen. De raad
moet vaker zeggen: dit antwoord van het
college accepteren we niet. Bovendien
moeten fracties elkaar meer ruimte geven
kritisch te zijn.”

een voorzitter voor een belangrijke werkgroep. Vanwaar?
,,De SGP neemt een onafhankelijke positie in. We zitten niet in het college, maar
voeren ook geen oppositie. We zijn niet
tegen om tegen te zijn. Anderen zeggen:
,,Jullie zijn duidelijk, jullie draaien niet.”
Kennelijk wordt dat gewaardeerd.”

Leveren de aanbevelingen de
raad niet veel
extra werk op?
,,Ja en nee. Meer
controle kost
meer tijd. Maar
als de raad vóóraf
meer de regie op
zich neemt, zijn
eigen agenda
volgt en op hoofdlijnen bestuurt,
dan kost het uiteindelijk minder
tijd.”
t beter controleren.
De Apeldoornse gemeenteraad moe
Hoe groot is het
Foto: gemeente Apeldoorn
gevaar dat dit rapport in een la verdwijnt?
Zware klus?
,,Dat risico is best groot. De raad kan
,,Het heeft meer tijd gekost dan ik had
gemakkelijk aanbevelingen overnemen,
gedacht. Ik had gerekend op zes vergadeterwijl de uitvoering achterwege blijft. Ik
ringen, het zijn er twaalf geworden.”
houd de situatie daarom in de gaten. Als
er niets gebeurt, trek ik aan de bel.”
Tevreden?
,,Ik ben tevreden over de rapportage van
Zie je al positieve veranderingen?
de werkgroep. We zijn unaniem in onze
,,Zeker. Bij het opstellen van een nieuwe
standpunten. Over de uitvoering ben ik
detailhandelsvisie heeft de raad een
nog niet tevreden. Sommige aanbevelinwerkgroep ingesteld om het college nog
gen zouden we al vóór de zomer invoeren.
duidelijker vooraf beleidskaders mee te
Op dit moment is dat nog onvoldoende
geven. De raad heeft de regie naar zich
gebeurd. Ik blijf de vinger daarom aan de
toegetrokken. Dat is positief.”
pols houden.”

De SGP heeft twee keer een voorzitter
voor een enquêtecommissie geleverd. Nu

Gerard ten Voorde
redacteur

Hoofdpunten uit het rapport van de werkgroep Controle
• De belangrijkste conclusie is dat het de
raad niet zozeer ontbreekt aan controle-instrumenten. Het probleem zit hem
meer in het gebruik daarvan. De raad
moet kritischer zijn en minder snel
tevreden zijn met antwoorden van het
college op gestelde vragen.
• De raad baseert zich bij de uitvoering
van controlerende activiteiten vrijwel
geheel op informatie van het college en
het ambtelijk apparaat. Er zou meer
gebruik gemaakt kunnen worden van
informatie van ‘buiten’ (van de eigen

bevolking of van externe deskundigen).
• De werkgroep maakt zich zorgen over
de opbouw en continuïteit van de
kennis en ervaring van de raadsleden.
Daarom wordt voorgesteld om
zogenaamde kenniskringen in te
stellen voor een aantal beleidsvelden
waarop de komende jaren nieuwe of
andere activiteiten ontplooid zullen
worden.
• De werkgroep constateert dat jaarverslag en begroting bestaan uit vele pagina’s tekst, maar dat deze slecht lees-

baar en moeilijk te bevatten zijn; niet
alleen voor ‘gewone’ burgers, maar ook
voor raadsleden. Aanbevolen wordt om
het meer tot hoofdlijnen te beperken en
het tevens op een begrijpelijke manier
te presenteren.
• Ten slotte merkt de werkgroep op dat
de raad voor een goede controle snel
en duidelijk inzicht moet kunnen krijgen in gemaakte afspraken, gedane
toezeggingen, geldende raadskaders,
enz. Met de huidige technische middelen moet dat mogelijk zijn.
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Coffeeshopbeleid roept grote vragen op
De afgelopen maanden stond het
coffeeshopbeleid verschillende keren op
de politieke agenda. Van een keer ten
goede is geen sprake.
In Apeldoorn mogen vijf coffeeshops zijn.
Tot begin dit jaar waren dat er vier. In
februari trok burgemeester Berends (CDA)
echter de gedoogvergunning van ’t
Bunkertje aan de Laan van Mensenrechten
bij het station in, omdat deze coffeeshop
een veel te grote voorraad softdrugs bezat.
PvdA, D66 en GroenLinks stelden kritische
vragen over deze sluiting. Gelukkig bleef ’t
Bunkertje gesloten.
Wiet-drive
In maart kwam het onderwerp weer aan
de orde. Een ondernemer had een aanvraag ingediend voor een zogenaamde
wiet-drive, een mobiele coffeeshop. De
beoogde plek zou de ventweg langs de
Arnhemseweg zijn, vlakbij het viaduct van
de A1. Hier staat ook een snackwagen.
Volgens de initiatiefnemers is een wietdrive aan de rand van het stedelijk gebied
een betere locatie dan in de stad. Er zou
minder sprake zijn van overlast omdat er
weinig omwonenden zijn. Bovendien ligt
de plaats ver van kwetsbare groepen zoals
scholieren.
Gelukkig voelde burgemeester Berends
niets voor een wiet-drive. Aanvankelijk
waren verschillende partijen, zoals VVD,
D66, PvdA en GroenLinks, positiever. CDA,
ChristenUnie, Gemeentebelangen en SGP
wezen het voorstel gelijk af. Onze fractie
vindt dat handhaving van het gedoogbeleid al moeilijk genoeg is. Met een wietdrive aan de rand van Apeldoorn wordt dat
nog lastiger. Uiteindelijk wees de raad het
idee unaniem van de hand.
In april ontstond er opnieuw reuring.
Ineens bleek dat de burgemeester toe-

stemming had gegeven voor de vestiging
Na de zomervakantie komt het onderwerp
van een coffeeshop op de Arnhemseweg
weer aan de orde. Het voorstel is om het
181, in de buurt van onder meer kinderhuidige beleid grotendeels te handhaven.
dagverblijf Ukkie en snackbar Charly.
Het is teleurstellend dat er geen beperkinDe buurt protesteerde scherp. Terecht,
gen komen.
want er was geen enkel overleg geweest.
De burgemeester wil daarentegen een
Een rechtszaak volgde, waarbij de gemeengrotere spreiding van de coffeeshops over
te vooralsnog in het ongelijk werd gesteld.
het stedelijk gebied toestaan, omdat dit
Gelukkig. Als SGP zijn
we tegen coffeeshops (verslaving,
overlast en vaak
is er een relatie
met illegale activiteiten zoals witwassen). Een vestiging buiten het
centrum vinden
wij zeker ongewenst. Het is daar
nog moeilijker om
toezicht te houden. Overigens is
de coffeeshop niet
lang open geweest,
want half mei brak
er een grote brand
is op last van de burgeCoffeeshop 't Bunkertje bij het station
in het pand uit.
Foto: GtV
meester gesloten					
Deze zou aangestoken zijn.
Teleurstellend
Vanwege alle perikelen rond de coffeeshops had de burgemeester toegezegd
met een kadernotitie te komen om het
huidige beleid dat in 2004 was vastgesteld opnieuw te bezien. In juni kwam de
notitie, maar tot een inhoudelijke bespreking kwam het niet. Burgemeester
Berends meende ten onrechte dat hij de
bevoegdheid had om het beleid voor coffeeshops vast te stellen. Uit nader onderzoek bleek dat de raad echter de kaders
hiervoor aan moet geven.

de overlast in de binnenstad zou verminderen. Maar dat is –letterlijk– het verplaatsen van het probleem. Hierdoor waaiert
het nog meer uit. Wie wil een coffeeshop
als buurman, met alle overlast en een
waardedaling van de woning als gevolg?
Toen een omwonende van Arnhemseweg
181 dat in de PMA aan de raadsleden
vroeg staken slechts enkelen voorzichtig
hun vinger op...
Henk van den Berge
fractievoorzitter

Apeldoorn moet weer stevig bezuinigen
Opnieuw moet Apeldoorn het mes in de
uitgaven zetten. Dat is al de vierde keer
sinds 2010. Het gaat nu om een bedrag
van circa 10 miljoen euro. Dat is geen
eenvoudige opgave.
Bij de vorige drie bezuinigingsrondes ging
het in totaal om een structureel bedrag
van 43 miljoen euro. Vorige maand kondigde het college aan dat rekening moet
worden gehouden met een extra bezuiniging van 10 miljoen euro.
Hiervoor zijn verschillende redenen. Het
college wijst naar de drie grote decentralisaties (Participatiewet, WMO en Jeugd-

zorg). Het Rijk hevelt taken over naar de
gemeenten, maar dat gaat wel gepaard
met bezuinigingen. Ook zijn er tegenvallers. Zo heeft het college twijfels of sommige al eerder afgesproken bezuinigingen
helemaal worden gerealiseerd. Bovendien
is er onder meer sprake van een forse
overschrijding bij de bijstandsuitgaven.
De nieuwe bezuinigingen zullen niet
gemakkelijk te realiseren zijn. De vorige
keren is al fors gesneden in het ambtelijk
apparaat. Ook is er stevig gesnoeid in
allerlei projecten en zijn er flinke kortingen doorgevoerd op onder meer onderhoud schoolgebouwen en openbare

ruimte, minimabeleid en vrijwilligerswerk.
Na de zomervakantie presenteert het college de nieuwe bezuinigingsvoorstellen.
Het gaat hierbij om een bedrag van ruim
10 miljoen euro, zodat de raad ruimte
heeft om te kiezen.
Voor de SGP is daarbij het uitgangspunt
om zo min mogelijk te bezuinigen op
kerntaken als openbare orde en veiligheid, sociaal beleid en onderhoud openbare ruimte. Ook een belastingverhoging
(ozb) willen wij voorkomen. De nieuwe
bezuinigingen zullen ook een interessante
opmaat vormen richting de gemeenteraadsverkiezingen van volgend voorjaar.
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Grondbedrijf heeft zaken beter op orde
Zowel in 2010 als in 2011 moest de
gemeente grote bedragen afboeken op
de waarde van bouwgrond, omdat het
niet realistisch was dat veel grond snel
verkocht zou worden. In totaal ging het
om 178 miljoen euro. Gelukkig kon 2012
worden afgesloten met een positief resultaat. Daarbij lijkt het er
op dat het college en het
management de zaken binnen
het grondbedrijf beter onder
controle hebben.

uitwerking van enkele vorig jaar getroffen
algemene voorzieningen een voordeel op
van 2 miljoen.
De SGP-fractie is het er mee eens dat het
bedrag van 7,4 miljoen wordt toegevoegd

voordat het verkocht wordt, waardoor langer rente betaald moet worden over het
geleende kapitaal. Als mogelijkheid om de
gronduitgifte weer op gang te brengen,
onderzoekt het college de mogelijkheid
om bouwkavels in erfpacht uit te
geven.

Onvoldoende
Als SGP-fractie constateerden we
verder dat de kwaliteit van de verstrekte informatie en van de MPGnota zelf weer verbeterd is ten
In het Meerjaren Perspectief
opzichte van vorig jaar. Het is
Grondexploitaties (MPG) geeft het
goed dat de aanbevelingen van de
college één keer per jaar een actuenquêtecommissie, maar ook die
eel inzicht in de financiële positie
van de Rekenkamercommissie en
van het grondbedrijf. De afgelode controller, zijn opgepakt.
pen twee jaar moest erkend worWat we nog steeds onvoldoende
den dat er veel mis was. Met name
vinden, is de informatie over de
vorig jaar, nadat de enquêtecomgrote stukken bouwgrond, die
den er toch nog
wor
w
bou
missie onder leiding van Henk van
de
(nog) niet in exploitatie genomen
in
ise
mala
de
anks
Ond
Foto: GtV
d.
ouw
geb
den Berge een groot aantal misn
zijn (die nog niet bouwrijp zijn
inge
won
t
maa
djes
mon
standen aan de kaak had gesteld.
gemaakt en nog niet in de verDaarmee vergeleken was het MPG 2013
aan de algemene reserve van het grondkoop zijn). De wethouder zegde toe hier
een verademing. Er was nu sprake van
bedrijf. Er bestaan namelijk nog steeds
in de MPG van volgend jaar rekening mee
een winst van 7,4 miljoen euro. Voor een
(grote) risico’s dat de grond die we nog in
te houden.
groot deel is dit het gevolg van winstbezit hebben voor minder verkocht zal
Evert Mulder
neming na afronding van een aantal promoeten worden dan waarvoor het nu in
raadslid
jecten. Daarnaast leverde ook de concrete
de boeken staat. Of dat het langer duurt

Supermarkt

Schouten
brood, banket,
en chocolade
levensmiddelen,
groete, fruit
en meer
slijterij

www.supermarktschouten.nl
Harderwijkerweg 26
Tel.: 0577 401203
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C.S.L. Janse
Chris Janse (69), oud-hoofdredacteur van
het Reformatorisch Dagblad en de nieuwe
voorzitter van de Gemeentelijke
Kiesvereniging van SGP Apeldoorn. ,,Als
je je voortdurend ergert, slijt je extra.”
Janse heeft zijn sporen in de gereformeerde gezindte verdiend. Zijn functies in de
partij zijn te veel om op te noemen. Van
bestuurslid LVSGS, voorzitter van de
Guido de Brèsstichting, voorzitter van de
kiesvereniging Epe, raadslid in Epe tot
penningmeester van de Stichting
Assistentie Eurofractie. Verder is hij
docent bij de Godsdienst Onderwijs,
medewerker van het RD, De Saambinder
en voorzitter van de Kenniskring lectoraat
Hoornbeeckcollege.
Wat doet u overdag?
,,Studeren, kranten lezen, achter de computer artikelen schrijven en teksten
bewerken, mail beantwoorden. Maar ik
doe ook de tuin en soms ga ik er met mijn
vrouw op uit. Bovendien moet ik van de
zomer nog wat schilderwerk doen.”
Wat ergert u het meest in Apeldoorn?
,,Ik erger mij niet zo gauw aan allerlei dingen. Als je je voortdurend aan allerlei dingen loopt te ergeren, slijt je daar volgens
mij extra van.”
Apeldoorn moet fors bezuinigen. Waar
mag het mes niet in?
,,Openbare orde en veiligheid, onderhoud
openbare ruimte en sociaal beleid. Maar
het gaat te ver om te zeggen dat daar
nooit iets op bezuinigd kan worden.”
Wat zou u als burgemeester als eerste
doen?
,,Ik zou proberen iets te doen aan de verdere zondagsopenstelling van winkels.
Overigens moeten we de rol van een burgemeester niet overschatten.”
U bent raadslid in Epe geweest. Hebt u
weleens vuile handen moeten maken?
,,Ik moest regelmatig voor dingen stemmen waarvan ik dacht: ,,Het moet maar,
het is niet echt mijn keus, maar het kon
erger.” Concrete voorbeelden schieten mij
niet te binnen. Het is ook al weer 20 jaar
geleden.”
Waarom SGP?
,,De SGP is een gereformeerde partij, die
vanuit Gods Woord in het politieke krachtenveld wil opereren. Dankzij ons kiesstelsel kan zij haar stem in de verschillende
vertegenwoordigende lichamen laten
horen.”

Leeftijd
69 jaar
Woonplaats
Apeldoorn
Burgerlijke staat
gehuwd
Voormalige werkkring
oud-hoofdredacteur RD

Een gevaar voor de SGP?
,,Een geleidelijke gewenning aan allerlei
kwaad, waardoor ons protest verstomt of
erg plichtmatig wordt.”
Mooiste herinnering aan de partij?
,,De herdenking van het 25-jarig
Kamerlidmaatschap van Van der Vlies. Mij
was gevraagd hem bij die gelegenheid toe
te spreken.”
De SGP laat vrouwen toe op de lijsten.
Een verrijking of een verarming?
,,Dat besluit is duidelijk genomen onder
druk van de overheid. Wie Bijbelgetrouw
wil zijn moet echter wel bedenken dat de
rol van man en vrouw op allerlei terreinen,

Welke wereldleider zou u graag spreken?
,,Niet dat ik daar nu echt op zit te wachten, en zij waarschijnlijk ook niet op mij,
maar met Obama zou je kunnen spreken
over acceptatie van het homohuwelijk in
een altijd toch nog tamelijk christelijk
land als de VS.”
De vakantie staat voor de deur. Hoe ziet
uw favoriete vakantie eruit?
,,Mijn vrouw gaat het liefst naar Frankrijk.
Ik zoek graag steeds nieuwe bestemmingen. Dus wisselen we af. Ik vind het interessant om kennis te maken met andere
landen: de natuur, de geschiedenis, de
cultuur, de godsdienst en de maatschappelijke verhoudingen.”

,,Als je je steeds ergert, slijt je extra”
ook in de politiek, niet inwisselbaar is.
Niet voor niets is het betreffende artikel in
ons beginselprogram gehandhaafd.”

Top 3 van favoriete websites?
,,parlement.com, refdag.nl, ns.nl.”

Hoe ziet de SGP er over tien jaar uit?
,,Veel groei verwacht ik niet. Wellicht is de
afstand tot ChristenUnie en CDA verder
toegenomen. Hopelijk weten wij nog
waarom we SGP zijn.”

Met wie hebt u nog een appeltje te schillen?
,,Met niemand. Uiteraard heb ik wel eens
forse conflicten gehad met mensen, maar
daar moet je overheen kunnen stappen.
”De zon ga niet onder over uw toornigheid”, staat er in Efeze 4 vers 26.”

Wat mist de gereformeerde gezindte?
,,Geestelijke diepgang. Besef van de fundamentele verschuivingen die gaande zijn
in kerk en maatschappij.”

Welke Psalm spreekt u het meest aan?
,,Psalm 119.”

Welke politicus spreekt u het meest aan?
,,Onze vroegere partijleider Van der Vlies.
Hij wist met een combinatie van principiële verworteling en politieke evenwichtigheid de eenheid in de partij te herstellen
en te bewaren.”

Waar zou u een meditatie in De Banier
mee vullen?
,,De gelijkenis van de zaaier.”
Gerard ten Voorde
redacteur
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Jaarstukken: Gestolde werkelijkheid of spiegel?
Het is een voluit Bijbelse notie om rekenschap te geven van ons rentmeesterschap. Ook de gemeente is daartoe verplicht. Een van de meest complete documenten voor het afleggen van verantwoording zijn de jaarstukken.
Dit omvangrijke boekwerk met de jaarrekening en het jaarverslag lag de afgelopen weken weer op tafel. Voor de raad is
dit een belangrijk controle-instrument.
Welke (begrotings)doelen stelden we als
gemeente in het afgelopen jaar en wat is
daarvan terechtgekomen? Hoe staat onze
gemeente er financieel voor? Het jaarverslag wordt nogal eens beschouwd als een
gestolde werkelijkheid en daarmee minder
interessant. De cijfers tonen ons immers de
resultaten uit het verleden. Toch vertelt de
jaarrekening meer dan dat. Het is ook een
spiegel, een verantwoordingsinstrument
dat veel laat zien hoe er is bestuurd en wat
de resultaten hiervan zijn.
De SGP heeft de afgelopen jaren regelmatig en indringend de vraag gesteld: Leren
we nu echt van de gemaakte fouten? Er is
in Apeldoorn de afgelopen jaren veel mis-

gegaan, te veel. Vooral met grote projecten en met het grondbedrijf. De omvangrijke verliezen die hierdoor zijn ontstaan
hebben onze gemeente financieel zeer
kwetsbaar gemaakt. Belangrijk is hierbij
naar de diepere oorzaken te kijken. Een
cultuur verandert meestal geleidelijk. We
moeten daarom scherp blijven.
Risico’s
Niet alleen de SGP, maar ook de Rekenkamercommissie (RKC) plaatst jaarlijks
kritische kanttekeningen bij het jaarverslag. In het rapport vraagt de RKC de risico’s scherper en concreter te beschrijven.
Nog te vaak blijven de teksten in het jaarverslag onduidelijk of vaag. Zo moeten de
zorgen over het gemeentelijk vastgoed
duidelijker voor het voetlicht komen. Hoe
houdt onze gemeente rekening met de
aanhoudende economische crisis die ook
onze gezinnen en bedrijven raken? De
gemeente kan zich geen onverwachte
risico’s meer veroorloven. Daarvoor is de
financiële situatie te kwetsbaar.
De Rekenkamercommissie roept het
college en de raad op om zelfreflectie te

stimuleren. Daarmee wordt het risicobewustzijn van bestuur en medewerkers vergroot. Om een cultuur te doorbreken moeten andere geluiden bewust ruimte krijgen. Zeker bij grote veranderingen moet
een gezonde tegenspraak worden georganiseerd. Het is belangrijk oog te hebben
voor goede functiescheidingen en een
gezonde interne controle.
Op politiek niveau heeft de raadswerkgroep Controle, onder voorzitterschap van
Evert Mulder, aanbevelingen gedaan zoals
verruiming van eigen onderzoek door de
raad. Een zorgvuldige besluitvorming
moet worden gewaarborgd. Het risicomanagement moet verder op orde.
Daarvoor moeten we de vinger goed aan
de pols te houden. Goed rentmeesterschap is een Bijbelse norm. De raad en in
het bijzonder de SGP zal het college hierop blijven aanspreken.
David van As
fractievertegenwoordiger,
vice-voorzitter
Rekenkamercommissie

Nieuw woningplan in Uddel wel succesvol
In Uddel is de woningmarkt ook moeilijk. Niet alleen staan er zo’n zestig
woningen te koop, maar ook nieuwbouwprojecten komen niet van de
grond. Maar het nieuwe plan De
Velúwte was wel succesvol.
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moesten er eerst woningen verkocht
worden. Met het eerst ontwikkelde plan
lukte dat niet, aangezien de woningen en
appartementen te duur waren. Daarom is
er een half jaar geleden een herontwikkelingsplan gestart. Dit plan is uitgewerkt en op 4
april behandeld in de
PMA.
Op zaterdag
20 april is de
verkoop van
De Velúwte
gestart tijdens de jaarlijkse open
bedrijvendag. En met
succes, want
de vraag
was groter
dan het
aanbod.
Met name
ect De Velúwte verliep goed.
De verkoop van woningen bij het proj
de rijtjesRO
Foto:
.		
De vraag was groter dan het aanbod
woningen
waren erg
Aan de Uddelsekampweg (het voormalig
in trek. Woningbouwcoöperatie
Kayim-terrein) ligt de grond al weer een
Sprengenland Wonen was daarom ook
hele tijd bouwrijp klaar, maar voordat er
genoodzaakt om de woningen aan een
überhaupt gebouwd kan gaan worden,
koper toe te wijzen door middel van

loting. Volgens de heer Hoekstra van
Sprengenland Wonen hebben de eerste
gesprekken met de toekomstige bewoners plaatsgevonden en zijn inmiddels
alle rijtjeswoningen onder voorbehoud
verkocht. Behalve de koopwoningen
is er ook veel vraag naar een
huurwoning.
Momenteel is ongeveer 70 à 80 procent
van de woningen van fase 1 (onder
voorbehoud) verkocht. Dat betekent dat
er begin oktober gebouwd gaat worden.
Hoekstra is erg tevreden over deze gang
van zaken. Verheugend is vooral ook
dat 80 à 90 procent verkocht is aan
(oud-)inwoners van Uddel. Hiermee
wordt een verdere vergrijzing in ons
dorp teruggedrongen.
Ook SGP-kiesvereniging Uddel is hier
blij mee, omdat dit kansen biedt voor
(jonge) gezinnen om in Uddel te kunnen
blijven wonen. Gezien het christelijk
karakter van veel dorpsgenoten is het
mogelijk dat de aanwas in kerken en
scholen daardoor wordt vergroot.
Hopelijk kan deze situatie worden voortgezet tijdens fase 2 en in een later stadium met het plan ‘Aardhuus’ aan de
Aardhuisweg.
Reinard Oudendorp
kiesvereniging Uddel

Hoogspanningskabels in Zuid deels onder de grond
Na jaren van overleg en plannenmakerij
kwam het college van B&W eind vorig
jaar met concrete plannen om de hoogspanningskabels in Zuid ondergronds te
brengen. Maar slechts tot en met DokZuid: voor het laatste stuk was geen geld
meer. De raad kon niet anders dan daarmee akkoord gaan. Vervolgens bleef het
echter nog lang spannend voordat de
provincie met een harde toezegging
kwam voor haar deel in de kosten.
Al enkele jaren geleden werd er een principe-akkoord gesloten tussen woningbouwvereniging De Goede Woning, de
gemeente Apeldoorn en de provincie
Gelderland om de hoogspanningskabels
in heel Zuid (Vogelbuurt, Zuiderpark en
Rivierenbuurt) ondergronds te brengen.
De woningbouwvereniging wil een deel
van de Vogelbuurt vernieuwen, maar dat
kan niet zolang de kabels nog boven de
huizen hangen. Vanwege gezondheidsrisico’s mogen tegenwoordig geen huizen
meer worden gebouwd onder hoogspanningskabels. De gemeente had inmiddels
Dok-Zuid gebouwd en ook daarvoor geldt
dat sommige vormen van gebruik niet zijn
toegestaan zolang de kabels er zo dicht
langs lopen.
De provincie zegde toe om financieel
bij te dragen. Er ontstond echter een
probleem toen bleek dat de kabels in
de Vogelbuurt via twee verschillende
tracés moesten worden gelegd vanwege
de smalle straten. Het extra geld
daarvoor was er niet en lobbywerk

bij andere partijen mocht niet baten.
gronds brengen van de kabels. De
Omdat de woningbouwverenigingen het
gemeente doet nog moeite om in het aansteeds moeilijker krijgen, moest er wat De
bestedingstraject extra ondergrondse
Goede Woning betreft eind 2012 een
meters te winnen door aannemers tegen
beslissing vallen: in 2013 zou men mogeelkaar te laten opbieden. Het ziet er echlijk niet meer zoveel geld kunnen vrijmater naar uit dat de kabels in de
ken. Vandaar het plan om dan maar een
deel van het tracé
ondergronds te
brengen: alleen in
de Vogelbuurt en
in het Zuiderpark,
tot en met DokZuid.
De bewoners van
de Rivierenbuurt
(met name de
Schiestraat) waren
het hier echter
absoluut niet mee
eens. In hun buurt
zouden de gezondheidsrisico’s blijven, of zelfs nog
groter worden vann slechts gedeeltelijk onder
wege het zogeDe hoogspanningskabels in Zuid gaa
Foto: GtV
naamde stijgpunt
de grond.					
(waar de kabels uit
de grond komen).
Hoewel de gemeente niet tegemoet kon
Rivierenbuurt voorlopig nog bovengronds
komen aan deze bezwaren, werkten ze
blijven, hoe vervelend de SGP-fractie dat
niettemin door tot in de zaal van
ook vindt. Hopelijk kan
Provinciale Staten, waar besloten moest
ook dit stuk snel onder de
worden over de provinciale bijdrage. Dat
grond.
liep moeizaam. Na een maand uitstel
werd uiteindelijk op 20 maart groen licht
Evert Mulder
raadslid
gegeven voor het gedeeltelijk onder-

Discussie over oude stortplaatsen
In De Stentor verschenen de afgelopen
maanden diverse artikelen over oude
vuilstortplaatsen in Apeldoorn en omgeving. De berichten zaaiden onrust vanwege de gezondheidsrisico’s van het
destijds gestorte afval. Ondanks dat er
geen acute gevaren boven tafel gekomen
zijn, neemt de gemeente de situatie
serieus. Alle oude stortplaatsen zullen
opnieuw worden onderzocht.
Het begon met een verhaal over de
lozing van (schoon) water op ”het gat
van Zevenhuizen”, een oude zandafgraving achter de Julianatoren, die daarna is
volgestort met huisvuil. Het water zou
door de oude stort sijpelen en opgeloste
vervuilingen mee kunnen nemen naar het
grondwater dat iets verderop wordt
opgepompt voor de drinkwatervoorziening.
Daarna volgden diverse artikelen over de

overige oude stortplaatsen in Apeldoorn,
waarvan er vier in eigendom zijn van de
gemeente en dertien door particulieren
worden beheerd. Alleen in de buurt van
de stortplaats onder het Kanaalpark,
naast het Dorpersveld in De Maten, werd
een grondwatervervuiling geconstateerd,
waarvan overigens een directe relatie
met de stortplaats (nog) niet is aangetoond.
Hoewel de artikelen vele mogelijke
risico’s beschrijven, lijkt het met de werkelijke gevaren gelukkig mee te vallen.
Toch neemt de gemeente de ontstane
zorgen bij omwonenden en andere verontrusten serieus.
De gemeente erkent dat er de laatste
jaren weinig is gecommuniceerd over de
resultaten van het onderzoek dat regelmatig wordt uitgevoerd. Dit betreft met
name onderzoek naar de kwaliteit van
het grondwater rondom de oude stort-

plaatsen die beheerd worden door de
gemeente zelf. Zolang het grondwater
rondom een stortplaats schoon is, is er
wettelijk geen reden om de stortplaats te
saneren. De provincie is de partij die
toezicht moet houden op de nazorg van
stortlocaties en iedere eigenaar/beheerder is zelf verantwoordelijk voor die
nazorg.
Het college komt nu met het voorstel om
het komende jaar het grondwater rondom de oude stortplaatsen uitgebreider te
onderzoeken. Tevens wordt dan nagegaan
of de laag schone grond, waarmee de
stortplaatsen in de jaren zeventig en
tachtig zijn afgedekt, nog dik genoeg is.
Overigens is één van de vier ‘gemeentelijke’ stortplaatsen, de Vellert in
Zuidbroek, een aantal jaren geleden
voorzien van een waterondoorlaatbare
laag, zodat daar geen uitspoeling naar
het grondwater te verwachten is.
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Jeugdzorg is voor gemeente enorme opgave
De jeugdzorg wordt gedecentraliseerd
van de provincie naar de gemeenten. Een
ingrijpende wijziging met veel veranderingen.
De gemeenten worden verantwoordelijk
voor de jeugdzorg. Het doel is de bereikbaarheid, efficiëntie en de kwaliteit van
de jeugdzorg te verbeteren. De jeugdzorg
in ons land kost op dit moment 5,8 miljard
euro. En de jeugdzorg groeit sterk (8 procent per jaar). Dat is straks niet te betalen.
Daarnaast wil men de jeugdzorg toegankelijk maken voor elke jongere of opvoeder
die deze zorg nodig heeft. Daarom moet
jeugdzorg zo dicht mogelijk bij de burger
komen.
De decentralisatie van de jeugdzorg staat
niet op zichzelf. De verzorgingsstaat in
Nederland verandert. Er wordt steeds meer
van de burger zelf gevraagd. We krijgen
een participatiesamenleving waarin de
burger gevraagd wordt actief mee te doen.
Crisisopvang
Een op de zeven kinderen in Apeldoorn
maakt gebruik van een vorm van jeugdzorg. Dat is een aanzienlijke groep. In
totaal gaat het om ongeveer 5200 kinderen. Als we inzoomen op geestelijke
gezondheidszorg geldt dat een op de tien
van de kinderen dat nodig heeft. Het
onderdeel pleegzorg is voor 1 op de 150
kinderen nodig. Soms is er acuut hulp
nodig en wordt de crisisopvang ingezet (1
op de 350 kinderen).
De jeugdzorg kost een flink bedrag. Voor

preventief jeugdbeleid moeten we dan de
de decentralisering. Daarbij vinden we het
kosten optellen van de Centra voor jeugd
belangrijk dat het proces goed gevolgd en
en gezin, de consultatiebureaus, de
geëvalueerd wordt. Hulpvragers mogen
schoolarts en diverse hulpaanbieders. Bij
geen schade ondervinden van de decenelkaar kost dit deel van het beleid 3,5 miltralisatie.
joen euro. De jeugdgezondheidszorg zelf
Inhoudelijk vinden we het van groot
in Apeldoorn kost 3,2
miljoen. En voor
de jeugdzorg in
onze stad is 25
miljoen nodig.
In totaal komt al
deze zorgop 31,7
miljoen euro.
Over dit bedrag
komt een bezuiniging van het Rijk
van 15 procent,
omdat efficiëntie
en nabijheid de
jeugdzorg goedkoper moet kunnen
maken.
Alle jeugdzorg
moet op 1 januari
op de zeven kinderen in
Spelende jongeren in Zuidbroek. Een
2015 bij de
Foto: GtV
g.		
Apeldoorn maakt gebruik van jeugdzor
gemeente ondergebracht zijn. Met
minder geld moet er meer gebeuren. Een
belang dat degenen die hulp nodig hebenorme opgave! De vraag is of dit haalben zelf een zorgaanbieder kunnen kiebaar is. Gemeenten hebben geen ervaring
zen. Identiteitsgebonden zorg moet mogeen moeten het goedkoper doen. Als dat
lijk blijven.
lukt, hebben we de jeugdzorg in het verleden blijkbaar altijd te duur georganiseerd.
Jan Kloosterman
Als het niet lukt, zijn jongeren die hulp
fractievertegenwoordiger
nodig hebben de dupe.
De SGP staat op zich positief tegenover

Andere koers in structuurvisie ”Buitenstad”
Apeldoorn krijgt een nieuwe structuurvisie met als titel ”Buitenstad”. De
koers van de gemeente verandert. De
focus komt te liggen op kerntaken en
een groter beroep op burgerlijke verantwoordelijkheid. Redenen genoeg om de
bestaande structuurvisie (2002) van
Apeldoorn te herzien.
In de structuurvisie 2030 wordt op
hoofdlijnen richting gegeven aan de
(ruimtelijke) inrichting van de stad. Na
vaststelling door de gemeenteraad vormt
deze de basis voor bestemmingsplannen
en beeldkwaliteitplannen.
”Apeldoorn biedt ruimte” is de ondertitel
van de structuurvisie. Deze visie is opgesteld op de overgang naar een andere
tijd. De onzekerheid over de toekomst is
groot. Blijft Apeldoorn groeien of worden
we kleiner? Herstelt de economie zich of
houdt de crisis nog lang aan? Zijn er nog

winkels nodig of doen we straks alles via
internet? De toekomst is onbekend en
onzeker en zal voor veel verrassingen
zorgen. Tegelijk is er de heerlijke belijdenis dat God de Heere regeert (Psalm 93
en 99). Hem loopt niets uit de hand.
Met de nieuwe structuurvisie kiezen we
voor vier ambities. Dat zijn richtingwijzers om aan te geven wat belangrijk is:
1. Comfortabele gezinsstad
2. Nationaal toplandschap
3. Veelzijdige economie
4. Locale duurzaamheid
Om deze ambities te bereiken wordt er
met vijf principes gewerkt. Principes die
bedoeld zijn om iedereen die goede
ideeën heeft te betrekken en Apeldoorn
mooier te maken. Elk initiatief dat past
bij de Buitenstad is daarom welkom. Dat
is het eerste principe. In de Buitenstad

heeft elk gebouw een eigen of gemeenschappelijke tuin. Ook is openbaar groen
op loopafstand aanwezig.
Het derde principe is die van de kleinschalige voorzieningen in de buurten en
dorpen. Dit is belangrijk voor het wooncomfort van de Buitenstad. Verder moet
de Buitenstad goed bereikbaar zijn per
auto én fiets. En als vijfde principe willen
we in de Buitenstad zorgvuldig omgaan
met schaarse ruimte en eindige hulpbronnen.
De SGP vindt de structuurvisie 2030
realistisch en uitnodigend. Realistisch
omdat de omstandigheden in deze crisistijden helder verwerkt zijn. Uitnodigend
omdat de structuurvisie een duidelijke
richting geeft en burgers, bedrijven en
verenigingen uitnodigt over de invulling
mee te denken en mee te doen. Het eigene van Apeldoorn blijft met deze visie
behouden en wordt versterkt.
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Wegwerkzaamheden op zondag
roepen vragen op
De gemeente heeft op zondag werkzaamheden uitgevoerd in het centrum van
Apeldoorn. De SGP heeft daar in de
raadsvergadering van 21 maart kritische
vragen over gesteld.

sgppost

lege de criteria zijn om eigen personeel of
personeel van aanbesteders op zondag
werkzaamheden te laten verrichten. Ook
vroeg de SGP wat er verkeerd zou zijn
gegaan als de werkzaamheden op een
doordeweekse dag waren uitgevoerd.
In de periode februari-maart werden werkDe wethouder begon zijn beantwoording
zaamheden uitgevoerd op het kruispunt
door te stellen dat in het coalitieakkoord
hier niets over is
afgesproken. Op
andere terreinen
van zondagsrust
zouden geen wijzigingen worden
aangebracht ten
opzichte van de
situatie van vóór
het aantreden
van het huidige
college. Het uitvoeren van werkzaamheden op
zondag gebeurde
toen in principe
niet en daarom
in principe nu
Willem
s
Prin
de
met
sing
krui
ook nog niet.
de
bij
Grift
Bij het aanleggen van de
Foto: GtV
.		
erkt
De genoemde
gew
ag
zond
op
Alexanderlaan is ook
werkzaamheden
vormden volgens
van de Wilhelmina Druckerstraat en de
de wethouder echter een uitzondering.
Prins Willem Alexanderlaan. Dit was nodig
Het zou voor het westelijke deel van de
met het oog op de reconstructie van de
stad op een doordeweekse dag tot grote
Prins Willem Alexanderlaan, maar vooral
verkeersopstoppingen hebben geleid, wat
ook om de Grift (dé Apeldoornse beek)
ook voor de hulpdiensten problemen zou
weer terug te brengen in het straatbeeld.
hebben gegeven. Om die reden waren de
Begin maart werd het kruispunt in dat
werkzaamheden op zaterdagmiddag om
kader een hele zondag afgesloten voor
vijf uur begonnen. Vanwege de omvang
alle verkeer, om het tracé van de beek
kon het werk niet voor twaalf uur ’s
onder de Wilhelmina Druckerstraat door
nachts worden afgerond en is op zondag
te leggen.
doorgewerkt.
SGP-raadslid Evert Mulder vroeg daarom
Raadslid Mulder gaf aan nooit eerder te
tijdens de eerstvolgende raadsvergadehebben vernomen dat de gemeente op
ring of het college met hem van mening
zondag werkzaamheden (liet) verrichten.
was dat de zondag bij uitstek de dag is
Of dat eerder was voorgekomen zou de
die als rustdag gehandhaafd moet blijven
wethouder laten uitzoeken omdat hij dat
en wat de motivatie was om de werkniet paraat had.
Frank van Putten
zaamheden op zondag uit te voeren.
fractieassistent
Daarnaast vroeg de SGP wat voor het col-

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
Advertenties
Herman Bunt:

06 - 3074 0319

SGP kiesvereniging
Uddel wil vitaler
worden
SGP-kiesvereniging Uddel wil vitaler
worden. Na een succesvolle ledenwerfactie in 2012, wil het bestuur verder bouwen aan een vitale vereniging. Om dit te
kunnen bewerkstelligen is er in het
najaar van 2012 een commissie
Vitalisering opgericht.
De commissie Vitalisering bestaat uit een
mix van bestuursleden en leden, die zich
voornamelijk bezig gaat houden om de
betrokkenheid onder de leden cq. de achterban te vergroten. Enkele vergaderingen
die door de commissieleden zijn belegd,
hebben ertoe geleid dat er concrete plannen zijn uitgedacht en deze zullen gefaseerd uitgewerkt worden. Behalve de
commissie zijn er verschillende leden
benaderd en reeds ingezet om deze plannen te kunnen verwezenlijken.
Werkbezoeken
We denken aan onder andere interessante
debatavonden, meer informatievoorziening van en over Uddel in SGPost, het
afleggen van werkbezoeken, meer en
betere samenwerking met de fractie.
Naast al deze plannen wil het bestuur ook
meer aandacht geven aan de SGPjongeren en overige jongeren uit Uddel. In
welke vorm dat moet gebeuren, hebben
we nog niet helder.
Hoog op de agenda van de commissie
staan debatavonden. Voor een interessante politieke discussie over een actueel
thema is menig jongere en ook oudere
wel te vinden. De eerste debatavond zal
D.V. op een najaarsavond in november
georganiseerd worden. Ook de informatievoorziening van en over Uddel in SGPost
wordt uitgebreid.
Hopelijk wordt met dit initiatief onze kiesvereniging nog vitaler en kan daardoor in
de toekomst het ledenbestand worden
uitgebreid.
Bestuur kiesvereniging Uddel

SGP-fractie Apeldoorn:
Henk van den Berge , fractievoorzitter
055-542 7475
Evert Mulder, raadslid		
055-541 9565
David van As, fractievertegenwoordiger
Nico van den Broek, fractievertegenwoordiger
Jan Kloosterman, fractievertegenwoordiger
Fractieassistent
Frank van Putten:

sgp@apeldoorn.nl

twitter.com/sgpapeldoorn

Fractiesecretariaat
Johan Stufken
Notaris Feithpad 33
7361 GV Beekbergen
Steun SGPost
Giro 9597523
tnv. SGP-fractie Apeldoorn

06-1772 2899

apeldoorn.sgp.nl

Henk van den Berge
weer SGP-lijsttrekker
Fractievoorzitter Henk van den Berge is
de lijsttrekker van de SGP bij de
gemeenteraadsverkiezingen van maart
2014. Hij werd vorige maand tijdens de
vergadering van de gemeentelijke kiesvereniging unaniem gekozen.

2006 en 2010 was de tweede zetel steeds
een krappe restzetel. Voor 2002 was de
SGP altijd een eenmansfractie. De partij
hoopt dat in 2014 de tweede zetel behouden blijft. Daarvoor heeft zij uw steun en
stem nodig.

Van den Berge (52) is sinds 2002 fractievoorzitter. Hij volgde toen Hans Leune op.
Raadslid Evert Mulder heeft aangegeven
na twaalf jaar terug te treden. Het bestuur
heeft grote waardering voor de manier
waarop Mulder zijn raadswerk heeft
gedaan. In het najaar wordt de volledige
kandidatenlijst bekendgemaakt.
De SGP hoopt weer op twee zetels. Bij de
gemeenteraadsverkiezingen van 2002,

SGP-reisje 2013 naar Brussel
Er komt weer een reisje met de SGP naar
het Europees Parlement. Gaat u mee?
Nadat we vorig jaar naar Straatsburg zijn
geweest, is het de bedoeling dit jaar naar
Brussel te gaan. We hopen te vertrekken
op dinsdagmorgen 17 september vanaf
de Eben-Haëzerkerk per bus met ruim
dertig reisgenoten. Op woensdag hopen
we het Europees Parlement in Brussel te
bezoeken en een ontmoeting te hebben
met ‘onze’ Bas Belder.
De planning is donderdag Gent aan te
doen; een prachtige stad met een histori-

sche kern met mooie oude gebouwen en
bruggen zoals de Sint-Baafskathedraal
met het wereldberoemde schilderstuk van
de gebroeders Van Eyck en een imposante
burcht en natuurlijk mooie winkelstraatjes.
Vrijdag hopen we weer huiswaarts te
keren.
Dit alles bij leven en welzijn, zo opgeschrikt als we zijn door het plotselinge
overlijden van Dirkje de Jong, na afloop
van onze vorige SGP-reis.
Vragen of aanmelden? Neem contact op
met Herman de Jong (055 - 5218185).

(advertentie)

re-tweet
Proefballonnetje
Bussemaker
Vrouwen moeten van
minister Bussemaker van
Onderwijs zelfstandiger
worden van hun man. Een
mislukt proefballonnetje.
#vereenzaming
Het leek Bussemaker niet goed dat
vrouwen te veel teren op het geld van
hun man. Vrouwen zouden zelfstandiger
moeten zijn en dus minder afhankelijk.
Gelukkig was niet iedereen gediend
van het voorstel van de minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In
plaats van individualisering zou er juist
meer aandacht moeten zijn voor vereenzaming.
Het belang van een goed netwerk is
zeker in deze tijd groot. Rijk of arm, we
kunnen in deze wereld niet onafhankelijk van elkaar leven.
Ik heb het voorrecht om als gezinsbegeleider bij diverse gezinnen langs te
gaan in de regio Rotterdam. Het valt
mij vaak op dat gezinnen of een ouder
een beperkt netwerk hebben. Je zou
spreekwoordelijk kunnen zeggen dat
voor die mensen geldt: een goede buur
is beter dan een verre familie. Met de
kanttekening daarbij dat de relatie met
de buur ook niet altijd ideaal is.
Voor een beperkt netwerk kiezen de
cliënten niet, maar deze is wel het
gevolg van hun keuze om niet te
afhankelijk te zijn van hun omgeving.
Maar het gevolg kan vereenzaming
zijn. Het belang van een goed netwerk
is daarom zeker in deze tijd groot.
Het zou minister Bussemaker sieren als
ze zou erkennen dat welvaart en onafhankelijkheid niet de sleutel zijn tot
geluk. Beter kan ze in het vervolg een
pleidooi doen voor meer onderlinge
betrokkenheid
tussen mensen.
Met vriendelijke
groeten,
Joris ten Voorde
SGP-J Apeldoorn
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Bij ons kunt u terecht als
ondernemer, zelfstandige
of particulier voor:
• Verwerking van administratie
• Samenstellen van jaarrekeningen
• Fiscale aangiften
• Fiscaal advies
• Financieel advies

Noorder Hoogte 41
7325 SE Apeldoorn
Tel: 055 - 360 41 88
Fax: 055 - 360 38 87
info@buurenaa.nl
www.buurenaa.nl

