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In gesprek met

Henri de Boer

Apeldoorn scheert financieel langs
Apeldoorn moet opnieuw 10 miljoen euro per jaar bezuinigen. De
onroerendezaakbelasting stijgt,
de afvalstoffenheffing daalt. Met
een reeks maatregelen is de
begroting van de gemeente uiteindelijk sluitend gemaakt. De SGP
stemt dit keer tegen. ,,Apeldoorn
scheert financieel langs het
ravijn.”
De financiële positie van Apeldoorn
blijft onverminderd zwak. De
gemeente moet de komende jaren
structureel 10 miljoen euro bezuinigen in alweer de vierde bezuinigingsronde sinds 2010. In totaal is
er nu voor 53 miljoen euro in de uitgaven geschrapt.
Medio september. Het college presenteert haar huishoudboekje voor
2014 tot 2017, de zogenaamde
Meerjarenprogrammabegroting
(MPB). De koers is duidelijk. Het colFoto: GtV
gen.
ns de pauze van de raadsvergaderin
lege verhoogt de onroerendezaakbeOverleg in de hal van het stadhuis tijde
lasting (ozb), maar bezuinigt niet op
sport en cultuur. Apeldoorn snoeit in
groen en sociaal beleid, maar snijdt
evenwichtig”, oordelen fractievoorzitter
moet direct weer bezuinigen.”
niet in wegenonderhoud. Ten slotte bezuiHenk van den Berge en raadslid Evert
Van den Berge: ,,Minstens zo belangrijk is
nigt het gemeentebestuur niet op het
Mulder na zorgvuldige afweging.
dat wij het niet eens zijn met bepaalde
minimabeleid. Tenminste, voorlopig niet.
keuzes van het college van B&W bij de
Waar zit het probleem?
bezuinigingen. Er wordt stevig geschrapt
Visie
Van den Berge: ,,De financiële positie van
in het onderhoud van het openbaar groen
Iedere partij kan tijdens de Algemene
de gemeente blijft broos en zwak, want de
en in het sociaal beleid, zoals in de uitgabeschouwingen op 7 november in tien
financiële reserves zijn volstrekt onvolven voor de Wet maatschappelijke onderminuten tijd haar visie geven op het totale
doende. Bovendien haalt de gemeente de
steuning. Dat zijn kerntaken, waar onze
beleid van de gemeente. Op de tweede
komende jaren nog meer geld uit de
fractie sterk aan hecht.
avond, een week later, buigen de fracties
reserves. Pas in 2017 hebben we weer
Het college wil daarentegen niet bezuinizich over enkele tientallen wijzigingsvooreen reserve van 1 miljoen euro. Let wel,
gen op sport en cultuur, terwijl de raad
stellen die door de fracties zijn ingediend.
op een begroting van 450 miljoen. Dat is
terecht heeft uitgesproken dat dit niet
In totaal liggen er dit keer 26 moties (verveel te weinig.”
eens kerntaken van de gemeente zijn.
zoeken) en 17 amendementen (concrete
Mulder: ,,Het hoeft financieel maar iets
Gezien de omvang van de bezuinigingen,
wijzigingsvoorstellen) op tafel. De behantegen te zitten of de gemeente Apeldoorn
ontkomen we er overigens niet aan dat
deling vergt vele uren. Aan het eind van
de vergadering wijst de klok kwart over
één.
De raad zit dan met een probleem. De
provincie moet de volgende dag een
goedgekeurde begroting hebben. Het
De SGP wil dat de nieuwe leeftijdsgrens
omhoog gaat, moet er dan niet extra worstemmen over een amendement staakt
voor het kunnen kopen van alcohol in
den ingezet op preventie? Daarnaast moet
echter: 19 raadsleden vóór, 19 raadsleden
Apeldoorn wordt gehandhaafd. Vanaf 1
de gemeente goed in de gaten houden of
tegen (één persoon is afwezig). Daarom
januari 2014 wordt deze verhoogd van 16
jongeren onder de 18 niet hun toevlucht
moet het voorstel tijdens een volgende
naar 18 jaar vanwege de gezondheidsrisigaan zoeken in drankketen of soortgelijke
vergadering opnieuw in stemming komen.
co’s. Sommige gemeenten als bijvoorbeeld gelegenheden. In een reactie gaf portefeuilHierdoor kan de raad ook niet stemmen
Katwijk willen daar soepel mee omgaan.
lehouder burgemeester Berends aan dat de
over de totale eerjarenprogrammabegrogemeente de nieuwe leeftijdsgrens wil
ting. Een dag later brengt de raad, tijdens
Eind november stelde de SGP-fractie actuahandhaven. Maar intensief controleren door
een ingelaste vergadering, daarom het
liteitsvragen aan burgemeester Berends
de politie en het team Toezicht en
amendement opnieuw in stemming. Weer
over de handhaving van de nieuwe leefHandhaving in de Openbare Ruimte (THOR)
staken de stemmen (17 vóór, 17 tegen),
tijdsgrens. Kern van de vragen was op
is volgens hem niet haalbaar. Daarvoor is
waarmee het amendement is verworpen.
welke wijze de gemeente deze grens gaat
de capaciteit te klein.
Uiteindelijk keurt een raadsmeerderheid
handhaven. Worden er bijvoorbeeld acties
De komende maanden ligt de nadruk op
de MPB goed.
ondernomen richting supermarkten en uitpreventie en voorlichting. Berends benaDe SGP stemt dit jaar tegen. ,,De voorbaters in de horeca? Nu de leeftijdsgrens
drukte de verantwoordelijkheid van de
gestelde bezuinigingen zijn niet

SGP wil handhaving leeftijdsgrens
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het ravijn
ook het sociaal beleid en het openbaar
groen worden getroffen, maar niet in de
mate zoals is voorgesteld.”
Mulder: ,,Wij zagen nog wel ruimte voor
bezuinigingen op sport en cultuur. Verder
kiest het college te snel voor een ozb-verhoging. De gemeente moet eerst zelf de
tering naar de nering zetten.”
Op welke manier laat de SGP haar visie
blijken?
Van den Berge: ,,Tijdens de Algemene
beschouwingen wijzen wij vanuit de
Bijbelse beginselen op principiële noties.
Het gaat dan bijvoorbeeld om het belang
van veiligheid, bezwaren tegen koopzondagen en de enorme subsidie voor
schouwburg Orpheus, omdat vele voorstellingen in strijd zijn met Gods geboden.
Ons pleidooi voor een goed sociaal beleid
is ingegeven door de Bijbelse opdracht
van naastenliefde. Op deze manieren proberen we de uitgangspunten van de
Heilige Schrift te vertalen naar de praktijk.
Mulder: ,,Aan het eind van onze bijdrage
voor de Algemene beschouwingen wensen we college en ambtenaren altijd Gods
zegen toe. Die is immers onmisbaar. Als
de begroting is vastgesteld, is het een
goede gewoonte om de burgemeester en
wethouders de hand te drukken. Wij wensen ze dan ook persoonlijk Gods zegen
toe op het werk. Soms kijken ze je even
verbaasd aan. Negatieve reacties krijg je
echter nooit.”
Kan de SGP het beleid ook echt bijstellen?
Van den Berge: ,,Zeker. We proberen met
moties en amendementen bij te sturen.
Een meerderheid heeft bijvoorbeeld onze
motie gesteund om de maatschappelijke
stage voor jongeren toch te behouden.

alcohol
horeca-ondernemers. Jammer genoeg was
hij echter weinig concreet in zijn antwoorden. De burgemeester zegde toe tegen de
zomer met een nota te komen waarin de
handhaving van het nieuwe beleid duidelijk wordt uiteengezet. Daar zullen we op
moeten wachten.
Fractievoorzitter Henk van den Berge gaf
in een reactie op de antwoorden aan dat er
vanaf 1 januari goede afspraken moeten
zijn met uitbaters van horeca en supermarkten. ,,Het huidige beleid met een leeftijdsgrens van 16 jaar wordt al vaak overtreden en hoe willen we dan de grens van
18 jaar handhaven?” Hij benadrukte daarom het belang van goede controles.

ter kennisname
We hebben ook voorgesteld om niet te
bezuinigen op vrijwilligerswerk, omdat
steeds meer mensen een beroep moeten
doen op hulp van familie en vrienden.
Ook dit werd gelukkig gesteund.”
Mulder: ,,Via een amendement hebben
we gevraagd minder te bezuinigen op het
onderhoud van groen in de openbare
ruimte. Veel fracties waren daar voor.
Jammer genoeg voelde niet iedereen
ervoor om dit te betalen uit het potje voor
lobbywerk van de gemeente. Dus uiteindelijk was er geen meerderheid voor dit
voorstel.
Verder krijgen we voortaan halverwege
het jaar via een zogenaamde Trendbrief
tussentijds inzicht in de financiën van de
gemeente. Dit idee van ons kreeg gelukkig de steun van een meerderheid.”
De SGP stemt uiteindelijk tegen de begroting. Hoe ingrijpend is dat?
Van den Berge: ,,Best ingrijpend. Want
daar zeg je nogal wat mee. We zeggen
eigenlijk tegen het college: We hebben
geen vertrouwen in jullie beleid. Zo’n
standpunt neem je niet lichtvaardig in.”
Mulder: ,,De begroting kent ook positieve
punten. De raad snijdt bijvoorbeeld niet in
het minimabeleid, daar zijn we blij mee.
We hebben de positieve en negatieve
punten tegen elkaar afgewogen. Verder
hebben we ons standpunt ook laten
afhangen van de vraag in hoeverre we het
beleid met voorstellen zouden kunnen bijsturen. Dit jaar was daar weinig ruimte
voor.”
Moeilijke beslissing?
Van den Berge: ,,Het is meer dan een rationele beslissing. Het is echt een dilemma.
Zo hebben we het ook verwoord.”
Mulder: ,,Je moet geloofwaardig blijven.
Je stemt alleen tegen als daar zwaarwegende argumenten voor zijn. Als je forse
kritiek uit, maar uiteindelijk toch voorstemt, ben je niet geloofwaardig. De VVD
laakt de ozb-verhoging, maar stemt wel in
met de begroting.”
Van den Berge: ,,Het gaat ook om de
geloofwaardigheid ten opzichte van je
eigen standpunten en je verkiezingsprogramma. Die moet je serieus nemen.”
Verlegt de SGP hiermee z’n koers?
Van den Berge: ,,De SGP heeft altijd een
constructieve opstelling. Dat verandert
niet. Wij beschouwen de overheid als
Gods dienares. Je moet dus heel zorgvuldig zijn. Juist daarom moet je iedere
keer een eerlijke en goede afweging
maken.”
Gerard ten Voorde
redacteur

Het college heeft een nieuwe toekomstvisie. In de Meerjarenprogrammabegroting wordt voorzichtig gemeld dat
het dieptepunt voorbij is en dat de blik
naar voren wordt gericht. Er worden drie
doelen benoemd: ,,Apeldoorn versterken
als comfortabele gezinsstad, de versterking van onze positie als toeristisch
toplandschap en het stimuleren van
innovatie in onze veelzijdige economie.”
Dit soort ambities roept gemengde
gevoelens op. Op het eerste gezicht kan
het aanspreken, maar waar het om gaat
is wat er nu echt wordt bedoeld. Zo ook
hier. Uit de toelichting blijkt dat er bijvoorbeeld aandacht moet zijn voor de
kwaliteit van wijken en dorpen. Dat
onderschrijft de SGP van harte. Maar
ook wordt gepleit voor de ontwikkeling
van Omnisport door jaarlijks tenminste
drie landelijke topevenementen te houden. Nou, daar denken wij anders over.
Dat geldt ook voor de gevraagde extra
aandacht voor de binnenstad. Het aantrekkelijker maken voor consumenten
door meer groene aanplant is positief.
Maar we weten ook de schaduwkant:
men wil de binnenstad laten bruisen en
dan voelen wij nattigheid. Zo wil een
raadsmeerderheid ook op zondag vrije
openingstijden voor winkels. En zo
roept de toelichting op andere punten
eveneens vragen op.
Ambities zijn niet verkeerd. Ook wij vinden het belangrijk om naar voren te
blikken; regeren is vooruitzien. Maar de
ervaring leert dat in Apeldoorn bij grote
ambities vaak te weinig oog is voor realisme en risico’s. Denk aan de enorme
kosten voor Orpheus en Coda en het ons
rijk rekenen aan bouwgrond. Kritiek
wordt te gemakkelijk terzijde geschoven.
Belangrijk is om te leren van het verleden. Daarom wil de SGP niet met het
hoofd in de wolken lopen, maar met
beide benen op de grond staan, op een
sterk fundament: sociaal, economisch,
financieel, duurzaam èn principieel:
Gods geboden en inzettingen geven
immers pas echt perspectief voor de
toekomst.
Namens de fractie wensen wij u een gezegende Kerst en een
goede jaarwisseling.
Met vriendelijke
groet,
Henk van den Berge
fractievoorzitter
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De drie D’s in Apeldoorn
Gemeenten hebben te maken met drie decentralisaties: de
Jeugdwet, Participatiewet en de AWBZ (begeleiding en
beschermd wonen). Apeldoorn krijgt er door de drie D’s op een
totale begroting van nu 450 miljoen euro ruim een kwart bij.
Maar het Rijk koppelt aan de decentralisaties wel flinke
bezuinigingen, omdat de uitvoering ervan door de gemeenten
beter en vooral goedkoper moet kunnen. Hieronder een toelichting hoe Apeldoorn de decentralisaties aanpakt. De uitwerking
zal nog veel inspanning vragen. In de tabel een voorlopig overzicht van de gegevens, want de precieze cijfers zijn er nog niet.
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Participatiewet

aantal
cliënten

budget
(mln. euro)

bezuiniging
(in %)

(onduidelijk)

7

24,4

Jeugdwet

5875

39,5

15

Begeleiding

2600

27,8

7

50

0

Beschermd wonen

(onduidelijk)

Overgang van
AWBZ erg
spannend

Jeugdwet forse
operatie voor
gemeente

Participatiewet
moet kwetsbaren
aan werk helpen

Voor mensen met bijzondere ziektekosten is de decentralisatie van de AWBZ
erg spannend. De SGP vindt dat zij niet
tussen wal en schip mogen vallen.

De Jeugdwet komt naar de gemeenten.
Een forse operatie, waarbij de SGP het
belangrijk vindt dat voor jongeren en
gezinnen identiteitsgebonden hulp
beschikbaar is.

De gemeente krijgt de verantwoordelijkheid om mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen. Een
belangrijke taak, waarvoor echter nog
veel geregeld moet worden.

De gemeente wordt op 1 januari 2015
verantwoordelijk voor de Jeugdwet, de
huidige Jeugdzorg. Het gaat om burgers
met psychische of psychiatrische hulp,
een licht verstandelijke handicap of plegers van een delict.
Om de door het Rijk opgelegde bezuiniging te realiseren, is het belangrijk dat
het beleid effectiever en goedkoper
wordt. Dat moet worden bereikt door het
verminderen van het aantal jongeren dat
jeugdhulp nodig heeft. De nadruk ligt
vooral op preventie. Ook moet ervoor
worden gezorgd dat er minder vaak
intensieve hulp nodig is, want die is
duurder.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
wordt in de nieuwe aanpak de spin in het
web. In de CJG’s moeten allerlei organisaties echt samenwerken.
Uitgangspunten zijn: één gezin, één plan,
één regisseur, de regie zoveel mogelijk
bij de ouders, het mobiliseren van de
eigen kracht en het eigen netwerk, en
hulp afgestemd op de actuele vraag van
het gezin.
De eerste ervaringen zijn positief.
Jeugdigen blijken niet altijd de zorg
nodig te hebben waarvoor zij zijn aangemeld. Voor 40 procent geldt dat andere,
lichtere vormen van zorg ook geschikt
zijn.
De SGP steunt de gekozen aanpak.
Belangrijk is dat identiteitsgebonden
zorg mogelijk blijft. Dat lijkt het geval,
want een van de opties bij de uitvoering
is waarschijnlijk een vorm van PGB waarbij ouders zelf een zorgaanbieder kunnen
kiezen.

Per 1 januari 2015 worden de gemeenten
verantwoordelijk voor de uitvoering van
de Participatiewet. Deze vervangt de huidige Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet
sociale werkvoorziening (Wsw) en een
deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).
De decentralisatie is nodig omdat de
gemeenten volgens het Rijk beter in staat
zijn om mensen met een grote afstand
tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen.
Ook zouden ze dat goedkoper kunnen.
Voor de uitvoering van de Participatiewet
heeft Apeldoorn het initiatief genomen
om een zogenaamd Werkbedrijf op te
richten in de arbeidsmarktregio
Stedenvierkant (onder andere Apeldoorn,
Deventer, Elburg, Epe, Harderwijk,
Nunspeet, Putten, Voorst en Zutphen).
Het doel is dat er circa 11.000 banen bij
komen.
Het Werkbedrijf moet kijken hoe de
begeleiding van arbeidsgehandicapten
naar werk zo goed mogelijk kan worden
geregeld en hoe de taakverdeling tussen
betrokken partners moet worden ingevuld. Dat is een ingewikkeld proces. Te
meer daar er onder andere ook zes sociale werkvoorzieningen (in Apeldoorn de
Felua) en het UWV bij zijn betrokken. De
uitwerking volgt volgend jaar.
De SGP vindt het belangrijk dat mensen
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt worden geholpen aan een reguliere baan of aan beschut werk (bijvoorbeeld bij de Felua). Het is belangrijk dat
we opkomen voor de kwetsbaren.

Op 1 januari 2015 gaat de begeleiding
uit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) over naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), die
door de gemeenten wordt uitgevoerd.
Apeldoorn heeft circa 2600 patiënten
van wie de zorg wordt gefinancierd uit
de AWBZ. Hiervan heeft 46 procent psychiatrische problemen en 31 procent een
verstandelijke handicap. Anderen hebben bijvoorbeeld een zintuiglijke of
lichamelijke handicap. Onze gemeente
heeft circa twintig instellingen voor
begeleiding en beschermd wonen, zoals
Vérian, Zorggroep Apeldoorn en het
Leger des Heils.
Om de ingrijpende bezuiniging te realiseren, gaat de gemeente scherper letten
op een juiste indicatie van patiënten.
Iedereen krijgt een gesprek aan de keukentafel om te zien wat iemand zelf en
met behulp van zijn omgeving kan. Dan
wordt duidelijk wanneer hulp door een
instelling nodig is. De nadruk ligt terecht
op maatwerk.
Er komt een financiële bijdrage naar
draagkracht. Om vervoerskosten te
besparen moet de begeleiding en dagbesteding in de eigen wijk plaatsvinden. De
SGP heeft wel aandacht gevraagd voor
de mogelijkheid om te kunnen kiezen
voor identiteitsgebonden zorg. Die
mogelijkheid blijft er.
De decentralisatie is mede door de
bezuiniging een grote stap. De SGP wil
dat mensen de noodzakelijke hulp blijven krijgen. Er is ook aandacht voor
mantelzorgers nodig. Zij hebben soms
ondersteuning nodig om te voorkomen
dat zij overbelast raken.

Henk van den Berge

SGP presenteert kandidatenlijst
De SGP-kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van D.V. woensdag
19 maart 2014 is bekend. Na behandeling
op de kiesverenigingen is de lijst vastgesteld.

As. Hij is sinds 2002 fractievertegenwoordiger. Als financieel deskundige is hij ook
vicevoorzitter van de Apeldoornse rekenkamercommissie.
Raadslid Evert Mulder staat op de vijfde
plaats. Hij had vier jaar geleden al aangeLijsttrekker is fractievoorzitter Henk van
geven in 2014 niet meer op een verkiesden Berge. Op de tweede plaats staat Jan
bare plaats te willen staan. Wel wil Evert
Kloosterman uit Apeldoorn. Hij is sinds
gelukkig nog meedoen als fractieverte2010 fractievertegenwoordiger. Deze mag
genwoordiger. Op zes staat een andere
ter ondersteuning van de raadsleden
nieuwkomer uit Uddel: Henri de Boer.
meedoen in de politieke markt (soort
Met hem kunt u kennismaken op
commissievergaderingen), maar zit niet in
pagina 9.
Bij de vorige raadsverkiezingen stond
Nico van den Broek
uit Uddel op de zesde
plaats. Hij stopt als
fractievertegenwoordiger. Sinds eind
2005 heeft hij dat op
een constructieve en
betrokken wijze
gedaan.
Bij de eerste tien
staan twee jongeren:
Frank van Putten,
beleidsmedewerker
bij de landelijke
SGP-Jongeren en
.r.: Sander Kok, Henk van
fractieassistent in
De eerste drie van de SGP-lijst, v.l.n
Foto: GtV
Apeldoorn, en
den Berge en Jan Kloosterman. 		
Dirk-Jan Wolvers,
actief bij de
de raad. Deze raadsperiode had de SGP
Apeldoornse SGP-jongeren.
drie fractievertegenwoordigers.
Onderaan staan twee goede en waardige
Op de derde plek staat een nieuwkomer:
lijstduwers met veel politieke en
Sander Kok uit Uddel. Vierde is David van
maatschappelijke ervaring: Bas Belder

en Hans Leune.
Aan het samenstellen van de lijst is veel
zorg besteed. Verschillende overwegingen
speelden een rol zoals politieke ervaring,
belangstelling om in de fractie mee te
doen en een evenwichtige verdeling over
de drie kiesverenigingen (Apeldoorn,
Beekbergen en Uddel), kerken en leeftijd.

Kandidatenlijst

Apeldoorn
1. Henk van den Berge
Apeldoorn
2. Jan Kloosterman
Uddel
3. Sander Kok
Apeldoorn
4. David van As
Ugchelen
5. Evert Mulder
Uddel
r
Boe
6. Henri de
Apeldoorn
en
Putt
van
k
7. Fran
Apeldoorn
8. Leo van Lagen
Apeldoorn
9. Dirk-Jan Wolvers
Beekbergen
10. Richard Donk
Uddel
k
11. Nico van den Broe
Lieren		
12. Gerrit Stufken
Uddel
r
13. Arjan Davelaa
Apeldoorn
Pol
de
14. Tom van
Apeldoorn
ten
Kars
15. Niek
Uddel
16. Peter van de Haar
Apeldoorn
17. Pieter Versloot
18. Cornelis van Kralingen Lieren		
Uddel
19. Gert Hop
Apeldoorn
oop
20. Steven Middelk
Lieren
ld
yeve
Kraa
r
21. Simon Pete
Beekbergen
rink
22. Gert Wilb
Uddel
ker
Dek
k
23. Hen
Apeldoorn
er
Beld
24. Bas
Apeldoorn
25. Hans Leune

Jan Kloosterman

Sander Kok

,,Sinds zeven jaar wonen we met onze kinderen in het
prachtige Apeldoorn. Als kind had ik al groene herinneringen aan onze stad. De donkergroene lantaarnpalen en de
brede lanen intrigeerden me. Het gaf mijn beleving van de
stad kleur. En die fascinatie is niet verdwenen. Ik ben 34
jaar en in het dagelijks leven werkzaam als directielid op de
Jacobus Fruytier scholengemeenschap. Als directeur Zorg
ben ik verantwoordelijk voor verschillende afdelingen waarin leerlingen met bijzondere ondersteuningsbehoeften
onderwijs ontvangen.
Mijn betrokkenheid bij de SGP stamt eveneens uit mijn kindertijd. Bij SGP-jongeren kwam de betrokkenheid tot volle
bloei. Eerst als bestuurslid en later als voorzitter van de landelijke SGP-jongeren heb ik veel mogen leren en doen.
Politiek handwerk kent veel aspecten: weten waar je voor
staat, bestuurlijk inzicht, omgaan met mensen en analyseren. Vanuit de diepe overtuiging dat God in Zijn Woord ons
leert hoe we het beste kunnen samenleven, wil ik me inzetten om de politieke vertaling naar actuele vragen te maken.
In biddende afhankelijkheid van Hem.”

,,Ik ben dertig jaar. Geboren in het ziekenhuis van
Apeldoorn, getogen in het mooiste dorp van de
Veluwe: Uddel. Getrouwd met Gerda, vader van drie fantastische dochters (ja, ze zijn ook weleens
ondeugend...)
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als accountant en
mkb-adviseur bij Van Lienden & Kooistra in Barneveld.
Vanaf m’n vijftiende ben ik politiek actief. Eerst voor het
landelijke SGP-jongerenblad Klik, later zeven jaar in het
landelijk bestuur van SGP-jongeren als secretaris. Toen ik
een brief kreeg dat ik vanwege mijn leeftijd uitgeschreven
zou worden als lid van SGP-jongeren, was het tijd om te
stoppen als secretaris…
Ook ben ik zes jaar bestuurslid geweest van SGPkiesvereniging Uddel. In 2007 ben ik betrokken geweest bij
het opstellen van de dorpsvisie van Uddel.
Graag zet ik mij in voor de fractie. Apeldoorn is een prachtige gemeente in een groene leefomgeving! Stadse allures,
met een dorps karakter. Die combinatie, van stad en dorp,
maakt Apeldoorn uniek.”
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Bestemmingsplan LOG naar provincie
De realisatie van het Landbouw
OntwikkelingsGebied (LOG) dreigt weer
vertraging op te lopen. Om dat te voorkomen wordt het hele dossier nu overgedragen aan de provincie.
Het LOG kent al een lange geschiedenis. In
2007 werd, samen met de provincie en de
gemeente Epe, begonnen aan een inrichtingsplan. Dit werd in 2009 vastgesteld.
Sindsdien is gewerkt aan een milieu-effectrapportage en de uitwerking daarvan in
een bestemmingsplan. De gemeenteraden
van Apeldoorn en Epe stelden het vast,
maar het plan leed schipbreuk bij de Raad
van State.
In juli 2012 werd het bestemmingsplan
LOG Beemte – Vaassen vastgesteld door
de gemeenteraden van Epe en Apeldoorn.
De Raad van State vernietigde het plan
echter, omdat het onderliggende milieueffect rapport niet volledig zou zijn.
Daarmee waren de gemeenten weer terug
bij af. Evenals de agrariërs die in het LOG
een nieuw bedrijf willen vestigen (inplaatsers), of die hun bestaande bedrijf willen
uitbreiden.
Vooral voor de inplaatsers tikt de klok
echter door. De provincie heeft hen een
subsidie in het vooruitzicht gesteld,
omdat ze hun bedrijf verplaatsen vanuit
een milieugevoelig gebied naar het LOG.
Dat geld moet echter uiterlijk in april
2016 zijn besteed. En om dat te realiseren is er ongeveer een jaar eerder een
omgevingsvergunning en een

onherroepelijk bestemmingsplan nodig.
forse discussie. De linkse partijen en
En dat valt voor de beide gemeenten niet
Gemeentebelangen (die tegen het LOG
mee. Onderlinge afstemming kost tijd, en
zijn) bleken bang dat de provincie de agraeen omgevingsvergunning kan pas worden
riërs te veel ter wille zou zijn en wilden het
afgegeven als het bestemmingsplan onherheft liever in eigen hand houden. Zij stemroepelijk is. Dan mag er dus niet nog een
den tegen. De meerderheid, waaronder de
keer iets misgaan. Daarbij komt dat al deze
SGP, stemde echter in met het voorstel,
procedures veel tijd en dus geld kosten en
onder voorwaarde dat de provincie de tot
dat heeft de gemeente
Apeldoorn in
ieder geval
niet.
Daarom is overleg gevoerd
met de provincie. Die is niet
bereid om de
gemeenten te
betalen voor de
inzet van ambtenaren, maar is
wel bereid om
het werk zelf uit
te voeren.
Daarbij komt dat
de provincie een
verkorte proceikkelingsGebied (LOG) staat
De realisatie van het Landbouw Ontw
dure kan volgen
Foto: GtV
onder tijdsdruk.					
via de zogenaamde coördinatieregeling, waardoor bestemmingsplan
nog toe door de gemeenen omgevingsvergunning gelijktijdig kunteraad vastgestelde
nen worden voorbereid en vastgesteld.
kaders overneemt.
In de Apeldoornse raad gaf het collegevoorstel om het dossier aan de provincie
Evert Mulder
raadslid
over te dragen, nog aanleiding tot een

Extra geld naar wegenonderhoud
De SGP vraagt al jaren aandacht voor de
slechte onderhoudstoestand van de
Apeldoornse wegen. Om te voorkomen
dat het nog erger wordt, gaat er de
komende jaren toch extra geld naar
wegenonderhoud, ondanks de slechte
financiële situatie.
Rond de vorige gemeenteraadsverkiezingen waren het de SGP-jongeren die hun
actie richtten op de slechte wegen.
Sindsdien is er wel hier en daar wat verbeterd, maar als we het hele wegennet
bezien, is het er nog niet veel beter op
geworden.
Het college heeft op verzoek van de raad
begin 2013 de onderhoudstoestand van
alle Apeldoornse wegen en fietspaden in
kaart gebracht en op basis daarvan een
Herstelplan Wegen opgesteld.
Voor wat betreft asfaltwegen is gekeken
naar de feitelijke toestand van de weg
(kwaliteit van de toplaag, aanwezigheid

van gaten en scheuren). Daarnaast is ook
nagegaan wat de kwaliteit is van de
onderlagen. Op die manier kan een
inschatting worden gemaakt van de
benodigde investeringen, indien vervanging van de toplaag niet meer volstaat en
een complete reconstructie nodig is. Bij
elementenverhardingen (straatstenen en
tegels) is er vooral op gelet of de weg of
het pad nog vlak is en of er stenen of
tegels gebroken zijn.
Het totaalbeeld is niet bemoedigend.
Volgens het college wordt er jaarlijks 1,3
miljoen euro te weinig uitgegeven aan
onderhoud. Dus om te voorkomen dat de
toestand jaarlijks nog verder achteruit
holt. Verder wordt geconcludeerd dat er
een achterstand is van 13 miljoen op het
onderhoud van asfaltwegen en van 8 miljoen euro op het onderhoud van elementenverhardingen. Kort en goed, er is op
korte termijn 21 miljoen euro nodig om
de opgelopen achterstand weg te werken

en vervolgens 1,3 miljoen euro per jaar
extra om te voorkomen dat we opnieuw
achterstand oplopen. En dat in een tijd
dat we iedere euro moeten omdraaien,
voordat we die uitgeven.
Het college stelde voor om vanaf 2014
jaarlijks een bedrag van 1,3 miljoen extra
op te nemen in de begroting voor wegenonderhoud. Voor het wegwerken van de
achterstand zit er echter geen geld in de
Apeldoornse kas. Daarvoor worden
onderhandelingen gevoerd met de provincie. En het ziet er inderdaad naar uit
dat de provincie hiervoor een bedrag van
enkele miljoenen beschikbaar wil stellen.
Dat zou een mooie aanzet zijn. Uiteraard
heeft de SGP-fractie van harte ingestemd
met dit herstelplan. Graag hadden we ook
vanuit de eigen kas eenmalig een bedrag
beschikbaar gesteld voor het wegwerken
van de achterstand, maar gelet op de
financiële toestand van de gemeente is
dat momenteel echt niet haalbaar.
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Deel raad wil wietteelt toestaan Forse daling in
Het coffeeshopbeleid in Apeldoorn blijft
bijna hetzelfde. Maar dat verandert wellicht. Een flink deel van de raad wil een
door de gemeente gereguleerde wietteelt
toestaan. De SGP wijst dit duidelijk af.
De raad boog zich vorige maand over het
coffeeshopbeleid. Het in 2004 vastgestelde beleid is op een enkel punt aangepast.
Het meest in het oog springende voorstel
is dat er nu ook een coffeeshop buiten het
centrum mag zijn. Inmiddels is die er al.
Ondanks grote en terechte kritiek van de
omgeving mocht Power Flower aan de
Arnhemseweg toch opengaan. Erg jammer. Overigens kreeg ook coffeeshop ’t
Bunkertje bij het treinstation van de rechter helaas toestemming zijn deuren weer
open te doen.
Gelukkig is het aantal vestigingen niet uitgebreid. Dat blijft vijf, al heeft de SGP
gepleit voor een vermindering, het liefst
tot nul. Onze fractie wees op de problemen rond het gebruik van softdrugs. Het
gaat dan om aantasting van de gezondheid, verslaving en overlast. Ook is er
vaak een relatie met illegale activiteiten,
zoals witwassen. We kregen jammer
genoeg in de raad geen bijval voor een
terugdringing van het aantal verkooppun-
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ten. Wel werd ons voorstel overgenomen
om in het beleid nadrukkelijk aandacht te
vragen voor preventie, bijvoorbeeld door
meer voorlichting over de gevaren van het
gebruik van wiet.
In de raad werd een stevige discussie
gevoerd over het voorstel van GroenLinks
en Gemeentebelangen om een door de
gemeente gereguleerde wietteelt toe te
staan. Ook verschillende andere gemeenten pleiten daarvoor, omdat hierdoor in
hun ogen een verdere criminalisering van
de wietteelt kan worden tegengegaan.
Minister Opstelten van Justitie is er tegen,
mede omdat het in strijd is met internationale verdragen.
In de gemeenteraad bleek dat het voorstel ook op steun van in ieder geval de
PvdA en D66 kan rekenen. De PvdA
opperde dat de wietteelt wel bij de sociale werkvoorziening Felua kan worden
gedaan. Het voorstel werd weer ingetrokken, mede omdat het door de houding
van Opstelten niet uitvoerbaar is.
Bovendien hebben de coalitiepartijen
afgesproken dat het coffeeshopbeleid
niet wordt veranderd. Een aantal partijen
gaf echter aan na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar op het onderwerp wietteelt terug te komen.

aantal thuiszittende
leerlingen
Het aantal verzuimmeldingen op de
scholen in Apeldoorn is fors gestegen.
Van 834 naar 1015 meldingen. Dat is een
stijging van 20 procent in het afgelopen
schooljaar.
Volgens het college is niet te achterhalen
of de stijging een gevolg is van meer verzuim of dat dit komt door een betere
melddiscipline en registratie. Gemiddeld
is het aantal verzuimmeldingen landelijk
met 6 procent gestegen.
De leerplichtambtenaren hebben een veel
breder takenpakket dan alleen het opsporen van spijbelende jongeren. Deze ambtenaren adviseren scholen en zetten zich
in voor het verminderen van het aantal
thuiszitters. Dat laatste was succesvol.
Het aantal jongeren dat langer dan vier
weken zonder geldige reden thuis zit, is in
Apeldoorn gehalveerd ten opzichte van
vorig jaar. Landelijk daalde het aantal
thuiszitters met 20 procent.
De SGP is positief over de resultaten van
de leerplichtambtenaren. Het terugdringen van verzuim en thuiszitters is belangrijk. De ontwikkelingskansen van jongeren
verdienen de volle aandacht.
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Hij zingt graag en studeert Russisch.
Henri de Boer (41), gehuwd, diaken in
hervormd Uddel en eigenaar van bouwbedrijf DBU Bouw. De Boer is de kersverse lijstduwer voor de SGP in Apeldoorn.
Wat doe je overdag?
,,Ik werk overdag volledig mee in het
bedrijf. ’s Avonds maak ik offertes en facturen. Verder besteed ik tijd aan mijn
ambt als diaken en aan bestuursfuncties.
En natuurlijk aan mijn vrouw.”
Wat ergert je het meest in Apeldoorn?
,,De forse extra bijdragen aan culturele
instellingen als Orpheus. Steeds weer
wordt het exploitatietekort met tonnen
aangevuld uit de algemene middelen.”
Apeldoorn moet fors bezuinigen. Waar
mag het mes niet in?
,,Niet in de bijdragen voor mensen met
een lichamelijke of verstandelijke beperking. Steeds meer van deze mensen
komen in een sociaal isolement, vooral
als ze geen familie of kennissen in de
buurt hebben wonen.”
Heeft Apeldoorn voldoende aandacht
voor Uddel?
,,Ik constateer een lichte, positieve verbetering. Toch zijn voor Uddel soms andere
oplossingen nodig dan voor Apeldoorn Kijk
alleen maar naar het openbaar vervoer.
Daar mag best meer aandacht voor zijn.”
Heeft Uddel voldoende aandacht voor
problemen onder jongeren?
,,Ik vind van wel, er is hard gewerkt aan
het verbeteren van de communicatie binnen het dorp. Verschillende belanghebbenden hebben elkaar gevonden in een
gezamenlijke werkgroep, die via verschillende wegen hetzelfde doel beogen.”
Wat kan beter?
,,De problematiek onder jongeren ontstaat vaak uit kopieergedrag. Jongeren
laten iets zien van wat ze vanuit huis meekrijgen of op andere plekken oppikken.
Het meeste is goed, maar ook de wat mindere zaken worden gekopieerd. Hier zou
wat meer voorlichting mogen komen over
bijvoorbeeld alcoholgebruik en de seksuele moraal. Hoe ga je met elkaar om.”
Mooiste herinnering aan de SGP?
,,Het positief meedenken van de fractie
met ons dorp.”
Een gevaar voor de SGP?
,,Angst voor jongeren die zich actief willen
inzetten, bang dat zij allerlei vernieuwingen willen doorvoeren. Het oude is niet

Leeftijd
41
Burgerlijke staat
gehuwd
Werkkring
eigenaar bouwbedrijf DBU Bouw
Actief in
kerkenraad en jeugdraad hervormd
Uddel, het Contact Oud en Actief
dienende Mariniers (COM) Veluwe,
stichting Charité Uddel en de
jongerenwerkgroep Uddel

goed omdat het oud is en het nieuwe niet
omdat het nieuw is. Bekijk het altijd
inhoudelijk.”
De SGP er over tien jaar?
,,Een partij die nog steeds staat voor de
Bijbelse normen en waarden, met oog
voor de veranderde samenleving. Een partij die minder een opgeheven vingertje
laat zien én actiever is in het uitleggen
waar we voor staan.”
De ontkerkelijking neemt toe. Is er toekomst voor de kerk?
,,Zeker. De behoefte aan een kerk met een
vast fundament op grond van Gods Woord

Op welk ministerie zou je graag minister
zijn?
,,Op Defensie. De bezuinigingen treffen de
krijgsmacht in het hart. Ik zou proberen
de bezuinigingen te verzachten, de veiligheid tijdens uitzendingen te vergroten en
meer aandacht te vragen voor de taken
die onze jongens en meiden uitvoeren.”
Hobby’s?
,,Zingen. Ik zit al jaren met mijn vrouw op
een christelijk gemengd koor. Verder doe
ik een studie Russisch, om beter te communiceren met mensen in Wit-Rusland die
ik daar elk jaar in kerken ontmoet bij
hulptransporten van stichting Charité.”

,,Uddel heeft soms andere oplossingen nodig”
is van het allergrootste belang. Ik denk
dat we wel meer naar buiten mogen treden in plaats van veilig achter onze kerkmuren te blijven.”
De crisis eist z’n tol. Ligt hier een taak
voor diaconieën?
,,Diaconieën krijgen een steeds grotere rol
in de samenleving. Zij werken vanuit de
roeping oog te hebben voor de naaste.
Tegelijkertijd zijn diakenen geen professionals. Een valkuil voor diaconieën is dat
zij taken op zich nemen of overnemen van
overheden waarop ze niet of nog niet op
berekend zijn.”
Welke politicus spreekt je aan?
,,Mark Rutte met z’n opgewekte karakter.
Ik heb ook altijd een positieve benadering. Een probleem is dat Rutte soms ook
nog vrolijk oogt als mensen hard worden
geraakt. Op zo'n moment mag hij zich
best wat soberder uiten.”

Top 3 van favoriete websites?
,,Stichting-charite.nl, veilingsites, zoals
Troostwijk waar vaak interessante dingen
te koop zijn en de site van mijn bedrijf
dbubouw.nl. Of is dat sluikreclame…?”
Welke Bijbelse persoon spreekt je het
meest aan?
,,Petrus. Hij zette zich zo in, maar viel zo
diep omdat hij het op eigen kracht wilde
doen. Totdat hij inzag dat hij het van
Christus alleen moest verwachten.”
Waarmee zou je een meditatie in De
Banier vullen?
,,De genezing van de blind geboren man.
Het is zo mooi om te zien hoe Christus hier
deze man met een beperking benaderd. Hij
gebruikt de overgebleven zintuigen zoals
het horen en voelen van deze man om met
hem te communiceren.”
Gerard ten Voorde
redacteur
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Wonen en leven met kwaliteit
Wie heeft er nu geen mening over zijn
eigen buurt of leefomgeving? Dat is een
goede reden voor de Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) om te peilen
welke ideeën er bij burgers leven over
hun omgeving. Deze informatie betrekt
de commissie bij haar adviezen aan het
college.

over de kwaliteit van de omgeving waarin
je woont. Het aanleggen van een fietspad
is daar een voorbeeld van. Het kan ook
gaan over het onderhouden van het groen
zoals bomen en struiken. Andere voorbeelden zijn de staat van onderhoud van
de straat, de stoep, het park of de gebouwen in je directe omgeving. De ruimtelijke
kwaliteit kan
verbeteren door
bijvoorbeeld het
opknappen van
een monument
of het vernieuwen van het
wegdek.
In de maatschappij
bestaat een
tendens naar
minder regels
en meer vrijheid en verantwoordelijkheid
voor burgers.
Tegelijk geldt:
zoveel hoofeving is belangrijk. Mede om
De ruimtelijke kwaliteit van de omg
den zoveel
GtV
Foto:
eknapt.		
die reden is het stationsgebied opg
zinnen. Het is
ook met
In het jaarverslag 2012 meldt de CRK in
betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit
het kader van een omgevingsvergunning
onmogelijk om het iedereen naar de zin te
522 bouwplannen of projecten te hebben
maken. Naast inspraak en meedenken zijn
bekeken. In 2011 waren dit er nog 717.
regels daarom onmisbaar. Tegelijk bereik
De forse daling is te verklaren door de
je geen mooie omgeving met alleen proverslechterde economische omstandighecedures en regels. Zonder betrokkenheid,
den waardoor er minder wordt gebouwd.
enthousiasme en deskundigheid van
Voor de CRK is zorg voor de ruimtelijke
zowel burgers als de leden van de CRK is
kwaliteit het belangrijkste doel. Dit gaat
een mooie(re) omgeving niet te realise-

ren. De adviezen van de CRK voldoen aan
de regels en bevatten tegelijk zoveel
mogelijk de wensen en goede ideeën van
de burgers zelf.
Parkeerplaatsen
De gemeente geeft ruimte voor inspraak
en initiatieven. Voor de besluitvorming
over de ruimtelijke inrichting, worden burgers en initiatiefnemers uitgedaagd om
een steentje bij te dragen. Tijdens de
bespreking op de Politieke Markt bleek
dat meerdere fracties dit positief vinden.
Een van de manieren om de inbreng van
burgers en initiatiefnemers te garanderen
zijn de dorps- en wijkschouwen. Sinds
enkele jaren organiseert de gemeente dit.
Tijdens een schouw bezoeken ambtenaren en burgers samen met leden van de
CRK een wijk of dorp om van gedachten te
wisselen met de bewoners over bijvoorbeeld de aanleg van parkeerplaatsen of
de herinrichting van een park. Dat
gesprek leidt vaak tot meer wederzijds
begrip. Dat verhoogt de betrokkenheid en
heeft al vaker een beter alternatief opgeleverd. En dat werkt in meerdere opzichten kwaliteitsverhogend. De SGP vindt het
een goede zaak dat burgers intensief
betrokken worden bij plannen in hun
directe leefomgeving. Het samen denken
in mogelijkheden helpt daarin. Tegelijk
blijft de gemeente nodig om de inbreng
en de regels beide recht te
doen.
Jan Kloosterman
fractievertegenwoordiger

Wethouder zit met vastgoed in z’n maag
De gemeente heeft veel vastgoed in
eigendom. De raad heeft twee jaar geleden besloten om een groot deel hiervan
af te stoten. De wethouder moet nu echter erkennen dat hij die taakstelling dit
jaar niet gaat halen.
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De gemeente heeft veel gebouwen in
eigendom. Een deel van die gebouwen is
nodig voor het functioneren van de
gemeente, zoals het gemeentehuis,
gemeentewerven, bibliotheek, Markant,
sport- en gymzalen, maar ook wijkgebouwen.
Maar daarnaast bezit de gemeente ook
nog veel andere gebouwen en ‘gewone’
huizen. Veel uit deze laatste categorie
zijn ooit aangekocht, bijvoorbeeld omdat
de gemeente plannen had met de onderliggende grond. En al zijn in veel gevallen

de plannen gewijzigd, of nog niet ten uitvoer gebracht, de gebouwen zijn wel in
bezit gebleven. Dat kost de gemeente
veel geld, vanwege beheer en onderhoud, maar ook door renteverliezen. De
gebouwen worden vaak voor een laag
bedrag verhuurd. Of ze staan leeg.
Toen dit duidelijk werd twee jaar geleden, heeft de raad ingegrepen en het college een bezuinigingstaakstelling opgelegd op vastgoed, oplopend tot 7 miljoen
per jaar in 2016. Al bij een eerste evaluatie werd duidelijk dat dit niet haalbaar
zou zijn. Daarom heeft de raad dit bedrag
vorig jaar al teruggebracht naar 6 miljoen.
Echter, bij een presentatie van de stand
van zaken op dit moment moest de wethouder erkennen dat hij nog niet zoveel
was opgeschoten en dat hij de taakstel-

ling waarschijnlijk niet gaat halen. Hij
had er duidelijk moeite mee om aan te
geven wat daarvan de oorzaak was. Voor
een deel lijkt het te wijten aan een erg
trage start van de activiteiten. Daarnaast
speelt uiteraard ook de huidige, slechte
huizenmarkt een rol. Ten slotte bleek uit
de beantwoording van vragen dat er
onduidelijkheden zijn over de uitvoering
van groot onderhoud aan gebouwen als
Orpheus, het CODA-museum en het
Omnisportcentrum (wat doen de huurders en wat komt voor rekening van de
gemeente?).
Het lijkt er op dat de wethouder het vastgoed niet helemaal ‘in control’ heeft. Het
is dus zaak dat de gemeenteraad de vinger goed aan de pols houdt, om te voorkomen dat dit het volgende probleemdossier wordt.

Meer overlast in woonomgeving
De veiligheid in Apeldoorn is verbeterd.
Toch moet de gemeente de vinger aan de
pols houden, want er zijn duidelijke
zorgpunten: overlast in de woonomgeving, zedendelicten en drugs.
Uit de onlangs gepresenteerde cijfers over
de veiligheid in de eerste acht maanden
van dit jaar blijkt dat het in Apeldoorn op
veel punten beter gaat. Op jaarbasis zal
ten opzichte van vorig jaar het aantal incidenten naar verwachting dalen met 1,4
procent naar 31.989. Een sterkere afname
laat het aantal misdrijven zien: een daling
met 8,7 procent naar 10.341.
Bij de veel voorkomende criminaliteit zijn
aanzienlijk minder incidenten. Dat geldt
vooral bij woninginbraak, mishandeling,
vernieling en diefstal van motorvoertuigen, fietsen, bromfietsen en snorfietsen.
Een volledige verklaring voor de daling is
volgens de politie moeilijk te geven. Dat
er minder woninginbraken zijn, komt
mede door acties om mensen zelf maatregelen te laten nemen om diefstal te voorkomen. Wel geldt dat er meer wordt ingebroken in gebouwen waar geen mensen
verwacht worden, zoals de schuur of een
tuinhuis.
Bij de horeca zijn ook minder incidenten.
Dat kan het gevolg zijn van een strengere
aanpak, maar ook van de economische
recessie. Er wordt minder uitgegaan en
minder mensen leidt tot minder overlast.

Ook de overlast door de jeugd daalt iets.
den mogelijk meer mensen buiten een
Mogelijk komt dit door de extra inzet van
instelling behandeld en veroorzaken daar
politie.
soms problemen. Die overlast is er vooral
Maar niet over de hele linie is er sprake
in de buurt van Omnizorg.
van minder problemen. Opvallend zijn de
De ‘politiecijfers’ van Apeldoorn zijn
forse toename van ruzies en vechtpartijgelegd naast die van Zwolle, Enschede,
en, burengerucht en overlast zwervers.
Arnhem en Nijmegen. Onze gemeente
Ook is er een sterke
stijging van drugsVergelijking criminaliteitscijfers 2013
overlast en verIncidenten per
Misdrijven per
keersovertredingen,
1000
inwoners
1000
inwoners
waarbij vooral het
rijden onder invloed
Apeldoorn
203,3
65,7
fors toenam.
Zwolle
193,6
68,4
Grote zorgen baart
de sterke stijging
Enschede
177,2
88,6
van zedendelicten
Arnhem
233,1
91,9
met maar liefst 80
procent. Opvallend
Nijmegen
216,8
95,8
is ook de stijging
Groen: minste aantal incidenten/misdrijven per 1000 inwoners
van incest. Van nul
Rood: meeste aantal incidenten/misdrijven per 1000 inwoners.
gevallen in 2011
naar zes dit jaar.
De politie constateert een verschuiving
scoort dan redelijk goed. In zijn algevan overlast richting de woonomgeving.
meenheid daalt het aantal incidenten en
Het gaat dan bijvoorbeeld om burengemisdrijven in Oost-Nederland, met uitzonrucht en relatieproblemen. Mogelijke oordering van Nijmegen.
zaken zijn onder meer de toenemende
Met de verbetering van de veiligheid is de
werkloosheid (meer mensen thuis zonder
SGP tevreden. Daar is de achterliggende
zinvolle tijdsbesteding) en het mooie
jaren hard aan gewerkt. Maar er zijn nog
zomerweer (mensen zijn veel buiten).
allerlei zorgpunten. Die vragen blijvende
Ook de overlast door zwervers en drugs
aandacht.
kan te maken hebben met de recessie. Als
Henk van den Berge
fractievoorzitter
gevolg van bezuinigingen in de zorg wor-

Nieuwe visie vraagt aandacht voor detailhandel
Apeldoorn heeft een mooi winkelbestand. Maar er zijn wel zorgen.
Onze detailhandel mag er zijn. Van de
grote steden heeft Apeldoorn na Haarlem
de meeste variatie in branches. Ook is de
omvang van ons winkelaanbod groter
dan gemiddeld in plaatsen met eenzelfde
inwoneraantal. Wij hebben circa 1050
verkooppunten met een totaal winkeloppervlak van 27 hectare en 25 winkelgebieden.
Maar er zijn ook zorgen. Van alle winkelpanden staat 10 procent leeg. Dat ligt in
Apeldoorn hoger dan in vergelijkbare
steden. Ook draait de meubelboulevard
slecht en trekt de binnenstad minder
consumenten. Verder neemt de concurrentie van kopen via internet toe.
Dergelijke ontwikkelingen vragen om een
nieuwe detailhandelsvisie. Onlangs werd
deze gepresenteerd. In de visie staan de
volgende kernpunten voor de komende
vijf jaar: de binnenstad moet een impuls
krijgen en de fijnmazige winkelstructuur

blijft belangrijk (consumenten moeten op Ook vragen wij onder andere aandacht
loopafstand boodschappen kunnen blijvoor een goede bereikbaarheid van de
ven doen).
Ook geldt dat de
gemeente de bestaande locaties voor perifere en grootschalige
detailhandel, zoals
aan de Europaweg en
De Voorwaarts, handhaaft. Een nieuwe ontwikkeling is dat internetwinkels zich mogen
vestigen op bedrijventerreinen en in woonwijken.
In januari wordt de
detailhandelsvisie in
pervlak bij het
de raad behandeld. De
Apeldoorn krijgt veel nieuw winkelop
Foto: GtV
SGP kan er zich in grote
Omnisportcentrum.				
lijnen in vinden. Om de
aantrekkelijkheid van de
binnenstad te verbeteren, zullen wij plei- winkelcentra, de markten, de winkelvoorten voor een gevarieerder aanbod van
zieningen in de dorpen en voor de leegwinkels (niet alleen de grote ketens).
stand op de meubelboulevard.
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Supermarkt

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

www.supermarktschouten.nl
Harderwijkerweg 26
Tel.: 0577 401203
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3888 LR Uddel
Fax.: 0577 401118

Wethouder beschuldigd van onwaarheden
Soms leidt de behandeling van een
bestemmingsplan onverwachts tot vuurwerk. Dat was ook het geval bij het park
Berg en Bos. Het leidde tot een interpellatie door Gemeentebelangen. Overigens
zonder politieke gevolgen voor de wethouder.
Zoals alle bestemmingsplannen, werd ook
het plan van het park Berg en Bos geactualiseerd. Tot zover niets bijzonders.
Echter, een klein hoekje uit het bestemmingsplan trok bij een aantal partijen,
waaronder de SGP, de aandacht. Er werd
namelijk een voorstel gedaan om de
bestemming daarvan te wijzigen. Het
betreft de boswachterswoning op de hoek
van de Asselsestraat en de Laan van
Spitsbergen en de gemeentewerf die
daarachter ligt, aan de Asselsestraat.
Bos met dagrecreatie
In het oude bestemmingsplan had de
gemeentewerf nog de bestemming ”Bos
met dagrecreatie”, vanuit de tijd dat hier
de schuren stonden ten behoeve van het
onderhoud van de bossen en het park.
Het had dan ook dezelfde bestemming.
Nu werd voorgesteld om daar ”gemeentewerf” van te maken en het bouwvlak te
vergroten. De boswachterswoning had
altijd de bestemming ”dienstwoning”. Nu
kwam het voorstel om daar ”wonen” van
te maken. Tegelijkertijd werd de werf en
de woning in de krant te koop aangeboden. Dat deed alarmbellen rinkelen. Was
de gemeente niet bezig om, door de
bestemming aan te passen, op een oneigenlijke manier de waarde te verhogen?
De eerste bespreking van het bestem-

mingsplan ging het alleen over deze wijzigingsvoorstellen. De vele vragen leken
wethouder Stukker (CDA) te overvallen.
Hij kwam er niet helemaal uit. Er kwamen
aanvullend schriftelijke antwoorden.
Belangrijkste conclusie was dat bij iedere
actualisering van een bestemmingsplan
wordt gekeken wat de huidige functie is.
En is die anders dan in het ‘oude’ bestemmingsplan, dan wordt bezien of de huidige functie bestemd kan worden. Dat was
hier ook gebeurd. Verder was het uiteraard ,,niet handig” geweest om de verkoop nu al te starten. Die was inmiddels
weer stilgelegd.
Grote woorden
Voor onze fractie, evenals voor de meeste
andere fracties, waren deze antwoorden in
meer of mindere mate bevredigend. Wel
onder gemopper overigens. Elke burger
wordt namelijk geacht éérst een bestemmingswijziging aan te vragen en pas daarna de bestemming daadwerkelijk te wijzigen. Dat geldt dan zeker voor de gemeente
zelf: die moet het goede voorbeeld geven.
Verder leidde de bespreking tot een amendement om het bouwoppervlak van de
werf te beperken tot het huidige bebouwde
oppervlak. Deze werd aangenomen.
De fractie van Gemeentebelangen was echter absoluut niet tevreden met de beantwoording door de wethouder. Hij zou
gezegd hebben dat de gemeentewerf al 25
jaar als zodanig gebruikt werd en dat was
beslist niet zo. Men zag het als legalisering
van een illegale activiteit. En verder was de
boswachterswoning beslist een dienstwoning; de boswachter woont er tenslotte. En
ook in andere gevallen wordt meestal niet

meegewerkt aan wijziging van de bestemming van een dienstwoning. Uiteindelijk
beschuldigde raadslid Van Kerkhof van
Gemeentebelangen de wethouder van
aperte onwaarheden. De burgemeester
stelde vervolgens dat, als hij bij deze
,,grote woorden” bleef, hij daar ook consequenties aan moest verbinden, in de vorm
van een motie van wantrouwen. Dat wilde
Van Kerkhof echter niet zo, onvoorbereid,
doen. Daarom kondigde hij een interpellatie aan (een kritische ondervraging van de
wethouder over het gevoerde beleid).
SGP
De interpellatie had twee weken later
plaats. Daarbij werd de wethouder er
opnieuw van beschuldigd apert onjuiste
informatie te hebben verstrekt wat de
dienstwoning betreft. En ten aanzien van
de gemeentewerf suggereerde Van
Kerkhof dat het de bedoeling van de wethouder zou zijn om daar een bedrijventerrein van te maken om het als zodanig
duur te kunnen verkopen.
De SGP heeft geprobeerd om Van Kerkhof
ervan te overtuigen dat de wethouder
weliswaar minder goed gekozen bewoordingen had gebruikt, die mogelijk voor
tweeërlei uitleg vatbaar waren, maar dat
in onze beleving zijn bedoelingen juist
waren. Van Kerkhof bleef bij zijn eigen
interpretatie en diende een motie van
wantrouwen in. Deze werd alleen door
zijn eigen fractiegenoten
gesteund.
Evert Mulder
raadslid

Invulling Zwitsallocatie ligt nog niet vast
Enkele jaren geleden heeft de gemeente
de Zwitsallocatie aan de Vlijtseweg aangekocht voor woningbouw. De bedoeling
was een deel van de oude gebouwen te
behouden en in te passen. Nu er, in een
andere tijd, een verder uitgewerkt plan
voorligt, wordt vooralsnog niet gedacht
aan sloop en woningbouw. Men denkt
vooral aan tijdelijke invulling. Het lange
termijn perspectief is nog onduidelijk.
Het plan Vlijtsepark bestaat uit vier deellocaties: Remeha, de oude kwekerij van
de gemeente (beiden aan de andere kant
van de Vlijtseweg), het terrein waar vroeger steenhandel Wassink zat en de
Zwitsallocatie. Voor de deellocaties
Remeha en kwekerij wordt voorlopig (de
komende tien jaar) gedacht aan woning-

bouw. Het Wassink-terrein moet omgevormd worden tot een park en is tevens
een verbinding tussen Zevenhuizen en
De Parken. Voor de Zwitsallocatie zijn de
plannen nog niet zo concreet.
Omdat er nu niet zoveel behoefte bestaat
aan extra woningbouwlocaties en het
beheer en onderhoud van de huidige
gebouwen wel veel geld kosten, stelt het
college voor om de gebouwen tijdelijk te
verhuren aan ondernemers en instanties
met creatieve ideeën. De eerste twee zijn
er al: Accres met enkele kantoren en de
Apeldoornse bierbrouwer. Er lijken meer
gegadigden om op deze locatie nieuwe
initiatieven te starten.
Onder een bestemmingsplan moet een
sluitende grondexploitatie liggen. En dat
is lastig met tijdelijke invullingen.

Daarom is toch gerekend met een
woningbouwprogramma, ook voor de
Zwitsallocatie. Om het financieel sluitend
te krijgen, past daar echter geen sociale
woningbouw in.
Vooral op dit punt heeft de SGP duidelijk
een ander standpunt. Dit komt ook
omdat de argumentatie niet steekhoudend is. Gesteld wordt dat de sociale
woningvoorraad op peil zou zijn. In de
Woonvisie wordt echter duidelijk gesteld
dat er nog forse wachtlijsten zijn voor
sociale huurwoningen. Tegelijkertijd
geldt dat steeds meer mensen afhankelijk worden van een sociale huurwoning,
omdat ze een koopwoning niet gefinancierd krijgen. Ook andere fracties hebben
bezwaren. De discussie wordt daarom
vervolgd.
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Akkoord in Uddel over jongeren Uddel, een dorp
met toekomst
Al een aantal jaren is in Uddel het platform Jongeren actief. Hierin zitten de
scholen, kerken, verenigingen, Uddels
Belang, de gemeente en Wisselwerk.
Voorzitter is Henk van den Berge.

en verkeersoverlast, opvoedingsmoeilijkheden, ongewenst seksueel gedrag, huiselijk geweld en gokken aangepakt kunnen
worden. In dat verband zijn al verschillende bijeenkomsten georganiseerd.
In september hebben de deelnemers een
Het platform bespreekt hoe problemen
convenant ondertekend. Zij geven daarmee
zoals overmatig alcoholgebruik, geluidsaan dat ze een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de aanpak
van de problemen nemen.
Erkend wordt dat een
ieder hierin een taak heeft,
op zijn eigen wijze en
rekening houdend met de
eigen identiteit.
Het is de bedoeling
medio maart een
bijeenkomst over het
thema ”Grenzen stellen”
te beleggen. Het gaat
daarbij onder meer over
het stellen van grenzen
in het gezin, in een relaeren in Uddel
tie en tussen jongens en
De deelnemers aan het platform Jong
meisjes.
ondertekenen het convenant.

Hoogspanningskabels in Zuid ondergronds
Aanvankelijk zouden de hoogspanningskabels in het Zuiderpark slechts voor een
deel ondergronds gaan. Voor meer was
geen geld. Maar omdat de minister werkt
aan een landelijke regeling lijkt er in
2017 geld beschikbaar te komen voor het
geheel. De gemeente financiert voor.

sgppost

Lang zag het er naar uit dat de hoogspanningskabels maar tot Dok-Zuid onder de
grond zouden gaan. De aanbestedingsprocedure voor het eerste deel (tot aan het
park) was al gestart. Niettemin bleef wethouder Kruithof (PvdA) mede op verzoek
van de raad actief zoeken naar financiële
middelen om de kabels ook in de tweede
helft van het park ondergronds te krijgen.
De wethouder voerde besprekingen op
het ministerie van Economische Zaken.
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Men bleek daar te werken aan een landelijke regeling om hoogspanningskabels in
stedelijk gebied ondergronds te brengen.
Deze regeling is echter pas op z’n vroegst
in 2017 gereed en vastgesteld. Een brief
van het ministerie bood echter voldoende
vertrouwen dat het hele tracé straks
onder de Rijksregeling gaat vallen en dat
Apeldoorn daar dan ook met terugwerkende kracht subsidie voor krijgt.
Het college stelde daarom voor nu al het
hele tracé te onderkabelen, omdat aanbesteding van de hele klus in één keer een
efficiëntievoordeel oplevert van meer dan
een miljoen euro. Dat betekent wel dat de
gemeente de tweede helft moet voorfinancieren. Daar ging de hele raad, de SGP
voorop, in mee. In 2014 gaat, bij leven en
welzijn, de schop in de grond.

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

Alle politieke partijen zijn het erover
eens: Uddel moet leefbaar blijven en
daarbij horen extra woningen. Vanuit de
SGP is er altijd op aangedrongen dat er
ook voldoende betaalbare starterswoningen komen.
Met het vaststellen van het nieuwe
bestemmingsplan voor het dorp Uddel is
woningbouw op het plan Aardhuus weer
een stap dichterbij gekomen.
Inmiddels is na de bouw van huizen aan
de Essenkamp de woningbouw op het terrein van ”Kayim” (project De Veluwte)
gestart. Vijftien jaar geleden ontstonden
de eerste ideeën al. Na diverse aanpassingen van het plan bleek er voldoende
animo om met de bouw te beginnen.
Op 18 november was het officiële begin
van de bouw. Hierbij waren behalve de
toekomstige bewoners ook de buurtbewoners uitgenodigd. De kinderen van de
plaatselijke Prins Willem-Alexanderschool
hadden mooie tekeningen gemaakt die de
hekken bij de bouwplaats sierden.
De SGP is blij met deze ontwikkeling in
het dorp. Het bouwen van betaalbare starterswoningen is mogelijk gebleken. De
komst van dergelijke woningen leeft breed
in de Uddelse gemeenschap. Veel jongeren vertrokken de laatste jaren naar
omliggende plaatsen, omdat zij in Uddel
geen geschikte woonruimte konden vinden. Vanuit de plaatselijke kerken is gestimuleerd dat jongeren zich inschrijven als
woningzoekende bij de gemeente. Op die
manier kan de behoefte aan woningbouw
goed gepeild worden.
Met de start van de woningbouw is de verwezenlijking van de structuurvisie een
stapje dichterbij gekomen. Maar de structuurvisie bevat meer: herinrichting van de
dorpskern, voldoende sociaal-economische
perspectieven voor de inwoners. Daarvoor
moet er voldoende bedrijvigheid en recreatie in het dorp zijn. Wat Uddels Belang
betreft mag de uitvoering van de structuurvisie wel iets sneller. Zij vragen hiervoor nu
terecht extra aandacht bij de gemeente.

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

Met de SGP naar Brussel en Gent
Dinsdag 17 september is het weer zover:
het SGP-reisje van kiesvereniging
Apeldoorn. We verzamelen bij de EbenHaëzerkerk, waar reisleider Herman de
Jong een zegen vraagt over de reis.
Daarna vertrekken we met de Happy Bus
richting Brussel.
In één keer rijden we door naar BaarleNassau voor de koffie en de lunch. Ook
bezichtigen we het stadje. Aan het eind
van de middag komen we aan bij het
Holiday-Inn hotel bij Gent waar we drie
nachten zullen logeren. De volgende dag

bezoeken we het Europees Parlement in
Brussel. Bas Belder verwelkomt ons en
praat ons tijdens een uitstekende lunch
bij over de situatie in Syrië en Israël.
Verder worden we voorgelicht over het
hoe en waarom van het parlement en in
het bijzonder over het werk van Belder.
Donderdagmorgen gaan we naar het centrum van Gent. Daar verzorgt een gids een

rondleiding door het historische centrum
van de stad. Hij vertelt heel veel over de
geschiedenis van Gent. Ook laat hij de
belangrijkste gebouwen zien. Gent staat
bekend om zijn textielfabrieken, godsdienstoorlogen en de ”Pacificatie van
Gent” in 1576. De middag gebruiken we
om op eigen gelegenheid Gent verder te
ontdekken.
Via een koffiestop in Bavel vertrekken we
de volgende morgen richting Apeldoorn.
De ‘bever-lunch’ gebruiken we op de
rondvaartboot over de Amer en in de
Biesbosch. Van daaruit gaat de tocht naar

het dorpje Zeeland, waar we het
afscheidsdiner nuttigen.
Onwillekeurig denken we weer aan het
afscheid van vorig jaar en aan het overlijden van Dirkje de Jong de volgende dag.
We zijn dankbaar dat Herman deze reis
toch weer onze reisleider kon en wilde zijn.

(advertentie)

Mevr. G. Hollebrandse-v.d.Zwan

re-tweet
SGP-J #afluisteren
Hoe zou @SGP-Apeldoorn
zich voelen als zij werd
#afgeluisterd door een
westerse of niet-westerse
veiligheidsdienst?
Hoezo afluisteren? We weten immers al
zo veel van elkaar. Waarom zouden de
Verenigde Staten, Frankrijk of Engeland
dat doen? Willen zij werkelijk weten wat
er gebeurt in Apeldoorn?
Wel, ze zouden ongetwijfeld benieuwd
kunnen zijn naar de plaatselijke politiek. Wie niet? Maar wat zou hun insteek
dan zijn? Vormen wij een bedreiging? Of
zou men heimelijk meer willen weten
over die oranje sjaaltjes in het straatbeeld?
Stel nu eens dat bepaalde veiligheidsdiensten ons zouden afluisteren.
Uiteraard wordt dit opgepakt als wereldnieuws door internationale media.
Westerse veiligheidsdiensten zouden de
plaatselijke SGP-j hebben afgeluisterd.
Prima, geen problemen mee. Wij hebben
immers niets te verbergen.
Maar stel dat die veiligheidsdienst er
eentje is uit Noord-Korea of Iran? Nog
steeds geen problemen mee? Nee, laten
zij juist maar meeluisteren met de SGP-j.
Ook die veiligheidsdiensten zullen hun
‘vondsten’ publiceren, want op dat
gebied willen zij natuurlijk niet achterblijven.
Laten we dan eens met het bovenstaande in ons achterhoofd nadenken over de
vervolgde christenen in die landen. Ze
moed inspreken, verbondenheid tonen
door geloof en bovendien samen hopen
op een betere toekomst en daarvoor
bidden. Laat men daar maar eens over
publiceren!
En als blijkt dat het toch een westerse
dienst was die ons onder de tap had,
schrijf er maar over in een krantje. Ook
dat kan geen
kwaad. SGP-j
afluisteren?
Ga uw gang maar!
Stephan Wiegman
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

