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INT ERVIEW

Ton Heerts wil Apeldoorn een
extra impuls geven
Ton Heerts zit inmiddels alweer ruim een halfjaar op het burgemeesterspluche van Apeldoorn. Een gemeente die voor hem niet nieuw is. De Twentse
boerenzoon verloor zijn hart al 35 jaar geleden aan Apeldoorn.

Burgemeester Ton Heerts. Foto (incl. voorpagina): Rob Voss.

H

eerts (53), rooms-katholiek van komaf, kan terugblikken
op een afwisselende en rijke carrière. Hij begon zijn
loopbaan bij de marechaussee. Van 2006 tot 2010 zat hij in
de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. Daarna was
hij onder meer voorzitter van de vakbond FNV en de laatste
jaren bestuurder van de MBO Raad.

Was de burgemeesterspost een logische stap na uw
eerdere functies?
,,Wat is logisch in het leven? Ik begon bij de marechaussee
en ben nu burgemeester. Dat is niet per se logisch. Mijn ervaring als bestuurder op verschillende plekken komt nu wel
mooi samen en die kan ik inzetten. Toen de vacature in mijn
hometown kwam, hoefde ik niet lang te aarzelen. Ik zet me
graag in voor het lokale bestuur. Toen ik te horen kreeg dat
ik burgemeester werd, was dat wel een wow-momentje.”
Hoe bevalt leidinggeven aan een gemeente in
coronatijd?
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,,Ruim de helft van mijn burgemeesterschap was tot nu toe in
crisistijd. Gelukkig heb ik al ervaring met crisismanagement.
Bij de FNV stapte ik in tijdens een diepe crisis. Ook vanuit de
marechaussee ben ik niet onbekend met crisisplannen. Dit
is een gezondheidscrisis en is anders, maar de systematiek
van noodsituaties blijft gelijk. Heldere lijnen zijn belangrijk.
Wie gaat er waarover?”
Mist u de fysieke voorzittershamer?
Grinnikend: ,,Nee hoor. Trouwens, de griffier hier is best
streng. Als bestuurder heb ik nog nooit zoveel afgehamerd
als in Apeldoorn.”
U bent ook voorzitter van de Veiligheidsregio Noorden Oost-Gelderland, het gebied tussen Harderwijk en
Winterswijk. U moet in deze regio toezicht houden op
de coronamaatregelen van de overheid. Weegt die taak
zwaar tijdens de huidige crisis?
,,Ja, dat vind ik een zware taak. In het begin kostte me dat

drie, vier dagen in de week. Het was heel fijn dat de
wethouders een groot deel van de taken voor hun rekening konden nemen.
Pas in de laatste weken is het weer wat rustiger.”
Noemt u eens drie eigenschappen van Ton Heerts.
,,Als ik ergens voor ga, doe ik het met overgave. Daarnaast probeer ik iedereen mee te nemen, maar ik wacht tegelijk niet op de laatste slak. Tot slot
ben ik graag tussen de mensen.”
En wat is uw stijl van leidinggeven?
Na even nadenken: ,,Ik heb niet één stijl, maar we gaan dingen in ieder
geval niet tachtig keer herhalen.”
U woont al 35 jaar in Apeldoorn. Wat is er zo mooi aan deze gemeente?
,,De combinatie: de voorzieningen van de stad en de geneugten van de dorpen. Er zijn zoveel mooie plekken: pas was ik in Hoenderloo en onlangs at ik
nog een ijsje bij de Asselse Heide. Prachtig! In de stad heb je weer Orpheus
en de gezellige terrassen.”
Wat moet vooral zo blijven in Apeldoorn?
,,Het vestigingsklimaat voor gezinnen en studenten.” Fel: ,,Wat ook moet
blijven: dat we juist geen vestigingsklimaat hebben voor criminelen.”
Want?
,,We moeten waakzaam blijven.”
Wat zou u willen veranderen in Apeldoorn?
,,De gemeente Apeldoorn is al de hoofdstad van de Veluwe en dat wil ik
graag een extra impuls geven. Daarbij zijn vergroening van de stad en duurzaamheid echte speerpunten.
De rode steen moet verdwijnen ten faveure van de boom. Ik wil proberen
mensen mee te nemen door een stip op de horizon te zetten.
Verder moet Apeldoorn veel intensiever gaan samenwerken met buurgemeenten. Dit is nodig om in gezonde competitie te kunnen blijven met
regio’s om ons heen.”
Uw naam duikt op in relatie met dr. Schaepman, de eerste priester die
lid van de Tweede Kamer werd. Wat heeft u met hem?
,,Hij was een progressieve katholiek uit mijn geboortedorp Tubbergen. Hij
zette sociale kwesties op de kaart. Na hard werken nam-ie een lekkere
borrel. Beide zaken passen mij wel. Nog steeds zet ik me in voor de Schaepmandag, een bijeenkomst over het gedachtengoed van Schaepman.”
Wat heeft u met SGP’ers?
,,Ik heb diverse keren op avonden van jongerenafdelingen gesproken. Zo
ook eens in Apeldoorn met Bas van der Vlies, bij de Jacobus Fruytierschool.
Bij de MBO Raad had ik contact met het reformatorische Hoornbeeck College. De gedrevenheid vanuit het reformatorische gedachtengoed vind ik
mooi om te zien. Dat maakt Nederland mooi.”
Vorig jaar ontving u bij uw aanstelling een Bijbel van de SGP-Jongeren.
Hoe vond u dat?
,,Ik heb meerdere Bijbels in huis. Een ervan kreeg ik van het Hoornbeeck bij
mijn vertrek bij de MBO Raad. Ik zat op een rooms-katholieke basisschool
en middelbare school. Voor mij is de Bijbel dus niet nieuw. Al ben ik geen
belijdend katholiek meer, ik blijf christelijke begrippen als naastenliefde en
rentmeesterschap mooi vinden.”
Michiel Kerpel

ter kennisname
Iedereen heeft met de strenge coronamaatregelen te maken, ook de gemeenteraad. Gelukkig vergaderen we nu niet
meer alleen via de computer. Dat is
onpersoonlijk en leidt nauwelijks tot een
goede discussie. Inmiddels zijn sommige
vergaderingen weer in het stadhuis, waar
de raadszaal is verbouwd.
Ook die situatie is niet ideaal. We zitten
natuurlijk op anderhalve meter afstand
van elkaar. De fractievoorzitters in een
cirkel, maar je fractiegenoten zitten
verder weg. Collega Jan Kloosterman en
ik moeten hierdoor via de app overleggen. Dat is lastiger en tijdens een lange
vergadering kun je nu ook niet even een
leuk praatje hebben.
Maar dat we soms weer in het stadhuis
vergaderen is al een flinke verbetering.
Door de versoepelingen verschuift het
nieuwe normaal weer richting het oude
normaal. Toch is waakzaamheid geboden.
Het virus kan zo weer de kop opsteken.
Nog belangrijker is echter dat de diepere
betekenis van de pandemie wordt opgemerkt. Het laat de mens zijn broosheid
zien en roept op tot een terugkeer naar
het onderhouden van Gods geboden en
inzettingen. Belangrijk om daar ook in de
politiek op te wijzen.
Overigens is deze SGPost een jubileumnummer. Sinds de start in november
2002 is dit de 50e uitgave. We hebben
het blad opgezet met de bedoeling om
lezers te informeren over politieke kwesties die in Apeldoorn spelen en ook om
te laten weten hoe onze fractie daarover
denkt. SGPost verschijnt meestal drie keer
op een jaar. Als fractie hopen wij dat u
ons blad op prijs stelt.
Met vriendelijke groet,
Henk van den Berge
fractievoorzitter
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Raad vergadert vooral via computer
Voor de gemeente en de raadsleden heeft de corona-uitbraak ingrijpende
gevolgen. Koning Willem-Alexander wilde daar meer van weten en kwam
daarom naar Apeldoorn.

D

e gemeenteraad vergadert nog niet ‘normaal’. Na
het afkondigen half maart van de noodmaatregelen
werden alle vergaderingen geschrapt. ,,De politiek werd
stil”, zegt SGP-raadslid Jan Kloosterman. ,,Geen debatten, geen ontmoetingen en geen politieke markten (PMA’s)
meer. Het was een vreemde en onwerkelijke gewaarwording. Ik heb het contact met de
fractie en collega's in de raad
echt gemist.”

de raadszaal in juni verbouwd. Hierdoor zit iedereen op
anderhalve meter van elkaar. De opstelling is erg onhandig
voor overleg met fractieleden. Dat moet nu via de app.
,,Veel mensen hunkeren naar het oude normaal. Ik begrijp
dat en heb tegelijk de knagende vraag wat de crisis ons te
zeggen heeft. Dat is een persoonlijke vraag, maar ook een

Chat
De fractievoorzitters hadden
wel iedere week overleg met
burgemeester Ton Heerts over
de gevolgen van de coronauitbraak voor Apeldoorn. ,,Dat
was erg nuttig”, vertelt SGPfractievoorzitter Henk van den
Berge. ,,Hierdoor wisten we wat
er aan de hand was en konden
we ook zelf zaken aan de orde
stellen.”
Na ongeveer een maand werd
het raadswerk voorzichtig opgestart. ,,We zaten thuis achter
onze computer en vergaderden
via Microsoft Teams”, licht
Koning Willem-Alexander krijgt een toelichting van burgemeester Ton Heerts en gemeenSGP-fractievertegenwoorditesecretaris Theo Berben. Foto: Rob Voss.
ger Sander Kok toe.
Het digitaal vergaderen
collectieve vraag voor onze samenleving”, stelt Jan Kloosterblijft een noodgreep, vindt Henk van de Weerd,
man.
fractievertegenwoordiger van de SGP. ,,Op deze manier
vergaderen is niet bevorderlijk voor het debat. Je mist
Terugkeer
de interactie met mederaadsleden, de wethouder en de
Een opvallende gebeurtenis tijdens de coronacrisis was het
insprekers.”
bezoek van koning Willem-Alexander. Op dinsdagmiddag 2
Sander Kok is het daarmee eens. ,,Als je wilt reageren op
juni was hij in het stadhuis om zich te laten informeren over
je collega, moet je dat via de chat aanvragen. Maar hierde gevolgen van de corona-uitbraak voor de gemeenten.
door is de snelheid eruit. Dus zodra het kan en mag: snel
De koning sprak met de burgemeester en verschillende
weer naar fysieke bijeenkomsten wat mij betreft.”
ambtenaren. Er was ook een overleg over de gemeenEen aantal werkbezoeken ging wel door, zegt Henk van de
teraad met griffier Arjan Oudbier en twee raadsleden,
Weerd. ,,Uiteraard hielden we ons aan de richtlijnen van
vicevoorzitter Jenny Elbertsen (VVD) en nestor Henk van
het RIVM. Zo ben ik mee geweest met een werkbezoek bij
de brandweer en een schouwmoment op de begraafplaats den Berge.
Het gesprek was open en informatief, zegt de SGP’er. ,,De
in Uddel. Dat ging over de kwaliteit van het onderhoud
koning wilde weten hoe de lokale democratie nu functioneert
en de uitstraling van de begraafplaatsen in Apeldoorn.
en wat onze ervaringen zijn met digitaal vergaderen. Ook
Vanzelfsprekend kwamen ook de extra sterfgevallen door
corona ter sprake. We beseften daar temeer dat God maar vroeg hij of je in deze tijd politiek nog wel goed kunt combineren met je werk. Duidelijk was dat voor een goed functieen moment onze adem hoeft in te houden en we zijn er
oneren van de raad een terugkeer naar het oude normaal
niet meer.”
wenselijk is.”
Om het fysiek vergaderen weer mogelijk te maken is
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Grotere problemen door coronacrisis
Door de coronacrisis zijn de sombere financiële perspectieven van
Apeldoorn nog verder verslechterd. Bij het terugdringen van de miljoenentekorten zijn duidelijke keuzes nodig, maar het sociaal domein
moet worden ontzien, vindt de SGP.

D

e gemeente moest door de grote tekorten bij de Jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
al flink bezuinigen. De coronacrisis doet daar nog een schep
bovenop. Zo loopt de gemeente de komende jaren inkomsten
mis door onder andere lagere uitkeringen van het Rijk en
minder opbrengst van de lokale
belastingen. Bovendien zijn er extra uitgaven zoals voor het controleren van de coronamaatregelen.
Overigens kampen bijna alle
gemeenten met deze problemen.
Ze hebben daarom bij de regering
om extra geld gevraagd.

taken van de gemeente wordt gekeken. Ook bijvoorbeeld
sport en cultuur mogen niet worden uitgesloten.
Samen met het CDA is daarom een voorstel ingediend om
het college eind dit jaar voor alle taken van de gemeente
een complete lijst met ombuigingsmogelijkheden te laten

Geen belastingverhoging
Het college verwacht dat het begrotingstekort van Apeldoorn zal oplopen van 6,5 miljoen euro in 2021
naar 30,5 miljoen euro in 2024.
Een enorm bedrag dat om fikse
bezuinigingen vraagt, omdat de
gemeentelijke boekhouding sluitend
moet zijn. Dankzij extra compensatie van het Rijk hoeft de gemeente
in 2021 en 2022 echter een stuk
Vanwege de coronamaatregelen zitten de raadsleden op anderhalve meter van elkaar.
minder te bezuinigen.
Om te kunnen overleggen moeten Henk van den Berge (m.) en Jan Kloosterman (rechtsIn de nota ”Financieel Perspecachter Henk) nu met elkaar appen.
tief 2021 – 2024” geeft het
college al een aantal bezuimaken, zodat de raad hierover een discussie kan voeren en
nigingsvoorstellen aan die dit najaar wat het college betreft
prioriteiten kan stellen. Gelukkig kreeg dit voorstel de steun
in de meerjarenbegroting zullen komen. Daarnaast worden
van een meerderheid.
voorzichtig enkele lijnen richting de verdere toekomst geschetst. Leidraad daarbij zijn de huidige strategische doelstelNaastenliefde
lingen, maar het college geeft met de nodige terughoudendEén sector moet volgens de SGP duidelijk worden ontzien en
heid aan dat deze door de financiële problemen ter discussie
dat is het sociaal domein. Ook hier zijn verdere ingrepen niet
kunnen komen te staan.
uitgesloten, maar deze moeten wel zoveel mogelijk worden
Er moet rekening worden gehouden met stevige ingrepen.
beperkt vanuit het oogpunt van christelijke naastenliefde aan
Positief daarbij is dat het college aangeeft dat de oplossing
de zwakkere medemens. Onze fractie diende daartoe een
voor de tekorten geen lastenverzwaring voor de inwoners
motie in. Na een flinke discussie gaf het college gelukkig aan
van Apeldoorn mag inhouden, dus geen belastingverhoging.
zich in het voorstel te kunnen vinden.
De SGP heeft ‘voor’ het ”Financieel Perspectief” gestemd, omPrioriteiten
dat het voorstel mede door onze voorstellen is aangepast. Ook
Eind juni discussieerde de gemeenteraad over het ”Financieel
hebben wij het college en het ambtelijk apparaat bedankt voor
Perspectief”. De coalitiepartijen (VVD, CDA, Lokaal Apeldoorn,
het vele en zware werk in de afgelopen ‘coronatijd’ en hen
D66 en GroenLinks) steunden de plannen. De andere fracties
Gods hulp en zegen toegewenst.
probeerden de voornemens op onderdelen aan te passen.
De SGP vindt het belangrijk dat bij het nadenken over de
Henk van den Berge
bezuinigingsplannen voor de verdere toekomst naar alle
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Uw woning weer strak in de lak dankzij het OnderhoudsPlan.
Schildersbedrijf Van As kan u uitleggen waarom. Wij weten dat
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Apeldoorn echt een ‘veiligheidsstad’
Apeldoorn is een stad waar veel veiligheidsprofessionals worden opgeleid. En er komt nu ook een kenniscentrum voor veiligheid in onze digitale
samenleving bij. Een mooi initiatief, vindt de SGP.

E

r zijn in Apeldoorn opleidingen bij de marechaussee,
de politie en straks bij de mariniers. En daar komt een
nieuw initiatief bij: Universiteit Twente, hogeschool Saxion,
de Politieacademie, Aventus en de Koninklijke Marechaussee
gaan samen met de gemeente Apeldoorn en Apeldoornse
bedrijven een kenniscentrum ontwikkelen dat bijdraagt aan
de veiligheid van onze steeds digitalere samenleving. Op deze
manier wordt Apeldoorn echt een ‘veiligheidsstad’. Dat is het
profiel wat het college graag aan onze gemeente verbindt.
Vandalisme
Maar hoe veilig is Apeldoorn zelf? Daarover ging het tijdens
de politieke markt van 11 juni waar de halfjaarlijkse veiligheidsbrief werd besproken. Een aantal zaken viel op. Zo zijn
er meer meldingen van overlast door zwervers en verwarde
personen. Verder is er een stijging van vandalisme en baldadigheid, maar ook van het aantal geregistreerde misdrijven rondom diefstal en inbraken in woningen.
In totaliteit gezien gaat het best goed en mag Apeldoorn een

veilige stad worden genoemd. Soms zijn meerdere misdrijven
(zoals inbraken) te herleiden naar een persoon of groep, die
tijdelijk meerdere misdrijven plegen. Dat beïnvloedt de cijfers.
Digitale criminaliteit neemt fors toe. Daar is door veel partijen de vinger bijgelegd. De SGP heeft bij de bespreking
van de brief expliciet aandacht gevraagd voor de boa’s die
zich de afgelopen tijd regelmatig onveilig voelden. Zij missen
soms middelen om zich te wapenen tegen verbaal en fysiek
geweld. Het is goed dat er naar hun vragen wordt geluisterd,
zodat zij veilig hun werk kunnen doen.
Een ander belangrijk punt is de toename van het gebruik
van harddrugs. Uit de cijfers blijkt dat gebruikers van softdrugs overstappen naar het gebruik van harddrugs. Hoe kan
een gemeente dan overwegen om zelf softdrugs te gaan
verbouwen en verkopen?
Hier past maar één remedie en dat is je als gemeente onthouden van elk experiment rondom softdrugs. Burgemeester Heerts ging helaas niet op dit verzoek in.
Sander Kok

Discussie over vervanging De Sprenkelaar
Zwembad De Sprenkelaar is aan het eind van zijn levensduur. Grootschalig
onderhoud is niet toereikend, vervanging is nodig. Hoe groot en luxe moet
een nieuw zwembad worden? De SGP kiest voor een sobere variant.
Het gemeentebestuur heeft grondig onderzoek laten doen
naar de behoefte aan een zwembad. Met een nieuw zwembad zijn vele miljoenen euro’s gemoeid.
Er zijn drie mogelijke scenario’s uitgewerkt. Het belangrijkste

Scenario

1a Lokaal

1b Lokaal met
ambitie

2 Bovenlokale
ambitie

Zwembad

• 6-baans wedstrijdbassin van
25x15,4 meter
• Doelgroepen- en
instructiebad
• Peuterbad
• Whirlpool

• 8-baans wedstrijdbassin van
25x21 meter
• Doelgroepen- en
instructiebad
• Peuterbad
• Waterglijbaan
• 2 whirlpools en
sauna

• 8-baans wedstrijdbassin van
50x21 meter
• Doelgroepen- en
instructiebad
• Peuterbad
• Waterglijbaan
• 2 whirlpools en
sauna

Bezoekers

138 000

151 000

157 000

€ 17 443 000

€ 21 809 000

€ 29 812 000

Investering

Bron: Haalbaarheidsonderzoek zwembad Apeldoorn Noord door Synarchis

verschil is het aantal banen en de lengte van het hoofdbad.
Daarnaast gaat het erom hoeveel andere recreatiemogelijkheden toegevoegd worden. Het is nog onduidelijk welke variant
wordt gekozen. Wel is helder dat alle fracties voor vervanging van De Sprenkelaar zijn. De definitieve keuze wordt pas
gemaakt als de financiën duidelijk zijn. Het college gaat op
verzoek van de gemeenteraad eerst kijken of er verenigingen
en organisaties zijn die mee willen betalen.
In de raad wil een meerderheid misschien wel voor variant
1b of zelfs 2 gaan, maar de betaalbaarheid is daarbij een belangrijke voorwaarde. Dat vraagt om een integrale afweging
qua financiën en mogelijkheden.
De SGP kiest voor optie 1a. Maar omdat Apeldoorn met grote
financiële tekorten kampt, is uitstel van de bouw ook een optie.
Wij vinden een zwembad belangrijk voor zwemlessen en gezonde recreatie. De overheid steekt wat ons betreft geen extra
geld in een officieel wedstrijdzwembad.
Jan Kloosterman
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Raad tegen intensieve veehouderij
De gemeenteraad heeft met een krappe meerderheid ingestemd met een
motie om de intensieve veehouderij zoveel mogelijk uit Apeldoorn te verwijderen. De SGP heeft zich sterk verzet tegen dit voorstel.

I

n Apeldoorn zijn vijf agrarische bedrijven met intensieve
veehouderij op grote schaal. Het college heeft door de
motie de opdracht gekregen om met deze agrariërs in
gesprek te gaan. Het doel is om te onderzoeken onder welke
voorwaarden zij kunnen stoppen met intensieve veehouderij.
Initiatiefnemer van de motie was de Partij voor de Dieren.
Het voorstel kreeg de steun van ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SP, Groei en Toekomst en de ouderenpartijen.
Verzet
In de achterliggende jaren zijn er diverse debatten over megastallen geweest, met de bedoeling deze te laten verdwijnen.
Tot nu toe zonder succes. Onder leiding van de Partij voor
de Dieren werd het nu over een andere boeg gegooid. Het
gaat nu om het stimuleren van ‘natuur-inclusieve kringloop
veehouderij’. Er moeten uit de gesprekken met de boeren
scenario’s komen die vervolgens in de gemeenteraad besproken gaan worden. In die scenario’s moet aandacht besteed
worden aan: gezondheidsrisico’s, natuur en biodiversiteit,
dierenwelzijn en klimaatambities, de kosten (planschaderisicoanalyse, maatschappelijke kosten) en de financiële haalbaarheid voor de ondernemers (veehouders). Dit hele proces moet
binnen één jaar afgerond worden.
Tijdens het debat over deze motie stonden er tientallen verontwaardigde boeren op het Marktplein. Zij kwamen in verzet

na de zoveelste actie tegen hun sector. Na alle commotie en
problemen door te veel uitstoot van stikstof komt er voor de
Apeldoornse agrariërs de dreiging van sluiting bij.
De SGP begrijpt de boosheid en verontwaardiging goed.
Onze fractie vindt het symboolpolitiek; het moet niet alleen
over de boeren gaan. Zolang er onder burgers vraag is naar
vlees tegen een lage prijs, blijft de intensieve veehouderij
bestaan. En als dit vlees niet uit Nederland komt, wordt het
wel geïmporteerd. Om dit te veranderen is er een maatschappelijke verandering nodig.
Nu wordt de oplossing alleen bij de agrariërs gezocht en
dat vinden we oneerlijk. Bovendien hebben boeren grote
investeringen gedaan om te voldoen aan de nu al geldende
maatregelen voor dierenwelzijn. Wij blijven dit kritisch volgen en zullen in het bespreken van de scenario’s voor het
belang van onze boeren gaan staan.
Familiebedrijven
Het college van B&W toonde zich niet gelukkig met de
motie. Volgens wethouder Joon (VVD) is een gezond verdienmodel voor onze Apeldoornse familiebedrijven in de
veehouderij cruciaal voor veranderingen. ,,Ik zie de ontwikkeling naar een duurzame veehouderij en natuur-inclusieve
landbouw in onze gemeente plaatsvinden door steun en niet
door het insnoeren van verduurzaming.”

Discussie over terrein De Hoenderloo Groep
Zorgaanbieder Pluryn zet het terrein en de gebouwen van De Hoenderloo Groep in de etalage. De gemeenteraad heeft aangegeven dat het
terrein geen fundamenteel andere inrichting en bestemming krijgt.
In 2011 heeft Pluryn De Hoenderloo Groep overgenomen. Na het
oplopen van tekorten en schulden is het besluit genomen om
de zorginstelling voor jongeren te sluiten. Dat betekent dat de
jongeren in andere instellingen geplaatst moeten worden, dat
personeel ontslagen of herplaatst wordt en dat het terrein met
de gebouwen verkocht worden. Voor Pluryn is het van belang
dat het terrein in Hoenderloo mogelijkheden biedt die het aantrekkelijk maken voor potentiële kopers. Hoe aantrekkelijker het
terrein, hoe hoger de verkoopprijs.
De gemeenteraad volgt het college in de schets voor het terrein
van De Hoenderloo Groep. In deze verkenning zijn de kwalitei8

ten van de locatie het uitgangspunt. Belangrijk is dat het terrein
openbaar toegankelijk blijft. Tegelijk is er ook ruimte voor ontwikkeling om er te wonen, zorg te verlenen en toerisme.
Voor de SGP is het van belang dat de activiteiten op de locatie
het dorp versterken. Starterswoningen en eventueel werkgelegenheid zijn daarbij van belang. De herontwikkeling van het
terrein biedt kansen om de lokale economie en leefbaarheid
van het dorp te versterken. Daarnaast maken we ons sterk om
op dit unieke terrein zorg te blijven verlenen aan mensen die
dat nodig hebben.
Jan Kloosterman

Raad wacht met volledig vuurwerkverbod
Hoewel de gemeenteraad had besloten dat er dit jaar in Apeldoorn
een volledig vuurwerkverbod zou komen, gaat dat niet lukken. Maar
er komt gelukkig wel een steviger aanpak.

A

peldoorn was eind vorig jaar de eerste gemeente die
besloot tot een volledig vuurwerkverbod. Belangrijke
redenen daarvoor waren vooral de vele ongevallen, de
hinder voor mensen en dieren, de milieuverontreiniging en
de materiële en financiële schade.

knalvuurwerk verboden. Daarnaast gaf ook burgemeester
Heerts aan serieus werk te gaan maken van het terugdringen van het vuurwerk.
Er gaat dus zeker wat wijzigen. De gemeente zet vooral in
op gedragsverandering. Het moet niet normaal meer zijn
om zelf vuurwerk af te steken.

Draagvlak
Als SGP benadrukken wij al vele
jaren de noodzaak om het gebruik van vuurwerk terug te dringen. Daarvoor gelden ook principiële redenen. Vuurwerk heeft
een heidense traditie. Bovendien
is de jaarwisseling een moment
van bezinning, waarbij Gods hulp
en zegen wordt gevraagd voor
het nieuwe jaar. Onze fractie was
daarom blij dat er eind vorig jaar
een raadsmeerderheid voor een
verbod was.
De bedoeling was dat het vuurwerkverbod al de komende
jaarwisseling zou gelden. Een
raadswerkgroep was daarmee
bezig. Dit voorjaar bleek echter
dat het niet zou gaan lukken. Voor
een goede aanpak is meer tijd
Apeldoorn wil gebruik van consumentenvuurwerk terugdringen. Foto: Flickr.com
nodig.
Zo is het erg belangrijk dat er
een breed draagvlak is voor
Om de verandering de komende vijf tot tien jaar te
een verbod, want hoe moet de politie de maatregel anders
realiseren en ook om draagvlak te krijgen, zullen de
handhaven. Daar kwam nog bij dat het door de coronainwoners worden betrokken bij het ,,organiseren van een
maatregelen moeilijk was om met allerlei betrokkenen, onfeestelijk oud en nieuw. Dat kan door het organiseren
der wie de vuurwerkverkopers, goed te kunnen overleggen.
van alternatieven voor het afsteken van consumentenvuurwerk. Een voorbeeld hiervan is het organiseren
van vuurwerkshows op een aantal plekken in de stad
en de dorpen”, aldus het college van burgemeester en
wethouders.

Doel van SGP
blijft totaalverbod
op vuurwerk

Gelukkig is er wel meer druk op de ketel gekomen om het
afsteken van vuurwerk aan banden te leggen. Een meerderheid in de Tweede Kamer drong bij de regering aan om
strengere maatregelen. Daarom worden vuurpijlen en zwaar

Tussenstap
De SGP vindt het begrijpelijk dat het college nu aansluiting zoekt bij de landelijke regels. Dat is voor de juridische
houdbaarheid en het vergroten van het draagvlak logisch.
Maar onze fractie ziet dit wel als een tussenstap. Een
totaalverbod blijft het doel van de SGP en hopelijk ook van
de raad.
Henk van den Berge
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Tegengaan van geweld achter de voordeur
Huiselijk geweld komt helaas ook in Apeldoorn voor. In huis, wat echt een
veilige plek zou moeten zijn, gaat het niet altijd goed. Er zijn spanningen tussen partners, spanningen tussen ouders en kinderen. En soms escaleert dat.

D

e regio Noord-Oost Gelderland van de Veiligheidsregio
(het gebied van Harderwijk tot Winterswijk) heeft een
visie over het terugdringen van huiselijk geweld opgesteld.
De gemeenteraden van alle veertien betrokken gemeenten
bespreken deze visie. Iedere gemeenteraad kan zijn college
aandachtspunten meegeven voordat de definitieve visie
wordt vastgesteld. Op 2 april tijdens een online PMA was het
de beurt aan de gemeenteraad van Apeldoorn.
De visie heeft aandacht voor de verschillende doelgroepen.
Het gaat niet alleen om slachtoffers, maar er moet ook oog
zijn voor plegers en eventuele omstanders. Huiselijk geweld
is vaak geen op zichzelf staand incident, maar kan een
uitbarsting zijn van bredere spanningen.
De SGP-fractie heeft de vinger gelegd bij het feit dat huiselijk geweld vaak overgaat van generatie op generatie. Dat
is een zorgelijke ontwikkeling. Slecht voorbeeld doet slecht
volgen. En kinderen die in een gezin opgroeien waarin regelmatig huiselijk geweld is, zijn soms lastig in staat om later
een stabiele situatie te creëren in hun eigen gezinssituatie.

Die spiraal zou doorbroken moeten worden. De inzet van
preventie en voorlichting hierbij is van groot belang.
In het coronatijdperk zijn er veel jongeren thuis geweest,
omdat de scholen gesloten bleven. Dit kan leiden tot grotere
spanningen in gezinssituaties. De wethouder gaf hierover
op vragen van de SGP aan dat hij op dat moment nog
geen signalen had van grote problemen. Maar hij voegde er
eerlijk aan toe dat de meeste signalen van huiselijk geweld
normaliter komen via scholen en die zijn nu juist gesloten.
Initiatief
De SGP heeft de wethouder nog gewezen op een initiatief in
Frankrijk, waarbij vrouwen die zich in de huiselijke omgeving
bedreigd voelen, zich kunnen melden bij een lokale apotheek
met een codewoord. Zo kunnen zij redelijk anoniem melding
maken van hun problemen. De vrouwen worden vervolgens
opgevangen in hotels. De wethouder heeft toegezegd naar dit
initiatief te zullen kijken.
Sander Kok
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Onenigheid over dorps- en wijkraden
Als u de namen van de 39 gemeenteraadsleden van Apeldoorn moet opnoemen, hoever komt u dan? Twee uiteraard! Misschien drie? Feit is dat de
gemeenteraad alle ruim 160.000 inwoners van onze gemeente vertegenwoordigt. Maar de onbekendheid van de raadsleden is meestal groot.

O

m de afstand tussen de gemeente en de inwoners te
verkleinen zijn dorps- en wijkraden opgericht. Die raden
behartigen het algemeen belang van het dorp of de wijk.
Zij kijken, als het goed is, niet uitsluitend naar hun eigen
belang (wat gebeurt er met mijn uitzicht?) maar kijken juist
ook naar het algemeen belang (goed voor het dorp dat er
een supermarkt gebouwd gaat worden, ook al gaat dat
ten koste van mijn uitzicht). Of zij signaleren knelpunten bij
oversteekplaatsen en brengen dit onder de aandacht van de
gemeente.
De dorps- en wijkraden moeten hun gebied en hun inwoners vertegenwoordigen. Dat gaat niet altijd goed, zo blijkt
uit onderzoek van de gemeente. En daarnaast zijn burgers
mondig en digitaal genoeg om zelf de weg te vinden naar de
gemeente. Of ze richten een actiegroep op: AZC nee!
Om al die nieuwe vormen van burgerparticipatie een plek
te geven, wil het college de huidige bevoorrechte status van

dorps- en wijkraden opheffen. De SGP is hier geen voorstander van. Het is belangrijk dat er vanuit de dorpen en wijken
in een vroeg stadium meegedacht wordt met gemeentelijke
plannen. Dat voorkomt vaak veel problemen achteraf.
Kritisch
Tijdens de politieke markt (PMA) van 2 juli waren gelukkig
meer partijen die mening toegedaan. We hebben de oproep
van de dorpen en wijken ondersteund om hen altijd in een
vroeg stadium te betrekken bij plannen die het dorp of de
wijk aangaan.
Die oproep werd breed gedeeld en de wethouder heeft toegezegd om dit over te nemen in de nieuwe verordening die hij
aan het opstellen is. Wat de SGP betreft een forse verbetering
van een (in onze ogen) eerder slecht plan. We houden de
uitwerking kritisch in de gaten.
Sander Kok

SGP-Jongeren maakt lespakket voor scholen
Hallo allemaal. Hierbij een berichtje van SGP-Jongeren Apeldoorn. Gelukkig zijn, bij dit schrijven, alle commissieleden nog gezond! Zeker in deze
tijd echt iets om dankbaar voor te zijn. De tijd dat het COVID-19-virus ervoor zorgt dat alles er anders uitziet en er anders aan toe gaat.
Zo had onze commissie een debatavond gepland, die een week van
tevoren afgelast moest worden vanwege het coronavirus. Erg jammer
natuurlijk omdat er veel tijd in is gestoken, maar het is niet anders. We
weten nog niet precies wanneer we de debatavond nu wel gaan doen,
maar vermoedelijk zal deze in het najaar plaatsvinden.
We hebben in de tussentijd niet stil gezeten voor wat betreft het bedenken
van nieuwe plannen voor na de coronacrisis. We hebben twee vergaderingen
gehouden via Zoom. Ook heeft een gedeelte van de commissie zelfs in het
bos bij Hoog-Buurlo een vergadering gehouden! Het vergaderen via Zoom
is af en toe een beetje improviseren, maar het gaat. Vanaf 1 juni konden we
weer vergaderen in het Oude Raadhuis. Erg fijn om elkaar weer te zien.
We hebben onder andere besloten om lespakketten te gaan maken om
klassen voor te lichten over SGPJ (Apeldoorn). Deze voorlichtingen op
scholen hebben ook ledenwerving als doel. Het is ook mogelijk om bestuurslid te worden van onze commissie.
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Cultuur niet mogelijk zonder subsidie
Apeldoorn steekt ruim 17 miljoen euro per jaar in cultuur en erfgoed.
Gezien de financiële problemen van de gemeente zijn bezuinigingen
onontkoombaar. Tegelijk vindt de SGP dat er meer op de subsidies voor
cultuur en erfgoed gekort moet worden.

V

erreweg het grootste deel van de subsidies gaat naar
drie grote instellingen. Zij krijgen subsidie voor zowel
de huur van de gebouwen als voor hun programma’s.
CODA ontvangt in 2020 het meest: 7,1 miljoen euro.
Daarnaast krijgt Orpheus 4,4 miljoen euro en Gigant 2,7
miljoen euro. Dat betekent dat ruim 14,2 miljoen euro van
het totale budget van 17,2 miljoen euro naar drie instellingen gaat.

Subsidiebudget in € x 1000

2021

2022

2023

Cultuur

16.112

16.116

16.561

Erfgoed
Totaal

1096

1050

1074

17.208

17.216

17.635

Het gemeentebestuur heeft aangegeven dat er in 2021
een bezuiniging komt van 5 tot 10 procent. Tegelijk is er
zonder debat over de begroting nu al gezegd dat het
daarbij blijft en dat de ambities niet bijgesteld worden.
Dat bevreemdt de SGP.
Ondersteunende rol
Het ontwikkelen van creativiteit is een mooie en goede
scheppingsgave. De SGP draagt muziekonderwijs, het gevelfonds om oude gevels in oude luister te herstellen en de
bibliotheken een warm hart toe. Cultuur inspireert, verbindt
en loont. Historisch erfgoed moet goed bewaard blijven.
Wat de SGP betreft heeft de overheid echter niet meer
dan een ondersteunende rol. Voor ons is het uitgangspunt
dat de culturele sector zichzelf veel meer moet kunnen
bedruipen.
Jan Kloosterman

Uw onderneming beter
beheersen met ﬂexibele
randvoorwaarden?
Denk dan aan de
Riva vanaf € 15.450,- (o.b.v. 5000 x 3500 mm,
excl. glas en haard)

GENIETEN IN STIJL

zelfstandig controller!

Echt ontspannen doet u bijna nergens beter dan in een stijlvol buitenverblijf in uw eigen tuin. Zo kunt u van de vroege lente tot laat in de herfst
genieten van het buitenleven op z’n best. Kies voor ambachtelijke kwaliteit
van Bronkhorst. Wij vertalen uw wensen graag naar een ontwerp op maat.
Van de fundering tot en met de verlichting nemen wij u alle zorg uit handen.
Interesse? Kijk op bronkhorstbuitenleven.nl of bel 0577 - 75 09 44 voor
een vrijblijvende afspraak.
C.W.L. (Cornelis) van Kralingen MSc.
T: 06-553 48 982
E: Cornelis@Control4MKB.nl

Besluit over parkeren in Apeldoorn-West
De gemeenteraad heeft een definitief besluit genomen over een parkeer- en
verkeersoplossing in Apeldoorn-West. Al langer werden de AGOVV-velden als
overloopparkeerterrein gebruikt voor bezoekers van Apenheul en Berg en
Bos. Deze tijdelijke oplossing heeft nu een permanente status gekregen.

D

it voorjaar presenteerde het college zijn oplossing voor
de parkeerproblemen in Apeldoorn-West. De tijdelijke
oplossing, waarbij op een aantal dagen in het jaar geparkeerd kon worden op velden bij AGOVV, moest een permanente status krijgen. Dat was tegen het zere been van veel
inwoners en ook van de wijkraden. Het college had immers
toegezegd dat deze oplossing tijdelijk was!
Transferium
Wat de SGP betreft was de oplossingsrichting eenzijdig gericht op het oplossen van parkeerproblemen, terwijl ook de
verkeersproblematiek in Apeldoorn-West nadrukkelijk aandacht nodig heeft. De SGP heeft altijd gepleit voor een goed
onderzoek naar een transferium buiten de stad. Voorwaarde
hierbij is wel dat er een goede en snelle OV-verbinding met
de attracties moet zijn.
Tegelijkertijd moeten we constateren dat de tijdelijke oplossing wel een deel van het probleem heeft opgelost. De J.C.
Wilslaan hoefde niet meer afgesloten te worden en de wijken
waren beter bereikbaar.
Het collegevoorstel schuurt. Het is niet waar de raad om
heeft gevraagd. Die wilde een volledige oplossing voor

verkeer én parkeren. Anderzijds schuurt het om de inwoners
nog langer in onzekerheid te laten zitten. Iedereen is gebaat
bij duidelijkheid.
In de raadsvergadering van 12 maart, waarin ’s middags
werd besloten dat deze zonder publiek moest plaatsvinden
in verband met het uitbreken van het coronavirus, is het
voorstel uiteindelijk aangenomen. Ook de SGP heeft voorgestemd.
Vervoersplan
Voor de SGP gaf de doorslag dat er een motie werd aangenomen waarin nadere voorwaarden zijn gesteld. Zo is opgeroepen om snel te komen tot een verkeerscirculatiesysteem
vanaf de snelweg om bezoekers snel naar Apeldoorn-West
te leiden met zo min mogelijk overlast voor de bewoners.
Ook is besloten om de extra parkeervelden sober en doelmatig te houden en zo min mogelijk te gebruiken. Ten slotte
is opgeroepen om met de attracties en bedrijven te komen
tot een vervoersplan om autoverkeer in West te verminderen
en te verduurzamen.
Sander Kok

Aanpak eikenprocessierups verbeterd
De overlast van de eikenprocessierups was vorig jaar onverwacht flink
groter dan in eerdere jaren. De SGP heeft daarom vragen gesteld over
een tijdige en betere bestrijding.
De eerste vragen van burgers over de bestrijding en overlast
van de eikenprocessierups kwamen in april al binnen. In 2019
was de overlast van de eikenprocessierups groot. Er waren
veel meer rupsen dan verwacht. Met name de (rondzwevende) brandharen van deze rups zorgen voor ernstige overlast.
Voor dit seizoen worden er minder rupsen dan vorig jaar
verwacht. Mocht dit onverwacht toch anders uitpakken dan
kan de bestrijding opgeschaald worden. De gemeente heeft
hier met bestrijders van de eikenprocessierups afspraken
over gemaakt.
Apeldoorn volgt landelijk het effect van nieuwe bestrijdingsmanieren. Op die wijze is het mogelijk om de aanpak van
de jeukrupsen te verbeteren. Locaties waar veel mensen

komen, worden extra in de gaten gehouden. Rupsen en
brandharen storen zich echter niet aan de grenzen tussen
publieke en private ruimten.
Overlast
Wethouder Willems zegde toe dat op de website van de
gemeente vermeld wordt wat particulieren kunnen doen om
de overlast tegen te gaan.
Volksgezondheid is voor de SGP erg belangrijk. We blijven
scherp letten op een preventieve en adequate aanpak van
de gezondheidsproblemen door de eikenprocessierups.
Jan Kloosterman
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Op werkbezoek bij brandweer
De gemeenteraad bracht samen met burgemeester Ton Heerts vlak voor
het uitbreken van de coronacrisis een werkbezoek aan de brandweer. De
raad werd bijgepraat over de ontwikkelingen binnen de Veiligheidsregio
Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).

D

at de brandweer niet stil zit op de momenten dat er geen
brand geblust hoeft te worden, werd wel duidelijk. Er
wordt, op lokaal niveau en in regioverband, op allerlei manier
gewerkt aan onder andere brandpreventie, risicobeheersing,
training en opleiding.
Zo is er binnen VNOG een dashboard risicobeheersing ontwikkeld waarin interne en externe risico’s in één oogopslag
zichtbaar zijn. Dit dashboard geeft per kazerne/gemeente
uiteraard een ander beeld. In Apeldoorn is bijvoorbeeld het
ontstaan van een natuurbrand een groot potentieel risico, in
Harderwijk is dat een te waterraking. Dit dashboard helpt om
per brandweerpost zinvolle training te organiseren en preventieve maatregelen te treffen.
Een concreet voorbeeld van brandpreventie is het inzetten van
patrouillevliegtuigjes. Als er in Apeldoorn een natuurbrand
ontstaat wil de brandweer daar natuurlijk zo snel mogelijk
bij zijn. Vandaar dat in brandgevaarlijke omstandigheden
(langdurige droogte, harde wind etc.) vliegtuigjes boven de
Veluwe patrouilleren om beginnende branden te detecteren.
Ieder vliegtuig wordt bemand door een piloot en een brandweerverkenner. De groep verkenners bestaat uit zo’n negentig
vrijwilligers, afkomstig van brandweerkorpsen uit Gelderland en
Overijssel. Als het echt mis gaat, kan men de hulp inroepen van
defensie, die blushelikopters kan inzetten.
De brandweerpost Apeldoorn-Centrum is uniek binnen de
VNOG. Het is de enige post waar 24 uur per dag beroepsbrandweer aanwezig is. Andere brandweerkazernes hebben
advertentie

alleen op werkdagen bezetting. Buiten kantooruren wordt er
dan een beroep gedaan op vrijwilligers.
Hoelang Apeldoorn-Centrum deze unieke positie behoudt,

De gemeenteraad heeft, samen met burgemeester Heerts, een
werkbezoek gebracht aan de brandweer.
is niet duidelijk te zeggen. Gezien de ontwikkelingen op het
gebied van het aantrekken en vasthouden van vrijwillige
brandweerlieden zal er voorlopig nog geen verandering in
de situatie komen is de verwachting. Wel wordt er momenteel onderzocht of de post, eventueel samengevoegd met de
post in Apeldoorn-Zuid, naar een andere plek in de stad zou
moeten verhuizen.
Henk van de Weerd

Colofon
Gratis uitgave SGPost
Deze gratis nieuwsbrief van de SGP-fractie
in Apeldoorn verschijnt drie keer per jaar.
SGP-fractie Apeldoorn
Henk van den Berge, fractievoorzitter
Jan Kloosterman, raadslid
Fractieleden: Sander Kok, Henk van de Weerd
Fractiesecretariaat: Matthias Bunt
Redactie: Gerard ten Voorde en anderen
Bankrekening
NL09 INGB 0009 5975 23
tnv. SGP-fractie Apeldoorn
twitter.com/sgpapeldoorn
apeldoorn.sgp.nl

Apeldoorn als parkstad
De binnenstad als één groot park. Daarmee zou Apeldoorn zich echt kunnen
onderscheiden van andere steden. Dat
is in het kort het masterplan wat onlangs aan de gemeenteraad werd gepresenteerd.
Apeldoorn heeft stedenbouwkundig bureau SITE gevraagd een langetermijnvisie te ontwikkelen voor de binnenstad. De boodschap van SITE is:
kies als stad een duidelijk profiel. Apeldoorn staat landelijk te boek als een
fijne stad waar je niet veel op tegen kan hebben, maar er zijn ook geen
duidelijke redenen voor buitenstaanders om Apeldoorn echt te omarmen.
En dat geldt zeker voor de binnenstad. Het is allemaal wat te neutraal, te
weinig bijzonder of uitgesproken.
Wat betreft SITE gaat Apeldoorn zich veel meer profileren als de groene
stad met de binnenstad als één groot park. Er is in Apeldoorn al veel groen
aanwezig. Het gaat dan echter om losse structuren, het ontbreekt volgens
SITE nog aan een overkoepelende visie.
De SGP deelt de mening dat Apeldoorn haar groene kwaliteiten nog meer
kan inzetten en promoten. Dat zien we liever dan dat er ingezet zou
worden op bijvoorbeeld grootschalige cityvorming. Tegelijkertijd zijn we
kritisch over het omvormen van de stad tot één groot park. Wat doet dat
met de leefbaarheid en is het wel realistisch? We hebben hier expliciet
aandacht voor gevraagd.
Hoewel de kaders nu worden vastgesteld, zullen de ontwikkelingen pas
veel later zichtbaar worden. Als er initiatieven opgestart worden om in
de binnenstad aan de slag te gaan, is de koers duidelijk. Laat bomen de
skyline bepalen.
Henk van de Weerd

advertentie

#DeKaleSokkel
@Apeldoorn
Ze vallen bij bosjes. De helden van toen.
De schurken van toen. Naarmate de tijd
vordert, blijkt de scheidslijn tussen gek
of geniaal flinterdun te zijn.
Op het moment van schrijven rust de
buste van Lodewijk Napoleon nog op
zijn sokkel in Hoog Soeren en leunt Van
Kinsbergen nog op zijn blok beton in
de binnenstad. Beide personen waren
verdienstelijk voor het land en voor
Apeldoorn.
De Franse royal heeft Apeldoorn onderdeel gemaakt van zijn prestigieuze
London-Berlijn-Moskou-route. Daarvan
profiteerde de middenstand uitstekend.
De zeeheld Van Kinsbergen nam zijn intrek op landgoed Welgelegen en schonk
Apeldoorn een spinnerij en weeshuis.
Daartegenover staat dat de Fransman
een bezetter was van de Republiek en
de zeeheld zich door Rusland liet inhuren om Turken over de kling te jagen.
Waar de beeldenstorm van nu volgens
mij spaak loopt, is dat we de moraal van
tegenwoordig leggen op de gewoonten
van toen. En dan ontstaan er ontegenzeggelijk verschillen. Dat is ook logisch:
een samenleving verandert immers naar
gelang de tijd voortschrijdt.
Worden de bovengenoemde heren
beoordeeld op hun acties in hun tijd en
koppelen we dat aan hun daden voor
Apeldoorn, dan is een standbeeld best
op z’n plaats. Tegelijkertijd moeten we
de ogen niet sluiten voor de andere kant
van de weldoeners.
Mijn voorstel is dat er wat meer ruimte
op de plaquette komt voor tekst en
uitleg rondom de vergulde persoon. Dat
kweekt begrip en voorkomt een kale
sokkel.
Stephan Wiegman
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of particulier voor:
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