
FractieNieuws Apeldoorn

Meedoen, ook met laag inkomen
 

‘De gemeenteraad is niet saai!’

Nieuw ritme in grotere fractie
18e jaargang nummer 2

www.apeldoorn.christenunie.nl



Van de voorzitter
Nieuw ritme in grotere fractie

ChristenUnie Apeldoorn pagina 2

Na de vorige uitgave van ons blad is al weer een 
halfjaar verstreken. In die tijd kwamen de collegeon-
derhandelingen tot een afronding. Resultaat is dat 
Paul Blokhuis opnieuw als wethouder aan de slag is 
gegaan. Hij heeft het extra druk vanwege de jeugd-
zorg en de maatschappelijke zorg die vanaf 1 januari 
(meer dan nu) een taak van de gemeente worden. Nu 
de wethouders weer druk bezig zijn, komen de voor-
stellen ook weer naar de gemeenteraad toe en buigen 
wij ons als fractie wekelijks over de agenda. Wij, dat 
zijn behalve de vijf raadsleden ook Janneke Slinger-
land, onze fractieassistente en Jarin van der Zande 
en Jeannet Huizing (welkom terug) die met ons mee-
doen, ook in de PMA. Onze wethouder is standaard 
welkom, maar is helaas vaak niet in de gelegenheid 
om aanwezig te zijn. 

Fractiewerk
Als je met een (deels) nieuwe en grotere groep mensen aan het werk gaat, moet je met elkaar 
weer een ritme ontwikkelen. Ik merk dat ik vrijwel geen inhoudelijke onderwerpen meer doe. 
Eigenlijk worden de onderwerpen zo ongeveer uit mijn vingers gekeken. Ik kreeg al eens een 
mailtje van een fractiegenoot die zich beklaagde dat hij een avond niet was ingedeeld. Het is 
geweldig om met zo’n groep enthousiaste mensen te werken. De ruimte die ik daarmee krijg, 
gebruik ik voor een extra PMA-voorzitterschap om een collega te helpen of om te luisteren in 
een bijeenkomst. Er ontstaat ruimte om werk te doen waaraan je anders niet toekomt. De actie 
bij Westpoint is daarvan een voorbeeld. Dergelijke acties zijn heel goed voor onze zichtbaar-
heid. Mede aan de hand van ons verkiezingsprogramma hebben we een lijst gemaakt met on-
derwerpen en aandachtspunten, waaraan we speciale aandacht willen geven. Dan hoeven we 
niet alleen bezig te zijn met wat B&W ons toestuurt, maar ook met wat wij zelf belangrijk vinden. 
Daarvoor was de afgelopen jaren gewoon te weinig tijd en het is heel fijn dat die tijd er nu wel is. 

Eenheid
Als fractie proberen wij altijd tot een gemeenschappelijk standpunt te komen. Als wij eens een 
keer verdeeld stemmen, is dat geen ramp, maar het moet geen gewoonte worden. Die afstem-
ming vindt meestal plaats in de fractievergadering. Daarbij bepaalt de woordvoerder niet wat 
we gaan stemmen, maar hij of zij heeft wel een belangrijke stem. Soms duurt het iets langer, 
meestal gaat het betrekkelijk snel, maar we komen er tot nu toe altijd met elkaar uit. Soms komt 
een voorstel pas na de fractievergadering binnen. Dan vraagt het even overleg tussendoor. Dan 
merk je wel dat je met drie mensen sneller overlegt dan met vijf. Eerlijk gezegd, heb ik het er 
graag voor over.

Processen
In vergelijking met de oude, zitten in de nieuwe gemeenteraad 22 nieuwe mensen. Een groot 
deel van de nieuwelingen heeft al enkele jaren meegedaan als fractievertegenwoordiger. In 
onze fractie bijvoorbeeld zitten drie nieuwe mensen, maar twee ervan deden al enkele jaren 
mee. De vernieuwing lijkt daarmee iets groter dan ze in werkelijkheid is. Over raadsvergaderin-
gen praten we regelmatig na in de fractievergadering: wat gebeurde er nu precies, hoe deden 
wij het zelf en wat zouden we een volgende keer anders willen doen. Zo willen we met elkaar 
verder komen om zo de inwoners van onze mooie gemeente zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Roelof Veen, fractievoorzitter ChristenUnie Apeldoorn
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Ben Bloem over de gemeenteraad
‘De gemeenteraad is niet saai!’
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Door zijn werk met daklozen komt hij regelma-
tig in contact met de gemeente Apeldoorn. De 
weg in het gemeentehuis en ook die naar de 
gemeenteraad was Ben Bloem niet onbekend, 
toen hij zich bij de ChristenUnie meldde. ‘Mijn 
interesse voor de politiek komt voort uit mijn 
werk,’ legt hij uit. ‘Ik bezocht de PMA als er een 
onderwerp werd behandeld dat mij aanging. 
Bij het werk onder de daklozen van Apeldoorn 
hoort overleg met de gemeente en de lokale 
politiek. We zijn afhankelijk van giften en sub-
sidies. En ik ben een teamplayer – niet iemand 
die iets wil bereiken door te schoppen.’

Begin: maaltijdrestjes voor dakloze
Hoewel opgegroeid in Frans Guyana, is Ben 
een geboren Apeldoorner – zijn ouders doen 
nog altijd zendingswerk in het Zuid-Ameri-
kaanse land. Zelf is hij na zijn studie psycholo-
gie teruggekeerd in de stad. 
Ben is de enige betaalde kracht bij Dak- en 
Thuislozenzorg Menorah. ‘Ik ben de coördina-
tor en de enige fulltime kracht. Verder werken 
we met vrijwilligers.’ De activiteiten voor daklo-
zen zijn ontstaan door een lid van de Evangeli-
sche zendingsgemeente Menorah die met een 
restant van de gezinsmaaltijd naar het stad-
huis fietste. In plaats van het weg te gooien, 
gaf hij het overgebleven voedsel aan een dak-
loze die daar rondhing. ‘Menorah is toen ge-
start met het organiseren van maaltijden voor 
dak- en thuislozen. Die houden we nog altijd 
tweemaal per week. Een van de zalen van het 
kerkgebouw wordt regelmatig omgetoverd tot 

kapsalon. Vrijwilligers, ook professionele kap-
pers, geven de daklozen een gratis knipbeurt.’

Vervanmijnbed-show
‘Politiek was vooral een vervanmijnbed-show,’ 
herinnert Ben zich. ‘Door mijn contacten met 
Paul Blokhuis en raadslid Jeannet Huizing 
ging ik mij ervoor interesseren. Ik ben mee 
gaan draaien met het fractiewerk van de Chris-
tenUnie – en tot mijn verrassing ben ik na een 
prachtige verkiezingsuitslag nu actief als lid 
van de gemeenteraad van Apeldoorn. Ik was 
gewaarschuwd dat ik de onderwerpen die mij 
het meest aan het hart gaan, zoals de zorg voor 
kwetsbare groepen, vanwege het gevaar van 
belangenverstrengeling niet in de gemeente-
raad kon behartigen. Maar ook bij ruimtelijke 
ordening en sport gaat het over mensen. Het 
politieke spel is leuk, het debat is leuk en het is 
leuk om iets te mogen doen!’

Ik neem mijn vrienden mee
Ben geniet van de raadsvergaderingen, van 
de contacten binnen de fractie en tussen jon-
ge raadsleden onderling. ‘Ik neem regelmatig 
vrienden of mijn broer mee naar de raadsver-
gaderingen. Ze merken dat het echt heel leuk 
is om mee te maken. Veel mensen weten ge-
woon niet hoe interessant het werk van de ge-
meenteraad is. Ik hoop in de komende jaren 
meer mensen te enthousiast te kunnen ma-
ken. De gemeenteraad is niet saai! 

Janneke Slingerland

Naam Ben Bloem

Leeftijd 34 jaar
Getrouwd  met Mariska, vader van 
  Eva (5) en Anna (3)
Opleiding psychologie
Werk outreachend werker voor 
  Dak- en Thuislozenzorg 
  Menorah in Apeldoorn 
  Gemeenteraadslid voor de  
  ChristenUnie in Apeldoorn
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Jarin van der Zande 
‘Meer met jongeren sparren’

Politieke interesse zit bij hem in het bloed. 
Sinds zijn 17e is Jarin van der Zande lid van 
Perspectief, de jongerenorganisatie van de 
ChristenUnie. ‘Ik voel me bij deze club op 
mijn gemak. Ik deel de standpunten, hoewel 
ik op het gebied van veiligheid soms wat meer 
rechts georiënteerd ben.’ 

Criminologie
Dat is dan ook meteen zijn vakgebied, want de 
geboren Apeldoorner studeert crime science 
aan de universiteit Twente. Forensisch onder-
zoek en criminologie zijn de belangrijkste pij-
lers van deze wetenschappelijke studie.

Nooit genoeg leesvoer
Via gemeenteraadslid Hanna Riezebos is Ja-
rin in contact gekomen met de lokale politiek. 
Na een aantal maanden meelopen in de fractie 
kreeg hij een plek op de Apeldoornse kieslijst. 
De mooie uitslag voor de ChristenUnie leverde 
hem een plek op als fractievertegenwoordi-
ger. ‘Ik wil graag actief zijn, deelnemen in de 
politieke arena. Het debat in de PMA’s vind ik 
ontzettend leuk.’ Naast zijn studie bezorgen de 
politieke vergaderstukken hem een ruime 
hoeveelheid leesvoer, maar vooralsnog gaat 
hem dat goed af. ‘Ik leer heel veel in korte tijd 
en ik doe dit ontzettend graag. Het kunnen me 
niet genoeg stukken zijn!’

Uitstapbeleid prostituees
Onderwerpen die hem na aan het hart liggen, 
zijn het uitstapbeleid voor prostituees en bij-

voorbeeld drugsbeleid en de regels rond lega-
le weetteelt. ‘Het is zaak om goed op te letten 
wat de betekenis van de landelijke regels kan 
zijn voor Apeldoorn. Samen met Hanna Rieze-
bos probeer ik de aandacht voor een goed 
uitstapbeleid op de agenda van de gemeente-
raad te krijgen.”

Derde partij van Apeldoorn
Door inhoudelijk goed naar voren te komen, 
kan de ChristenUnie werken aan verdere pro-
filering en meer zichtbaarheid, vindt Jarin. ‘Ik 
zou wel vaker thema-avonden willen houden 
over een actueel onderwerp. We moeten ons 
presenteren als grote partij: we zijn de derde 
partij van Apeldoorn.’

Janneke Slingerland

Naam Jarin van der Zande

Leeftijd 22 jaar
Vriendin  Laura
Opleiding studeert Crime Science
Werk Voorzitter ChristenUnie   
  jongerenorganisatie 
  Perspectief, afd. Apeldoorn 
  Fractievertegenwoordiger  
  bij de ChristenUnie 
  in Apeldoorn

De ChristenUnie verspreidt per e-mail 
een maandelijkse nieuwsbrief. Zowel le-
den als niet-leden kunnen deze nieuws-
brief gratis ontvangen. De nieuwsbrief 
bevat een selectie van het nieuws van 

de Tweede Kamerfractie en overig partij-
nieuws.

Ook de nieuwsbrief ontvangen? 
Aanmelden kan via 

www.christenunie.nl/nl/nieuwsbrief.



Uit het college
Drie vragen aan wethouder Blokhuis

en gezin (CJG’s). We streven ernaar de hulp zo snel mogelijk, zo kort mogelijk en zo dichtbij 
mogelijk te bieden, maar ook zo lang als nodig.
Er is ongelofelijk veel werk verzet de afgelopen maanden om alles goed voor te bereiden. Op 
het terrein van cliëntgegevens en ICT moet nog best veel gebeuren, maar we doen ons best 
het zo te regelen dat mensen daar geen last van hebben. Ik denk dat we zo reëel moeten zijn te 
verwachten dat er dingen fout zullen gaan na 1 januari. Maar al met al denk ik dat deze operatie 
ervoor zorgt dat het beter gaat met de jeugdzorg.

Wat kun jij in ‘Den Haag’ voor Apeldoorn bereiken?
Ja, ik ben nogal eens in Den Haag, Utrecht, Arnhem en bij andere landelijke overleggen. Bij de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), waar ik namens Apeldoorn lid ben van de commis-
sie Gezondheid en Welzijn en van de subcommissie Jeugd en bij de G32, het platform van grote 
gemeenten. Daar ben ik “bestuurlijk trekker” voor het thema jeugdzorg. Via deze organisaties 
ben ik lid van de VNG-delegatie die regelmatig bestuurlijk overleg heeft met staatssecretaris 
Van Rijn en soms ook met staatssecretaris Teeven. Het is geweldig om zo in de frontlinie bezig 
te zijn en dingen te bereiken voor gemeenten en daarmee voor onze inwoners. Ik heb ook goed 
contact met de CU-fractie in de Tweede Kamer en soms ook met andere fracties, zoals VVD, 
PvdA en SP. We hebben o.a. bereikt dat wordt voorkomen dat Apeldoorn veel geld (16 miljoen 
euro per jaar!) moet inleveren voor de opvang van mensen met psychische klachten.

Wat zijn in 2015 belangrijke thema’s voor Apeldoorn?
In 2015 is de (langdurige) zorg denk ik het belangrijkste thema. We zullen het heel druk hebben 
met het goed uitvoeren van alle nieuwe zorgtaken en bekijken hoe het gaat met de zorg vanaf 1 
januari. Grootste opgave is wat mij betreft dat we ervoor zorgen dat mensen die kwetsbaar zijn 
door een handicap, verslaving, ouderdom of andere omstandigheid ook in de toekomst in staat 
zijn volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Ik denk vaak aan Psalm 72, een prachtige 
leidraad in dit verband.
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Is Apeldoorn klaar voor het overnemen van de verant-
woordelijkheid van jeugdzorg?

Het is logisch dat mensen zich zorgen maken. Er ver-
andert veel nu gemeenten vanaf 2015 helemaal verant-
woordelijk worden voor de hele jeugdzorg en de kranten 
vol staan met zorgwekkende verhalen over gemeenten 
die niet klaar zijn. Ik hoor dat sommige bestaande 
cliënten er zelfs nog niet gerust op zijn als ze van hun 
zorgaanbieder of van de gemeente een brief hebben 
ontvangen, waarin staat dat ze in 2015 dezelfde rech-
ten houden. 
Apeldoorn heeft alle nodige contracten gesloten met 
jeugdzorgaanbieders. Er is veel keus voor cliënten, ook 
als het gaat om godsdienstige gezindheid of culturele 
achtergrond. Het persoonsgebonden budget (pgb) blijft 
bovendien ook bestaan. We zijn in Apeldoorn al lang 
bezig ons hierop voor te bereiden, onder andere door 
te zorgen voor veel kwaliteit in onze Centra voor jeugd 
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Misschien heeft u wel eens beelden gezien 
van een circusact op grote hoogte: mensen 
zweven door de lucht aan een rekstok, of ie-
mand loopt over een kabel hoog boven de 
grond. Meestal lijkt het allemaal maar net goed 
te gaan. Het is vaak een kwestie van goed op-
letten en van balanceren. Maar ter geruststel-
ling zie je dan dat boven de grond een vangnet 
gespannen is. Om mensen op te vangen als 
het misgaat en er iemand valt. Zo worden on-
gelukken voorkomen.

Geen belemmering om mee te doen
In de gemeente Apeldoorn is de afgelopen tijd 
hard gewerkt aan een sociaal vangnet. Een 
regeling om voor de laagste inkomens risico’s 
op te vangen. Mooi om te zien hoe de ge-
meente hierin verantwoordelijkheid neemt om 
de zwakken te beschermen! Uitgangspunt van 
het sociaal vangnet is dat een laag inkomen, 
al dan niet in combinatie met een handicap of 
een ziekte, geen belemmering mag zijn om 
mee te doen in de samenleving. De regelingen 
in het vangnet zijn er op gericht om mensen 
te compenseren voor kosten die zij vanwege 
hun lage inkomen niet zelf kunnen betalen. 
Het gaat niet alleen om het traditionele mini-
mabeleid. Het vangnet wil ook mensen tege-
moet te komen die vanwege hun handicap of 
ziekte hoge kosten hebben en daardoor niet 
kunnen meedoen. Het sociaal vangnet zal niet 
alle negatieve inkomenseffecten voor alle bur-
gers kunnen compenseren. Het vangnet is er 
voor mensen die in de knel komen. Hiermee 
kunnen de meest scherpe kanten van de rijks-
bezuinigingen er af gehaald worden.

Niet teveel bureaucratie
Gelukkig in de uitvoering gekozen voor een 
manier waardoor niet teveel bureaucratie no-

dig is: het beschikbare budget komt zoveel 
mogelijk bij de mensen terecht die het nodig 
hebben. 
Een voorbeeld van enkele onderdelen van het 
vangnet: 
 - De collectieve aanvullende zorgverzekering 
komt voor een grotere doelgroep beschikbaar 
met verschillende keuzemogelijkheden. 
 - De waarde van de Kidskaart en de Strippen-
kaart voor kinderen wordt verhoogd, en de in-
komensgrens verhoogd zodat meer kinderen 
recht hebben op deze regelingen.  
 - Meer subsidie aan de Stichting Leergeld 
om tegemoet te kunnen komen aan allerlei 
schoolkosten.
Bij de bespreking in de PMA heb ik aange-
geven dat wij als ChristenUnie deze aanpak 
waarderen. Binnen de bestaande kaders, bin-
nen de schaarse middelen die beschikbaar 
worden gesteld door ‘Den Haag’, wordt een zo 
optimaal mogelijke voorziening geboden. 

Hangmat, trampoline of vangnet?
Het sociale vangnet is geen luxe voorziening. 
Het vangnet is geen comfortabele hangmat, 
of leuke  trampoline. Het is een noodzakelijke 
voorziening om ongelukken te voorkomen.
En daarom is het ook goed dat het niet blijft 
bij alleen een vangnet spannen en vervolgens 
de aandacht weer op ander zaken richten. 
Het College heeft meermalen toegezegd dat 
er intensief gemonitord zal worden. Aandach-
tig wordt vanuit het stadhuis de komende tijd 
gevolgd hoe het vangnet gaat functioneren: 
welke vragen komen binnen, wat gaat goed, 
wat kan beter? En er is een soort vliegende 
brigade beschikbaar om in te springen als er 
wat misgaat, of als er mensen tussen de wal 
en schip dreigen te raken.

Erik Jan Aalbers. gemeenteraadslid

Wel meedoen ondanks laag inkomen
Sociaal vanget



Meedenken over de zorg
2015 Overgangsjaar

huisartsen. De ChristenUnie vroeg het college 
om later dit jaar met een projectplan naar de 
raad te komen waarin de knelpunten in het 
overleg met de huisartsen helder en concreet 
worden beschreven. De wethouder zegde dit 
toe. 

Communicatie
Het besef dat de gemeente met een achter-
stand begint als het gaat om de beeldvor-
ming bij de drie decentralisaties is  in de loop 
van 2014 steeds meer doorgedrongen in het 
stadhuis. Bij de gemiddelde Apeldoorner die 
afhankelijk is van zorg,  is er sprake van on-
zekerheid en soms angst. Doorlopend en bij 
elk dossier hebben we aandacht gevraagd 
voor goede  communicatie.  In 2015 kunnen 
de inwoners met hun vragen bij deze drie be-
staande loketten terecht. Voldoen de bestaan-
de telefoonnummer 14055 en de drie loketten: 
het Wmo-loket (lokatie: stadhuis), het Centrum 
voor Jeugd en Gezin (4 CJG’s, een per stads-
deel) en het Werkplein Activerium (Deventer-
straat 46) na 1 januari voor alle vragen van 
burgers?  Het collge houdt ons op verzoek elk 
kwartaal op de hoogte. 

Risico’s in het sociale domein
In oktober ontving de raad een brief van het 
college waarin realistisch de risico’s voor Apel-
doorn worden geschetst. Deze zijn behoorlijk 
groot, vooral op financieel terrein. 
vervolg op pagina 11
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In het afgelopen half jaar stond vrijwel elke 
vergadering in het stadhuis een zorgthema op 
de agenda. Van de drie thema’s vroegen tot nu 
toe vooral jeugdzorg en maatschappelijke on-
dersteuning om besluiten. De participatiewet, 
die de zorg rond beschermd werken regelt, 
komt vanaf nu aan de orde. Wij hebben u 
belooft als fractie deze thema’s prioriteit te ge-
ven en hier een echt ChristenUnie geluid te 
laten horen. Graag laten we u meelezen met 
onze inbreng op het werk wat onze toegewijde 
wethouder Paul Blokhuis in het college mag 
doen op deze thema’s.

Persoonsgebonden Budget
In oktober heeft de gemeenteraad gesproken 
over de vormgeving van het Persoonsgebon-
den Budget (PGB). Het PGB geeft mensen de 
mogelijkheid hun zorg te regelen op hun eigen 
manier. Belangrijke verandering is dat PGB-
houders niet rechtstreeks meer zullen worden 
betaald, maar via de Sociale Verzekerings 
Bank (SVB). Onze fractie heeft nadrukkelijk 
aandacht gevraagd voor een soepele over-
gang zonder administratieve problemen. De 
wethouder heeft beloofd zorg te dragen voor 
een tijdige uitbetaling, die elke vier weken na-
derhand zal worden gedaan. Wij zullen goed in 
de gaten houden dat deze belofte wordt waar-
gemaakt, want er kan nogal wat misgaan met 
deze overheveling. Uitbetaling via de SVB is 
wel een belangrijke manier om fraude te voor-
komen. Nog een keer grootschalige fraude zal 
het PGB niet overleven. Daarnaast hebben 
wij vragen gesteld over de vormgeving van 
de  kwaliteitscontrole van de geleverde zorg, 
en hebben het college geadviseerd om  zeer 
goed geïnformeerd het afsprakentraject met 
de zorgverzekeraars in te gaan, zodat hier het 
maximale uitgehaald kan worden.

Jeugd
Niet alleen het Centrum voor Jeugd en gezin, 
maar ook huisartsen hebben het recht door te 
verwijzen naar zwaardere vormen van jeugd-
zorg. Daarom heeft onze fractie aangegeven 
bij het college behoefte te hebben aan meer 
inzicht in de voortgang van het overleg met de 
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Preventie- en handhavingsplan alcohol
Ingestemd met kritisch geluid
Op grond van artikel 43a van de Drank- en 
Horecawet is elke gemeente verplicht een 
preventie- en handhavingsplan op te stellen. 
Dit had al voor 1 juli klaar moeten zijn, maar 
in onze gemeente is pas op 27 november het 
plan goedgekeurd. We zouden kunnen zeg-
gen beter laat dan nooit als het een goed plan 
was geweest. Helaas is werkelijkheid anders.

De hoofddoelstelling voorkomen van gezond-
heidsschade en verstoring van openbare orde 
door alcoholgebruik kunnen we onderschrij-
ven. Dan de twee andere doelstellingen. Het 
verminderen van administratieve lasten voor 
horeca ondernemers en het voorkomen van 
oneerlijke concurrentie tussen commerciële 
horeca en paracommerciële horeca. Tussen 
café en sportkantine, bijvoorbeeld. Moet dit 
een doelstelling zijn? Gezien het waarom van 
een preventie- en handhavingsplan naar onze 
mening niet. Het kan een bijkomend, niet on-
belangrijk voordeel zijn, maar ook niet meer 
dan dat. 

Uitwerking
Het preventie- en handhavingsplan is gericht 
op het terugdringen van alcoholgebruik door 
jongeren. Juist bij jongeren onder de 18 leidt 
alcohol tot blijvende hersenschade. Om die re-
den is de minimumleeftijd voor alcoholgebruik 
door de rijksoverheid terecht verhoogd naar 
18 jaar, nadat in de loop der jaren het alco-
holgebruik onder jongeren alleen maar was 
toegenomen. Weliswaar is in de laatste jaren 
het gebruik weer iets gedaald, maar in 2011 
gaf nog steeds 57% van de vierdeklassers in 
het voortgezet onderwijs aan recent te hebben 
gedronken. Het college van burgemeester en 
wethouders vindt in dit geval een daling naar 
52% al heel wat. Het zelfde geldt voor een 
aantal vergelijkbare doelstellingen. Onze frac-
tie heeft aangegeven dergelijke dalingen wei-
nig ambitieus te vinden. De doelstellingen van 
het college zijn ook niet onderbouwd, anders 
dan dat het past in de lijn van afgelopen jaren. 
Met 1% daling per jaar kunt u zelf ook uitreke-
nen dat het nog lang duurt voordat we op een 
acceptabel percentage zitten. 

Preventie en handhaven
Preventie gaat min of meer op de oude voet 
verder. De vraag of de genoemde doelgroepen 
(ouders, scholen en alcoholverstrekkers) wer-
kelijk bereikt worden, wordt niet beantwoord. 
In de politieke markt bijeenkomst werd dat ook 
aangegeven. De effectiviteit van de afzonder-
lijke onderdelen was niet te meten. En blijk-
baar vindt het college het ook niet nodig dat te 
onderzoeken.
Handhaven gaat met in achtneming van de 
gewijzigde wetgeving ook op de zelfde manier 
verder. Kijkend naar het verleden dan zien we 
wel een betere naleving van de wet door ver-
kopers, maar blijven horeca en voornamelijk 
sportkantines ver onder maat presteren. Dat 
een meerderheid in de raad dan op de eerste 
de beste klacht van een aantal sportverenigin-
gen de burgemeester oproept om na te gaan 
of het handhavingsbeleid wel juist wordt uitge-
voerd, mag opmerkelijk worden genoemd.

Voor of tegen?
En dan, wat moet je met een nota als deze? 
In de politieke markt bijeenkomst hebben we 
aangegeven dat we de nota niet besluitrijp 
vonden, en een betere onderbouwing wens-
ten. Een meerderheid vond dit echter niet no-
dig. 
Tegenstemmen is dan de eerste gedachte. 
Maar geef je daarmee ook geen verkeerd sig-
naal af? Als het hele plan verworpen zou wor-
den, zouden we al snel een half jaar verder zijn 
voor er een nieuw plan ligt, en met een beetje 
pech een jaar verder voor het echt uitgevoerd 
worden. Dan toch maar met een zeer kritische 
kanttekening vóór stemmen, en de komende 
tijd kritisch blijven volgen, zodat bij de nieuwe 
versie een betere onderbouwing van de doel-
stellingen ligt en meer ambitie wordt getoond. 
Het gaat tenslotte om de gezondheid van onze 
jongeren.

Arjen Tamsma, gemeenteraadslid

Lees de blogs van de Apeldoornse 
ChristenUniepolitici op 

www.apeldoorn.christenunie.nl
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Uit het bestuur 
Apeldoorn zoekt nieuwe leden

ChristenUnie. Weet u nog waarom? Wat de directe aanleiding ook was, waarschijnlijk 
komt het erop neer dat u belang hecht aan een christelijk geluid in de politiek. En kijkt u 
eens om u heen: Al die christenen die christelijke politiek ook belangrijk vinden. Zijn zij al 
lid van de ChristenUnie? Waarom eigenlijk niet? 

Als ChristenUnie Apeldoorn hebben we ruim 250 leden. Er zijn dus 7750 burgers in Apel-
doorn die het op 19 maart wel belangrijk vonden een grote ChristenUnie-fractie in Apel-
doorn te hebben, maar die die hun steun nog niet hebben uitgedrukt door lid te worden. 
En dat is jammer. Want als lid kunt u nog meer invloed uitoefenen dan alleen in het stem-
hokje. U kunt meepraten over wie er namens de ChristenUnie in de gemeenteraad komen, 
of in de Provinciale Staten of de Tweede Kamer. En u kunt meebeslissen over het beleid 
dat zij daar uitvoeren en uitdragen. En wie dat wil, kan ook op andere manieren actief zijn 
binnen de partij.

U weet dat, want u bent betrokken lid. Maar ook die anderen hebben we nodig. Daarom 
zou ik graag een beroep op u willen doen om ook uw familieleden, vrienden, bekenden, 
broeders en zusters in de kerk, kortom: iedereen waarvan u weet of vermoedt dat hij of zij 
de ChristenUnie een warm hart toedraagt, te vragen lid te worden. Er is uit al die mensen 
vast wel één die positief reageert en dat betekent 250 nieuwe leden in Apeldoorn... 
Lid worden kost €12,75 per kwartaal. Is één van uw gezinslieden al lid, dan betaalt u maar 
de helft. Uw contributie is aftrekbaar voor de belasting. Hoe kan iemand lid worden? Door 
zich in te schrijven via www.christenunie.nl/lidworden Of anders een telefoontje te doen 
naar onze secretaris: 055-5062860. 

Hartelijke groet,
Bart den Dekker, voorzitter  ChristenUnie Apeldoorn

Beste ChristenUnie-vriend(in),

Bij de laatste gemeenteraadsver-
kiezingen heeft de ChristenUnie 
een mooi resultaat behaald. Ruim 
8000 Apeldoorners gaven hun 
steun aan onze partij. Daar zijn 
we nog steeds een beetje stil van. 

Het is echter belangrijk dat men-
sen de ChristenUnie niet alleen 
in het stemhokje steunen. Een 
betrokken achterban die, op welke 
manier dan ook, tussen de verkie-
zingen door steun geeft aan de 
partij, kunnen we niet missen. 

U die dit leest, heeft er op een 
gegeven moment voor gekozen 
om lid te worden van de 
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De afgelopen periode is door het college, en 
vooral door onze wethouder Paul Blokhuis, 
heel zwaar ingezet op lobbyen in Den Haag. 
De eerste resulaten zijn geboekt, er is meer 
geld toegezegd op sommige gebieden, maar 
naar de toekomst is meer nodig om de risico’s 
op grote budgetoverschrijdingen te beperken. 
Simpel gezegd: we weten dat we meer geld 
nodig zullen hebben dan we krijgen. 
Om als raad meer controle te kunnen uitoe-
fenen op budgetoverschrijdingen hebben wij 
een amendement ingediend om hiervoor te 
zorgen. Deze is unaniem aangenomen. Ook 

een motie voor meer ruimte voor vrijwilligers-
organisaties bij de invulling van maatschap-
pelijke ondersteuning kon op unanieme steun 
van de raad rekenen. Zo wordt hopelijk een 
beweging in gang gezet naar minder dure zorg 
op dit terrein. 
2015 is in veel opzichten een overgangsjaar, 
waarin de zorg voor mensen nog niet heel veel 
veranderd, maar er wel veel duidelijker zal 
worden voor de jaren daarna. Wij zijn er van 
overtuigd, dat vooral de toewijding en liefde in 
de zorg, professioneel of vrijwillig, de doorslag 
zal geven om hierin veel tot stand te brengen.

Hanna Riezebos, gemeenteraadslid

Terugblik politieke avond
Joël Voordewind over vluchtelingen
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Kwetsbare mensen in oorlogsgeweld. 
Tweedekamerlid Joël Voordewind vertelde een indrukwek-
kend verhaal over zijn reis naar het Midden Oosten tijdens de 
politieke avond van ChristenUnie Apeldoorn in Coda op 24 
november.
Over gesprekken met moeders, kinderen, mensen in nood. 
Hoe doe je dat goed als Nederland, het opvangen van vluchte-
lingen? De ChristenUnie pleit ervoor om niet te wachten, maar 
kwetsbare mensen uit te nodigen naar ons land te komen.



Samenleving en overheid
Regelmatig komt de vraag boven of de samenle-
ving wel rijp is voor de participatiemaatschappij. 
Zijn burgers en instellingen bereid en in staat ta-
ken over te nemen? De overheid doet een beroep 
op de verbondenheid in de samenleving, maar zal 
er niet te vaak sprake zijn van gedwongen vrijwil-
ligerswerk? We zullen onze vrijwilligers daarom 
hard nodig hebben en willen hen graag steunen. 
Er is nog een andere vraag: Is de overheid wel be-
reid om die zaken los te laten waarvan ze vindt dat 
de samenleving de uitvoering op zich moet gaan 
nemen? Loslaten betekent ook vooral aanvaarden 
dat zaken anders of dat andere zaken worden ge-
regeld wij ons hier voorstellen. Loslaten is span-
nend. Om een voorbeeld te noemen: als het over 
zorg gaat, willen we eerst kijken naar de eigen 
omgeving. Dat kan familie zijn, maar ook buren of 
de kerk. Misschien doen we uiteindelijk geen za-
ken met de buren, maar met een buurtcoöperatie. 
De buurtcoöperatie in Zuid is wat ons betreft een 
geweldig mooi initiatief. Kerken hebben hun eigen 
rechtspositie en zijn volstrekt onafhankelijk van de 
overheid. De gemeente moet die onafhankelijkheid 
respecteren op grond van de scheiding tussen 
kerk en staat. Wij moeten ieder die in de komende 
samenleving taken van ons overneemt maximale 
vrijheid geven, omdat we anders de medewerking 
verliezen die we niet zullen kunnen missen. In dit 
verband wil ik de MPB citeren:  aan kiempjes die uit 

Algemene beschouwingen
Samenleving en overheid

zaad ontspruiten, moet je zeker niet te hard trek-
ken, want dan breken ze. Even verder: laat vooral 
de tijd en het eigen ontwikkelplan van de plantjes 
hun werk doen. Einde citaat. Het plantendek dat zo 
ontstaat, zal gevarieerder worden dan een kunst-
grastapijt dat door onszelf is gelegd, maar het zal 
meer gewaardeerd en liefdevoller worden ontvan-
gen. 

Drugsbeleid
Al zolang het probleem bestaat, hebben de Chris-
tenUnie en haar rechtsvoorgangers gepleit voor 
vermindering van softdrugsgebuik, vanwege de 
schade voor gebruikers. Vaak wordt gewezen op 
de dubbelzinnigheid van ons beleid. Gebruik van 
softdrugs wordt gedoogd, maar de verbouw is ver-
boden. Daarom mag de detailhandel wel leveren, 
maar niet bevoorraad worden. Om hiervan af te 
komen, pleiten sommigen voor legalisatie van de 
teelt. De schade die cannabis aanricht, zou echter 
reden kunnen zijn te proberen het gebruik terug te 
dringen, ook als een totaalverbod voorlopig onhaal-
baar zou zijn. Bij tabak zien we het gebruik afne-
men. De nieuwe leeftijdsgrens voor alcoholgebruik 
werkt. Een cannabisexpert van de WHO  komt op 
basis van 165 wetenschappelijke studies  over 20 
jaar tot de conclusie dat een (dodelijke) overdosis 
niet voorkomt, het spul niet bijster verslavend is, 
maar wel het reactievermogen aantast, de kans 
op schizofrenie vergroot en IQ en leervermogen 

De begroting die wij vanavond met elkaar bespreken markeert een historisch moment. Met ingang van 
het nieuwe begrotingsjaar wordt een belangrijk complex van taken door het Rijk overgedragen aan de ge-
meenten. Dit ingewikkelde proces dat al maandenlang aandacht krijgt, veroorzaakt bij burgers veel onze-
kerheid. Zij maken zich zorgen, omdat de gemeente taken van het Rijk moet overnemen voor veel minder 
geld. Verandering wordt dan gemakkelijk verslechtering. Zó is dit voorjaar een nieuwe bestuursperiode 
begonnen. Als ChristenUnie zijn wij dankbaar voor het vertrouwen dat meer kiezers dan ooit eerder in 
ons hebben uitgesproken. Voor ons was het daarom geen vraag of wij opnieuw verantwoordelijkheid zou-
den willen dragen voor het bestuur in Apeldoorn. Tegelijk beseffen we dat de verantwoordelijkheid juist nu 
groot is, net als het afbreukrisico. Ook dit jaar moeten we de vraag beantwoorden wat volgens onze eigen 
politieke overtuiging nu eigenlijk de taak van de overheid is in de tijd waarin wij leven. Die laatste woor-
den behoren er wel bij. Die taak kan niet worden omschreven zonder oog te hebben voor deze tijd, maar 
‘deze tijd’ is niet het einde van de discussie. Economen verschillen over de vraag of de huidige crisis bijna 
is afgelopen dan wel met nieuwe kracht terugkomt, maar niemand beweert dat ze helemaal voorbij is. 
Als we terugkijken op de laatste zeven jaar, kunnen we vaststellen dat hebzucht de oorzaak van de crisis 
is. Bankiers verkochten dubieuze producten vanwege het voordeel op korte termijn. Bestuurders van 
grote ondernemingen hadden vooral aandacht voor resultaten op korte termijn. Overheden betaalden 
gewenste uitgaven met schulden in plaats van belastingen. Er werd zelfs beweerd dat hebzucht goed is 
voor de samenleving. Nu we merken dat hebzucht de economie verwoest en de samenleving ontbindt, 
vragen wij de burgers om naastenliefde. Die vraag is terecht en niet alleen omdat het geld op is, maar 
bovenal omdat wij mensen door God zijn geschapen om in gemeenschap te leven en gericht te zijn op 
Hem en op elkaar. Mensen verwachten van politiek en bestuur moreel leiderschap. Zij verwachten van 
ons een eerlijk verhaal en een maximale inzet om lastige vraagstukken zo goed mogelijk op te lossen.
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aantast. Vanwege die schade, willen wij het ge-
bruik verminderen, ook al omdat de zogenaamde 
softdrugs een steeds hoger THC-gehalte kennen. 
Kunnen we niet eens bespreken hoe we het ge-
bruik kunnen beperken, zonder gebruikers meteen 
te criminaliseren?

Begroting
In deze begroting is een begin gemaakt met de 
aanbevelingen van de werkgroep ‘Modernisering 
begroting’. We hebben minder tekst gekregen en 
meer grafieken. We zijn er nog niet, maar dat kan 
ook niemand hebben verwacht. Soms is meer aan-
dacht gegeven aan het mooie grafische beeld, dan 
aan de informatiewaarde van een grafiek.
Een begroting met meer geld vraagt om opnieuw 
zorgvuldig te kijken naar de programma-indeling. 
Onze fractie meent dat een situatie waarbij drie van 
de negen programma’s 60% van de uitgaven be-
vatten uit balans is. Tegelijk beseffen wij dat een 
betere indeling niet zomaar gemaakt kan worden.
 
Lasten
Het College stelt voor om met ingang van 2016 fo-
rensenbelasting te heffen. De netto-opbrengst zou 
€ 850.000 moeten zijn. De recreatiesector heeft 
zich over dit onderwerp al kritisch uitgelaten. De 
angst voor extra lasten is begrijpelijk. Vorig jaar 
hebben wij een motie ingediend om naar andere 
belastingen in de toeristische sector te kijken, om 
zo tot een betere lastenverdeling te komen. De 
forensenbelasting kan gezien worden als reactie 
op ons verzoek, maar andere opties zouden niet 
zonder meer uitgesloten moeten worden. Toen al 
is ook vermakelijkhedenbelasting genoemd. Op 
zich kan onze fractie instemmen met het invoeren 
van een forensenbelasting, maar het lijkt ons niet 
goed om deze als de enige optie te beschouwen. 
Het zou goed zijn hierbij het gesprek met de sector 
serieus te voeren. Gezien de risico’s die met de de-
centralisaties op ons afkomen, is het goed dat de 
begroting enige reserves laat zien. Aan het College 
de taak om binnen de begroting te werken, waarbij 
wij heel goed beseffen dat op dit punt garanties niet 
te geven zijn. Deze risico’s zijn voor mijn fractie re-
den om het nu opnemen van de forensenbelasting 
te aanvaarden.

Participatie en zorg
De invoering van de Participatiewet maakt onze 
verantwoordelijkheid op het sociale domein veel 
groter. De WWB geeft weliswaar een grotere ver-
antwoordelijkheid aan de gemeente dan de oude 
ABW deed, maar de grootste verantwoordelijkheid 
bleef voor het Rijk. In de Participatiewet komen de 
gedeeltelijk arbeidsgehandicapten ook voor onze 
rekening (letterlijk). Wij blijven waar nodig de uitke-
ringen verstrekken, we onderhandelen met werk-

gevers over plaatsingen, verstrekken subsidies 
en begeleiden mensen bij het zoeken naar werk. 
Daarbij nemen we aan dat werkgevers deze men-
sen maar al te graag in dienst zullen nemen, hoe-
wel die bereidheid tot nu toe vooral een uitzonde-
ring is, en geen regel. Al vanaf het begin van de 
19e eeuw is er gewerkt aan schoolopleiding voor 
iedereen. Vanaf het begin van de 20e eeuw geldt 
in ons land de leerplicht. Toch komt analfabetisme 
voor en wordt de laaggeletterdheid geschat op zo´n 
10%. Het maakt deel uit van een breder probleem. 
Gebrek aan taalvaardigheden veroorzaakt mede 
een zwakke positie op de arbeidsmarkt. Overigens 
kunnen wij het effect van laaggeletterdheid wellicht 
verminderen door onze burgers eenvoudiger brie-
ven te sturen. Wij kunnen niet alle ingewikkelde za-
ken eenvoudig verwoorden, maar we hoeven ook 
niet eenvoudige zaken ingewikkelder te maken. 
Wij kunnen geen begrip verwachten van mensen 
die ons spreken en schrijven niet begrijpen. Deze 
uitdaging vraagt de komende jaren om onze inzet. 
In de risicoanalyse m.b.t. de drie Decentralisaties, 
wordt een intensief communicatietraject genoemd 
als beheersmaatregel. Deze opstelling delen wij 
van harte. Goede intenties helpen echter niet wan-
neer wij de taal van diegenen (cliënten en helpers) 
die wij willen bereiken, niet meer spreken.

Sociaal
De ambities van programma 6:‘Apeldoorn Acti-
veert’ zijn hoog. Het is goed dat burgers uitkomen 
met hun inkomen. De suggestie in de ambities  dat 
wij in ons sociale programma daarvoor kunnen 
zorgen, past niet bij onze portemonnee. Als we de 
mensen kunnen helpen die van ons afhankelijk zijn 
voor hun inkomen en mogelijk ook hun baan, mo-
gen we tevreden zijn. Die ambitie is al hoog ge-
noeg. Nog een ander punt moet mij van het hart. 
Als wij willen werken aan een sociale samenleving, 
een samenleving waar rust staat voor het goede 
leven en niet voor gebrek aan ambities, is het een 
verkeerd signaal als wij de zondag gaan behande-
len als een werkdag. Misschien is voor sommige 
consumenten winkelen wel een vorm van rusten, 
maar niet voor het bedienend personeel. Soms 
maken economische beslissingen meer kapot dan 
ons lief is.

Tot slot
Het wordt een spannende periode en 2015 een 
spannend jaar. Omdat onze goede God overheden 
geeft om aan de samenleving leiding te geven, mo-
gen we van Hem ook zegen op dit werk verwach-
ten. Die zegen wensen wij u allen graag toe.

Roelof Veen, fractievoorzitter
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De Gelderse ChristenUnie kiest voor continu-
iteit in de top van de kandidatenlijst voor de 
komende verkiezingen van Provinciale Staten 
op 18 maart 2015. 

Kandidatenlijst
 1.  Pieter Plug, Ede
 2.  Dirk Vreugdenhil, Nijmegen
 3.  Peter van ’t Hoog, Ede
 4.  Dick Ebbers, Zelhem
 5.  Janneke Slingerland, Apeldoorn
 6.  Gijs van den Brink, Wezep
 7.  Gerard van der Velde, Wezep
 8.  Martha Kool-Tulp, Tricht
 9.  Marc-Jan Trouwborst, Barneveld
 10. Janneke Vos-Arwert, Duiven 
 11. Govert van Bezooijen, Herwijnen
 12. Peter de Haan, Wageningen
 13. Han Dickhof, Elburg 
 14. Lia de Waard-Oudesluijs, Emst

Provincie Gelderland 
Programma en kandidatenlijst gereed

In het verkiezingsprogramma voor de provin-
ciale verkiezingen van 18 maart 2015 kiest de 
ChristenUnie voor een aantal wijzigingen ten 
opzichte van het huidige provinciaal beleid. 
Het is tijd voor een hernieuwde koers! 

De aandacht voor voor groei moet omgezet 
worden naar duurzaam ruimtegebruik, naar 
opnieuw benutten en herontwikkelen van be-
staande gebouwen. Belangrijke speerpunten 
blijven het regionale vervoer en duurzame 
energie. In dat kader zet de ChristenUnie in 
op:

- Het opstellen en uitvoeren van een Impuls-
plan ruimtelijke transitie (vergelijkbaar met 
het Impulsplan Wonen in de statenperiode 
tot 2015) met een bijbehorend fonds, gevoed 
vanuit de NUON-gelden; via dit impulsplan 
wil de ChristenUnie ondersteunen en bijdra-
gen aan deze herstructureringsopgaven die 
in belangrijke mate onder de regie van Ge-
meenten dienen te worden uitgevoerd 

-  Introduceren van een Groen-voor-rood-re-
geling; hiermee krijgen stoppende agrarische 
ondernemers een vergoeding en worden de 
agrarische opstallen gesloopt en omgezet in 
groene ruimte; zodoende kunnen stoppende 
agrarische ondernemers op een goede ma-
nier hun bedrijf beëindigen en wordt leeg-
stand en verkrotting vermeden.

 -  Het verder optimaliseren van de regionale 
vervoerslijnen onder meer door verbeterin-
gen door te voeren op de regionale spoorlijn 
Arnhem-Winterswijk. Het toewerken naar een 

volledige kwartierdienst op de Valleilijn (Ede-
Wageningen naar Amersfoort), het doortrek-
ken van deze lijn naar Arnhem. En het door-
trekken van  de lijn Zutphen-Apeldoorn naar 
Amersfoort.

-  Een krachtige inzet op energietransitie: om-
vangrijke energiebesparing en omschakeling 
naar hernieuwbare energie. Het halen van de 
geformuleerde doelen vergt een extra impuls. 
De ChristenUnie wil zonnepanelen stimule-
ren op daken van scholen en sportverenigin-
gen in Gelderland.
Zie ook: www.gelderland.christenunie.nl 
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Bestuur ChristenUnie Apeldoorn

voorzitter: Bart den Dekker, 
dendekkerchristenunie@gmail.com,
055-5346331

secretaris: Thea Buurman, Nieuwe 
Voorweg 5, 7364 AD Lieren, 
bestuur@apeldoorn.christenunie.nl,
055-5062860

penningmeester: Otto Ronner, Balus-
trade 21, 7325 GP Apeldoorn, 055-
3604099

lid: Egbert Sellies

lid: Mark Wallet

Begrotingsbehandeling
Terugblik
Op 6 en 13 november mochten we met elkaar 
de begroting bespreken. Dat met elkaar mag u 
heel letterlijk nemen. Op 6 november hielden 
we de Algemene Beschouwingen. Traditioneel 
worden die namens de fractie uitgesproken 
door de fractievoorzitter. De interrupties kun-
nen door alle raadsleden worden verzorgd, 
maar de fractievoorzitters zorgen voor de 
meeste. 

De tekst van de Algemene beschouwingen 
wordt in de fractie besproken, zodat de inhoud 
van ons allemaal is. Tijdens deze avond is het 
de bedoeling en de gewoonte dat moties (ver-
zoeken aan het college van B&W) en amende-
menten (wijzigingsvoorstellen op de begroting) 
worden aangekondigd. Na afloop van de ver-
gadering op 6 november vertelde de voorzitter 
ons dat er in totaal 50 waren aangekondigd. 
Toen de termijn van indiening voorbij was, tel-
den we er 52. Dat was wel een record, maar 
niet overdreven afwijkend van andere jaren.

Behandeling
Ik schreef net al dat de Algemene Beschouwin-
gen een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. 
De tekst komt van mij, maar de politieke in-
breng is van ons allen. Op 13 november, toen 
de moties en de amendementen in de raads-
vergadering werden besproken, kwam (bijna) 
elk raadslid aan de beurt. Dat gold ook in onze 
eigen fractie. Voordat we echter zover waren, 
hebben we driemaal bij elkaar gezeten om al-
les door te nemen. Dat kostte veel tijd, maar 
het resultaat mocht ver dan ook zijn. Niet al-
leen zijn we op alle punten tot een gezamen-
lijk standpunt gekomen (dat lukte andere jaren 
ook wel), maar geen enkele keer is er bij een 
stemming iets fout gegaan. Vaak gebeurt het 
dat één of twee keer een stem verkeerd wordt 
uitgebracht. Dat ligt aan de hectiek van de 
avond. Ondanks de lengte van de avond is dat 
ditmaal prima verlopen. De begrotingsbehan-
deling heeft een aantal aspecten. 

Het eerste is de formele kant. Het gaat om het 
vaststellen van de begroting van de gemeente 
voor het komende jaar. 
Het tweede betreft de profilering. Dit is dé 

avond van het jaar waarop fracties hun poli-
tieke overtuigingen in samenhang presenteren 
aan de andere fracties en aan heel Apeldoorn. 
Het derde aspect is de folklore. Het is de ge-
woonte om eigen voorstellen in te dienen, zelfs 
als je van de kansloosheid ervan overtuigd 
bent. Daarmee concretiseer je die politieke 
overtuiging. 
Het vierde is de retorica. De meeste fractie-
voorzitters proberen om ook door hun stijl 
aandacht te trekken. Daarom kun je naar de 
meeste sprekers heel goed luisteren. En na-
tuurlijk wordt ook het politieke spel beoefend. 
Ingaande op elkaars argumenten probeert ie-
dereen het beste uit het debat te halen. 

Tot slot
Dit was de eerste keer dat we met de nieuwe 
fractie dit jaarlijkse hoogtepunt hebben mee-
gemaakt. Het was een geweldige ervaring.

Roelof Veen, fractievoorzitter
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