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Van de fractievoorzitter
Haagse formatie
Nu ik dit schrijf is juist gisteren het 
nieuwe kabinet beëdigd door Hare 
Majesteit de koningin. Na veel tijd 
en veel wisseling in gesprekken en 
informateurs, is het kabinet Rutte 
dan eindelijk een feit. Tegelijk was 
vandaag in het nieuws dat het 
Openbaar Ministerie vrijspraak 
eist in het proces tegen Geert 
Wilders, de man die met zijn 
fractie gedoogsteun geeft aan 
het nieuwe kabinet. Het feit dat 
dit proces plaatsvindt, is nu juist 
reden voor tegenstanders om 
deze constellatie af te keuren: met 
Wilders, de man die haat zaait, 
beledigt en discrimineert, moet je 
geen zaken willen doen.
De vraag is natuurlijk wie hier 
gelijk heeft: degene die ver weg 
wil blijven van de partij die zich 
zo scherp afzet tegen de islam 
of degene die, uitgaande van de 
politieke werkelijkheid  (24 zetels 
in de Tweede Kamer is niet niks) 
stelt, dat alle democratische 
partijen mee kunnen doen. In 
het al genoemde proces voert 
Wilders zelf aan dat hij niet 
veroordeeld mag worden, omdat 
hij enkel de waarheid spreekt. 
De onuitgesproken gedachte 
daarachter is blijkbaar dat de 
waarheid nooit beledigt. De stelling 
dat alle democratisch gekozen 
partijen in principe kunnen 
meedoen, heeft het voordeel 
van de objectiviteit. Nadeel is 
echter dat elke mogelijkheid tot 
een inhoudelijk oordeel daarmee 
wordt losgelaten.  Natuurlijk zijn 
er verschillen tussen partijen. 
Tussen sommige partijen zijn de 
verschillen zo groot, dat slechts 
moeizaam tot samenwerking kan 
worden gekomen die niet  aan 
beide kanten de geloofwaardigheid 
aantast. Tussen andere is 
de chemie zo slecht, dat de 
verschillen daardoor niet kunnen 

worden overbrugd. Wel is duidelijk 
dat tussen CDA en VVD in Den 
Haag de verschillen relatief klein 
zijn en de chemie goed is. Het 
is eveneens begrijpelijk dat de 
partijen die dachten te kunnen 
regeren, maar er nu naast staan, 
elk argument kunnen aangrijpen 
om juist deze combinatie af te 
keuren: soms zijn de druiven 
zuur. Als christenen moeten we 
vasthouden dat elke regering door 
God gesteld is. Dat gold het door 
velen verafschuwde kabinet Den Uyl 
(1973-1977), de paarse kabinetten 
Kok (1994-2002) en het geldt ook 
het kabinet Rutte. Overigens: ter 
relativering: Paulus schreef zijn 
brief aan de Romeinen onder keizer 
Nero, symbool van wreedheid en 
slechtheid bij alle latere generaties.

Apeldoornse perikelen
In deze zelfde periode hebben 
wij in Apeldoorn de begroting 
2011 vastgesteld, inclusief de 
ramingen en voorlopige plannen 
voor 2012-2014. Ik schrijf dit 
bewust zo, omdat wij de komende 
maand de aangekondigde 
kerntakendiscussie gaan voeren. 
De uitkomsten daarvan zullen in 
de jaren 2012-2014 zeker nog tot 
forse veranderingen gaan leiden. 
Weliswaar is nu al voor een bedrag 
van € 16 mln (voor 2014) aan 
bezuinigingen verwerkt, maar uit 
eindelijk moeten we op tenminste 
€ 30 mln komen. Aan het begin 
van de behandeling hebben de 
12 fractievoorzitters namens hun 
fractie de Algemene Beschouwingen 
uitgesproken. Mijn bijdrage (namens 
de ChristenUnie) vindt u (iets 
ingekort) elders in dit nummer. In 
mijn vorige weblog heb ik al iets 
gezegd over de eerste avond, die 
van de Algemene Beschouwingen. 
Ik kan die informatie nu aanvullen. 
Het debat over de amendementen 
verliep in een duidelijk betere 
sfeer. Het resultaat was dat één 
amendement van de SGP dat 

voor 2011 de bezuiniging van 
€ 100.000 op het onderhoud 
van de openbare ruimte wilde 
terugdraaien, werd aangenomen. 
Bovendien is door alle fracties 
nadrukkelijk uitgesproken dat de 
bezuinigingen op openbare ruimte 
(latere jaren), stichting Mondial en 
het bureau duurzaamheid in de 
kerntakendiscussie opnieuw aan 
de orde zullen komen. Daarnaast 
staat het elke fractie vrij elk 
onderwerp waarover nu besloten is 
tot bezuiniging, in het kader van de 
kerntakendiscussie opnieuw aan 
de orde te stellen. 

Fractie en leden
Over die kerntakendiscussie willen 
wij u graag bijpraten op onze 
aanstaande ledenvergadering. 
Wij willen vooral graag van u 
horen welke ideeën u hierover 
hebt. Wij willen als fractie niet 
in het luchtledige werken, maar 
verbonden blijven met de leden van 
de ChristenUnie. Laten wij in deze 
tijd aantonen dat de ChristenUnie 
een partij is met actieve en 
meelevende leden. Uw inbreng 
op de ledenvergadering kan onze 
inbreng in de gemeenteraad alleen 
maar versterken.
Een van de bezwaren die tegen 
de PVV worden aangevoerd, is dat 
de partij de organisatie is van één 
man: Wilders. De vraag is of dat 
argument in de discussie echt hout 
snijdt, wanneer bij veel partijen 
(ook de ChristenUnie) de opkomst 
op ledenvergaderingen vaak laag 
is. Zo’n 10% van de leden op 
een vergadering is een redelijk 
resultaat. Helpt u mee om het in elk 
geval hier beter te doen?

Roelof Veen, raadslid
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mijn master thesis, welke gaat over 
de grenspolitiek van de Europese 
Unie in de Zwarte Zee Regio. 
Wanneer ik niet aan het studeren, 
reizen of politiseren ben dan vind 
ik het heerlijk om uit te gaan met 
vrienden, lekker muziek te luisteren, 
een fi lm te kijken of een goed boek 
te lezen. Ook ga ik graag hardlopen 
of mountainbiken op de Veluwe. 

Je woont je hele leven al in 
Apeldoorn. Hoe zou je Apeldoorn 
willen typeren? Zijn er zaken die 
beter kunnen volgens jou?

Nu moet ik bekennen dat ik niet 
mijn hele leven in Apeldoorn heb 
gewoond. Drieënhalf van mijn 
jongste jaren heb ik in Wijchen, 
vlakbij Nijmegen, doorgebracht. 
Verder heb ik inderdaad mijn hele 
leven in Apeldoorn gewoond en 
ik zou Apeldoorn typeren als een 
mooie groene en rustige stad. Het 
valt mij altijd op dat wanneer ik 
Apeldoorn weer binnenkom hoe 
mooi groen het hier is. Eigenlijk 
is Apeldoorn een uit de klauwen 
gegroeid dorp en dat kan ik wel 
waarderen. Al mag er van mij 
soms best wat meer leven in de 
brouwerij komen, laat die nieuwe 
bioscoop, HBO instellingen en 
studentenwoningen dus maar 
komen!

Wat vind je het mooiste plekje van 
Apeldoorn?
Dat is eigenlijk een beetje 
afhankelijk van wat ik doe. Ik 
vind de omgeving van Radio 
Kootwijk erg mooi om te wandelen, 
mountainbiken of wildspotten. 
En ook het centrum vind ik vaak 
gezellig. Maar het mooiste plekje....

Alex, bedankt voor dit interview en 
van harte welkom in onze fractie!

Waarom heb je gekozen voor de 
ChristenUnie?

De ChristenUnie is voor mij 
eigenlijk een vanzelfsprekende 
keuze geweest. Ik ben al een 
jaar of vier lid van Perspectief, de 
jongerenorganisatie van de CU, 
en dan is de stap naar een meer 
actievere politieke rol binnen de 
CU snel gezet. Dat wil natuurlijk 
niet zeggen dat ik er niet over heb 
nagedacht. Zo zijn er bijvoorbeeld 
best een aantal standpunten van 
partijen als de PvdA, het CDA, of  
de VVD waar ik mij in kan vinden. 
Maar ten diepste gaat politiek altijd 
om een overtuiging, of dit nu een 
overtuiging voor vrije marktwerking 
of voor duurzaamheid is. Voor 
mij is dit de overtuiging dat het 
christelijk-sociaal denken onmisbaar 
is voor onze samenleving. Nu kan 
je natuurlijk ook lekker christelijk-
sociaal denken vanuit een andere 
partij, maar dan ben je bijna altijd 
gedwongen om je te richten op één 
of twee actiepunten. Ik geef dan 
toch de voorkeur aan een partij die 
zijn identiteit haalt uit het christen 
zijn. En van de twee confessionele 
partijen die er zijn in Nederland heb 
ik gekozen voor de ChristenUnie, 
omdat ik vind dat de CU op een 
praktische manier probeert de 
bijbelse waarheden te vertalen naar 
de politieke en maatschappelijke 
realiteit. 

Wat doe je zoal in het dagelijks 
leven (behalve stukken lezen voor 
de Politieke Markt)?
Haha, ja ik heb nu al wel gemerkt 
dat er veel te lezen valt voor onze 
politieke markt. Buiten dit ben ik op 
het moment bezig met het schrijven 
van 

 
interviewer: Hanna Riezebos

Wie is Alex van Wijhe?
Nou, dat ben ik dus. 23 jaar 
oud, christen en student Sociale 
Geografi e aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen. En sinds kort 
mag ik mijzelf dus ook voorstellen 
als fractievertegenwoordiger van de 
ChristenUnie!

Alex, je bent het jongste lid van 
de fractie. Dat is wel een felicitatie 
waard. Sinds wanneer ben je 
geïnteresseerd in lokale politiek? 
Bedankt voor de felicitatie. Ik wilde 
nu bijna een bijdehante opmerking 
maken over de gemiddelde leeftijd 
binnen de fractie, maar dat doe 
ik maar niet. Ik ben blij dat ik deel 
uit mag maken van een team 
met veel politieke ervaring! Mijn 
interesse voor lokale politiek is 
nog relatief jong. De belangstelling 
voor politiek in het algemeen is 
eigenlijk hand in hand gegaan 
met mijn studie. Echter hierbij 
houd ik mij voornamelijk bezig met 
Europese politiek en de gevolgen 
voor nationaal beleid. En hoewel 
onderwerpen als het Europese 
energiebeleid, grensoverschrijdende 
samenwerking en geopolitieke 
machtsspelletjes zeker interessant 
zijn merk je toch steeds dat het best 
abstract blijft en het voornamelijk 
om structuren gaat. En dat is nu 
juist waarom ik lokale politiek 
leuk ben gaan vinden, het is veel 
concreter en staat dichter bij de 
mensen. Wat er gebeurt in Brussel 
en Den Haag blijft soms een ver 
van je bed show, maar als de 
gemeente veranderingen doorvoert 
dan merk je daar de gevolgen 
direct van. Toen de vraag kwam of 
ik misschien zou willen overwegen 
om mee te draaien in de CU 
fractie is mijn interesse voor lokale 
politiek nog meer toegenomen 
en dat is dan ook de reden dat 
ik uiteindelijk heb besloten om 
fractievertegenwoordiger te worden. 
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De gemeente Apeldoorn is 
1 van de aandeelhouders 
van het vliegveld Teuge, net 
buiten onze gemeentegrens. 
De activiteiten op het 
vliegveld zijn de afgelopen 
jaren fors gegroeid, wat een 
forse toename van het aantal 
vliegbewegingen betekent. 
In 2009 groeide het aantal 
vliegbewegingen verder naar 
71.000, wat betekent dat het 
huidige maximum van 80.000 
bewegingen in zicht begint te 
komen. 

Als gevolg hiervan is ook het 
aantal meldingen over overlast 
toegenomen, ook vanuit onze 
gemeente. Niet alleen vanuit de 
oostkant van onze gemeente, 
maar inmiddels ook vanuit de 
westelijke helft. Zelf merk ik 
ook dat er vaker een vliegtuigje 
overkomt dan toen ik pas in 
Apeldoorn kwam wonen. Daar 
komt bij dat op Teuge alleen 
op zicht wordt gevlogen, 
wat betekent dat de meeste 
vliegbewegingen met mooi weer 
plaatsvinden. En juist dan zijn 
ook de meeste mensen buiten.

Een belangrijke speler in de 
regulering van het vliegverkeer 
wordt de Provincie, die de 
nodige bevoegdheden krijgt, 
die voorheen bij het Rijk 
lagen. In het geval van Teuge 
zal de provincie Gelderland 
dus moeten zorgen voor een 
maatschappelijk verantwoord 
gebruik. Een ruim begrip, dat 
nader ingevuld moet worden. 
Onze provinciale ChristenUnie 
fractie zal ongetwijfeld dan 
ook haar mening over de 
ontwikkeling van Teuge in haar 
verkiezingsprogramma opnemen 
vermoed ik. 

Om het kanaal wat levendiger te 
maken kunnen we alvast beginnen 
aan de Apeldoornse kant. De 
mogelijkheden zijn er nu, in de 
Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV) is opgenomen dat er 
plaats is voor 2 horecaboten en 3 
woonboten.

In ons Verkiezingsprogramma 2010-
2014 – Het Apeldoorns Kanaal 
moet een meer recreatieve functie 
krijgen, de introductie van een 
trekschuit zou uit Cultuurhistorisch 
en educatief perspectief een 
welkome aanvulling zijn. De 
Stichting Apeldoorns kanaal stelt 
zich ten doel om het Apeldoorns 
kanaal weer in zijn oude luister en 
historische functie te herstellen en 
weer bevaarbaar maken. Ook de 
kanaalgemeenten (Hattem, Heerde 
en Apeldoorn) kiezen voor het 
uiteindelijk bevaarbaar maken van 
het kanaal. Zie: 
www.apeldoornskanaal.com. 

Het Apeldoorns kanaal is rond 
1830 aangelegd op initiatief 
van koning Willem I. Offi cieel 
werd het kanaal geopend op 
13 april 1829 en had toen zo’n 
Fl. 300.000 gekost, grotendeels 
gefi nancierd door de koning 
Willem I.
Ging het in eerste instantie om 
het traject Hattem-Apeldoorn, in 
1858 werd besloten het kanaal 
door te trekken van Apeldoorn tot 
Dieren. De freules die op het 
landgoed Welgelegen woonden 
en dit landgoed  hadden geërfd 
van Admiraal Kinsbergen, 
stonden niet toe dat het kanaal 
door hun landgoed gegraven zou 
worden. Door het tracé om het 
landgoed Welgelegen te kiezen, 
is ter hoogte van het centrum 
een markante S-bocht ontstaan. 
Waardoor het kanaal nu veel 
“charme” heeft gekregen.

Het Apeldoorns Kanaal droeg 
in de tweede helft van de 19e 
eeuw fl ink bij aan de econo-
mische ontwikkeling van de 
stad. Langs het kanaal is een 
zone ontstaan met bedrijven 
die voor het transport gebruik 
maakten van het kanaal. Mede 
door de schaalvergroting van de 
Beurtvaart kwam na de Tweede 
Wereldoorlog snel de klad in 
deze functie. In 1973 werd het 
kanaal defi nitief voor scheep vaart 
gesloten.

Het is een goed initiatief om 
het kanaal weer bevaarbaar 
te maken, maar er zijn veel 
obstakels om dit nu te realiseren, 
denk aan de vastliggende bruggen 
en de hoogte van die bruggen, de 
sluizen zijn bijna allemaal weer in 
oude staat gerestaureerd, maar 
daarmee is het kanaal nog niet 
bevaarbaar.

Zou het  een idee zijn om te 
bestuderen of we met een soort 
van “fl uisterboot” het kanaal 
kunnen bevaren en bij de 
vaste bruggen een soort van 
“overstaphalte” te maken, waar 
aan de andere kant dan weer een 
“boot” klaar ligt? 

Het Apeldoorns Kanaal Waarheen met Vliegveld Teuge?
Binnenkort worden de 
gemeenteraden van de 
gemeenten die aandeelhouder 
zijn, bijgepraat over de verdere 
toekomstplannen. Als grootste 
aandeelhouder zal de gemeente 
Apeldoorn naar onze mening ook 
de belangen van de inwoners 
van onze gemeente moeten 
afwegen. Het economisch 
belang van vliegveld Teuge is 
naar onze mening tot nu toe niet 
nadrukkelijk aangetoond, alle 
plannen die er zijn ten spijt. Het 
vliegverkeer kent hoofdzakelijk 
een recreatief karakter, met 
een bescheiden hoeveelheid 
bedrijven die daarvan afhankelijk 
is. Met dit in het achterhoofd zal 
verdere uitbreiding dan ook zeer 
kritisch moeten worden bekeken. 
Meer zakelijk verkeer, ook in de 
nachtelijke uren, is los van het al 
dan niet wenselijk zijn uit milieu 
oogpunt, naar onze mening 
economisch waarschijnlijk 
niet haalbaar. De afstanden in 
Nederland zijn daarvoor te kort, 
en er zijn voldoende vliegvelden 
die voor het zakelijk verkeer

als alternatief kunnen dienen. 
Voor binnenlandse vluchten 
zullen voor- en natransport 
te veel tijd vergen. Voor 
vluchten naar het buitenland is 
bijvoorbeeld Lelystad, Eindhoven 
of een vliegveld net over de 
grens in Duitsland een prima 
alternatief. 

Al met al is vliegveld Teuge een 
onderwerp dat nu al de nodige 
aandacht verdiend, meer dan het 
de afgelopen periode gekregen 
heeft. Dit geldt des te meer als 
het aantal vliegbewegingen 
verder uitgebreid zou moeten 
worden. Wordt vervolgd dus. In 
de tussentijd zijn wij als fractie 
uiteraard altijd benieuwd naar uw 
mening over en uw ervaringen 
met dit onderwerp.

Arjen Tamsma
Raadslid

Ik denk zelf aan b.v. een 
“Verhalenboot”, waarom een 
Verhalen boot? Vertellen is van alle 
tijden, het luisteren en vertellen zijn 
manieren om elkaar te ontmoeten, 
te leren kennen, Zwolle heeft een 
Verhalenboot.  Zie 
www. De Verhalenboot.nl, 
en wat te denken van een 
Pannenkoekenboot!  Misschien 
een droom? Soms worden dromen 
realiteit! Shalom,

Miep van der Zee 
fractievertegenwoordiger

Impressietekening van de plannen met vliegveld TeugeDe verhalenboot van Zwolle 



In het ChristenUnie 
verkiezingsprogramma staat 
(3.4.2)  Bij het opknappen 
van het centrum van de stad 
moet aan voldoende openbare 
toiletten worden gedacht. 

Zonder te stellen dat de gemeente 
verantwoordelijk is voor het 
plasgedrag van bewoners 
en bezoekers vinden wij de 
aanwezigheid van openbare 
toiletten een teken van gastvrijheid 
en beschaving en een zeer 
gewenste voorziening voor een 
toeristische stad als Apeldoorn.

Daarom heb ik namens de 
ChristenUnie naar aanleiding van 
de wat afhoudende formele reactie 
van de gemeente in de Stentor 
op het ontbreken van openbare 
toiletten  actualiteitsvragen 
gesteld aan het College van 
B&W. We dringen er op aan dat 
in het programma van eisen bij 
opknappen van de binnenstad  
functionele en beheersbare 
toiletvoorzieningen worden 
opgenomen, waarbij aanwezigheid 
van een invalidentoilet het 
uitgangspunt vormt. Wethouder 
Spoelstra heeft in zijn reactie 
toegezegd hier aandacht aan te 
besteden.
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Burgemeester de Graaf vond het 
nodig om deze toezegging wat af 
te zwakken en het probleem kleiner 
te maken dan het is. Volgens mij 
rust er een taboe op dit onderwerp. 
Ook het toilet op het NS-station is 
tegenwoordig alleen toegankelijk 
via een mobiel telefoonnummer dat 
na 22 uur niet meer beschikbaar is.
 
Tijdens mijn voorbereiding 
op de vragen bleek dat het 
bestaande gehandicaptentoilet 
bij de fietsenstalling aan de 
Museumpassage (ACEC-gebouw) 
onvindbaar is en de openbare 
twee toiletten in de naastgelegen 
fietsenstalling niet zijn aangegeven. 
Als het goed is wordt daar nu al 
werk van gemaakt.

Openbare toiletten in het centrumTien jaar opvoedsteunpunt
Mijn vraag aan de manager van 
bureau Jeugdzorg of hij aan 
kon geven welke tijdsbesparing 
preventie over het algemeen 
oplevert, kon door diverse 
professionals vanuit de praktijk 
niet beantwoordt worden. Elke 
opvoedingssituatie is uniek en 
sommige problemen escaleren 
heel snel, andere langzaam. Maar 
voorkomen is altijd beter dan 
genezen, en niet alles is in geld en 
tijd uit te drukken. 

Wel bleek het in de loop der 
jaren zinvol de pedagogisch 
medewerkers (MBO-ers) te 
vervangen door w.o. geschoolde 
orthopedagogen, om zo sneller en 
adequater hulp te bieden. Ook het 
schakelmoment (periode tussen 
doorverwijzen) bleek de afgelopen 
jaren een kwetsbaar moment. 
Een goede overdracht door de 
verschillende hulpverleners is 
essentieel om te voorkomen 
dat opvoeders halverwege 
een traject afhaken. Weer 
blijkt samenwerking en goede 
overdracht (niet steeds opnieuw 
je verhaal te moeten vertellen) 
cruciaal. Wethouder Blokhuis geeft 
aan, dat de rijksbezuinigingen 
ook voor dit onderdeel van de 
gemeentebegroting negatieve 
gevolgen zal hebben. Een wel 
heel dwingende reden voor de 
jeugdinstanties om zo efficiënt 
mogelijk (samen) te werken.

Hanna Riezebos
fractievertegenwoordiger

14 oktober jl. bestond het 
Opvoedsteunpunt 10 jaar. 
Dat werd bescheiden maar 
vrolijk gevierd met een aantal 
genodigden, waaronder veel 
leden van de gemeenteraad. 
Ook onze  ChristenUnie 
wethouder Paul Blokhuis, 
verantwoordelijk voor 
jeugdzaken, was aanwezig. 

Het opvoedsteunpunt is een 
laagdrempelige voorziening waar 
ouders op eigen initiatief terecht 
kunnen. Voor de ChristenUnie is 
opvoedingsondersteuning een 
belangrijke voorziening, en dit 
jubileum was dan ook een goede 
aanleiding eens langs te gaan 
en de resultaten en werkwijze te 
beluisteren. Het steunpunt wordt 
bemand door orthopedagogen 
en is overigens ingebed in het 
Centrum voor Jeugd en Gezin, 
d.w.z. er wordt samengewerkt en 
naar elkaar doorverwezen.

Het opvoedsteunpunt biedt 
informatie, steun, advies 
en begeleiding bij vragen 
en spanningen rondom de 
opvoeding, bijvoorbeeld over 
slaapgedrag, niet luisteren, 
druk gedrag, agressief 
gedrag, eetproblemen, 
ruzie tussen kinderen, 
puberproblemen, televisie kijken, 
echtscheidingsperikelen, jaloezie, 
bang zijn etc. Door middel van 
maximaal vijf contacten wordt 
ondersteuning geboden in de 
vorm van gesprekken, observatie, 
huisbezoek en/of prediagnostiek. 
Uitgangspunt bij het opstellen en 
uitvoeren van de begeleidingen 
behandeling is de hulpvraag 
van de ouder(s)/verzorger(s). 
Doel is altijd, het voorkomen dat 
opvoedingsvragen uitgroeien tot 
crisissituaties. 

Arisca Holland, bevlogen 
manager van het CJG, vertelt de 
aanwezigen dat de meeste vragen 
in 2009/2010 gingen over de 
sociaal-emotionele ontwikkeling; 
gedrag vormt een goede tweede 
reden om te bellen.

  
 ChristenUnie Apeldoorn

  Oude Raadhuis  kamer RH 204
  tel. (055)580 12 46    

  Wethouder
  Paul Blokhuis 
  tel. (055)366 25 81
  p.blokhuis@apeldoorn.nl

  Raadsleden
  Roelof Veen (fractievoorzitter)
  tel. (055)542 57 74
  r.veen@apeldoorn.nl

  Jeannet Huizing-Hekert 
  tel. (055)522 12 34
  j.huizing@apeldoorn.nl

  Arjen Tamsma
  tel. (055)576 82 04
  a.tamsma@apeldoorn.nl   

  Overige fractieleden
  Miep van der Zee
  tel. (055)355 72 94
  m.vanderzee@apeldoorn.nl

  Hanna Riezebos
  (055)5410531  
  h.riezebos@apeldoorn.nl

  Alex van Wijhe
  a.vanwijhe@apeldoorn.nl

  Fractie-assistent
  Hanna Riezebos, zie boven

Tijdens winkelopeningstijden 
valt het nog mee qua sanitaire 
mogelijkheden, vanwege de 
voorzieningen in de Oranjerie en 
-voor degenen die dat weten- in 
de HEMA en de V&D. Kijkend 
naar de gemeentefinanciën en 
de kerntakendiscussie begrijpt de 
ChristenUnie dat de gemeente 
niet gezien moet worden 
als enige verantwoordelijke. 
Uit mijn gesprekken blijkt 
dat dit besef ook bestaat bij 
binnenstadondernemers. Zij 
hebben nu extra reinigingskosten 
vanwege wildplassen. We blijven 
het onderwerp kritisch volgen.

Jeannet Huizing
raadslid

Het openbaar herentoilet aan de Paslaan verdwijnt uit het zicht door te 
overdag te verzinken in de bodem.  



Nederland telt anderhalf 
miljoen laaggeletterden. 
Het arbeidsperspectief van 
deze groep staat onder druk. 
Bedrijven hebben geen 
interesse in ze. Dat is één van de 
conclusies van het onderzoek 
Laaggeletterd in het werk. TNO 
voerde het uit in opdracht van 
de Stichting Lezen & Schrijven. 
Erkenning voor het probleem in 
plaats van ontkenning is zeer 
gewenst.
In Nederland vieren we jaarlijks 
op 8 september de Dag van de 
Alfabetisering. Deze dag is voor 
veel mensen belangrijk omdat 
laaggeletterdheid in de gehele 
Nederlandse samenleving voor 
komt.

Kunt u zo snel niemand 
bedenken in uw omgeving 
die laaggeletterd is? Dat kan 
kloppen; laaggeletterden zijn 
vaak moeilijk zichtbaar. Ze doen 
namelijk veel moeite om niet op 
te vallen in het dagelijks leven 
en in het arbeidsproces. Er 
rust immers een groot taboe op 
het niet goed kunnen lezen en 
schrijven terwijl je als burger en 
werknemer steeds meer tekstuele 
informatie moet verwerken. Het 
risico van niets doen is echter 
groot; laaggeletterden kunnen 
hun aansluiting verliezen met de 
maatschappij. Op de Dag van de 
Alfabetisering staat de aanpak van 
laaggeletterdheid centraal.

In het regeerakkoord dat de 
VVD en CDA vorige week 
presenteerden, is opgenomen 
dat  er  een actieplan tegen 
laaggeletterdheid komt. 
Een actieplan biedt goede 
mogelijkheden om op 
vernieuwende en ambitieuze 
wijze alle bestaande initiatieven 
te bundelen en de samenleving 
te betrekken bij de aanpak. 
Gemeenten blijven hierin een zeer 
belangrijke rol spelen. 

In 2007 sloten werkgevers- 
en werknemersorganisaties 
gezamenlijk met de overheid 
het convenant Structurele 
aanpak laaggeletterdheid in de 
samenleving en het bedrijfsleven 
2007 - 2015. De partijen spraken 
af dat het aantal laaggeletterden 
in 2015 met 60 procent zou 
zijn verminderd en dat er vanaf 
2011 geen kind de basisschool 
verlaat met onvoldoende 
basisvaardigheden lezen, schrijven 
en rekenen

De krapte op de arbeidsmarkt die 
in de toekomst dreigt, in combinatie 
met de toegenomen economische 
dynamiek, vraagt om mobiliteit en 
weerbaarheid van mensen op de 
arbeidsmarkt, zo staat er letterlijk 
in het regeerakkoord. Het kabinet 
streeft naar een sociaal akkoord 
met werkgevers en werknemers 
over maatregelen die nodig zijn 
om uit de crisis te komen. Van de 
werklozen is 18% laaggeletterd, 
van de AOW’ers 25% en van de 
ouderen tussen de 56 en 65 jaar 
23%. Hun positie wordt er de 
komende jaren niet beter op.

Gezien de betrokkenheid van 
werkgevers- en werknemers bij de 
aanpak van laaggeletterdheid kan 
het niet anders dan dat het sociaal 
akkoord ook aandacht besteedt aan 
de aanpak van laaggeletterdheid. 
Anderhalf miljoen volwassen 
laaggeletterden staan langs de 
zijlijn omdat zij door hun beperkte 
lees- en schrijfvaardigheden 
niet aan werk komen of hun 
baan hebben verloren. Zij zijn 
niet genoeg flexibel en minder 
weerbaar. Ook hen hebben we 
nodig om uit de crisis te komen. 
Om dit te realiseren is een brede 
aanpak nodig waarbij partijen zoals 
het UWV WERKbedrijf, gemeenten, 
Rijksoverheid, maatschappelijke 
organisaties en bedrijven nauw 
samen werken en passende 
scholing aanbieden. De verplichte 
aandacht voor scholing in nieuwe 
CAO’s, zoals in het regeerakkoord 
staat aangegeven, biedt hiervoor 
een uitstekend aanknopingspunt. 

Als gemeente hebben wij een 
belangrijke taak in het aanpakken 
van laaggeletterdheid. Inwoners 
worden meestal schriftelijk 
geïnformeerd. Dit is een probleem 
voor laaggeletterden. Maar ook 
het invullen van formulieren of 
het lezen van gemeentelijke 
procedures kost laaggeletterden 
vaak veel moeite. Daarnaast heeft 
laaggeletterdheid nog talloze 
andere gevolgen. Laaggeletterden 
hebben bijvoorbeeld een 
grotere kans op werkloosheid. 
En kinderen die opgroeien in 
een taalarme omgeving lopen 
gemiddeld een groter risico om een 
taalachterstand op te lopen. Het is 
dus van belang laaggeletterdheid 
onder de inwoners binnen 
gemeenten terug te dringen.

Ook bedrijven hebben te maken 
met laaggeletterdheid: gemiddeld 
1 op de 15 werknemers heeft 
onvoldoende basisvaardigheden. 
Voor deze groep wordt het steeds 
moeilijker om volwaardig mee te 
blijven doen aan het arbeidsproces. 
Dat kan ten koste gaan van 
productiviteit, dienstverlening, 
samenwerking en veiligheid

Gemeente Apeldoorn  en ROC 
Aventus hebben in 2009 in 
samenwerking getracht aandacht 
te vragen voor de problematiek. Er 
zijn in dat jaar een aantal mooie 
initiatieven gestart. Gemeente 
Apeldoorn zou daarom voorop 
moeten lopen om in deze 
doelgroep te investeren, ondanks 
de bezuinigingen,

Ongeveer 70% van de 
bijstandsgerechtenden heeft 
moeite met lezen en schrijven. 
Kosten kunnen bespaard 
worden door te investeren in 
laaggelettererdheid en dat 
geletterdheid bijdraagt aan de 
kwaliteit van leven! Shalom,

Miep van der Zee 
fractievertegenwoordiger

      ChristenUnie Apeldoorn  pag. 4

  
   Bestuur ChristenUnie Apeldoorn

    voorzitter:  Sjaak Bos  
                tel.  055 356 03 12 
           email:  bosjes@chello.nl 
 
    secretaris:  Thea Buurman
            Nieuwe Voorweg 5 

         7364 AD Lieren  055 - 506 28 60

           penn. : Otto Ronner 
         Balustrade 21 7325 GP 
         Apeldoorn 055 - 360 40 99      
 
    overigen:   Mieke van Arkel
                       tel. 055 360 40 49
        email: mieke.van.arkel@planet.nl

                       Bart den Dekker
        tel. 055 534 63 31
        email: bartencorrie@filternet.nl

        Fredy Meel
        tel. 055 3602806

         Jonathan van Tongeren                     
 Kleine Overstraat 49, 7411 JJ Deventer 
            email: jonathantvt@hotmail.com 
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Woensdagavond 17 november nodigt de fractie van de 
ChristenUnie Apeldoorn u uit voor een thema-avond over het 
beleid van de gemeente Apeldoorn ten aanzien van bomen.
 
Om het bomenbestand van onze stad gezond te houden is veel 
kennis en ervaring nodig, en worden steeds nieuwe methoden 
toegepast. Een voorbeeld zijn de zgn. boombunkers waar de 
vliegdennen op het stationsplein in zijn geplaatst. Apeldoorn weet 
internationaal de interesse van ecologen te wekken met haar 
vernieuwende bomenbeleid.

Voor deze avond hebben wij de volgende sprekers bereid gevonden 
te komen spreken:

 • Boomspecialist Anton Dekker en 
  • Strategisch adviseur openbare ruimte Henk Kuijpers 

beiden werkzaam bij gemeente Apeldoorn. U krijgt volop de 
gelegenheid tot het stellen van (belangstellende, kritische, ...) vragen.

Inloop vanaf 19.00 uur (kofiie en thee), aanvang 19.30 uur, na afloop 
borrel+, sluiting 21.30 uur.

Locatie: De St@art, de prachtige nieuwbouwlocatie van het 
Natuurhuis nabij de Apenheul; deze avond biedt u een unieke kans 
om dit fantastische gebouw van architect RAU eens te bezichtigen! 

Opgave:
Thea Buurman-Sonneveld
Secretaris Bestuur ChristenUnie Apeldoorn
Nieuwe Voorweg 5
7364 AD Lieren
Tel.; 055-5062860
e-mail: tbuurman@xs4all.nl
Organisatie: Miep van der Zee en Hanna Riezebos

Laaggeletterden raken verder achterop
Uitnodiging

Route:

Fiets:Rijd naar de dienstingang 
van Apenheul/het Natuurhuis 
aan de J.C. Wilslaan 29. Deze 
is, vanaf Apeldoorn gezien, net 
voorbij het bord ‘einde bebouwde 
kom’ aan uw linkerhand. Via 
de intercom bij het hek kunt 
u aangeven dat u voor het 
Natuurhuis komt. Uw fiets kunt 
u na het hek, direct links in de 
stalling zetten. 

Auto: Mocht u met de auto 
komen dan kunt u deze op 
de bezoekersparkeerplaats 
parkeren. U loopt schuin omhoog 
(langs het gebouw op) en gaat 
links over het ‘bruggetje’ de 
St@art in. Binnengekomen volgt 
u het bordje ‘Welkom in het 
Natuurhuis’.


