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 Vertrouwen en afscheid

    

Interview door Hanna Riezebos 
met  Arjen Tamsma

De rubriek Interview heeft 
inmiddels een vaste plek op de 
achterkant van dit fractienieuws 
verworven. Deze keer ben ik 
op bezoek bij Arjen Tamsma, 
fractievertegenwoordiger sinds 
2006. In zijn gezellige woning 
aan de Korteweg wordt ik hartelijk 
welkom geheten. In dit huis met 
mansardedak woonde  eerder een 
voormalig raadslid van Leefbaar 
Apeldoorn…

Kredieten en treinen
Arjen werkt in het dagelijks leven 
als kredietbeoordelaar bij de 
Rabobank in Woudenberg. Ik neem 
de gelegenheid te baat en laat me 
eerst bijpraten over de kredietcrisis 
door een deskundige. Daarna 
maken we een praatje over Arjens 
hobby: (stoom)treinen. Helaas 
kom ik er snel achter dat VSM 
Apeldoorn zich er onterecht  op laat 
voorstaan de langste lijn te hebben. 
De lijn van de STAR, Veendam 
– Stadskanaal- Musselkanaal waar 
Arjen zich  sinds 1995 regelmatig 
op de trein slingert, is 26 kilometer. 
Apeldoorn – Dieren is “slechts” 
25 kilometer! Het behouden van 
dit prachtig stuk historie (“zonder 
onze stichting was het allang een 
fi etspad geworden”) doet Arjen 
in de wisselende gedaante als 
hoofdconducteur, rangeerder, maar 
de laatste jaren vooral als stoker. 

Groningen
Deze snelle vrijetijdsbesteding 
weerhoudt Arjen er niet van 
op maandagavond twee uur 
lang op de stoelen van de 
fractiekamer te zitten. Al in het 
hoge noorden maakte hij kennis 
met de ChristenUnie als lid van 
de steunfractie van de provincie 
Groningen (toen nog lijstverbinding 
SGP/RPF) en adviseerde daar 
over, onder andere, het ligthtrail 
project. Hij stond al op de lijst 
voor de gemeenteraadsverkie
zingen van de stad Groningen 

in 2002 toen hij verhuisde naar 
Renswoude,waar hij zich weer 
aanmeldde als actief lid (“ik heb 
daar nog wat posters geplakt”). Al 
snel trok hij door naar Apeldoorn 
waar hij op een ledenvergadering 
van de ChristenUnie door Joop 
Roest bij zijn eerste binnenkomst 
werd gevraagd even in de 
kascommissie plaats te nemen… 
Na een nadere kennismaking 
maakte de fractie graag van 
zijn ervaring en kennis gebruik 
als lid van het campagneteam. 
Omdat hij ook op de lijst kwam 
is hij na de verkiezingen van 
2006  fractievertegenwoordiger 
geworden. Een functie die in 
andere plaatsen ook wel als 
steunfractielid wordt omschreven. 

Arjen Tamsma

Landbouwontwikkeling
Een onderwerp dat hem boeit is de 
besluitvorming rond het Landbouw 
Ontwikkelingsgebied (L.O.G). Dit 
provinciebesluit moet binnenkort 
door de gemeente Apeldoorn 
worden uitgewerkt en  uitgevoerd; 
L.O.G.’s zijn geïsoleerde gebieden 
waar ruimte is voor de ontwikkeling 
van de (intensieve) landbouw. 
Deze ontwikkeling is met name 
nodig voor agrariërs die elders 
uit Gelderland moeten vertrekken 
i.v.m. natuurontwikkeling. 
Het is een onderdeel van het 
Reconstructieplan Gelderse Vallei. 
Het valt Arjen op dat er vanuit onze 
leden weinig reactie op de plannen 
is. Blijkbaar hebben weinig mensen 
in onze gemeente er direct mee te 
maken. 

Grondprijzen 
In de uitvoering van het plan 
blijkt met name de concurrentie 
om de grond op de geplande 

locatie een heikel punt. De al 
aanwezige boeren in het gebied 
blijken nog volop in bedrijf en niet 
van plan grond te verkopen. De 
ontwikkeling van een LOG leidt 
voor hen tot hogere grondprijzen, 
met alle nadelen van dien voor 
hun bedrijfsontwikkeling. Arjen 
heeft daar begrip voor, en wil in 
de uitvoering van de plannen alert 
zijn op de leefbaarheid van het 
platteland, ook in de toekomst. Dat 
kan door hoge eisen te stellen aan 
de kwaliteit van de bebouwing, de 
omvang er van en het omringende 
groen, en door de geurnormen niet 
aan te passen. 

Infrastructuur
De infrastructuur moet ook 
veilig zijn; aparte fi etspaden zijn 
wenselijk. Er wordt immers niet 
alleen  gewerkt maar ook gewoond 
op het platteland! Een familiebedrijf 
heeft de voorkeur; dat is  ook het 
landelijke  ChristenUnie standpunt 
. Hij pleit voor een betere defi nitie 
van de term megabedrijf om 
de discussie te verhelderen. 
Subjectieve beleving ligt op de loer, 
en de media gaat daar mee op de 
loop. Het onderwerp is al lastig 
genoeg omdat er moet worden 
afgewogen tussen het algemene 
belang en het ondernemersbelang.
Binnenkort zal Apeldoorn hier 
defi nitieve besluiten over nemen. 
Reacties op het onderwerp zijn 
welkom bij Arjen (a.tamsma@apel
doorn.nl). 

Op de terugweg fi ets ik 
langs Wentink Modelbouw 
(gespecialiseerd in modeltreinen) 
aan de Loseweg; er is alle reden 
voor Arjen om zich inmiddels 
helemaal thuis te voelen in 
Apeldoorn.

Hanna Riezebos

 Interview met fractielid Arjen Tamsma  

Terwijl ik dit stukje schrijf, 
is het twee dagen na 
dankdag.. In de preek 

werd de vraag gesteld of er 
nu niet meer reden is voor 
biddag dan voor dankdag. 
Het antwoord was uiteindelijk: 
Nee, want danken vooraf 
toont geloof. Los van de vraag 
hoe de kredietcrisis ons zal 
raken mogen we leven en 
werken in de zekerheid van 
Gods vaderzorg. Uiteindelijk 
vertrouwen we toch niet op 
geld: banksaldi, aandelen of 
onroerend goed?

Begroting enzo
Als fractie hebben we weer 

een drukke tijd achter de rug. 
De begroting is behandeld. Na 
de laatste stemmingen kan het 
college volgend jaar weer verder: 
het geld is dan beschikbaar 
gesteld. Omdat het grootste deel 
van de politieke besluiten al bij de 
voorjaarsnota is genomen, was de 
behandeling nu minder intensief 
dan anders. Toch blijft er altijd 
nog genoeg te bespreken over. 
Daarnaast vragen allerlei andere 
onderwerpen onze aandacht. Van 
een rekenkamerrapport over de 
eigen onderzoeken van het College 
van B&W tot een nota hoogbouw, 
van een brief over de kredietcrisis 
tot een invulling van een deel van 
de Kanaalzone. 

Samenstelling fractie
Op dit moment moeten we 
helaas   afscheid nemen  van 
Margaretha  van Faassen. Het 
laatste jaar heeft ze feitelijk niet 

meer meegedaan in de 
fractie, eerst vanwege 
zwangerschap 

en bevalling, later vanwege de 
naderende verhuizing. Jammer 
dat je weggaat, maar heel erg 
bedankt voor je bijdrage aan het 
werk in de fractie. Het ontbreken 
van Margaretha betekent dat we 
met één persoon minder het werk 
moeten doen. Meestal lukt dat 
wel, maar een enkele keer kom je 
klem te zitten. Aan de opvolging 
wordt gewerkt, maar dat valt niet 
mee. Graag willen we iedereen 
die de laatste keer op de lijst voor 
de ChristenUnie stond vragen nog 
eens goed te overwegen of hier 
misschien een taak ligt. 

Winkelopenstelling
In dit nummer van Fractienieuws 
had ik over de winkelopenstelling 
een artikel willen schrijven. Ik doe 
dat nu niet, want  de zaak loopt nog. 
Er wordt nog steeds gewerkt aan 
een voorstel om die openstelling 
terug te dringen. Een ding is mij 
wel opgevallen. Toen bekend werd 
dat vijf fracties bezig zijn met een 
voorstel om de supermarkten op 

Roelof Veen
zondag weer te sluiten, kwamen 
er ruim 8.000 handtekeningen van 
voorstanders van openstelling. 
Toen heb ik de inbreng van de 
tegenstanders gemist. Ik ben er 
niet voor dat een fractie dat zelf 
gaat organiseren, maar onze leden 
hadden, samen met anderen, dat 
gerust kunnen doen.

Amerika
Amerika heeft een nieuwe 
president gekozen. Obama krijgt 
een loodzware taak. Zonder 
bijzondere omstandigheden is het 
presidentschap van de VS al zwaar 
genoeg, maar hij erft twee oorlogen
en een kredietcrisis. Daarnaast 
zijn de verwachtingen zo hoog, dat 
teleurstellingen bijna onvermijdelijk 
zijn. Moge God hem in zijn werk 
zegenen.

Roelof Veen

De fractie wenst u een gezegend kerstfeest en een voorspoedig 2009! 
Op de foto (achter, links): Andries van de Woestijne, Arjen Tamsma, 
Roelof Veen; (voor, links): Hanna Riezebos-van der Veen, Miep van 
der Zee, Jeannet Huizing-Hekert.
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Centrum Jeugd en gezin in Apeldoorn

Het is zover: de deuren 
van het eerste Centrum 
voor Jeugd en Gezin 

in Apeldoorn zijn open! Sinds 
30 september staat het eerste 
Centrum voor Jeugd en Gezin 
(kortweg CJG) in Apeldoorn in 
stadsdeel Noord-West en het 
heeft onderdak gevonden in het 
voormalige JOED-pand aan de 
Asselsestraat 280. Minister André 
Rouvoet komt het centrum op 24 
november persoonlijk openen. 
In Apeldoorn is door de gemeente 
en de kernpartners hard gewerkt 
om dit eerste centrum te openen. 

Opening Blokhuis
Wethouder Paul Blokhuis heeft 
tijdens een ontbijtbijeenkomst voor 
de medewerkers van het CJG 
op 30 september j.l. het startsein 
gegeven door het welkomstbord 
met logo te onthullen. ,,De 
minister wil dat alle gemeenten 
rond 2011 zo’n centrum hebben,’’ 
zegt Apeldoorns wethouder 
Paul Blokhuis. ,,Maar tegen die 
tijd of iets later hopen wij hier 
in Apeldoorn al vier centra te 
hebben.’’ In een CJG werken alle 
instanties die zich met jongeren 
en jonge gezinnen bemoeien, 
met elkaar samen in plaats van 
langs elkaar heen. Het CJG 
aan de Asselsestraat richt zich 
op Apeldoorn-West, het gebied 
grofweg tussen de Wilhelmina 
Druckerstraat en daar waar wijken 
als Berg en Bos en Orden in de 
Veluwse bossen overgaan. Bij 
dat ene centrum blijft het niet. 
Ook andere delen van de stad 
worden binnen enkele jaren 
gecoverd door zo’n voorziening. 
Die moeten verrijzen in Zuid (in het 
in aanbouw zijnde welzijnscentrum 
DokZuid), Anklaar, Zevenhuizen 
en Zuidbroek (waarschijnlijk in het 
nieuw te bouwen medisch centrum 
Anklaar) en De Maten (in De 
Eglantier). De Apeldoornse dorpen 
en die van Epe krijgen mogelijk 
een mobiel CJG.

Nodig
Apeldoorns wethouder van 
welzijn, Paul Blokhuis, kent de 
problematiek op zijn duimpje. ,,Om 
de zaken goed aan te pakken, is 
het belangrijk dat alle instanties in 
het Centrum voor Jeugd en Gezin 
samenwerken, want de problemen 
zijn vaak heel ingewikkeld,’’ weet 
hij. Is het nou echt zoveel erger 
gesteld met de jeugd dan een 
aantal jaren geleden of komt het 
omdat ‘gezinsminister’ Rouvoet de 
kwestie hoog op de agenda heeft 
gezet? 

Blokhuis gelooft beide. ,,Er is een 
taboe doorbroken. Een kwart van 
de jonge gezinnen geeft aan hulp 
bij de opvoeding nodig te hebben. 
Dat is nogal wat.’’

Werkwijze CJG  
Het CJG geeft antwoord op 
alle vragen over opgroeien en 
opvoeden. Iedereen met vragen 
over eten en groei, verlegenheid of 
agressie, drugs of drukke kinderen, 
seksualiteit of zwangerschap, over 
echtscheiding of puberteit kan bij 
het CJG binnenlopen.
Het CJG is er voor:

o Kinderen
o jongeren tot 23 jaar
o ouders en verzorgers, 

maar ook voor 
toekomstige ouders

o alle mensen die werken 
met kinderen, met 
jongeren of met ouders en 
verzorgers.

Bereikbaarheid 
Bij binnenkomst in het CJG is er 
een medewerker die direct vragen 
kan beantwoorden en advies of 
handige tips kan geven. Ook kan 
deze medewerker een gesprek 
met een deskundige regelen. Bij 
het CJG kunt u altijd binnen lopen, 
niet alleen voor een kopje koffi e 
maar ook voor een vraag of om 
informatie-materiaal in te zien en 
mee te nemen. 
Het CJG is telefonisch bereikbaar 
tijdens openingstijden van 
maandag tot en met vrijdag van 
08:15 tot 17:00 uur. De CJG-
website www.cjgapeldoorn.nl biedt 
de mogelijkheid om via de e-mail 
een antwoord te krijgen.

Dit artikel incl. illustraties is met 
toestemming samengesteld vanaf de 
websites van de ChristenUnie en CJG 
door: 

Hanna Riezebos

Bewegingen rond het stadion AGOVV
ambtenaren zich met de plaats voor 
een nieuw stadion wel intensief 
bezighouden. Zoals u allen in 
de Stentor en op onze website 
hebt kunnen lezen, is net voor de 
zomervakantie een groots plan 
door de raad afgeschoten. Reden: 
volstrekt irreëel. Allerlei functies die 
veel publiek zouden moeten trekken 
(winkels, casino) zouden het 
stadion betaalbaar moeten maken. 
Daarmee wilde de meerderheid 
(waaronder ook de ChristenUnie) 
niet instemmen. Wij accepteren 
een stadion. Dat hebben we bij 
de Collegeonderhandelingen 
beloofd. Daaraan mag iedereen 
ons houden. Wij zullen niet elk plan 
accepteren en zeker geen casino 
als fi nanciering voor een stadion.

Stedendriehoek
Intussen bekijkt de KNVB 
(de landelijke vereniging van 
voetbalclubs) of er niet te veel clubs 
zijn. Een van de opties waarnaar 

wordt gekeken is een fusie Go 
Ahead Eagles (Deventer ) met 
AGOVV. Uiteraard roepen de clubs 
dat dat niet kan. Omdat de Stentor 
meldde dat ook met het College in 
Apeldoorn werd gesproken, heeft 
onze fractie daarover mondelinge 
vragen gesteld. De kern van de 
antwoorden was, dat er zeker 
gesproken wordt, maar dat de 
gemeente geen beslissingen voor 
de club kan nemen. Op zich zien 
wij wel wat in samenwerking: 
dat betekent dat betaald voetbal 
van Berg en Bos kan verdwijnen. 
Kortom: er blijft beweging, maar er 
verandert maar weinig.

Wordt vast vervolgd.

Roelof Veen

Voor velen is betaald voetbal 
een gegeven, ook in 
Apeldoorn. Er zijn mensen 

die dat een erg goede zaak 
vinden. Vanuit de ChristenUnie 
zijn wij nooit een voorstander van 
betaald voetbal geweest. Het gaat 
hier om een bedrijfstak met soms 
vervelende bijwerkingen. Kortom: 
zo mogelijk niet aan beginnen. 
Het feit blijft dat uiteindelijk niet 
de gemeente beslist over het 
ontstaan van betaald voetbal, 
maar de club. De gemeente 
Apeldoorn heeft gezegd dat wij 
niet gaan over betaald voetbal, 
maar dat we het ook niet gaan 
betalen. 

Stadion
Waar de gemeente we mee te 
maken heeft, is een eventueel 
nieuw stadion. De gemeente 
gaat dat niet betalen, maar heeft 
wel de taak de ruimte goed te 
verdelen. Vandaar dat College en 

Op 11-09-2008 hoorde 
de raad bezwaren van 
burgers naar aanleiding 

van het ter inzage gelegde 
ontwerp bestemmingsplan en het 
vrijstellingsvoornemen voor bouw 
van 30 woningen in het zuidelijk 
deel van het Zuiderpark (vlakbij 
DOK Zuid). Twee insprekers 
en de wijkraad ageerden tegen 
bouw binnen de milieuzonering 
van de bovengrondse 
hoogspanningsleidingen. Een erg 
technisch onderwerp met een boel 
emoties daaromheen.

Zoneringen
In het ontwerp bestemmingsplan 
van mei 2008 wordt melding 
gemaakt van twee zoneringen: 
-de feitelijke contour van 28 meter, 
uitgaande van jaargemiddelde 
stroomsterkte; deze hanteert de 
gemeente;
-en de contour gebaseerd op  
50% van de maximale 

Hoogspanningsleidingen
stroomsterkte die door de huidige 
leidingen geleid kan worden en 
waarbij de geadviseerde afstand tot 
de bebouwing uitkomt op 74m. 

Ondergronds
Deze laatste afstand is volgens 
recent gewijzigde richtlijnen van 
VROM. Formeel is dit van na de 
bouwplannen en dus niet van 
toepassing zegt de wethouder.
Onze gemeente zegt de 
intentie te hebben om de 
hoogspanningsleidingen 
ondergronds te brengen. Voor 
het bestaande plan wordt 
uitgegaan van de oude normen 
om een drietal redenen: 1/ het 
voornemen hoogspanningsleidingen 
ondergronds te brengen is concreet. 
2/gewenste bebouwing valt 
buiten de feitelijke magneetzone. 
3/ Continuon heeft 21-12-2007 
aangegeven dat de komende 
vijf jaar de feitelijke contour 
gehandhaafd blijft dat wil zeggen 

dat de hoeveelheid stroom door 
de leidingen onder de door de 
gemeente gehanteerde grens ligt. 

Gezondheid
De kreet ‘eerst de kabels 
onder de grond’ spreekt de 
ChristenUnie aan. Het is niet 
verstandig de bouwplannen uit 
te voeren zonder dat het tijdspad 
over het ondergronds brengen 
van de hoogspanningskabels 
bekend is. Ter geruststelling 
van betrokken bewoners: Het 
is nog steeds niet eenduidig 
bewezen dat er invloed is van de 
laagfrequente, elektromagnetische 
velden op gezondheid; zie site 
Gezondheidsraad www.gr.nl en 
Medisch Contact 3 oktober 2008 
‘De speld in de hooiberg’ http:
//medischcontact.artsennet.nl/
content/dossiers/292398773/
409366515/AMGATE_6059_138_
TICH_R219091571257011/ .

Jeannet Huizing-Hekert
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Het Apeldoornse centrum 
is in beweging. Bij het 
Stationsplein is nieuwbouw 

verrezen, maar er staan ook 
plinten leeg in het zuidelijke 
deel van de Hoofdstraat. Er 
zijn plannen voor nieuwbouw 
op het terrein tussen Kanaal, 
Deventerstraat, Stationstraat en 
het spoor. 

Hoofdstraat
Hoofdstraat-zuid ofwel de van 
Berlo-lokatie is grotendeels 
in handen van de Elizen 
bouwgroep en moet ook worden 
ontwikkeld. Wat betekent dat 
voor het noordelijke deel van de 
Hoofdstraat bij het Caterplein en 
voor het Marktplein? 
Er is een raadswerkgroep 
opgericht voor aanpakken van 
het Marktplein op verzoek van 
de PvdA. Dit is een commissie 
met vertegenwoordiging uit 
alle raadspartijen. Wij als 
volksvertegenwoordigers worden 
samen met de centrumbewoners 
en de centrumondernemers door 
de ambtenaren van de dienst 

Ruimtelijke Ontwikkeling en de 
projectontwikkelaars betrokken bij 
de plannen. 

Ideeen
Als vertegenwoordigster van de 
ChristenUnie wil ik heel graag 
gevoed worden met ideeën 
vanuit onze achterban over ons 
Apeldoorner centrum. 

Jeannet Huizing-Hekert

Wat vindt u van de bereikbaarheid? 
Wat vindt u van parkeren in het 
centrum? Wat van de markten op 
maandagen en zaterdagen? Wat 
zou u graag anders zien? Wat moet 
blijven? Met welke uitstraling? 

Ontwikkeling Centrum Apeldoorn:
een oproep

Zoals u in de pers heeft 
gelezen wordt er 
onder auspiciën van 

de SAM stevig gewerkt om 
de Kwartjesfontein weer te 
herplaatsen.
De kwartjesfontein is door 
inzameling van kwartjes onder 
de Apeldoornse bevolking mede 
gerealiseerd en in 1932 door 
Prinses Juliana, op de verjaardag 
van haar moeder, onthuld.
Herplaatsing van de fontein (de 
fontein staat nu op de kwekerij 
bij Marialust te niksen) zou 
moeten plaatsvinden in de vijver 
tegenover Marialust.

Spaarpotten
Tijdens de Triënnale zijn er 
zo’n 40 spaarpotten geplaatst 
in Particuliere Tuinen en ook in 
de Nettenfabriek was er een te 
vinden en de Coda/Museum.
De opbrengst was ongeveer 900 
euro. Een mooi begin.

Binnenkort worden de 
spaarpotten, voorzien van een 
nieuw affi che, op een 

aantal drukbezochte locaties in 
Apeldoorn opnieuw geplaatst.
Er is een actieve werkgroep die 
dit alles mogelijk maakt. De leden 
zijn: 

o Harro Frieling,voorzitter 
Stichting Apeldoornse 
monumenten (SAM) 

o Dolf Sijbesma, Voorzitter 
Wijkraad De Parken

o Jan Cobelens, Stichting 
Apeldoornse Monumenten 
(SAM), projectcoördinator 
“kwartjesfontein”

o Jeroen Pol, journalist, 
Stentor

o Miep van der Zee, Stichting 
Apeldoornse Monumenten 
en Raadslid.

Vanuit de gemeente wordt de 
werkgroep geadviseerd door de 
heer Piet Stoop van de Dienst 
Middelen Mobiliteit en Openbare 
ruimte. Momenteel zijn we aan 
het inventariseren naar de kosten 
van herstel van de fontein, 
aanleg van leidingen – pomp 
elektra, fundering in de vijver, 
het leegpompen van de vijver en 
andere randvoorwaarden.
We kunnen melden dat er ver 
gevorderde afspraken zijn met 

sponsors.

Julianajaar
Het streven is om de 
Kwartjesfontein in het Julianajaar 
(13-17 mei 2009) te plaatsen.
De werkgroep wordt ondersteund 
door een comité van 
aanbeveling: Harm Bruin Slot 
(oud-burgemeester; voorzitter),
Xylander Kroon (directeur De 
Stentor), Philip Salm (directeur 
Triënnale), Michiel Brouwers 
(directeur Amazing, Marialust)
Miep van der Zee (o.a. 
gemeenteraadslid, SAM; op 
persoonlijke titel).

De herplaatsing is een 
burgerinitiatief en er is een 
rekeningnummer, mocht u willen 
bijdragen in de herplaatsing van 
de Kwartjesfontein dan kunt u 
contact met ondergetekende 
opnemen.

Miep van der Zee
www.apeldoornsemonumenten.nl

Kwartjesfontein: een burgerinititatief

      Raadsleden mee naar uitvaart

Zutphensestraat afgesloten

De Zutphensestraat zal 
gedurende de aanleg 
van een tunnel onder 

het spoor om technische 
redenen worden afgesloten. 
Alternatieve rijroutes zijn dan via 
de ringweg langs de Maten of 
-korter- via de Deventerstraat. 
Er is ter plaatse letterlijk geen 
ruimte om het verkeer langs de 
werkzaamheden te leiden. De 
afsluiting duurt anderhalf jaar als 
de bouw onvertraagd kan worden 
uitgevoerd en start in 2009. 
De besluitvorming over 
ondertunneling van de 
spoorwegovergang van de 
Zutphensestraat is in september 
afgerond. De ChristenUnie was 
altijd voorstander van deze 

plannen vanwege de veiligheid 
en ook voor de doorstroming. 
Sommige aanwonenden vrezen 
dat er na aanleg van een tunnel 
nooit een geschikt moment zal 
zijn om vanaf hun oprit met een 
auto de Zutphensestraat op te 
rijden. Door afstemming van de 
stoplichten moet dit opgevangen 
gaan worden. 
Wordt de straat drukker? 
Waarschijnlijk wel, maar dan 
vanwege de extra woningbouw 
in het Centrum aan het Kanaal 
en in Welgelegen en door de 
centrumontsluiting via de Quarles 
van Uffordlaan. De tunnel zal 
aan de drukte niet rechtstreeks 
bijdragen, maar wel aan de 
doorstroming.             Jeannet H.

     
Bestuur ChristenUnie Apeldoorn

    voorzitter:  Sjaak (J.W.) Bos  
                tel.  (055) 356 03 12 
           email:  bosjes@chello.nl 
 
    secretaris: Thea Buurman
        Nieuwe Voorweg 5 
        7364 AD Lieren  055 - 506 28 60
        email: tbuurman@xs4all.nl

           penn. : O.E.A 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 (B.J.). den Dekker
        tel. (055)534 63 31
        email: bartencorrie@fi lternet.nl

        Fredy Meel
        tel. (055) 3602806
                      email: meel.buist@gmail.com
   
 PerspectieF: Jonathan (J.T.) van Tongeren  
        Aquamarijnlaan 329,  
        9743 PH  Groningen     
        email: jonathanvt@hotmail.com 
    

Mail, schrijf of bel!
Juist omdat het niet duidelijk gaat 
om principiële keuzes zou ik erg 
graag weten wat binnen onze 
achterban leeft over ons stadshart. 
Mail, schrijf of bel! Volgende 
bijeenkomst is woensdagavond 19 
november, getiteld ‘Dromen over 
Apeldoorn’, een bijeenkomst voor 
de raad met de projectwerkgroep 
Binnenstad. Ik wil, met uw hulp, 
wel graag met de benen op de 
grond blijven. Groet, u grond blijven. Groet, u Jeannet Huizing-Hekertu Jeannet Huizing-Hekertu Jeannet Huizing-Hekert

grond blijven. Groet, grond blijven. Groet, 

Nieuwe taak
Een groep raadsleden heeft sinds 
kort een “nieuwe” functie.
Waaruit bestaat deze “nieuwe” 
functie? Deze leden zullen om 
beurten namens de gemeente 
Apeldoorn aanwezig te zijn bij 
uitvaarten die in het kader van de 
Wet op de Lijkbezorging (WOL) 
plaatsvinden. Deze wet regelt dat, 
als niemand initiatief neemt tot 
begrafenis of crematie van een 
overledene, de burgemeester 
verantwoordelijk wordt voor de 
uitvaart. 

Kosten uitvaart
Indien de overledene in een tehuis 
of stichting zit, wordt er veel door 
de betreffende instelling geregeld. 
Maar vaak komt het voor dat de 
overledene toch een 
(huur) woning of kamer had. De 

gaat op zoek naar eventuele 
administratieve bescheiden om 
er achter te komen of er nog 
familie of vrienden zijn. Die 
worden zo goed en kwaad als 
dat gaat geïnformeerd. Als deze 
de uitvaart niet kunnen of willen 
betalen wordt het een WOL 
uitvaart. Er wordt natuurlijk wel 
gekeken of er nog zaken van 
waarde zijn om de kosten te 
bestrijden. De dienst (stadsbank) 
heeft daar veel ervaring mee, 
reden waarom zij belast zijn met 
de uitvoering van de WOL.

De uitvaartorganisatie organiseert 
sober (voor een ‘prix d’amis) nog 
een afscheidmogelijkheid, een 
half uur voor de uitvaart waar 
afscheid genomen kan worden. 
Dit gebeurt veelal in de aula van 
de uitvaartonderneming, in de 

praktijk zijn dat de Monuta en 
Rouwenhorst.

Uitvoering
Nog niet zo lang geleden werd 
dit door ambtenaren van de 
Stadsbank gedaan. Omdat dit 
veel tijd in beslag nam, hebben 
Wethouder Wegman en de heer 
Schutte van Leefbaar Apeldoorn 
een oplossing gevonden 
en de raadsleden hiervoor 
ingeschakeld.

Zodra zich een WOL situatie 
voordoet ontvangt het raadslid 
per mail, de naam van de 
overledene, de datum, tijd en de 
plek van de uitvaart, zodat hij of 
zij erheen kan gaan.

Ondergetekende is een van deze 
raadsleden.

Miep van der Zee

Ontwikkeling Centrum Apeldoorn:Ontwikkeling Centrum Apeldoorn:Ontwikkeling Centrum Apeldoorn:

     
         In het zonnetje

Margaretha, hartelijk 
dank voor je werk als 
fractievolger!
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Al die jaren dat ik in de 
raad van Apeldoorn mag 
zitten, stond de discussie 

rondom “hoogbouw” regelmatig 
op de agenda. Meestal als een 
controverse: hoog of laag;  onder 
of boven de bomen; stad of dorp. 
Sinds de jaren ’80 van de vorige 
eeuw was het met name de visie 
van oud-wethouder Porringa 
(PvdA) die op stedenbouwkundige 
en beleidsmakers een 
overheersende invloed had.
Kortweg geformuleerd was dat 
standpunt: “ Apeldoorn moet een 
echte stad worden, en een echte 
stad is compact en hoog in het 
centrum en ruimer en lager naar 
buiten toe”.

Herkenbaar karakter
De ChristenUnie heeft regelmatig 
stelling genomen tegen deze 
visie: Niet de stad als eenheid, 
hoog in het centrum, lager naar de 
randen; niet een “Manhattan aan 
de Grift”, een “toren van Babel”, 
zoals Gerke Adema dat eens 
noemde .. Maar herkenbare en 
overzichtelijke en complete wijken, 
ieder met de eigen karakteristiek, 
dat is de sterke kant van 
Apeldoorn, dat moet je versterken, 
en niet afbreken. 
Goed wonen is niet in de eerste 
plaats een keuze tussen hoog/
laag, compact of ruim, maar 
daarbij gaat het om respect voor 
de eigen karakteristiek van de 
diverse wijken:  je komt niet thuis 
in de stad Apeldoorn, maar je 
komt thuis in het dorpse Ugchelen; 
in het karakteristieke Kerschoten; 
in de groene Maten of in het hoge 
Zevenhuizen, dat is kenmerkend 
voor het “thuisgevoel”van mensen 
en bovendien, maar ook pas 
daarna, vormen deze totaal 
verschillende wijken samen de 
stad Apeldoorn, in die volgorde; 
eerst de wijk, en dan de stad.

Veelvormigheid
Een stad is goed als men zich 
in de eigen wijk thuis voelt 

en als stedenbouwkundige die 
veelvormigheid respecteren en als 
uitgangspunt nemen. Onze visie op 
Apeldoorn: Dorpsgewijze bewoning 
van de stad.

Apeldoorns handschrift
De nieuwe visie op hoogbouw, 
voorbereid door oud-wethouder van 
der Tas (CDA) en nu gepresenteerd 
door wethouder Reitsma (PvdA)  
neemt nadrukkelijk afstand van de 
hoogbouwvisie van Porringa en 
komt dicht in de buurt van onze visie 
op “dorpsgewijze bewoning van de 
stad.”

Andries van de Woestijne

De bestaande bouw en de 
verschillen per wijk zijn daarbij 
uitgangspunt (“Apeldoorns 
Handschrift”), en eventuele 
hoogbouw dient zich daarbij aan 
te passen. In een strook langs 
het spoor en langs het kanaal  ( 
de “grote lijn” )  is hoogbouw 
mogelijk, mits vooraf de effecten 
op de omgeving goed in kaart zijn 
gebracht. Buiten die “grote lijn” 
geldt: neen, geen hoogbouw, tenzij 
nadrukkelijk vooraf kan worden 
aangetoond dat het geen aantasting 
maar een versterking is van de 
bestaande karakteristiek.
Het is verheugend dat er nu, onder 
leiding van een P.v.d.A wethouder, 
een breed gedragen hoogbouw visie 
is gepresenteerd, die zeer dicht in de 
buurt komt van onze “dorpsgewijze 
bewoning van onze stad”.

Andries van de Woestijne

gewerkt aan een verbetering van 
de opvang van zwerfjongeren.

Miep van der Zee

 Zwerfjongeren en Apeldoorn Dorpsgewijze bewoning van Apeldoorn

   
               Fractie
  ChristenUnie Apeldoorn

              Fractiekamer 
  Oude Raadhuis  kamer RH 204
  tel. (055)580 12 46
  christenunie.fractieass@apeldoorn.nl

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

              Raadsleden
  1.  Roelof Veen (fractievoorzitter)
  tel. (055)542 57 74
  r.veen@apeldoorn.nl
  2.  Miep van der Zee
  tel. (055)355 72 94
  m.vanderzee@apeldoorn.nl
  3.  Andries van de Woestijne 
  tel. (055)521 35 09  
  a.vandewoestijne@apeldoorn.nl

       Overige fractieleden
  * Jeannet Huizing-Hekert 
  tel. (055)522 12 34
  j.huizing@apeldoorn.nl
   * Arjen Tamsma
  tel. (055)576 82 04
  a.tamsma@apeldoorn.nl

        Fractie-assistent
  * Hanna Riezebos
  (055)5410531  
  christenunie.fractieass@apeldoorn.nl

  

In Nederland zijn zo’n 6000 
zwerfjongeren en het aantal 
neemt toe. Alleen al in 

Apeldoorn bestaan meer dan 
twintig instanties die te maken 
hebben met zwerfjongeren. 

Toppositie?
In een radioprogramma van 
de KRO j.l. werd onlangs 
gesuggereerd dat Apeldoorn 
relatief gezien het hoogste aantal 
zwerfjongeren van het land telt. 
Wethouder Paul Blokhuis ontkent 
de “toppositie”van Apeldoorn. 
Er zijn diverse steden waar de 
problemen groter zijn. Apeldoorn 
voert bovendien een actief beleid 
om de situatie rond zwerfjongeren 
te verbeteren.
Als centrumgemeente neemt 
Apeldoorn de verantwoordelijkheid 
voor het realiseren van voldoende 
bovenlokale voorzieningen 
voor opvang, begeleiding en 
zorg. Centrumgemeente én 
regiogemeenten hebben een 
verantwoordelijkheid in het 
realiseren van (collectieve) 
preventie, toeleiding en 
nazorg. De ketenregie voor 
maatschappelijke zorg wordt 
samen met de regiogemeenten in 
Oost-Veluwe vormgegeven. 

Regionaal Kompas
In Apeldoorn is al veel 
gerealiseerd. Bij het uitwerken 
en vormgeven van het Regionaal 
Kompas Oost-Veluwe wordt 
voortgebouwd op het bestaand 
fundament. De zorg voor jongeren 
tot 18 jaar is een onderdeel van 
de WMO prestatieveld 2 en maakt 
deel uit van het jeugdbeleid 
(kadernota jeugdbeleid Apeldoorn 
2008-2011 JUMP). In het 
Regionaal Kompas Oost-Veluwe 
wordt de problematiek van 
zwerfjongeren en tienermoeders 
nadrukkelijk meegenomen 
met de aandacht voor het 
ealiseren van een doorlopende 
lijn en ketensamenwerking van 
jeugdzorg (tot 18 jaar) naar 
maatschappelijke zorg (vanaf 18 

jaar)

Gevarieerd aanbod
Voor jongeren met problemen, 
dak- en thuisloze jongeren en de 
opvang van jongeren uit detentie of 
uit residentiële instellingen, is een 
gevarieerd aanbod beschikbaar 
waaronder een Jeugd Informatie 
Punt (JIP), outreachende 
hulpverlening, crisisopvang en 
verblijfsmogelijkheden in de vorm 
van beschermd wonen, begeleid 
wonen en zelfstandig wonen met 
begeleiding, waaronder het project 
Wonen met Kansen (Kamers met 
Kansen) en tijdelijke huisvesting in 
Switch.
Met name Iriszorg en GGnet 
signaleren problemen bij de 
doorstroom, o.a. bij de doorstroom 
naar zelfstandig wonen (met 
woonbegeleiding). In het JIP komen 
jaarlijks 300 woongerelateerde 
vragen binnen. 

Miep van der Zee

Onderzoek
We kunnen constateren dat we 
wel de nodige schakels hebben, 
maar dat er nog niet altijd sprak 
is van een sluitende keten. Op 
welke plekken kan de aansluiting 
en samenwerking verbeteren, 
welke witte vlekken zijn er en 
welke voorzieningen behoeven 
uitbreiding? Hiervoor wordt 
momenteel (2008) een regionaal 
onderzoek uitgevoerd: een 
onderzoek naar vraag en aanbod 
voor de specifieke doelgroep 
zwerfjongeren. 
We hopen dat dit uw ongerustheid 
heeft kunnen wegnemen ; een 
en ander is goed geregeld in 
Apeldoorn en er wordt hard 

Aan de leden
Als lid van de ChristenUnie staat u 
op de adreslijst van mensen die dit 
Fractienieuws ontvangen. U leest 
de artikelen om op de hoogte te 
blijven van de standpunten die wij 
innemen in de raad. Ongetwijfeld 
heeft u zelf over een aantal 
onderwerpen een eigen mening.

Zowel de fractie als het bestuur 
zouden graag wat intensiever 
contact hebben met de leden. 
Wij denken dat dit eenvoudiger 
kan als wij van de leden/lezers 
een e-mailadres ontvangen. Wilt 
u dit adres aan ons doorgeven? 
Ook wijzigingen in e-mail en 
postadressen graag aan ons 
doorgeven. Dan kunnen wij dit 
bestand gebruiken als wij behoefte 
hebben aan feedback over en 
bepaald onderwerp. 

U kunt ook altijd ongevraagd 
reageren op de onderwerpen die 
wekelijks in de raad aan de orde 
komen. Op www.apeldoorn.nl kunt 
u met een paar simpele muisklikken 
de onderwerpen lezen die die 
week in de Politieke Markt (PMA) 
aan de orde komen. Ook via onze 
eigen website kunt u onze agenda 
bekijken, reageren op standpunten 
etc.: 
http://apeldoorn.christenunie.nl

Verkiezingsfonds
De kosten van de campagne voor 
de gemeenteraadsverkiezingen 
in 2010 zullen ongeveer € 8.000 
bedragen. De huidige stand van 
het verkiezingsfonds incl. de giften 
tot en met 22 november is € 3.800. 
Er is dus nog een tekort van circa 
€ 4.000. Uw giften zijn dus hartelijk 
welkom!

Hanna Riezebos
fractieassistent

     
         

SURFTIP
http://apeldoorn.christenunie.nl

wat vindt u op onze website?
-een agenda met data van lokale 
ChristenUnie bijeenkomsten
-actueel nieuws van de fractie
-een verslag van de 
ledenvergadering op 18 
november jl.
-etc.


