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Ik schrijf dit stukje één dag nadat de uitslag van het 
Britse referendum bekend is geworden. De eerste re-
acties in de media wijzen op paniek (aandelenbeur-
zen) en hardleersheid bij de leiders in Brussel. In 
Groot-Brittannië zelf lijkt enige terughoudendheid te 
zijn over de volgende stap, maar Juncker (voorzitter 
Europese Commissie) zegt in feite: hoepel nu maar 
zo snel mogelijk op. Het is de reactie van iemand 
wiens feestje bedorven is. Dit is zeker geen dienend 
leiderschap. Zo’n reactie is de beste manier om de 
Europese samenwerking te vernielen.

Onder de titel ‘Doorjaarsnota’ (titel verwijst naar het 
coalitieakkoord) publiceerde ons college de voor-
jaarsnota. Deze vormt, samen met de bespreking in 

de gemeenteraad en met de behandelde moties en amendementen de basis voor de volgende 
begroting. Het een kort stuk met vooral tekst en weinig cijfers. Twee weken geleden hebben de 
fractievoorzitters namens de Algemene beschouwingen uitgesproken. Mijn bijdrage namens de 
ChristenUnie vindt u in dit nummer. In het algemeen konden we positief over zijn. Financieel lijkt 
het allemaal wat beter te gaan en extra bezuinigen lijkt niet nodig. Het college stelde ons voor 
om, wanneer we extra geld zouden willen uitgeven dat te doen aan onderhoud en duurzaam-
heid. Dat zijn thema’s die ons aanspreken. Bij onderhoud hoort voor ons ook handhaving van 
onze regels. Handhaving van redelijke regels is nodig, of het nu gaat over milieuzaken, geluids-
overlast of bouwen zonder vergunning. Een motie die we, samen met anderen indienden werd 
unaniem aangenomen. Een tweede motie over voortzetting van het uitstapprogramma voor 
prostituees, werd met ruime meerderheid aangenomen. Een derde motie over de integratie 
van vluchtelingen hebben we ingetrokken na toezeggingen van de wethouder. De vierde (over 
minimabeleid, vervolg op ons onderzoek van vorig jaar, hebben we ingetrokken omdat er over-
duidelijk geen meerderheid voor zou komen. Het probleem is nog niet duidelijk voor iedereen, 
constateerde Hanna Riezebos namens de fractie. Al met al een mooi resultaat.

Fractiezaken
Inmiddels heeft (per 1 mei) Arjen Tamsma de raad en dus de fractie verlaten vanwege vertrek 
naar Stadskanaal. Ook langs deze weg wil ik hem hartelijk bedanken voor 10 jaar meedoen in 
de fractie. Jeannet Huizing heeft zijn plaats ingenomen en Pieter van Helden doet nu als lijstop-
volger mee - een hartelijk welkom voor allebei. Inmiddels is de raadsperiode alweer voor de 
helft voorbij. We zijn een goed op elkaar ingespeelde groep geworden. Op een lange middag 
en avond als afgelopen donderdag (23 juni) is iedereen actief, ieder op ‘eigen’ onderwerpen. 
We proberen naast de onderwerpen vanuit het college ook zelf onderwerpen te agenderen.  
Met een wat grotere fractie zoals nu, lukt dat ook. Het geeft ook voldoening wanneer je daarvan 
resultaat ziet. Zo heeft Willeke de Jager vorig jaar onderzoek naar het minimabeleid verricht en 
ze was begonnen aan een onderzoek over de volkshuisvesting. Dat heeft ze helaas niet af kun-
nen maken vanwege haar nieuwe baan bij het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. 

Tot slot
Het werkseizoen is bijna voorbij. Als u dit leest waarschijnlijk helemaal. Ik wens u allen vast een 
fijne rusttijd en straks een goed begin van het nieuwe werkseizoen toe. 
Roelof Veen
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Big Brothertoestanden in Apeldoorn?
Privacy versus risico
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stigmatisering op basis van demografische 
gegevens en vreest dat informatie ondanks 
anonimisering toch te herleiden is tot een 
“kwetsbare groep jongeren”.

Privacy of veiligheid?
Het is een eeuwig dilemma. Hoeveel privacy 
wil je inleveren voor een beetje veiligheid? 
Wie kijkt er allemaal mee? Dezelfde twijfels 
waren er bij de opslag van biogegevens in 
het paspoort, de invoering van het EPD en 
de data die allerlei websites over ons verza-
melen. Niet voor niets is er een cookiewet en 
bestaat er een recht-om-vergeten-te-worden 
door Google.

Storm in glas water
Toch is de ophef rond deze proef wat mij be-
treft een storm in een glas water. Het is al ja-
renlang gebruik, in bedrijfsleven en publieke 
sector, maar óók bij de overheid, om allerlei 
gegevens, volkomen anoniem op postco-
deniveau te vergaren en daar beleid op te 
maken. Weliswaar met een ander doel (hulp-
verlening, schuldenpreventie of commercië-
le doeleinden) en soms zonder tussenkomst 
van de computer (denk bijvoorbeeld aan het 
aanwijzen van risicowijken), maar het prin-
cipe blijft hetzelfde en gaat al jaren goed, de 
gegevens zijn niet tot individuele burgers of 
consumenten te herleiden. En hoewel ik be-
grip heb voor de zorgen om de privacy en de 

vrees voor stigmatisering, is de ophef wat mij 
betreft onnodig en bovendien buitengewoon 
contraproductief. Het gaat er bij deze proef 
immers niet om waar je als winkelketen het 
beste je nieuwe aanbiedingsfolder in de bus 
kunt doen maar om preventie en vroegsig-
nalering van échte maatschappelijke proble-
men. 

Risico op verder ontsporen
In het dagelijks leven werk ik met dak- en 
thuislozen, drugsverslaafden en draai-
deurcriminelen. Velen van hen komen uit 
precies zo’n wijk. Met hoge werkloosheid, 
gebroken gezinnen, mensen met een lage 
opleiding en dito inkomen. Dit is niet stigma-
tiserend, maar de simpele realiteit. Als hulp-
verlener ben ik dan blij als in een zo vroeg 
mogelijk stadium hulp ingezet wordt. Dat ie-
mand niet volledig moet ontsporen voordat 
er extra aandacht is. Natuurlijk is niemand 
- hoe naar zijn of haar jeugd ook was - ge-
doemd tot een carrière als crimineel. En ook 
een kind van hoog opgeleide ouders kan vol-
ledig ontsporen. Maar droge statistiek leert 
ons dat je wel degelijk kunt spreken van risi-
cofactoren. 

Tegen deze achtergrond is het niet alleen 
verantwoord, maar zelfs goed dat de over-
heid de verantwoordelijkheid neemt om zo-
veel mogelijk van deze risicofactoren in kaart 

Apeldoorn voorspelt wie het cri-
minele pad op gaat, kopte De 
Stentor in mei en al gauw na-
men andere media het bericht 
over. Een bijzondere proef waar-
bij gegevens als schoolverzuim, 
gezinssituaties, inbraak - en 
overlastmeldingen moeten voor-
spellen “waar jongeren kans heb-
ben uit de bocht te vliegen”.

Inmiddels heeft D66 vragen ge-
steld aan het Apeldoornse colle-
ge van B en W. Men is bang voor 
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Jongerenorganisatie Perspectief
‘Onze’ Jarin is nieuwe voorzitter
Eind juni hielt PerspectieF, de jongeren-
organisatie achter de ChristenUnie, haar 
laatste congres van dit politieke jaar. 
Voor mij persoonlijk was dit een belangrijk 
congres – de leden van PerspectieF kozen 
mij voor de komende twee jaar als hun 
voorzitter. 
Een ontzettend mooie kans, met veel ver-
antwoordelijkheid. Zeker met de komende 
twee grote verkiezingen op komst, in 2017 
kiezen we de Tweede Kamer en in 2018 de 
gemeenteraad, ligt voor mij de taak om met 
name naar buiten toe onze politieke jonge-
renorganisatie te profileren.

In diverse (christelijke) media zoals het ND, 
RD en bij de EO deed ik naar aanleiding van 
mijn verkiezing de oproep om onze christe-
lijke waarden scherper en veelvuldiger te la-
ten gelden in het publieke debat. Die oproep 
was in eerste instantie vooral gericht op de 
landelijke politiek in Den Haag, maar ook in 
Apeldoorn kunnen we wat mij betreft scher-
per debatteren vanuit onze christelijke ach-
tergrond.

Natuurlijk, u weet van onze fractie dat wij al-
lemaal die christelijk achtergrond hebben en 
juist vanuit die achtergrond voor de Chris-
tenUnie in de politiek zitten. Tegelijkertijd valt 
mij, in de twee jaar dat ik nu deel mag uit-
maken van deze fractie, heel erg op dat we 
in de raad het debat veelvuldig voeren over 
de technische details. Over de hoogte van 
krediet. Over het wel of niet organiseren van 
evenementen. Over de vraag hoeveel fte 
BOA’s we in onze gemeente willen inzetten. 
In mijn ogen gaat het te weinig over de meer 
principiële vraagstukken. Wat willen we nu 
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te brengen ten behoeve van goed preventief 
beleid.

Ben Bloem is hulpverlener onder 
dak- en thuislozen in Apeldoorn en 

gemeenteraadslid namens 
de ChristenUnie

Lees de blogs van de Apeldoornse 
ChristenUniepolitici op 

www.apeldoorn.christenunie.nl

eigenlijk in Apeldoorn? Wat voor stad willen 
we zijn? Bieden we genoeg ruimte zodat ie-
dereen zich kan ontplooien en ontwikkelen? 
Juist in die debatten kunnen we laten zien 
waar onze christelijke waarden vandaan ko-
men, en waarom ze zo belangrijk zijn. Juist 
in die debatten kunnen we als christelijke 
partij een verschil maken, hebben we een 
antwoord op de toenemende seculier libe-
rale flow die ik niet alleen in Den Haag, maar 
ook steeds meer in Apeldoorn zie opbloeien.  
Dat is geen verwijt richting bijvoorbeeld VVD 
en D66. We kunnen niet van hen verwach-
ten dat ze ineens de meerwaarde van chris-
telijk sociale politiek in gaan zien. Was het 
maar waar. Het is vooral een oproep en een 
spiegel aan onszelf. Het is onze verantwoor-
delijkheid om anderen in ons verhaal mee te 
nemen. Want uiteindelijk is dat hetgeen waar 
politiek over moet gaan.

Jarin van der Zande
Fractievertegenwoordiger ChristenUnie 

Apeldoorn
Voorzitter Perspectief



Voorjaarsnota 2016
Algemene beschouwingen
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Het einde van de Syrische burgeroorlog is na vijf jaar nog niet in zicht. Het College hoopt 
en bidt dat dit jaar een keerpunt wordt bereikt, maar een keerpunt maakt Syrië niet met-
een tot een veilig land. We zijn blij dat het College bidt. Vrede op de manier van Poetin 
en Assad stopt de vluchtelingenstroom niet, evenmin als de afspraken met Turkije. Het 
draagvlak in de samenleving voor opvang blijft daarmee gevaar lopen. Waar het COA zich 
beperkt tot rationale argumenten (doelmatig grote schaal), worden kleine locaties maat-
schappelijk gemakkelijker aanvaard. Intussen wordt de band die soms met vluchtelingen 
ontstaat, verbroken door ze weer te verhuizen. Een mens die je hebt leren kennen, is wel-
kom, een anonieme vreemde boezemt angst in.  De trage realisatie van de nieuwe nood-
opvang en het nieuwe AZC zijn niet verwijtbaar aan het College. Bij de huisvesting echter 
van statushouders zullen ook wij een stapje harder moeten lopen. 

Financieel
De voorjaarsnota laat het financieel herstel 
duidelijk zien. De drie bepalende factoren 
(Algemene reserve, Algemene Reserve 
Grondbedrijf en wegenonderhoud) zijn posi-
tief. Het College stelt voor om een reserve 
Sociaal te vormen met de in 2015 niet uit-
gegeven bedragen. Wij zullen dit voorstel nu 
steunen, omdat we daarmee sociaal geld ook 
sociaal gebruiken en deze (tijdelijke) reserve 
verruimend werkt op de beschikbare midde-
len. Overigens is het goed om nu alvast na 
te denken over de gewenste omvang  van de 
Algemene Reserve. Deze zal wellicht groter 
moeten zijn dan we eerder aannamen. In de 
begroting gaat meer geld om en de bestem-
mingsreserves zijn gesaneerd. We moeten 
ons wel realiseren dat de verwachte toekom-
stige begrotingsoverschotten het gevolg zijn 
van het schrappen van (een deel van) de 
jaarlijkse buffer. We zijn er nog niet.

Uitgaven
Het College doet ons de suggestie om bij 
extra uitgaven eerst aan onderhoud open-
bare ruimte te denken. Wij vinden dat een 
verstandige keuze. Daarmee laten we onze 
burgers en de provincie zien dat we geleerd 
hebben van het verleden. Dat duurzaam-
heid als tweede wordt genoemd, stemt ons 
tevreden. Hiermee beperken we toekom-
stige risico’s. Prima om de indexering van 
de verschillende subsidies te herstellen. 
De Italiaanse ronde in Gelderland was een 

mooi feest. We kregen vooral enthousiaste 
reacties. De kritische vraag naar de verde-
ling van baten en lasten over overheid en 
bedrijven blijft. Wat het ons gekost heeft, gaf 
de gemeente grotendeels uit. Onze burgers 
kregen een mooi feest. De bedrijven waren 
niet bereid of in staat de verwachte spon-
sorbijdragen te leveren. De extra bezoeker-
suitgaven in (o.a.) Apeldoorn, vloeide wel 
in hun kassa’s. Het zij ze gegund, maar dit 
komt in de buurt van staatssteun. Hoe sluit 
dit aan bij de overtuiging van het College, 
uitgesproken tijdens de behandeling van de 
mpb 2015-2018, dat dit feest ook financieel 
een verstandige keuze was?   Onze fractie 
zou graag baten en lasten op een rij gezet 
zien, beide verdeeld naar gemeente en be-
drijfsleven. Op verschillende terreinen blijkt 
handhaving tekort te schieten. Op bestem-
mingsplannen en bouwvergunningen moet 
beter worden toegezien. In de PMA waar dit 
werd besproken, werd dit standpunt breed 
gedragen. Wat ons betreft geldt hetzelfde 
voor zaken als bijvoorbeeld stropen en al-
coholmisbruik. De BOA’s  hebben meer dan 
genoeg werk. Redelijke overheidsregels ver-
dienen handhaving. Niet-handhaven onder-
graaft het recht en stimuleert het recht van 
de sterkste.
 
Eigen punten
Vorig jaar bij de mpb-behandeling heeft onze 
fractie een notitie aangeboden aan het Col-
lege waarin werd gewezen op cumulatie 
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van financiële effecten bij enkele zwakke 
groepen. Na bijna een half jaar krijgen we 
als reactie van het College dat het allemaal 
erg ingewikkeld is en dat het neerkomt op 
maatwerk. Daarmee kunnen we leven wan-
neer dat maatwerk ook daadwerkelijk wordt 
geleverd in de gevallen die binnen ons be-
reik komen. Dat is een goede reden om de 
diverse situaties voortvarend aan te pakken: 
voor maatwerk is geen nieuw beleid nodig. 
Wij weten dat de volmaakte samenleving 
hier en nu niet komt, maar we willen niet al-
les uitstellen tot de Jongste dag. Hetzelfde 
geldt voor het uitstapbeleid. Een ander punt 
waarvoor wij aandacht willen vragen is de 
beschik baarheid van de sociale huurwonin-
gen. Uit de woningmarktmonitor blijkt een 
toename van de wachttijd tot ruim vijf jaar, 
uitgaande van actief zoekende ingeschreve-
nen. De recent in de Raad unaniem aange-
nomen motie vraagt om oplossingen voor de 
woningmarkt. Dat zal uiteindelijk ook beteke-
nen dat er meer moet worden gebouwd. De 
ChristenUnie roept hierbij het college op de 
ruimte om te bouwen versneld te gebruiken. 
Het in de motie gevraagde overleg met de 
provincie kan dan nieuw ruimte voor de toe-
komst bieden. We hebben begrepen dat er 
informatie van het College aankomt. Dat is 
het juiste moment voor een eventuele motie. 
Het College heeft ons een nota integratie be-
loofd. Wij zouden graag zien dat deze vooral 
ook aandacht heeft voor de lange termijn en 

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

leden: Mark Wallet en 
Martin van Bruggen 

zich niet beperkt tot de integratietaak met 
betrekking tot de vluchtelingen.
Tot slot
De voorzichtige lijn die in de doorjaarsnota 
wordt ingezet, steunen wij graag. Hoewel het 
beter gaat, is er geen reden tot euforie. Wij 
wensen College, medewerkers en onze col-
lega’s in de Raad daarbij graag Gods zegen 
toe.

Roelof Veen, fractievoorzitter

foto: Herman Talstra



Uit het college
Vragen wethouder Paul Blokhuis
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Hoe komt het toch dat er geld overblijft in de 
zorg – is de gemeente te streng geweest?

Ja, ook in Apeldoorn is niet al het beschik-
bare zorggeld in 2015 uitgegeven. We 
hebben natuurlijk als gemeente ons best 
gedaan om alle mensen die zijn aangewe-
zen op professionele ondersteuning de zorg 
te geven die ze nodig hebben. 
In een aantal gevallen hebben we ook een 
oorspronkelijke beoordeling gecorrigeerd, 
als mensen aangaven zich echt niet te kun-
nen redden. 
Het is moeilijk goede verklaringen te geven. 
Zoals alle gemeenten heeft ook Apeldoorn 
voorzichtig begroot. We hebben er niet op 
gestuurd om geld over te houden. 
Het college heeft besloten al het niet uitgegeven geld beschikbaar te houden voor de zorg. 
Dat is ook wel nodig, want vast staat dat Apeldoorn de komende jaren minder geld voor 
zorg krijgt uit Den Haag. We gaan het dus niet gebruiken voor tunnels of fietspaden. De 
gemeenteraad moet dat nog officieel ondersteunen, maar daar heb ik alle vertrouwen in. 

Hoe gaat het met de Wmo en de jeugdzorg? Wordt de zorg beter, met de gemeente aan 
het stuur?

De gemeente is nu anderhalf jaar verantwoordelijk voor de nieuwe zorgtaken, zoals be-
schermd wonen, begeleiding en jeugdzorg. In onze eerste sociale monitor over 2015 staan 
indrukwekkende cijfers. 3.500 kinderen in de jeugdzorg en 18.000 indicaties in de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 
We kunnen voorzichtig concluderen dat het redelijk tot goed gaat. We zijn bezig met een 
beweging van zware naar lichte zorg, van individuele hulp naar collectieve hulp. We gaan 
uit van wat mensen wél kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. Er is nog heel veel te 
doen, deze grote omslag is een zaak van lange adem. Mensen met psychische klachten of 
met een handicap vinden het erg spannend om minder uren individuele hulp te krijgen en 
verwezen te worden naar algemene voorzieningen, zoals een ontmoetingsplek in de buurt. 
Ik spreek veel mensen en hoor dat ze het fijn vinden dat rekening wordt gehouden met 
hun talenten, zoals koken of dienstverlening, en dat ze anderen ontmoeten. In de sociale 
wijkteams bespreken doortastende professionals de situaties in gezinnen met veel proble-
men. Alle inspanningen zijn gericht op een snelle en duurzame oplossing. Helaas blijkt dat 
bij heel ingewikkelde situaties niet altijd mogelijk. We kunnen niet alle problemen oplossen. 
Onze Centra voor jeugd en gezin (CJG's) draaien op volle toeren. Ze hebben steeds be-
tere contacten met huisartsen. Daardoor wordt minder vaak verwezen naar (zwaardere) 
psychische hulp. We willen minder uithuisplaatsingen van kinderen door te streven naar 
meer steun- en pleeggezinnen en gezinshuizen. 
Er gaat best veel goed, maar we moeten ook onder ogen zien dat mensen niet altijd blij 
zijn met de gemeente. Dat zie je vooral als mensen minder uren huishoudelijke hulp krij-
gen. 

foto: Herman Talstra
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Uit het bestuur
Nieuwe speerpunten
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We houden zo goed mogelijk in de gaten hoe het gaat. In de komende tijd moeten we 
beter in beeld gaan krijgen welke effecten interventies hebben; welke hulp is voor wie suc-
cesvol? Dat hebben we tot nu toe bij veel mensen nog niet goed in beeld. 

Hoe heb je een evenement de GIRO in Apeldoorn ervaren?
De start van de Giro d'Italia vond ik een geweldig evenement. Ongekend groots voor Apel-
doorn. Prachtige Apeldoorn-promotie, met mooie zonovergoten beelden van paleis Het 
Loo, de Loolaan en Omnisport. Ook de Italiaanse organisatie was erg onder de indruk van 
de entourage hier, bij de proloog en vooral bij de ploegenpresentatie op het Marktplein. In 
Apeldoorn heeft de Giro ook geleid tot mooie feestjes in buurten, waar mensen massaal 
de straat op gingen om met elkaar te eten e.d. 
Na het vertrek van de roze Giro-karavaan zijn er deze zomer gelukkig nog genoeg andere 
mooie activiteiten in Apeldoorn. Ik zou iedereen willen adviseren te gaan kijken bij Lumido 
in Berg en Bos.

input te leveren voor hun bijdragen in de 
gemeenteraad, de provinciale staten of de 
parlementen. Veel van uw vrienden en be-
kenden stemmen op de ChristenUnie. Maar 
zijn ze ook al lid? Ik zou u willen vragen hen 
op te roepen de ChristenUnie structureel wil-
len steunen. We hebben hun steun heel hard 
nodig. 

Dynamische club
En, zoals u zelf allang weet, de ChristenUnie 
is natuurlijk ook een heel leuke en dynami-
sche club om lid van te zijn!

Bart den Dekker, voorzitter

Als bestuur zijn we ons samen met de fractie aan het voorbereiden op de verkiezingen 
van 2018. We bevinden ons halverwege de raadsperiode en dan is het tijd om vooruit te 
kijken. Om onze vijf zetels te behouden, is het zaak om strategisch te denken en te hande-
len. Wie gaan de kop van de lijst bemensen? Wat willen we bereikt hebben en wat worden 
nieuwe speerpunten? Zijn we zichtbaar genoeg als ChristenUnie en hoe kunnen we dat 
nog verbeteren? Allemaal vragen waarop antwoorden gezocht moeten worden en waar we 
samen met de fractie over praten. U gaat hier in de komende maanden ongetwijfeld meer 
over horen.

Telefoontje naar de leden
Ook u als leden willen we hierbij uitdrukkelijk 
betrekken. Na de zomervakantie kunt u een 
telefoontje van ons verwachten, waarin wij 
u een aantal vragen zullen stellen. Zo pro-
beren we inzichtelijk te krijgen wie precies 
onze actieve achterban is: tot welke kerken 
behoren onze leden? Welke professionele 
achtergrond hebben ze? Welke kwaliteiten 
en interesses zouden ze in kunnen en willen 
zetten voor onze partij?  

Interesse?
Daarnaast is het natuurlijk van belang dat 
steeds meer mensen zich als lid bij de Chris-
tenUnie aansluiten. Als lid levert u een on-
misbare bijdrage. Niet alleen door uw con-
tributie, maar ook door mee te beslissen op 
onze vergaderingen en congressen. En door 
vanuit uw interesse of beroep onze fracties 
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meente nog meer ongebruikte goederen uit 
het restafval halen. En natuurlijk levert dit de 
gemeente ook geld op. 

Communicatie
Helaas was over de introductie van deze 
inzameling niet gecommuniceerd met de in-
zamelaars voor het goede doel.  Deze wa-
ren dan ook niet blij. Hierover en over de 
verwachte financiele schade voor de inza-
melaars hebben wij daarom vragen gesteld 
aan het college.  ChristenUnie Apeldoorn is 
een warm voorstander van het halen van de 
doelstelling Afvalvrij, maar het is wel zo net-
jes om daarbij rekening te houden met de ef-
fecten in de samenleving van hoe je je doe-
len wilt behalen. 

Reacties welkom!
Inmiddels heeft het college antwoord gege-
ven op onze schriftelijke vragen. Die stelden 
ons nog niet helemaal gerust. We beraden 
ons op een vervolg. Uw reacties vijn van har-
te welkom bij onze fractie, mailt u dan naar 
christenunie@apeldoorn.nl

Hanna Riezebos, raadslid ChristenUnie 
Apeldoorn 

In Apeldoorn wordt er al tientallen jaren 
heel veel ingezameld voor het goede doel.  
Jaarlijkse rommelmarkten bij kerken, de 
Speelgoedbank, stichting Derdehands, de 
Kofferbakverkoop langs het Kanaal: door 
de inzet van heel veel vrijwilligers zijn deze 
verkopen mogelijk. De ChristenUnie vindt 
deze inzamelingen erg waardevol, om drie 
redenen: mensen (vrijwilligers en bezoe-
kers) ontmoeten elkaar op een hele leuke 
manier, het verkregen geld wordt zinvol 
besteedt voor de minder bedeelde mede-
mens en tot slot: op deze manier komen 
veel tweedehands spullen niet bij het grijze 
afval terecht. 

Inzameling tweedehands goederen
In april lazen we in de Stentor dat de ge-
meente in samenwerking met Ciculus Ber-
kel was begonnen met een eigen inzame-
ling van tweedehands goederen. Inwoners 
kunnen de grote BEST tas  vullen met boe-
ken, elektra, speelgoed en textiel en die op 
inzameldagen aan de straat zetten zodat 
Circulus deze kan ophalen. Opbrengsten 
van herbruikbare spullen komen ten goede 
aan kringloopwinkel Phoenix, en het Leger 
des Heils koopt van de gemeente de niet 
gebruikte textiel. Op deze manier wil de ge-
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Vertrek Arjen Tamsma
Wijzigingen in de fractiesamenstelling
Een nieuw gezicht in de gemeenteraadsfrac-
tie van ChristenUnie Apeldoorn. Raadslid 
Arjen Tamsma is vertrokken uit Apeldoorn en 
Jeannet Huizing volgt hem op in de gemeen-
teraad. Haar plaats als fractievolger wordt 
ingenomen door Pieter van Helden.
Arjen heeft tien jaar lang deel uitgemaakt 
van de fractie, eerst als fractievertegen-
woordiger en sinds 2010 als gemeente-
raadslid. Samen met echtgenote Jacintha is 
Arjen nu verhuisd naar Stadskanaal. 

Jeannet Huizing heeft al eerder aan de ge-
meenteraad deelgenomen. Haar werk als 
specialist ouderenzorg, in combinatie met 
een opleiding die ze hiervoor volgde, zorgde 
ervoor dat ze een periode wat minder actief 
kon zijn in de Apeldoornse politiek. Nu is er 
weer voldoende ruimte om de opengevallen 
plek in de gemeenteraad in te vullen.

Nieuw gezicht in de Apeldoornse fractie 
is Pieter van Helden. 
Pieter: ‘Ik ben Pieter van Helden, geboren op 
29 december 1957 te Zwolle. Opgegroeid in 
Amsterdam en Amstelveen en in 1978 voor 
mijn dienstplicht opgekomen in Ermelo op 
de Jan van Schaffelaer kazerne. Dat beviel 
zo goed dat ik heb gesolliciteerd bij het Op-
leidingscentrum Officier voor Speciale Dien-
sten. Ik ben uitgezonden geweest als com-
mandant Nederlandse troepen in Bosnië en 
heb mijn carrière afgesloten als projectoffi-
cier materiaal van de Landmachtstaf, waar-
bij ik in mijn laatste jaar heb gewerkt op de 
Westbank, als trainer van de Palestijnse in-
structeurs van de hogere managementoplei-
ding van de veiligheidstroepen. 

Ik ben in 1981 via mijn toenmalige vriendin 
en nog altijd mijn vrouw Gerda, in Apeldoorn 
komen wonen. 
Gestart in de Maten en nu al weer bijna 20 
jaar in Apeldoorn Noord, wijk Het Loo. Sinds 
januari 2015 draai ik mee met de fractiever-
gaderingen en heb zo de mensen al leren 

kennen. Het is een enthousiaste en bevlo-
gen groep. 

k hoop nu ook mijn steentje te gaan bijdra-
gen in de commissievergaderingen. Mijn 
portefeuille wordt financiën en in septem-
ber praten we verder over wat er nog meer 
bijkomt. De onderwerpen financiën, veilig-
heid en ruimtelijke ordening spreken me het 
meest aan.

In 2013 ben ik zelf lid geworden van de 
ChristenUnie – mijn vrouw was al jaren lid 
– nadat ik mij had aangemeld als belangstel-
lende voor een actieve rol in de gemeente-
politiek. Deze stap heb ik gezet omdat ik per 
1 januari 2015 met functioneel leeftijdsont-
slag moest en meer tijd beschikbaar kreeg 
om andere activiteiten op te pakken  Zo kan 
ik wat terug doen voor de stad waar ik al 36 
jaar woonachtig ben, mijn drie kinderen zijn 
opgegroeid en waar ik nog lang hoop te blij-
ven wonen.’

Op de volgende pagina: foto’s van het ver-
trek van Arjen Tamsma en de beëdiging van 
Jeannet Huizing

Pieter van Helden



Foto links: burgemeester Berends overhandigt Arjen Tamsma een cadeau bij zijn afscheid 
van de gemeenteraad. Deze foto en andere foto’s in dit nummer van de hand van Herman 
Talstra zijn met toestemming overgenomen van de Facebookpagina In de Wandelgangen 
& Politiek Café. 
Foto rechts: Jeannet Huizing legt de eed af bij haar installatie in de gemeenteraad.


