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Interview door Hanna Riezebos 
met Jeannet Huizing

 
Palliatieve zorg: hoe is de stand 
van zaken in Apeldoorn? Een 
interview met verpleeghuisarts 
en fractievolger Jeannet Huizing-
Hekert. 

Wat verstaan we onder palliatieve 
zorg?
Palliatieve zorg is zorg die gericht 
is op verzachting of verlichting. 
Palliatieve zorg is dus vooral 
van toepassing als genezing niet 
meer mogelijk is. Bij mensen die 
ongeneeslijk ziek zijn en in een 
vergevorderd stadium van hun 
ziekte, probeert de palliatieve 
behandeling symptomen van de 
ziekte zoveel mogelijk te beperken 
en verzachten. De opvanghuizen 
die zijn opgezet voor de zorg van 
terminale zieken worden ‘hospices’ 
genoemd.

Hoeveel hospices zijn er in de 
gemeente Apeldoorn?
Er zijn 2 hospices: Hospice 
Apeldoorn (5 plaatsen) aan de 
Polkastraat en Hospice De Spreng 
aan de Ruitersmolenweg in 
Beekbergen (8 plaatsen). Beiden 
zijn AWBZ-instellingen, dat wil 
zeggen dat er een CIZ indicatie 
nodig is. Hier werkt een team van 
vrijwilligers, thuiszorg, huisarts 
(Polkastraat) of  verpleeghuisarts  
met ziekenverzorging (De Spreng) 
en  verpleegkundigen samen.

Hoe komt iemand in een hospice 
terecht?
Als een iemand zogenaamd 
‘uitbehandeld’ is, geeft de huisarts 
de medische zorg aan huis, soms 
nog wel met ondersteuning vanuit 
een specialist. Er zijn speciale 
nascholingen op het terrein van 
palliatieve zorg voor huisartsen en 
er is in de regio het consultteam 
Palliatieve Zorg voor ondersteuning 
en advies voor zowel de huisarts 
maar ook voor alle andere 
betrokkenen. Thuis blijven in de 
terminale fase is vaak moeilijk vol 
te houden voor familie, ondanks 
inzet van terminale thuiszorg en 

vrijwilligershulp via de Kap of van 
de Vrijwillige Terminale Thuishulp. 
Als het thuis zorgen niet lukt is 
de nood redelijk acuut. Als er 
geen actieve behandelingen meer 
mogelijk zijn wordt een terminale 
patiënt in de regel niet door het 
ziekenhuis opgenomen. Opname 
in een hospice of een verpleeghuis 
is nodig. Voor opname in een 
hospice wordt uitgegaan van een 
levensverwachting van minder dan 
3 maanden. Omdat dat meestal 
niet goed is in te schatten is er 
soms –onterecht- wat huiver om 
iemand bij een hospice aan te 
melden. Als er nog behandelingen 
plaatsvinden wordt daarom ook 
eerder gevraagd om een gewone 
verpleeghuisopname. 

 

Zijn er verbeterpunten te noemen 
voor palliatieve zorg in Apeldoorn?
Het Integraal Kankercentrum 
Noord Oost (IKNO) in de Regio 
Stedendriehoek werkt nog 
onvoldoende zichtbaar samen 
met het Consultteam Palliatieve 
Zorg. Er bestaat een kloof  tussen 
de specialistische zorg voor 
kankerpatiënten zoals gegeven 
in ziekenhuizen bij chemokuren 
en bestralingen en de verzorging 
en verpleging thuis en in de 
verpleeghuizen. Bestraling kan 
niet in Apeldoorn, maar moet 
in Deventer of Arnhem worden 
ondergaan. Het vervoer is 
belastend, waardoor de drempel 
om het toe te passen hoog is. Ook 
andere ziekenhuisbehandelingen 
worden misschien onderbenut 
vanwege de belasting van het 
reizen.  Het zal altijd lastig 
blijven keuzes te maken welke 
behandeling nog kan bijdragen aan 
een dragelijke laatste levensfase. 
Ook de wensen van de patiënt 
spelen daarin een belangrijke 
rol. Daarom is laagdrempelig 

overleg tussen (verpleeg)huisarts 
en specialisten en deskundigen 
in de palliatieve zorg enorm 
belangrijk, zowel de bereidheid van 
behandelaars om te overleggen 
als de toegankelijkheid van de 
deskundigen om mee te denken, 
eventueel in consult bij de patiënt 
te komen. Daar valt nog wel winst 
te halen.

Welke ervaringen wilt u nog delen 
met de ChristenUnie leden?
Ik zou graag zien dat de term 
passieve euthanasie voor het 
stoppen van levensverlengende 
behandelingen niet meer wordt 
gebruikt. De gedachte heerst 
dat artsen niet meer wìllen 
behandelen, maar feitelijk is er  
een moment dat sprake is van  
niet meer kunnen. Een arts is 
eraan gehouden geen leed toe 
te voegen en verlengen van de 
stervensfase kan voor de patiënt 
extra lijden geven en moet dus 
goed worden afgewogen.  Een 
intussen gepensioneerde collega 
van me zei het zo: “We moeten 
God ook niet voor de voeten lopen, 
als hij iemand wil thuishalen.” Ook 
palliatieve sedatie, het toedienen 
van een slaapmiddel wordt 
geregeld gezien als passieve 
euthanasie. Deze behandeling 
is niet standaard nodig, maar bij 
angst en erge onrust waarvoor 
geen andere oplossingen zijn soms 
wel. Bij euthanasie wordt het leven 
beëindigd door het toedienen van 
enkele dodelijke medicijnen, een 
niet-natuurlijke doodsoorzaak. Bij 
sedatie overlijdt iemand uiteindelijk 
aan de gevolgen van de ziekte.
 
Tot slot wil ik ook nog mijn zorg 
meegeven over het lot van  
chronische zieken, waarbij tot vlak 
voor het einde niet duidelijk sprake 
is van een terminale prognose 
zoals bij hartvaatziekten (CVA), 
longlijden en  dementie. Voor 
hen bestaat politiek veel minder 
bereidheid extra geld te investeren 
dan voor de hospice-zorg van 
(overwegend) kankerpatiënten. 
Van  schrale middelen moet soms 
aanzienlijk meer worden gedaan.

 Interview: palliatieve zorg in Apeldoorn 

Nu ik dit artikel schrijf, is 
het vergaderseizoen 
bijna afgelopen. 

Wekelijks hebben we 
als gemeenteraad met 
lijstopvolgers in het Raadhuis 
vergaderd over heel veel 
onderwerpen. Een bloemlezing 
treft u in dit nummer aan. 
Een enkele keer zagen we 
leden van onze kiesvereniging 
in het gebouw en op de 
tribune. Ook u bent daar van 
harte welkom, net als die 
andere 150.000 inwoners 
van Apeldoorn. Omdat er 
meerdere onderwerpen 
parallel worden behandeld, 
kunt u een onderwerp kiezen. 

Daarnaast kwam onze fractie 
ook wekelijks bijeen, vooral ter 
voorbereiding op de politieke 
bijeenkomsten. We bereidden dan 
met elkaar het standpunt voor dat 
we als fractie zouden innemen. 
Soms gaat dat bijna vanzelf, 
soms heb je een uur werk om tot 
een standpunt te komen. Het is 
ook goed om alle argumenten 
voor en tegen te wegen en er zo 
samen uit te komen. We hebben 
ons verkiezingsprogramma, maar 
heel veel zaken worden daarin 
niet genoemd. Dat is ook niet 
mogelijk (het wordt te dik), maar we 
kunnen ook niet alles van tevoren 
bedenken. Belangrijker is dat we 

vanuit een visie op de samenleving 
en onze gemeente werken in een 
bepaalde richting. Wij willen dat 
de overheid zich als dienares van 
God zich bezighoudt met taken 
die de overheid wel moet doen 
(omdat anderen daarvoor niet in 
aanmerking komen) en de taken die 
de burgers best zelf kunnen doen, 
laat liggen (ook als die burger die 
taken dan ook laat liggen).Natuurlijk 
is er dan een grijs gebied: wat in 
40 jaar is scheefgegroeid, wordt 
in een paar raadsperiodes niet 
gecorrigeerd. Het is echter zaak die 
richting vast te houden.

Voorjaarsnota
In de afgelopen periode heeft de 
gemeenteraad zich beziggehouden 
met de voorjaarsnota. De bijdrage 
die ik namens de ChristenUnie 
heb uitgesproken treft u elders in 
dit nummer aan. Kern van de nota 
was een bezuiniging van ruim € 
4 mln. Het is als overheid goed 
om je af en toe te bezinnen op de 
vraag welke taken nu echt voor de 
overheid zijn en welke ook door 
anderen kunnen worden vervuld. 
De bedoeling van de gemeenteraad 
is steeds geweest om vooral te 
bezuinigen op de eigen organisatie 
en de burgers en de ontvangers van 
subsidie zoveel mogelijk te ontzien. 
Dat laatste is niet helemaal gelukt. 
Er is in vorm van indexering sprake 
van stijging van parkeertarieven. 
Samen met CDA en VVD hebben wij 
(tevergeefs) geprobeerd dat tegen 
te houden. Er wordt bezuinigd op 
de WMO. Dat laatste overigens wel 
onder voorwaarde dat de gebruikers 
er geen last van zullen hebben. 
De verwachting is namelijk dat de 
oorspronkelijk geraamde bedragen 
niet helemaal nodig zijn. Daarom 
zijn ze nu verlaagd. Nadrukkelijk 
is gezegd dat dat geld weer wordt 
toegevoegd wanneer het te weinig 
zou zijn. In enkele amendementen 
is de verhouding tussen geld dat 
binnen en geld dat buiten wordt 
uitgegeven nog weer verschoven 
ten gunste van het laatste. Kortom: 

meer bezuinigen in 
het stadhuis, minder 
in de stad en de 
lastenverhoging
beperken.

Beledigen
Dit onderwerp vraagt regelmatig 
om onze aandacht. In de discussie 
rond de fi lm van Wilders, de dood 
van Theo van Gogh, enz. speelt de 
vraag naar het recht van beledigen 
en kwetsen nadrukkelijk een 
rol. Opvallend is, dat telkens de 
discussie verschuift. Wanneer je 
zegt dat niemand het recht heeft 
op beledigen, dan wordt daar 
tegenover gesteld dat sommige 
mensen zich zo gemakkelijk 
beledigd voelen. Dat is echter niet 
het punt waar het om draait. Als 
ik niet het recht heb iemand te 
beledigen, dan betekent dat niet 
dat die ander wel het recht heeft 
zich niet beledigd te voelen. Dat 
laatste tast inderdaad de vrijheid 
van meningsuiting aan. Het eerste 
(niet beledigen) is een vorm van 
beschaving. Moslims mogen 
zeggen dat de Bijbel is vervalst. 
Wij weten wel beter. We kunnen 
ons beledigd voelen, maar moslims 
mogen dat blijven zeggen. Wij 
kunnen rustig Mohammed een 
valse profeet noemen. Daardoor 
kan een moslim zich beledigd 
boelen, maar dat is dan niet 
anders. Beide uitspraken kunnen 
in het debat worden gedaan. Dat 
debat moeten we met elkaar ook 
beslist blijven voeren. En wanneer 
iemand zich beledigd voelt, kan hij 
of zij naar de rechter stappen. In 
dit land beslist de rechter of een 
uitspraak zo beledigend is dat ze 
daarmee onrechtmatig is, of dat het 
binnen de grenzen van de wet blijft. 

Tot slot
Reageert u vooral op wat wij 
schrijven. Het stimuleert ons met 
het fractiewerk door te gaan.

Roelof Veen
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Omnizorg: onderdak voor kwetsbaren
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Verslag 
thema-avond Omnizorg 15 april 
2008

Op 15 april jl. hebben we 
onze thema-avond over 
Omnizorg Apeldoorn 

gehouden. Op deze drukbezochte 
avond hebben we veel informatie 
gekregen over het nieuwe 
opvangcentrum voor dak- en 
thuislozen aan de Stationsstraat 
(zie foto). 
De avond werd geopend door 
Johan Weijenberg, lid van de 
denktank. Hij legde het verband 
tussen Jezus’zorg voor de 
zwakken en onaanzienlijken, zoals 
bijv. duidelijk werd in de genezing 
van de zieke man in Bethesda, 
en de zorg die wij als christenen 
willen geven aan onze kwetsbare 
naaste. In zijn inleiding ging Paul 
Blokhuis vervolgens in op het 
kader waarin dit project opgezet is. 
Het hele plan valt onder de paraplu 
van het Regionaal Kompas 
Oost-Veluwe. Doel van dit alles 
is: een volwaardig bestaan voor 
daklozen en andere kwetsbare 
groepen, zoals tienermoeders en 
verslaafden. We willen de mensen  
zo zelfredzaam mogelijk maken. 

Virtuele tour
Vervolgens kregen we van dhr. W. 
Voortman, projectleider Omnizorg, 
een virtuele rondleiding door het 
gebouw. 

I.v.m. de bouwwerkzaamheden 
was het niet mogelijk het gebouw 
zelf te betreden, maar d.m.v. deze 
virtuele rondleiding kregen we toch 
een goede indruk van hoe het er 
allemaal uit gaat zien. 
De ‘Omnizorgfi losofi e’ komt neer 
op rehabilitatie. Dhr. Voortman 
vertelt over de voorgeschiedenis. 
Nu, in 2008, komen al deze 
opvangplekken onder één dak: 
deze locatie. Er komt ook een 
nieuw bestemmingsplan voor 
de buurt. Deze gebundelde 
voorziening heeft als doel, dat men 
niet meer door de stad zwerft van 
de ene lokatie naar de andere. 

Functies Omnizorg
Na deze presentatie kreeg dhr. S. 
Boon, eveneens projectleider en 
adviseur Omnizorg, het woord. Hij 
vertelt hoe Omnizorg gaat werken. 
I.p.v. 4 aparte zorginstellingen 
komt er nu dus 1 instelling. Dat 
betekent 1 bedrijfsleider die 
alles aan moet sturen. Het is 
de bedoeling dat bij Omnizorg 
de cliënten naadloos van de 
ene voorziening naar de andere 
kunnen doorgaan. 
De verschillende functies zijn: 
crisisopvang, vrouwenopvang, 
woongelegenheid, huiskamers, 
gebruiksruimtes, heroïnekliniek, 
medische en verpleegkundige 
zorg, psychiatrische zorg, 

dagbesteding 
(leer/werkproject), service en 
dienstverlening, grand café, 
maaltijden, internet.
Wat betreft de heroïnekliniek: 
er wordt gecontroleerd gebruikt 
o.l.v. verpleegkundigen; er is een 
verpleegkundig spreekuur. De 
bedoeling is dat er 50 bedden 
zullen komen, zowel in de zomer 
als in de winter. 

Werk dichtbij huis
Na de pauze gaat dhr. F. Wouters, 
bedrijfsleider Omnizorg, in 
op het laatse onderdeel van 
de presentatie: Omniplaza. 
Omniplaza is: Voedingskringloop 
en reïntegratiebedrijf. In Omniplaza 
wordt regulier, gangbaar werk 
aangeboden. Het moet het 
visitekaartje worden voor het 
hele pand. Voor de cliënten is 
het werk dichtbij huis. Ze krijgen 
verantwoordelijkheid en daar 
groeien ze van. Er komen winkels 
die spullen gaan verkopen die uit 
de kringloop komen en die van het 
Hoge Land afkomstig zijn. Verder 
wordt in Omniplaza 
ondergebracht: uitvalsbasis 
veegploeg, wasserette 
(commerciële activiteit 
– geeft stevige fi nanciële basis), 
lunchroom, uitzendbureau ( 
Stimulans / Olympia) waar 
mensen zich kunnen melden om 
in Omniplaza te kunnen werken, 
fi etsenwerkplaats. Nadat er 
gelegenheid is geweest om vragen 
te stellen aan de verschillende 
sprekers, sluit Johan de avond 
af . De zorg is ingewikkelder 
geworden, maar de grondhouding 
is hetzelfde gebleven: ‘compassie 
en met ontferming bewogen’.
We kijken terug op een zeer 
geslaagde informatieavond.

Namens de Denktank,
Fredy Meel

Het Regionaal Kompas: de nieuwe welzijnswet
Ouderenzorg

n het kader van het dualisme 
heb ik namens de fractie in de 
raadsvergadering (PMA) van 22 mei 
jl. aandacht gevraagd 
specifi ek voor de doelgroep 
ouderen. Nergens in welzijnswet 
(het zgn. Regionaal Kompas) wordt 
over de ouderenproblematiek 
gesproken. Veel mensen die eerder 
nog geen hulp nodig hadden, 
dreigen maatschappelijk teloor te 
gaan zodra ze door veroudering 
minder in staat zijn om voor zichzelf 
te zorgen. Deze ouderen vallen 
onder de doelgroep zorgmijders en 
zorgmissers, waarvoor bemoeizorg 
wordt geboden. Toch is het wel 
bijzonder dat in het Kompas de 
jeugd 2x apart als doelgroep wordt 
genoemd, terwijl dat voor ouderen 
niet gebeurt. De ChristenUnie heeft 
een pleidooi gehouden om dat wel 
te doen, omdat als er te weinig 
belangstelling voor is deze groep de 
zorg in de verdrukking kan komen. 

Activerende begeleiding
Een ander punt dat we onder de 
aandacht hebben gebracht is de 
‘activerende begeleiding’ (hieronder 
vallen bijvoorbeeld dagbehandeling
projecten). Deze projecten worden 
in 2009 vanuit de AWBZ(rijk) naar 
de WMO(gemeente) overgeheveld. 
In het Kompas staat dat hiervoor 
aandacht is. Graag ziet de 
ChristenUnie dat het College haar 
visie op deze nieuwe taak nader 
uitwerkt en op korte termijn (dit 
jaar?) aan de raad voorlegt.
In het preventief jeugdbeleid 
wordt melding gemaakt van 
loverboys en mensenhandel. Voor 
vrouwenopvang en aanpak van 
huiselijk geweld wordt een apart 
werkplan gemaakt. De ChristenUnie 
heeft gevraagd aan het College 
waar het toegezegde uitstapbeleid 
van prostituees onder valt omdat 
het in dit Kompas niet staat 
vermeld. 

Controle
Verder wil de ChristenUnie dat 
de gemeente goed let op de 
knelpunten van individuele burgers 
bij de schuivende fi nanciële 
regelgeving. Graag zorgen we 
ervoor dat er geen mensen tussen 
wal en schip raken. De intenties 
zijn goed, Apeldoorn wil een sociale 
gemeente zijn. De volgende stap 
als fractie is te blijven controleren 
of de uitvoering voldoet aan de 
verwachtingen. Ook namens de 
burgers problemen aankaarten 
en helpen oplossen zie ik als 
een raadstaak, hoewel onze 
burgemeester graag zou zien dat 
we ons alleen op de hoofdlijnen 
houden. Als volksvertegenwoordiger 
lijkt het me dat je dan niet voldoet 
aan je vertegenwoordigende rol.

Jeannet Huizing-Hekert

Apeldoorn krijgt vanuit 
het rijk geld voor 
maatschappelijke opvang, 

openbare geestelijke 
gezondheidszorg (OGGZ) en 
verslavingsbeleid. Vanuit de 
nieuwe wet maatschappelijke 
ondersteuning (WMO) moeten 
gemeenten hierover zelf beleid 
maken en uitvoeren.

Zelfredzaam
Apeldoorn wil kwetsbare mensen 
zo volwaardig en zelfredzaam 
mogelijk te laten meedoen 
in de samenleving met een 
aanvaardbare kwaliteit van 
leven. Psychosociale problemen 
vóórkomen, signaleren en de 
mensen toeleiden naar zorg, 
bieden van opvang en –zo 
mogelijk- rehabilitatie en herstel. 
De gemeente voert hierin niet 
alles zelf uit maar heeft de 
regierol. Dit gemeentelijk beleid 
staat onder verantwoordelijkheid 
van wethouder Paul Blokhuis.

De ChristenUnie maakt bij de behandeling van de Voorjaarsnota in de 
Tweede Kamer geld vrij voor uitstapprogramma’s voor prostituees en 
opvang van tienermoeders.

Uitstapprogramma prostituees
In het coalitieakkoord is hulp beloofd voor prostituees die willen stoppen 
met hun mensonterende werk: ‘Vrouwen die uit de branche willen stappen 
krijgen extra aandacht, bescherming en nazorg’. De ChristenUnie 
bestemt nu € 15 miljoen voor deze vorm van hulpverlening aan mensen 
die werken in een branche die nog steeds - ondanks de opheffi ng van 
het bordeelverbod - een broeinest is van zwartwerken, vrouwenhandel, 
witwassen en andere vormen van illegaliteit en criminaliteit. Kamerlid 
Ed Anker:,,Nu heeft nog maar 6 procent van de gemeenten een 
uitstapprogramma. Door hierin te investeren kan in veel meer gemeenten 
prostituees een uitweg worden geboden naar een vrij bestaan.”

Uitbreiding opvang tienermoeders
Om een impuls te geven aan preventie en hulpverlening rondom 
ongewenste zwangerschap bij tieners, trekt de ChristenUnie € 10 miljoen 
uit. Met dit bedrag kunnen bestaande projectvoorstellen van de stichting 
ambulante Fiom en van de VBOK (Vereniging ter Bescherming van 
het Ongeboren Kind) worden uitgevoerd. Kamerlid Esmé Wiegman: 
,,Dit is een belangrijk impuls voor het vele werk dat wordt gedaan om 
tienerzwangerschappen te voorkomen en tienermoeders en -vaders te 
helpen. De aandacht voor deze kwetsbare groep moet daarom optimaal 
zijn.’’       tekst overgenomen uit het Nederlands Dagblad

Meer geld uitstapprogramma's
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Een bijzonder schouwspel in 
het Woudhuis eind mei. Eind 
van de ochtend wandelde 

een schaapskudde, met wethouder 
Michael Boddeke en raadslid 
Miep van der Zee (initiatiefnemer) 
als schaapherders, de stad in 
naar de nieuwe locatie in park 
Woudhuis. Vanaf dan graast er 
een schaapskudde, onder de 
hoede van een herder en een 
hond, in het Matenpark en in het 
park Woudhuis. Een kudde van 
250 schapen is in de maanden 
mei, augustus en in het najaar 
twee weken verantwoordelijk voor 
het beheer van het gras. 

Bodemverbetering
De inzet van de schapen is 
onderdeel van het voornemen 
om milieuvriendelijker om te gaan 
met groen. Daarnaast heeft het 
als voordeel dat de structuur 
van de bodem verbetert zodat 
nieuwe zaden kunnen kiemen 
en de beplanting meer variatie 
vertoont. De schapen bewerken 
met hun hoeven de bodem en 
doordat ze zaden meedragen 
in hun vacht verspreiden ze 
allerlei plantensoorten. Voor de 
Triënnale wordt er op initiatief 

van woningbouwvereniging de 
Woonmensen in augustus in 
het Matenpark een kunstwerk 
’uitgegeten‘ door de schapen.

Herder en hond
Iedereen die naar de kudde wil 
komen kijken is van harte welkom. 
Het spoor van de schaapskudde 
is gemakkelijk te volgen. Volg 
gewoon de schapenstront op de 
Barnewinkel, tussen Woudhuis en 
De Maten... Eigenaren van honden 
worden gevraagd om hun hond in 
de buurt van de kudde aan de lijn 
en uit de buurt van de kudde te 
houden. 

‘s Avonds zet de herder een stuk 
wei af, waar de dieren de nacht 
doorbrengen. In augustus en in het 
najaar doet de kudde het Matenpark 
opnieuw aan. Herder Raymond 
Jonker heeft het gemakkelijk. Zijn 
twee bordercollies doen het werk. 
Jonker kuiert ontspannen achter 
de kudde aan en geeft af en toe 
aanwijzingen, in het Engels. “Dat 
is gemakkelijker te trainen bij een 
jonge hond”, legt hij uit. “Je kunt de 
zachte klanken veel langer aan-
houden.

Groene weiden in de Maten

De initiatiefnemers voor 
de terugkeer van de 
Kwartjesfontein maken 

vorderingen.
Oud-burgemeester Harm Bruins 
Slot is bereid gevonden om als 
voorzitter in een gevormd Comité 
van Aanbeveling plaats te nemen.

De Kwartjesfontein van 
kunstenaar Pieter Puype werd op 
31 augustus 1932 door Prinses 
Juliana in werking gesteld. De 
fontein, die het Oranjepark 
sierde, was een geschenk van 
de Apeldoornse bevolking. 
Het geld werd op initiatief van 
Jo Wegener door meer dan 
tweeduizend mensen bij elkaar 
gebracht. Zij betaalden allemaal 
een kwartje. In jaren zeventig 
werd de fontein verwijderd. Hij 
kwam op de gemeentelijk werf te 
staan. Wijkraad De Parken en de 

Monumenten (SAM) spannen zich 
in om de Kwartjesfontein in ere 
te stellen. Hij zou nu in de vijver 
van Marialust een plek moeten 
krijgen. De initiatiefnemers vinden 
het vanuit cultuur-historisch 
oogpunt belangrijk dat de fontein 
terugkeert. ,,Het is niet alleen 
een mooi kunstwerk maar, het 
is ook een geschenk van de 
Apeldoornse bevolking.’’

Naast Bruins Slot zitten Miep van 
der Zee (ChristenUnie), Michiel 
Brouwers (Amazing), Xylander 
Kroon (de Stentor) en Philip Salm 
(Triënnale) in het Comité van 
Aanbeveling. ,,Er is veel geld 
nodig voor de restauratie’’, zegt 
Harro Frieling van de SAM. 

,,Daarom zijn we ontzettend blij dat 
deze mensen de Kwartjesfontein 
binnen hun netwerk onder de 
aandacht willen brengen. Zonder 
sponsoring en bijdragen van 
particulieren gaat het niet lukken.’’

foto en tekst (deels) overgenomen uit De Stentor

Kwartjesfontein

        Winkelcentra Apeldoorn:
vernieuwing Eglantier en plannen centrum

Excursie langs de Grift

Een wandeling op een 
mooie juniavond langs 
de Grift en het Kanaal... 

Dat lieten zo’n 45 mensen uit de 
achterban van de ChristenUnie 
zich geen twee keer zeggen. Voor 
belangstellenden organiseerde 
de Denktank van ChristenUnie 
Apeldoorn woensdagavond 11 
juni een avondwandeling langs 
de Grift en het Kanaal. Tijdens 
de wandeling lichtten drie 
enthousiaste ambtenaren het 
een en ander toe over diverse 
aspecten van water.

De ambtenaren die meeliepen 
waren Onno Heijsman 
(bekencoördinator), Christien 
Bensink (projectmanager 
Kanaalzone) en Diederik Brem 

(Waterschap). Zei vertelden de 
wandelaars over de fascinerende 
wereld van ijsvogels, vistrappen, 
monnikenwerk uit het verleden 
maar ook verstandige 
waterberging voor de toekomst. 

Via Marialust, de Laan van 
Kerschoten de Apeldoornse 
Sluis en de Vlijtseweg wandelde 
de grote groep langs een 
gedeelte van dit unieke Veluwse 
waterproject. Iedereen was 
verrast door de diversiteit aan 
mogelijkheden in dit project voor 
de samenleving en nam zich vast 
voor deze wandeling te herhalen 
als het Griftwater daadwerkelijk 
door haar bedding stroomt!

Hanna Riezebos

  
   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

           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
   
 PerspectieF: Jonathan (J.T.) van Tongeren  
        Aquamarijnlaan 329,  
        9743 PH  Groningen     
        email: jonathanvt@hotmail.com 
    

Bovendien begrijpen kinderen het 
niet. Die hebben nog wel eens de 
neiging de commando’s over te 
nemen. Dat is ongunstig, want hoe 
meer de hond werkt, hoe minder 
de schapen grazen.”

tekst (deels) overgenomen uit De Stentor

           

In de afgelopen periode 
speelden er diverse zaken 
op winkelgebied. Zo 

zijn er inmiddels meerdere 
supermarkten op zondag 
geopend, door een maas in de 
wet voor avondwinkels. Achter 
de schermen wordt gewerkt 
aan een oplossing om deze 
maas in de wet te dichten, maar 
dat zal nog enige tijd kosten. 
Gezien de wetgeving mogen 
er in Apeldoorn maximaal 10 
avondwinkels zijn. Op dit moment 
is er 1 echte avondwinkel. Dat alle 
supermarkten op zondag open 
zullen gaan is dus gelukkig niet 
mogelijk. 

Eglantier
Winkelcentrum de Eglantier, in De 
Maten, is volgens de gemeente 
toe aan een opknapbeurt. Gezien 
de leeftijd van het winkelcentrum, 
en de huidige toestand, geen 
verkeerd idee. Het plan dat enige 
weken geleden gepresenteerd 
werd, betekent een uitbreidingvan 
het winkeloppervlak en de bouw 
van 90 woningen. Daarbij wordt 
aangesloten op de huidige 
bouwstijlen van het complex, 

en wordt niet hoger gebouwd dan 
het huidige hoogste punt, wat 
inhoudt dat er maximaal 6 hoog 
gebouwd gaat worden. Daarnaast 
wordt de Eglantierlaan opnieuw 
ingericht. Voor wie interesse 
heeft, op onze fractiekamer liggen 
tekeningen. Inzage is mogelijk, 
dus bel gerust voor een afspraak.

Plannen centrum
En dan leeft er in Apeldoorn al 
langer het idee dat er wat met het 
centrum moet gebeuren. Het zou 
onvoldoende aantrekkingskracht 
hebben, en diverse organisaties 
zijn bang dat mensen elders 
gaan winkelen. Hoe het ook zij, 
op dit moment zijn er plannen 
voor de ontwikkeling van een 
nieuw winkelcomplex in de 
hoek Marktstraat Beekstraat. 
Dit betekent uitbreiding van 
het aantal vierkante meters 
winkeloppervlak, waar naast 
ruimte voor kleinere winkels 
ook een aantal grote bedrijven  
een plek zou kunnen vinden. 
Onder het complex staat een 
parkeergarage gepland. Wat de 
plannen beteken voor een aantal 
karakteristieke oude panden is

panden is op dit moment nog niet  
duidelijk. Onze fractie staat 
gematigd positief tegenover 
dit plan. Met het nadrukkelijker 
betrekken van de Markstraat en 
de Beekstraat in de looproutes 
van het winkelend publiek 
ontstaat er een logische opbouw 
in het centrum. Anderzijds is dit 
niet het enige dat het succes van 
een centrum bepaalt. 

Parkeergarage
Belangrijk aandachtspunt is de 
geplande parkeergarage. Naast 
deze parkeergarage zijn op dit 
moment nog 3 parkeergarages 
in of nabij het centrum in 
ontwikkeling. De vraag is dan 
ook of er wel behoefte is aan 
zo veel parkeerruimte, en 
ook wat dit betekent voor de 
verkeersafwikkeling in en rond 
het centrum. Dit geldt helemaal 
voor de garage in dit plan, omdat 
de garage ver het centrum in 
ligt, en de wegen hier naar 
toe niet zijn berekend op grote 
verkeersstromen. 
Naar de mening van onze 
fractie zal in ieder geval dit punt  
voldoende in beeld moeten ...

Lees verder op pagina 4
(Arjen Tamsma)
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De laatste jaren zijn 
verschillende wetten 
aangepast. Denk maar aan 

de nieuwe Bijstandswet (de WWB) 
en de nieuwe WMO. Nu is de Wet 
Sociale Werkvoorziening aan de 
beurt.

Indicatie WSW
Onder de WSW vallen mensen die 
op de gebruikelijke manier moeilijk 
werk kunnen vinden. Daarom 
krijgen ze een zogenoemde 
indicatie. Met die indicatie zegt 
het Centrum voor Werk en 
Inkomen (CWI) als het ware dat 
zo iemand zonder extra hulp 
niet aan het werk kan komen. 
Wie zo’n indicatie heeft, komt op 
een wachtlijst terecht en wordt 
geplaatst bij een SW-bedrijf, 
populair vaak aangeduid als 
‘Sociale Werkplaats’. In Apeldoorn 
is dat de Feluagroep.

Verantwoordelijkheid
Tot nu toe was de Rijksoverheid 
verantwoordelijk voor deze 
wet. De gemeenten voerden 
de wet uit (vaak met meerdere 
gemeenten in één bedrijf, in ons 
geval samen met Epe en Heerde), 
maar het geld werd rechtstreeks 
aan het SW-bedrijf verstrekt en 
de verantwoording ging van het 
SW-bedrijf naar het ministerie. 
Jaarlijks kreeg het SW-bedrijf een 
pot met geld, goed voor een door 
de minister vastgesteld aantal 
arbeidsplaatsen. Werden minder 
arbeidsplaatsen ingevuld, dan 
werd de pot geld ook kleiner.

De Rijksoverheid vindt dat dit 
moet veranderen. Voortaan 
zijn gemeenten rechtstreeks 
verantwoordelijk, zij krijgen 
het geld en zij verantwoorden 
het gebruik van dat geld. De 
uitvoering kan nog steeds worden 
gedaan door SW-bedrijven, 
maar die nemen niet meer de 
verantwoordelijkheid over.
De huidige praktijk kent een 
paar problemen. Het eerste is de 
wachtlijst. Te veel mensen moeten 

te lang wachten op een plaats 
binnen de SW. Daarmee samen 
hangt een tweede: wie eenmaal 
werk in de SW heeft, komt daar maar 
moeilijk meer uit. De bedoeling is 
dat ongeveer 1/3 deel via de SW bij 
een gewoon bedrijf komt te werken 
(met ondersteuning, zogenaamd 
Begeleid Werken). Daarnaast moet 
1/3 deel op detacheringsbasis 
werken (in dienst bij het SW-bedrijf, 
maar feitelijk op een andere plaats 
bij een gewoon bedrijf. Een derde 
probleem is dat veel SW-bedrijven 
verlies lijden, verliezen die door de 
gemeenten worden aangevuld. 

Wachtlijsten
De nieuwe wet bedoelt om meer 
mensen op een gewone werkplek 
aan het werk te helpen en zo de 
kans dat ze na verloop van tijd 
zonder ondersteuning verder 
kunnen, te vergroten. De wet bedoelt 
ook te zorgen dat de wachtlijsten 
korter worden, zodat iedereen 
maximaal een jaar moet wachten 
voor er werk voor hem/ haar is. Voor 
meer Begeleid Werkers moeten 
bedrijven mensen willen plaatsen. 
Dat kan heel goed, maar dit is ook 
het zwakke punt: niemand kan 
bedrijven dwingen om SW-ers aan 
te nemen. Hetzelfde geldt eigenlijk 
voor de doorstroming uit de SW 
naar banen zonder subsidie: zonder 
medewerking van bedrijven, gaat dat 
niet lukken. 

De bedoeling van de wet is goed. 
In de Apeldoornse notitie hierover 
wordt verband gelegd met andere 
zwakke groepen op de arbeidsmarkt. 
Dat is goed. Bij de behandeling van 
de verordeningen (de regels van 
de gemeente) is besloten dat wie 
op de wachtlijst staat en zelf een 
bedrijf vindt dat hem of haar werk 
wil geven, voorrang krijgt. Dat is 
terecht: als je alsnog één of twee 
jaar moet wachten, is de werkgever 
allang verdwenen. Het grootste 
probleem blijft echter het geld: er 
kan hier en daar best doelmatiger 
worden gewerkt, maar dat zal 
onvoldoende zijn om de wachtlijst te 

doen verdwijnen. Overigens geven 
de ervaringen met de WWB en 
voorlopig ook met de WMO ons 
wel het vertrouwen dat het met 
de WSW ook goed gaat komen 
als de gemeente deze wet moet 
uitvoeren.

Roelof Veen

politiek van alle dag, die u bezig 
houden, is dat de gelegenheid om 
er aandacht voor te vragen.

Financiën
De financiën zijn een vast 
bespreekpunt op deze 
voorjaarsvergadering. Op dit 
moment zijn er geen financiële 
zorgen. Wel is er de noodzaak te 
starten met  fondsvorming voor 
de gemeenteraads verkiezingen 
van 2010. We zullen dan over 
een bedrag van circa € 7.500,=  
moeten kunnen beschikken en 
dit bedrag moet in de komende 
jaren worden opgebouwd. Wilt 
u eens overwegen of u ons ook 
in financiële zin wat extra steun 
kunt bieden? Uw financiële 
bijdrage ontvangen wij graag 
op onze rekening 9105547 bij 
de Postbank t.n.v. ChristenUnie 
Apeldoorn onder vermelding van 
Verkiezingsfonds 2010.

Rest mij u te vragen aan onze 
landelijke, provinciale en 
plaatselijke politici te denken in uw 
gebeden. Een onmisbare bijdrage 
die door ons allen kan worden 
geleverd!

Hartelijke groet,
Bestuur ChristenUnie-Apeldoorn

Sjaak Bos

 Ledenvergadering: afscheid en gesprek Vernieuwing Wet Sociale Werkvoorziening

   
               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.  Andries van de Woestijne 
  tel. (055)521 35 09  
  a.vandewoestijne@apeldoorn.nl
  3.  Miep van der Zee
  tel. (055)355 72 94
  m.vanderzee@apeldoorn.nl

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

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

Op 1 april hebben wij onze 
voorjaarsledenvergadering 
gehouden. In deze goed 

bezochte bijeenkomst hebben 
we afscheid genomen van de 
aftredende bestuursleden Martje 
Bakker en Joop Roest.

Afscheid
Martje heeft jarenlang het 
secretariaat van onze vereniging 
gedaan en Joop was al 
penningmeester van de RPF, 
voor de fusie met het GPV. In 
dankbaarheid en met de daarbij 
behorende attenties hebben we bij 
hun vertrek stilgestaan.

Vier nieuwe bestuursleden 
werden gekozen; Fredy Meel, 
algemeen bestuurslid en actief 
in de denktank; Thea Buurman, 
die de functie van secretaris gaat 
vervullen, Otto Ronner als nieuwe 
penningmeester en het bestuur 
werd uitgebreid met Jonathan 
van Tongeren eveneens als 
gewoon bestuurslid. Jonathan is 
al jaren actief als één van onze 
website beheerders en binnen de 
jongerenorganisatie PerspectieF. 
Tot slot werd Sjaak Bos, voorzitter 
van onze plaatselijke CU-
vereniging, herkozen.

Gesprek
Een heel aantrekkelijk 
programmaonderdeel van onze 
vergadering bestond uit de 
gedachtenwisseling met de leden 
van de fractie. Aan de hand van 
een tweede ronde van gehouden 
enquêtes kwamen diverse 
vragen en aandachtspunten naar 
voren, waarop nu door Roelof 
Veen, Andries van de Woestijne, 
Jeannet Huizing- Hekert en 
Arjan Tamsma werd ingegaan. 
Gevolg was een levendige 
gedachtenwisseling met de 
aanwezige leden. 

Een uitstekende gelegenheid 
om gewoon eens aan onze 
vertegenwoordigers in de 
raad om wat meer informatie, 
achtergrond en uitleg te vragen 
en de aandacht te vestigen op 
zaken die ons aan het hart gaan 
in onze stad en haar omgeving. 
Paul Blokhuis vertelde nog iets 
over de WMO aan de hand van de 
gestelde vragen, met name over 
de indicering. We zullen in een 
volgende vergadering opnieuw 
de gelegenheid bieden voor het 
gesprek met de fractie. Dus als er 
zaken zijn uit de plaatselijke 

Voorzitter Sjaak Bos bedankt Joop Roest.
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...zijn gebracht voordat een 
besluit wordt genomen over de 
ontwikkeling van het gebied 
Markstraat Beekstraat. 

Zoals u ziet volop ontwikkelingen. 
Ontwikkelingen waar we ook 
graag uw mening over horen. 
Bent u tevreden over het 
winkelaanbod in Apeldoorn, 
of is versterking inderdaad 
noodzakelijk? Ook andere 
vragen of opmerkingen over de 
genoemde plannen zijn welkom.

Arjen Tamsma

.


