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 Geld: doel of dienst?

    

Interview door Hanna Riezebos 
met  Jonathan van Tongeren

Achteraf gezien tref ik het dat 
onze webmaster Jonathan nog 
een interview kan geven. De dag  
erna wordt hij geveld door een 
fl inke verkoudheid. Ik ben heel 
nieuwsgierig naar één van zijn 
vrijetijdsbestedingen: extreme 
survival. Jonathan vertelt dat hij elk 
jaar met vier vrienden een week 
lang met uitsluitend een rugzak en 
tentje op stap gaat. Doel van de 
vier is dan om zichzelf het leven 
fysiek zo zwaar mogelijk te maken. 
Ik stel me zo voor dat hij behoort 
tot de groep die vervolgens door 
reddingswerkers onderkoeld van 
een berghelling moet worden 
afgehaald, maar dat beeld wordt 
gauw gecorrigeerd: de vier 
willen zich nooit onverantwoord 
gedragen. Caving (grotten 
verkennen), klimmen en abseilen 
zijn inmiddels probleemloos de 
revue gepasseerd. 

Politiek pionieren
Al snel in ons gesprek is duidelijk 
dat Jonathan graag zijn blik 
verlegt. In november 2008 is hij 
gestopt met zijn vrijwilligerswerk 
voor Perspectief, hij is twee jaar 
bestuurslid en voorzitter van 
de Commissie Internationale 
Samenwerking geweest. Het 
leukst in deze functie vond hij het 
delen van het christelijke politieke 
werk met jonge pioniers in andere 
Europese landen; zo ontstond 
een heel netwerk: ECPYN oftewel 
European Christian Political Youth 
Network (zie www.ecpyn.org). 
Er wordt door dit netwerk onder 
andere elke zomer een Summer 
School georganiseerd waar politiek 
betrokken christenjongeren uit heel 
Europa op afkomen. Jonathan 
heeft het als een uitdaging ervaren 
dit pionierswerk vorm te geven; 
nieuwe groepjes christenpolitici, 
zoals de jongeren van de AUF-
Partei uit Duitsland en het Forum 
des Républicains Sociaux uit 
Frankrijk, warm te maken voor het 
netwerk gaf hem veel voldoening.

Europees gezinsbeleid
Als ik Jonathan vraag welke 
onderwerpen hij als ChristenUnie 
naar voren zou willen brengen in 
het Europese Parlement, aarzelt hij 
geen moment: het sociale beleid 
verdient meer aandacht van de 
christelijke politiek. Het lijkt een 
gegeven dat Europa hier steeds 
meer invloed op gaat hebben, 
dus dan kunnen we ons er maar 
beter mee bemoeien. Met name 
het gezinsbeleid moeten we als 
ChristenUnie goed in de gaten 
houden. Het huidige economische 
bestel verhindert mensen het 
aantal kinderen te krijgen wat ze 
zich zouden wensen. In Oost-
Europese landen als Letland en 
Rusland neemt de bevolking al af,
dat is onderdeel van een trend die 
zich in heel Europa manifesteert. 

Janneke en Jonathan

Dat kan ook een grote invloed 
hebben op de economie als straks 
de babyboom-generatie te grave is 
gedragen; economische groei en 
bevolkingsafname gaan doorgaans 
niet samen.

Onnodig cynisme
Het valt Jonathan op dat veel 
leden een wat defensieve houding 
aannemen tegenover Europa. 
Terechte bedenkingen bij de 
bureaucratie en ondoorzichtigheid 
en het feit dat Brussel een steeds 
groter deel van ons beleid mede 
bepaalt, mag volgens hem 
echter niet tot onnodig cynisme 
leiden. Cynisme kan verlammend 
werken, we moeten vooral 

naar mogelijkheden zoeken om 
beleid in christelijk-sociale zin 
bij te sturen. Bij bijvoorbeeld de 
nieuwe lijsttrekker, Peter van 
Dalen, is ook geen sprake van 
cynisme, hij heeft een kritische 
maar realistische visie. Met het 
Verdrag van Lissabon zal de 
invloed van nationale parlementen 
op het Europese politieke 
proces toenemen. Betrokken 
ChristenUnie-leden zouden 
bijvoorbeeld de website van de 
eurofractie ChristenUnie-SGP 
(www.eurofractie.nl) kunnen 
volgen, zodat ze beter op de 
hoogte blijven van wat er speelt 
in de Europese politiek. En de 
mensen van de eurofractie zijn ook 
gewoon bereikbaar voor goede 
suggesties.

Wit Rusland
In Wit-Rusland heeft Jonathan met 
eigen ogen kunnen zien hoe een 
samenleving beperkt kan worden 
in het vrije functioneren. Een jaar 
geleden ging hij er heen om een 
indruk te krijgen van de politieke 
situatie en christenjongeren die 
actief zijn in de oppositie, met raad 
en daad te steunen. Tijdens een 
demonstratie van marktkooplui 
werd het openbaar vervoer en 
het mobiele telefoonverkeer in no 
time platgelegd om te voorkomen 
dat anderen zich aan zouden 
sluiten. President Loekasjenka is 
overal in het straatbeeld aanwezig. 
Er wordt zelfs lesgegeven in 
‘ideologie’ in deze (in naam 
democratische) Europese staat. 
Deze laatste ervaring heeft 
Jonathan zo geboeid dat hij zich 
binnen zijn studie Internationale 
Betrekkingen in Groningen is gaan 
specialiseren in Internationale 
Veiligheidsvraagstukken en Oost 
Europa. Het Russische alfabet kent 
voor hem al bijna geen geheimen 
meer. Maar voorlopig is hij nog 
verknocht aan het ruime, groene 
Apeldoorn (en aan zijn vriendin 
Janneke). En daar zijn wij als 
fractie heel blij mee!
Jonathan houdt een weblog bij op 
http://vantongeren.blogspot.com 

Hanna Riezebos

 Interview met Jonathan van Tongeren

Als ik nadenk over wat 
ik moet gaan schrijven, 
komt al heel gemakkelijk 

de kredietcrisis naar boven. 
Leek het eerst iets dat zich 
ver van ons bed in de VS 
afspeelde, nu blijkt dat ook 
onze regering economisch 
zeer zwaar weer verwacht. Wij 
zullen daarmee als Raad ook 
te maken krijgen, omdat de 
fi nanciële gevolgen ook zeker 
ons zullen raken.

Tovenaarsleerling
U kent wellicht het verhaal 
van de tovenaarsleerling. 
Hij was bij zijn meester in de 
leer. Toen deze even van huis 

was, dacht hij het zelf ook wel te 
kunnen. Toen bleek echter dat het 
inschakelen van de toverkrachten 
één ding was, maar het weer 
uitschakelen heel iets anders. Hij 
was die spreuk kwijt met allerlei 
vervelende gevolgen. Dit verhaal 
laat één aspect van de crisis zien. 
We kennen allemaal de reële 
economie: we werken voor ons 
geld en besteden het om goederen 
en diensten te kopen die we willen 
gebruiken. De goederen zijn reëel. 
Het geld is daarvan afgeleid. Het 
heeft van zichzelf geen waarde, 
maar ontleent die waarde aan het 
vertrouwen dat het altijd zal worden 
aanvaard als ruilmiddel. Een 
volgend product is het aandeel. Je 

kunt geld steken in een bedrijf en 
daardoor mede-eigenaar worden. 
Door dat eigenaarschap te verdelen 
in kleine aandelen, worden de 
eigendomsrechten verhandelbaar. 
Op de effectenbeurs worden 

dagelijks aandelen 
verhandeld. Vervolgens 
kun je gaan handelen 

in het recht om op een bepaalde dag 
aandelen tegen een afgesproken 
prijs te kopen of te verkopen. U ziet, 
het raakt steeds verder los van de 
werkelijke goederen of diensten. 
Er is een complete economie 
ontstaan van zaken die nog maar 
weinig mensen begrijpen. De enige 
mensen die het nog wel begrijpen, 
zijn degenen die leven van  deze 
hele gang van zaken. Inmiddels 
heeft de totale hoeveelheid geld en 
andere afgeleide waardepapieren 
geen enkele relatie meer met 
echt goederen of diensten. Deze 
geldhandel is een doel op zich 
geworden.

Regels en moraal
God leert ons in zijn Woord (de 
Bijbel) dat de mens naar zijn 
natuur uit is op kwaad doen. 
Hebzucht is daarvan één aspect. 
De economie leert ons dat een 
zekere mate van hebzucht goed 
is voor de samenleving, omdat het 
ons vooruit helpt. In onze westerse 
economie heeft de bakker belang 
bij het leveren van goed brood en 
lekker gebak, omdat anders de 
klanten naar een ander gaan. We 
hebben gezien in Oost-Europa 
wat er gebeurt als die concurrent 
er niet is. De bakker zal zijn best 
doen om te verkopen en daar 
hebben wij allemaal belang bij. Die 
keuzevrijheid en het streven naar 
meer verkoop door de leverancier 
leidt tot economische vooruitgang. 
Tegelijk hebben we regels nodig 
zodat de verkopers hun positie 
niet misbruiken. Denk aan de dode 
baby’s in China. De andere kant van 
regels is dat ze dreigen de moraal te 
vervangen: 

Roelof Veen

je hebt goed gehandeld wanneer 
je geen regel hebt overtreden. 
Topmanagers van grote bedrijven 
zeggen het nog wel eens wanneer 
ze in een schandaal betrokken 
raken: we hebben ons toch aan alle 
regels gehouden? Het zal waar zijn. 
Regels vervangen duidelijk geen 
moraal. Aan de andere kant groeit 
de moraal niet spontaan wanneer de 
regels zijn verdwenen. 

Wind en hoge bomen
Er is de laatste tijd veel discussie 
over de hoogte van salarissen. Af 
en toe doen wij er ook aan mee. 
Extreem hoge salarissen (vele 
tonnen tot enkele miljoenen) worden 
verdedigd met de buitengewone 
capaciteiten van de ontvanger: die 
is zo goed dat hij met minder geen 
genoegen neemt, maar vertrekt 
en dat geld elders gaat halen. 
De vraag laat zich in die situatie 
wel stellen of de samenleving 
dan ook buitengewone prestaties 
mag verwachten en extra 
verantwoordelijkheid. Oud topman 
Van der Hoeven (Ahold) werd tot 
een lichte straf veroordeeld, omdat 
hij van de verkeerde handelingen 
niet op de hoogte was geweest. 
Die kennis viel althans niet te 
bewijzen. Zou je echter op dat 
niveau niet mogen eisen dat 
die kennis er wel is? Vergelijk 
politieke verantwoordelijkheid: een 
minister (en ook een wethouder) 
is niet vrij van blaam wanneer hij 
kan aantonen iets niet te hebben 
geweten. Onderdeel van zijn taak 
en verantwoordelijkheid is nu juist te 
zorgen dat hij wel op de hoogte is. 

lees verder op pagina 7.



     ChristenUnie Apeldoorn  pag. 2       ChristenUnie Apeldoorn  pag. 7

Thuiszorg in Apeldoorn:
de laatste stand van zaken

Sinds de gemeenten 
de huishoudelijke hulp 
moeten regelen heeft de 

Thuiszorg te maken met twee 
indicatiestellers: de gemeente 
en het CIZ. Het blijkt dat veel 
Thuiszorginstellingen te lage 
prijzen voor huishoudelijke 
verzorging hebben gevraagd bij 
de aanbesteding, zodat ze verlies 
lijden op dit product. In Apeldoorn 
is als noodmaatregel sinds de 
zomer van 2008 twee euro per 
uur meer betaald en vindt nu een 
nieuwe aanbesteding plaats. Vorig 
jaar was er zelfs na de hogere 
betaling nog circa 3 miljoen op de 
begroting over, maar konden de 
thuiszorgorganisaties de vraag niet 
aan. 

'Buurtzorg’ is een nieuw landelijk 
product dat zegt terug te willen 
naar wijkgerichte kleine teams 
voor thuiszorg. We wachten af 
of onder deze paraplu ook in 
Apeldoorn teams meedoen voor 
het onderdeel huishoudelijke 
verzorging in de nieuwe 
aanbestedingsronde. 

Een informatieve en interactieve website

Winkels Orden

Wilt u ook graag op de 
hoogte zijn van het werk 
van de fractie en wat er 

speelt in de vereniging? Weet u 
het ook graag meteen als er weer 
een (thema-)bijeenkomst op stapel 
staat, zodat u die avond in uw 
agenda kunt vrijhouden?

Informatief
Dan is het goed om regelmatig de 
website van ChristenUnie Apeldoorn 
te bezoeken. U vindt daar geregeld 
nieuwsberichten over het werk van 
onze raadsleden en fractieverte
genwoordigers, aankondigingen 
van bijeenkomsten en foto’s van 
eerdere bijeenkomsten en andere 
interessante gelegenheden. Maar er 
is meer..

Interactief
Sindskort kent de website ook een 
‘Wisselblog’. In dit weblog verschijnt 
iedere maandag om 12.00 uur 
wisselend een nieuwe bijdrage 
van één van de fractieleden. Zij 
schrijven omstebeurt een kort 
stukje over een onderwerp uit hun 
raadswerk of de politieke actualiteit 
dat hen bezig houdt. Als u het 
Wisselblog leest weet u vaak als 
eerste wat er op dat moment speelt 

Over het vorige nummer...

De drukkwaliteit van het vorige 
nummer liet te wensen over. De 
oorzaak was waterschade bij de 
drukker. 

Vorige keer in het artikel over 
de Zutphensestraat stond dat 
deze straat begin februari 2009 
zou worden afgesloten. Jeannet 
Huizing (fractievolger) heeft van 
de dienst MMO gehoord, dat de 
tunnelwerkzaamheden in mei 2009 
starten om in oktober 2010 de 
Zutphensestraat weer doorgankelijk 
te hebben.

en nog niet zijn weg heeft gevonden 
naar een nieuwsbericht op de site 
of een bericht in de krant. Ook is het 
Wisselblog een goede gelegenheid 
om de fractieleden uw mening 
over een bepaald onderwerp te 
laten weten. U kunt namelijk heel 
eenvoudig uw reactie plaatsen 
onderaan het bericht. 

Het Wisselblog is dus een 
extra manier waarop u, op een 
laagdrempelige manier, contact kunt 
hebben met de fractieleden over 
onderwerpen die u na aan het hart 
liggen.

Bezoek ook eens de website van 
ChristenUnie Apeldoorn, laat uw 
reactie achter bij het Wisselblog en 
keer nog eens terug om te zien hoe 
de discussie zich ontspint!
U vindt het Wisselblog via de link in 
de rechterkolom op de voorpagina 
van de website of direct via www.ap
eldoorn.christenunie.nl/wisselblog 

Netwerk
Voor degenen onder u die 
een profi el op Hyves hebben, 
ChristenUnie Apeldoorn is 
daar ook te vinden http://
cuapeldoorn.hyves.nl 

Er is ook een landelijke 
ChristenUnie-hyve met meer dan 
tweeduizend leden en verschillende 
landelijke en lokale politici, zoals 
André Rouvoet, Arie Slob, Peter van 
Dalen (lijsttrekker Europarlements
verkiezingen) en Paul Blokhuis zijn 
er ook te vinden. Meer informatie 
vind u op 
http://apeldoorn.christenunie.nl/
hyves 

Vragen?
Mocht u vragen, op- of 
aanmerkingen hebben op de 
website of naar aanleiding van 
dit bericht, dan kunt u contact 
opnemen met Jonathan van 
Tongeren, via 
webmaster@apeldoorn.christenunie
.nl of 06-43778884

Jonathan van Tongeren

vervolg van pagina 1

Leiding geef je door je eigen 
belang ondergeschikt te maken 
aan de ander, de organisatie, het 
publieke belang. Niet uit zijn op 
posities, maar op het goede in die 
situatie. 

Tot slot
De verkiezingen komen er weer 
aan. Denkt u nog eens na over 
de vraag op welke manier u 
dienstbaar kunt zijn aan onze 
gemeente Apeldoorn?
  Roelof Veen

Er is reden nog eens kritisch de 
gekozen aanbestedingsmethode 
onder de loep te nemen.
Aanbesteden is wettelijk verplicht 
voor gelijke kansen voor alle 
aanbieders. Als er was gekozen 
voor een open model met vaste 
prijzen en randvoorwaarden 
waarbij alle aanbieders die 
daaraan voldoen mogen 
meedoen (Zeeuws model), was 
het dan anders gelopen? Niet 
qua prijzen, is me verteld, die 
lagen ook in Zeeland te laag, 
maar wel houdt de gemeente 
daarbij de ruimte om gaande 
de tijd nieuwe aanbieders toe 
te staan op de zorgmarkt. Niks 
is frustrerender dan geld over 
te hebben voor huishoudelijke 
zorg, maar geen mogelijkheid om 
te zorgen dat de burgers die er 
recht op hebben dit ook krijgen.

     Jeannet Huizing

Opnieuw een winkelcentrum 
dat toe is aan een 
opknapbeurt. Deze keer 

één van de kleinere winkelcentra, 
die van de wijk Orden. Ondanks 
een bescheiden omvang ten 
opzichte van andere centra 
heeft het winkelcentrum Orden 
zondermeer een belangrijke 
functie voor de buurt. De 
dagelijkse boodschappen kunnen 
hier gedaan worden, wat de 
leefbaarheid van de wijk ten 
goede komt. 

Op dit moment wordt er naar 
een aantal mogelijkheden 
gekeken. Renoveren, maar ook 
verplaatsing in noordelijke dan wel 
zuidelijke richting van het gehele 
winkelcentrum is een optie. Hierbij 
is er op dit moment nog geen echt 
concrete invulling, dit zal volgens 
plan in de komende maanden 
uitgewerkt worden. Mogelijk dat 
uw ideeen een goede aanvulling 
van de plannen vormen.

         Arjen Tamsma
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Zo de Here wil, worden op 
3 maart 2010 verkiezingen 
gehouden voor de 

gemeenteraad. Dat betekent voor 
ons allemaal, maar voor de fractie 
en het bestuur in het bijzonder, 
dat  we er “de schouders goed 
onder moeten gaan zetten”. Wat 
moet er allemaal gedaan worden? 
Allereerst gaan we een nieuw 
verkiezingsprogramma schrijven. 
Een aantal enthousiaste leden 
heeft zich, door de tijd heen, 
aangemeld om hier aan mee te 
werken. 

De vraag waarvoor we 
steeds weer komen te staan, 
is het vertalen van onze 
geloofsovertuiging en waarden 
in maatschappelijke en politieke 
standpunten en dit dan ook nog in 
veranderende tijden. Wat zijn, voor 
de korte termijn, de gevolgen voor 
de gemeentepolitiek in Apeldoorn 
van de economische problemen 
waarin we in de wereld, en dus ook 
in Nederland, beland zijn? En voor 
de langere termijn, wat merken 
wij van de vergrijzing en van de 
andere sociaal economische 
problemen van deze tijd? Het is 
een hele uitdaging antwoorden 
te vinden op deze vragen. Voor 
ons nieuwe programma is het ook 
goed nog eens terug te kijken en 
te overwegen wat tot nu toe werd 
bereikt. In het bijzonder nu we de 
laatste jaren mochten deelnemen 
in het college van
B. en W.

Kandidaten
Dan moet ook weer een nieuwe 
kandidatenlijst worden opgesteld.
 Dat begint voor de leden van 
de fractie, de steunfractie en het 
bestuur natuurlijk met de vraag: wie 
gaan graag door, na 2010?Met de 
kandidaten zullen we spreken over 
hun motivatie en inspiratie en over 
de uitdagingen die ze zien voor 
de christelijke politiek en voor hen 
zelf in de nieuwe periode. En, hoe 
komen we tot een aanvulling van 
de steunfractie? Wat is het mooi als 
er in deze tijd leden  zijn die zich 
geroepen voelen zich in te inzetten 
voor het plaatselijke christelijke 
politieke werk! Hoe leuk en 
interessant dit is ervaar je eigenlijk 
pas terwijl je er mee bezig bent. U 
kunt het volgen op de site van de 
Christenunie Apeldoorn, of vraag 
er gerust eens naar bij Jeannet 
Huizing, bij Arjen Tamsma of Hanna 
Riezebos, de mensen achter de 
fractie.

Campagne
En als dit allemaal is ingevuld, dan 
komt de campagne er aan en wordt 
het langzamerhand echt spannend! 
We hopen elkaar te ontmoeten en 
te motiveren op ledenvergaderingen 
en verkiezingsbijeenkomsten. 
We gaan folderen en we staan 
op de markt, nemen deel aan 
promotie bijeenkomsten en voeren 
gesprekken. Tot de verkiezingen en 
daarna...
In deze termijn mochten we 
deelnemen aan het college. 

Gemeenteraadsverkiezingen 2010:
een vooruitblik

De werkgroep 
“Kwartjesfontein” van de 
Stichting Apeldoornse 

Monumenten [SAM], waaronder 
wijkraad De Parken, komt 
elke week bijeen om over de 
uitvoering/voortgang te praten 
betreffende de herplaatsing van 
de Kwartjesfontein in de vijver 
van Marialust. Wij hebben daarbij 
operationele ondersteuning 
vanuit de gemeente en dat 
werkt geweldig. De Rabobank 
Apeldoorn en Omgeving viert 
dit jaar haar 100-jarig bestaan 
en ondersteunt het initiatief om 
de “historische” kwartjesfontein 
[1932] van Pieter Puype weer in 
oude luister te herstellen.

Restauratie
De fontein staat nu in Harderwijk 
en de restaurateur houdt ons 
met foto’s op de hoogte van 
de vorderingen. Er wordt heel 
hard gewerkt want er moet veel 
geregeld worden. De restauratie 
loopt voorspoedig en volgens 
tijdplan. Intussen is het bouwbord 
geplaatst langs de Gen. Van 
Heutzslaan, weitje bij Marialust. 
De verwachte onthulling van de 
fontein is al in april 2009. 

Herdenkingsmunt
Er zijn ook een aantal acties 
om de burgerbevolking weer te 
betrekken bij te dragen in de 
kosten, net als in het vorige leven 
van de vorige fontein. Zo kun je 

een mooie herdenkingsmunt 
van € 5,00 kopen. De opbrengst 
is voor het herstel van de 
kwartjesfontein. De eerste munt is 
aangeboden aan Burgemeester 
De Graaf op 26 februari tijdens 
een Raadsvergadering. In de 
maand maart staat de Stichting 
Apeldoornse Monumenten (SAM) 
elke zaterdag op de markt om de 
herdenkingsmunt te verkopen. 
Dus komt allen kijken en kopen!
Wij zouden het prachtig vinden 
wanneer de offi ciële opening 
van de Kwartjesfontein door 
de Koningin werd gedaan op 
Koninginnedag. Wie weet!

Kleine monumenten
In en om Apeldoorn zijn veel 
herdenkingsmonumenten en 
deze objecten staan er soms 
zeer verwaarloosd bij, het zou 
prachtig zijn wanneer er meer van 
deze burgerinitiatieven zouden 
komen in ons mooie Apeldoorn. 
In de voorjaarsnota is voor het 
in goede staat houden van de 
kleine monumentale objecten in 
de openbare ruimte met ingang 
van 2009 structureel € 25.000 
beschikbaar gekomen ten laste 
van de stelpost “onderhoud 
gemeentelijk bezit”. Voor de 
eenmalige herstelkosten is een 
budget van € 240.000 nodig. Dit 
bedrag is over meerdere jaren 
gespreid (viermaal € 60.000) voor 
het wegwerken van onderhoud- 
en restauratie achterstanden bij  
de gemeentelijke monumenten.

Subsidiebudget
Op dit moment wordt gewerkt 
aan het actualiseren van 
de subsidieregeling, om de 
huidige budgetten zo effi ciënt 
mogelijk in te zetten. De huidige 
subsidiebudgetten blijven 
echter ontoereikend om de 
gemeentelijke monumenten 
op een adequaat niveau 
te onderhouden. Om de 
achterstanden in tien jaar weg 
te werken is extra een jaarlijks 
subsidiebudget gevraagd van 
€ 285.000, -. Er wordt echter 
volstaan met een bedrag van € 
100.000, -.

Er zouden meer burger- 
initiatieven moeten komen 
om zich in te zetten voor 
onderhoud en herstel van deze 
gemeentelijke monumenten. Dit 
zou kunnen door bv. als dorp-
/wijkraden in te zetten en daarbij 
de bedrijven/ondernemers/
scholen te betrekken in de wijk 
of dorp, dit alles in overleg en 
met ambtelijke ondersteuning 
van de gemeente. Bij de 
afdeling Cultuurhistorie is een 
inventarisatie gemaakt welke 
monumentale objecten er in de 
wijk-/dorp gevestigd zijn. 
Zo zijn wij ook gestart met 
het herplaatsen van de 
kwartjesfontein. In samenwerking 
met de stichting Apeldoornse 
Monumenten (Sam) en wijkraad 
De Parken. Goed voorbeeld doet 
goed volgen!

www.apeldoornsemonumenten.nl
www.kwartjesfontein.nl

Miep van der Zee

Laat de Kwartjesfontein weer spuiten!

     
Bestuur ChristenUnie Apeldoorn

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

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

                       Bart den Dekker
        tel. 055-534 63 31
        email: bartencorrie@fi lternet.nl

        Fredy Meel
        tel. 055-3602806
                      email: meel.buist@gmail.com
   
        Jonathan van Tongeren
        tel. 06-43778884    
        email: jonathanvt@hotmail.com 
    

In Paul Blokhuis hebben we 
een kundige en aansprekende 
wethouder. 

Hoe komen we uit de 
verkiezingen? Zal het vele werk 
zijn vruchten afwerpen? 
We hebben als bestuur zeer 
regelmatig de fractievergaderingen 
en de politieke markt bezocht. 
En we konden vaststellen, dat 
we echt een stem hebben,  
positief christelijk, praktisch en 
constructief. We zijn blij met 
onze mensen in de raad en de 
steunfractie.

Laten we er samen de schouders 
onder zetten! Eerst en bovenal in 
onze gebeden, want bij al deze 
activiteiten verwachten wij onze 
hulp, onze inspiratie en motivatie 
van onze God, onze Vader, Heer 
van hemel en aarde. Maar ook 
in onze daden. We willen ons 
inzetten voor een samenleving 
waar gerechtigheid heerst. Samen 
werken uit liefde voor God en 
voor onze naaste. Zorgen voor de 
aarde en haar bewoners, voor ons 
land en onze gemeente.
  Sjaak Bos

En we konden vaststellen, dat 
we echt een stem hebben,  
En we konden vaststellen, dat En we konden vaststellen, dat 

regelmatig de fractievergaderingen 
en de politieke markt bezocht. 
regelmatig de fractievergaderingen regelmatig de fractievergaderingen 

Gemeenteraadsverkiezingen 2010:

Burgemeester De Graaf ontvangt de eerste herdenkingsmunt .

Bestuur ChristenUnie Apeldoorn v.l.n.r. Bart den Dekker, Sjaak Bos, Fredy 
Meel, Mieke van Arkel, Jonathan van Tongeren, Thea Buurman. Niet op de foto; 
Otto Ronner.
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Het werk van een raadslid 
bestaat niet alleen in 
het aandragen van 

nieuwe plannen en het stellen 
van randvoorwaarden, maar 
ook uit het controleren van het 
college. Controle o.a. op de 
vraag of geplande uitgaven 
wel verantwoord zijn. Het gaat 
immers altijd om het uitgeven van 
andermans (belastingbetaler) 
geld. Dat leidt soms tot het 
terugfluiten van B&W (ook als je 
als fractie daar zelf deel van uit 
maakt). Ik geef daarvan 3 recente 
voorbeelden.

Triennale
U weet wel dat 100 dagen 
durende evenement van 
afgelopen jaar rondom landschap/
natuur/cultuur. Volgens B&W 
een groot succes, zozeer  dat 
nog voordat de definitieve 
eindafrekening rond was, er 
door B&W al €250.000 gevraagd 
werd ten behoeve van de 
voorbereiding van de 2e ronde 
(in 2011). Op dat succes van 
vorig jaar valt overigens wel 
wat af te dingen: geen 500.000 
bezoekers, maar 200.000. 
Aan belastinggeld (gemeente, 
provincie, rijk,europa) zo’n €6 
miljoen. Bovendien is er, behalve 
hier en daar een bloembak en 
een versierde rotonde, niet veel 
blijvends achtergebleven, en dat 
was wel de bedoeling. Bovendien 
vond deze eerste manifestatie 
plaats toen het economisch 
nog rozengeur en maneschijn 
was. Het was dan ook relatief 
gemakkelijk om grote bedrijven 
als sponsor aan te trekken voor 
aanzienlijke bedragen. Het valt 
zeer te betwijfelen of Centraal 
Beheer, Kadaster en de andere 
sponsoren, gezien de huidige 
recessie weer zo royaal in de 
beurs zullen tasten. En alles 
door de belastingbetaler (u dus) 
te laten ophoesten vinden wij 
niet verantwoord. Wij hebben 
dus op de rem getrapt:  eerst 
de definitieve eindafrekening 
afwachten; eerst de voorjaarsnota 
en liever nog de komende 
begroting afwachten, dan kunnen 

we netjes afwegen waar we het geld 
verantwoord aan kunnen uitgeven. 
Even gas terugnemen dus. Dat was 
gelukkig ook de opvatting van de 
raadsmeerderheid. 
   
Sophiapark
Opgesloten tussen de nieuwbouw 
van de stationsomgeving ligt het 
Sophia”park”. Een stukje groen, dat 
de naam park zeker nu nog niet 
verdient. Daar staan aan de zuidkant 
3 z.g.n stadsvilla’s. Aan de kant 
van de Molenstraat zouden er nog 
5 gebouwd worden. Daar blijken 
geen kopers voor de zijn, en daarom 
wil de projectontwikkelaar (en de 
gemeente) daarvoor in de plaats 
20 startersappartementen bouwen, 
in de veronderstelling dat daar wel 
een kopersmarkt voor is. Als die 
20 starterswoningen er komen dan 
blijft er nauwelijks iets over dat de 
naam park verdient (u moet er zelf 
maar eens gaan kijken). Wij hebben 
voorgesteld maar helemaal af te 
zien van verdere bouw aldaar. We 
hebben nu nog de kans er een 
echt leuk parkje van te maken: dan 
moet je die kans ook nu grijpen, 
voor het te laat is. Bouwen in de 
binnenstad is niet verkeerd, maar 
wel als alles volgebouwd wordt en 
er wel erg weinig groene ruimte in 
de binnenstad overblijft. Vooralsnog  
kregen wij geen bijval, maar soms 
moet je in de politiek ook even 
geduld hebben (wordt vervolgd).

Brinkparkgarage
Het Brinkpark wordt opgeknapt 
en er komt een ondergrondse 
parkeergarage voor 250 auto's: de 
helft voor Kadaster, de andere helft 
voor publiek gebruik. Als je weet 
dat een parkeergarage een omvang 
van 600 plaatsen moet hebben om 
rendabel te kunnen zijn, dan is dit 
dus een onrendabele investering met 
zo’n 5 miljoen euro belastinggeld. 
Bovendien: op 5 minuten 
lopen van Kadaster liggen 2 
parkeergarages (Museumgarage 
enen Koningshaven), die op normale 
werkdagen niet meer dan 50% bezet 
zijn. Ruimte genoeg dus voor het 
Kadaster (maar ja, dat is wel op 5 
minuten loopafstand!). 

Volgens sommigen is 100 meter 
voldoende, terwijl anderen 2 
kilometer net voldoende vinden. 
Voor hier een besluit kan 
worden genomen is aanvullende 
informatie nodig. 

Hoe verder
Samen met de gemeente Epe 
zal het ontwerp plan definitief 
moeten worden gemaakt, waarbij 
rekening moet worden gehouden 
met de breed gesteunde punten. 
In beide gemeenten leeft vrij 
breed dat het aantal bedrijven 
beperkt moet worden, ook bij 
onze fractie. Daarnaast dient nog 
kritisch te worden gekeken naar 
de minimale afstand tussen de 
bedrijven. Ook vanuit ruimtelijk 
oogpunt. Wat onze fractie betreft 
dienen we er ook rekening mee 
te houden dat 80% van het LOG 
in de gemeente Epe ligt. Voor 
een goede samenwerking zullen 
we rekening moeten houden 
met de standpunten bij onze 
buurgemeente. Gezamenlijk 
optrekken van beide gemeenten is 
dan noodzakelijk.
Wordt vervolgd.

Arjen Tamsma

 Landbouwontwikkelingsgebied Driemaal: beter ten halve gekeerd, dan...

                  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 dit dossier is een volgende 
fase bereikt. Onze in eerste 
instantie geuite wensen zijn 

voor een deel helder in het nu 
voorliggende plan verwerkt. 
Daarnaast blijven er een aantal 
onzekerheden.

Achtergrond 
Om (intensieve) veehouderij-
bedrijven uit natuurgebieden, 
gelegen o.a. de Veluwe, naar 
elders te kunnen verplaatsen 
zijn door de provincie Gelderland 
15 zogenaamde Landbouw 
Ontwikkelingsgebieden 
aangewezen. Één van deze 
gebieden ligt in onze gemeente 
(Beemte) en voor het grootste 
deel in onze buurgemeente Epe 
(Vaassen), aan de oostzijde 
van de A50. Dit gebieden is 
één van de drie grotere LOG 
gebieden. De invulling van het 
gebied is in principe aan de 
betrokken gemeenten, zij zullen 
het bestemmingsplan moeten 
aanpassen aan hun wensen. Als 
de gemeenten niets doen, kan de 
provincie zelf een plan voor het 
gebied uitwerken.

Stand van Zaken
Op 22 januari is in de PMA 
het ontwerp gebiedsplan 
en het eindverslag van de 
inspraakprocedure besproken. 
Hierbij bestond de mogelijkheid 
om wijzigingsvoorstellen te doen, 
die als ze door een meerderheid 
van de raad werden gesteund 
mee kunnen worden genomen 
in het overleg met de gemeente 
Epe. In de gemeenteraad van 
Epe was op dat moment al een 
motie aangenomen om het aantal 
nieuwe bedrijven te beperken 
tot maximaal acht. De motie is 
gesteund door onze ChristenUnie 
collega’s daar.
Als fractie doet het ons deugd 
dat een aantal opmerking die in 
een eerder stadium door ons zijn 
gemaakt zijn overgenomen in het 
ontwerp gebiedsplan. 

Het gaat dan om het niet oprekken 
van geurnormen en ruimtelijke 
eisen die zouden moeten zorgen 
voor het bewaren van het open 
karakter van het gebied. In de 
praktijk is dit laatste wel mede 
afhankelijk van het aantal bedrijven 
dat uiteindelijk extra in het gebied 
gevestigd gaat worden. Dat punt 
kent in het ontwerpplan helaas nog 
steeds een open einde. 

Open landschap
Voor het open houden van 
het landschap is het door de 
gemeenteraad van Epe genoemde 
aantal van 8 bedrijven zo gek 
nog niet. Daar komt bij dat met 
dat aantal het LOG Beemte 
Vaassen dan in verhouding 
bijdraagt aan het oplossen van het 
“verplaatsingsprobleem”. In totaal 
moeten in Gelderland ongeveer 
65 bedrijven verplaatst worden uit 
de kwetsbare gebieden. Het LOG 
Beemte Vaassen is van de 15 LOG 
gebieden één van de drie grotere. 
Als die ieder 8 bedrijven opnemen, 
moeten er in elk van de kleinere 
LOG gebieden nog 3 tot 4 bedrijven 
gevestigd worden. Een redelijke 
verdeling lijkt ons, waarbij het open 
karakter gewaarborgd kan worden. 
De bedrijven kunnen volgens het 
ontwerpplan wel groter worden dan 
wat we tot nu toe gewend zijn. De 
zogenaamde bouwblokken mogen 
maximaal 3 ha zijn, waarvan 60% 
bebouwd mag worden. De overige 
40% is dus het erf e.d. Een forse 
omvang, maar heden ten dage 
wel steeds meer gebruikelijk. Het 
is wel zo ongeveer de absolute 
bovengrens voor een familiebedrijf, 
waar we als ChristenUnie 
voorstander van zijn. 

Een ander discussiepunt op 22 
januari was de afstand tussen de 
bedrijven, vooral in het licht van het 
overdragen van ziekten. Hiervoor 
geldt zo ongeveer het principe: 
zoveel deskundigen, zoveel 
meningen. 

De ChristenUnie heeft zich vorig 
jaar dan ook danig geweerd tegen 
het doen van deze onrendabele 
investering. Nu blijkt dat de kosten 
van deze garage meer dan €1 
miljoen hoger uitvallen (=11%) 
dan vorig jaar begroot. Wij zijn 
heel erg benieuwd of de eerst 
belanghebbende (Kadaster) 
bereid zal zijn die extra kosten 
te betalen. Zonder hun verzoek 
zouden we daar immers nooit 
zo’n kleine (onrendabele) garage 
zijn gaan bouwen. Als Kadaster 
die extra kosten niet bereid is 
te betalen, dan zullen wij B&W 
voorstellen om dit bouwbesluit 
te “heroverwegen” zoals dat in 
ons jargon heet (ook dit wordt 
vervolgd).

Andries van de Woestijne


