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Van de voorzitter
Veranderingen politieke cultuur
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Elders in dit nummer kunt u over de begroting lezen en 
over de naderende verkiezingen. Zo gaat het politieke 
werk door. Af en toe trekken onderwerpen erg veel aan-
dacht, maar vaak is de belangstelling voor ons werk veel 
kleiner. Misschien moeten we dan maar aannemen dat u 
het blijkbaar allemaal wel goed vindt. 

Vereniging
Omdat u lid bent van onze vereniging, willen wij u graag 
een en ander vertellen over ons werk. Eigenlijk zoeken wij 
al jaren naar de juiste vorm. Op verschillende ledenver-

gaderingen hebben wij mogen vertellen over ons werk. Ik heb elke keer gemerkt dat u dat 
waardeerde. Afgelopen voorjaar hebben we een vergadering belegd om inbreng voor ons ver-
kiezingsprogramma te krijgen. Mijn conclusie was dat onze toen beschikbare teksten vrij goed 
aansloten bij uw ideeën. Het is goed dat te merken. Wij hebben als fractie die band met onze 
leden nodig. Daarom willen we ook graag uw reactie op onze artikelen in dit blad. Daarom 
vragen wij u ook te reageren op onze weblogs. Ook wij hebben nodig gecorrigeerd te worden, 
wanneer we ons werk verkeerd doen. Als u nog andere contactmogelijkheden weet, willen we 
dat graag van u horen.

Politieke cultuur
Zoals u weet, is vorig jaar een nieuw college van B&W begonnen. Ik kan het zo wel noemen, 
want van de zes wethouders waren er drie volledig nieuw. Daarnaast is vorig jaar ook onze 
burgemeester in Apeldoorn begonnen. De opdracht van de gemeenteraad was om de financiën 
op orde te krijgen. Ik durf te stellen dat de weg omhoog is ingezet. Dat er steeds weer nieuwe 
bezuinigingen aankomen, komt ook door de economische situatie. Het Rijk bezuinigt en wij 
moeten meedoen. Eigenlijk komt het daarop neer. Daarnaast is er hard gewerkt aan de manier 
van werken. Meer dan in het verleden willen we voorstellen die we krijgen kritisch bekijken. 
Niet omdat ze verkeerd zijn, maar vooral omdat we  zeker willen weten dat ze goed zijn. Dat 
levert in de PMA en in de raad soms stevige debatten op. Omdat college en coalitiefracties daar 
van beide kanten op een ontspannen manier mee omgaan, levert dat tot nu toe geen enkel 
probleem op. Tegelijk weten we met elkaar dat de informatie die de raad van het college krijgt, 
uiteindelijk bepaalt wat de raad weet. Hoe ingewikkelder het onderwerp, hoe sterker dat geldt. 
Als ik zo terugkijk op anderhalf jaar werken na ons gronddebacle, vind ik dat onze manier van 
werken echt beter is geworden. Dat moeten we wel vasthouden, want het kan heel gemakkelijk 
wegzakken. Goede voornemens waren er vaker. 

Vergadersysteem
Ik kan me voorstellen dat u de manier waarop wij vergaderen niet erg interessant vindt. Toch wil 
ik daarover iets schrijven, omdat we een half jaar geleden ons systeem iets hebben aangepast. 
Wij hadden naast de Politieke Markt (verschillende gelijktijdige vergaderingen) eens per twee 
weken een officiële raadsvergadering die om half tien ’s avonds begon. Dat bevredigde toch 
niet. In alle fracties (zeker ook bij ons) leefde het idee  dat we te weinig debat in de raad voerden. 
Sinds 1 maart van dit jaar vergadert de raad om acht uur ’s avonds, nog steeds eens per twee 
weken. We merken dat er meer gedebatteerd wordt. De standpunten worden beter verwoord 
en zo maken we elkaar beter duidelijk wat we willen en waarom. Uiteindelijk is dat de kern 
van ons politieke bedrijf: elkaar uitleggen, hoorbaar voor iedereen wat we willen en waarom. 
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We vergaderen in het openbaar, omdat iedereen mag 
horen wat we zeggen en besluiten. Als we echter alleen 
maar besluiten nemen, maar daarover niet spreken met 
elkaar, weet u nog steeds niet waarom we iets beslissen.

Vooruitblik
Over een half jaar mogen we naar de stembus. Hoe de 
verkiezingsuitslag zal worden, zal dan wel blijken. Wij 
mogen rustig afwachten wat die uitslag voor ons bete-
kent. Wij weten dat God regeert en dat Hij ons uiteinde-
lijk niet nodig heeft. Als Hij ons wil gebruiken, mogen we 
verder met dit geweldig mooie werk. We zien dan ook 
wel hoe groot de nieuwe fractie zal zijn en of we opnieuw 
een wethouder mogen leveren. Onze inzet mag van die 
zaken echter niet afhangen. Doet u mee?

Roelof Veen, fractievoorzitter ChristenUnie
gemeenteraad Apeldoorn 
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Gemeente is in 2015 verantwoordelijk

ChristenUnie Apeldoorn pagina 4

goed om in de Bijbel te lezen dat het volk ook zijn rust nam bij Elim. Lezend in Exodus 15:22-27 
hebben we hout in het water gegooid, onze tent opgeslagen en nagedacht over onze taken en 
verantwoordelijkheden.
 
Wat wij als christenen voor hebben op andere, niet minder goed bedoelende politieke partijen, is 
dat we kunnen bidden en kunnen vragen om hulp. Die hulp hebben we meer dan ooit nodig. On-
der de noemer Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) staan we aan de vooravond van 
een overdracht van zorgtaken van de centrale overheid naar de lokale gemeenten. Ook Apel-
doorn zal daarmee een nog grotere verantwoordelijkheid krijgen. Dat betekent dat de mensen 
die een beperking hebben en afhankelijk zijn van (financiële) ondersteuning van de overheid, 
dan aangewezen zullen zijn op de gemeente. De bezuiniging die daarmee gepaard gaat moet 
worden behaald door het verlenen van meer persoonlijk gerichte zorg. Er zijn meer aandachts-
punten om armoedebestrijding inhoud te geven. We staan voor een pittige uitdaging om dat ook 
goed en rechtvaardig te doen.  
De WMO wordt nu al gekscherend de Wet Mensen Ondergeschikt genoemd. Om te voorkomen 
dat het dat wordt, is dat christelijke geluid ook in de lokale politiek meer dan ooit nodig. Wat wij 
doen in de gemeenteraad gaat over de burgers van Apeldoorn. Het gaat over ons.
 
We kunnen laten zien wat het concreet betekent om als Christenen mee te doen in de politieke 
arena van Apeldoorn en mee te draaien aan de knoppen. Want dat is wat we doen. Dat is waar 
we iedere raadsvergadering weer voor gaan. Op 12 november willen we tijdens de ledenver-
gadering presenteren hoe we dat willen gaan doen. We willen steunen op drie pilaren die we in 
de Bijbel kunnen vinden. Daar verwachten we onze hulp van, net als ook van jullie. Want onze 
God is een God die er voor kiest te werken met mensen zoals u en ik. Ook dat kunnen we in de 
Bijbel lezen. We hebben nu meer dan ooit ook uw hulp nodig. 
 
Wilt u met ons de wedloop lopen en ons helpen licht te brengen in deze stad? Dan zien we u 
graag op 12 november wanneer we samenkomen voor iets dat zoveel meer mag zijn dan een 
ledenvergadering. Graag tot dan.

Ron Rietjens
Campagneleider ChristenUnie gemeenteraadsverkiezingen Apeldoorn

e-mail: info@apeldoorn.Christenunie.nl

De vorige keer heb ik mezelf als campagneleider voor de 
gemeenteraadsverkiezingen 2014 mogen voorstellen en 
gevraagd om hulp. Bedankt voor jullie gebeden en de advie-
zen die ik heb mogen krijgen. Zo´n campagne leiden is best 
een hele klus en ik voel mezelf gedragen om dat proces te 
mogen begeleiden.
 
Begin september hebben we als fractie tijdens een workshop 
samen besproken waarom we zoveel van onze tijd beste-
den aan de problemen in deze stad. We hebben besproken 
waarom het zo belangrijk is dat Christelijke Politiek in Apel-
doorn actief is. We hebben besproken .... en we hebben Gods 
woord gelezen en we hebben geluisterd. Met alle drukte van 
vergaderingen, amendementen en raadsvergaderingen is het 
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Op DV 12 november staat de halfjaarlijkse ledenvergadering gepland. Op die avond zullen 
belangrijke besluiten worden genomen voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Zo 
zal de leden worden gevraagd het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst vast te stellen. 
Het is belangrijk dat deze breed door de achterban van onze partij worden gedragen. Door uw 
aanwezigheid drukt u ook uw steun uit aan degenen die straks tijdens en na de verkiezingen 
de ChristenUnie zullen vertegenwoordigen.  We hopen daarom op een goede opkomst.

Naast lokale onderwerpen is het ook de bedoeling dat de vernieuwde partijstructuur aan de orde 
komt. Deze staat geagendeerd op het Uniecongres van 23 november. U moet hierbij denken 
aan de rol van de kiesverenigingen binnen de landelijke partij en de vraag of leden direct lid van 
de ChristenUnie kunnen worden, zonder lid te zijn van een lokale unie. In het voorjaar is dit ook 
op het congres aan de orde geweest, maar toen bleek er nogal wat kritiek op de plannen van het 
landelijk bestuur. Besloten is toen om een en ander opnieuw uit te werken. Er ligt nu een nieuw 
plan, wat u alvast kunt inzien op www.christenunie.nl/nl/congres.

De agenda voor de vergadering en de bijbehorende stukken zullen u tijdig per e-mail of per post 
worden toegestuurd. Het bestuur en de fractie zien uit naar uw komst.

Bart den Dekker
voorzitter bestuur

Ledenvergadering 12 november 2013
Verkiezingsprogramma

Het is het bestuur gelukt om een mooie en 
afgewogen lijst samen te stellen voor de aan-
staande verkiezingen. 
Op de lijst staan enthousiaste mensen die zich 
in willen zetten voor of steun willen verlenen 
aan een sterke ChristenUnie-fractie voor de 
periode 2014-2018. De lijst bevat mannen en 
vrouwen,  jongere en oudere leden, kandida-
ten uit de breedte van de achterban en met 
verschillende achtergronden. 
Bij de samenstelling ervan heeft het bestuur 
de voorkeur gegeven aan ervaring boven ver-
nieuwing, maar ook jong talent is een plaats 
gegund. Op de ledenvergadering zal de kan-
didatenlijst worden vastgesteld. Als tipje van 
de sluier staan hieronder de eerste tien kan-
didaten op de conceptlijst. De hele conceptlijst 
krijgt u toegestuurd met de uitnodiging voor de 
ledenvergadering. 

Bart den Dekker
voorzitter bestuur

Kandidatenlijst

1. Paul Blokhuis
2. Roelof Veen
3. Hanna Riezebos
4. Arjen Tamsma
5. Erik Jan Aalbers
6. Jeannet Huizing
7. Ben Bloem
8. Jarin van der Zande
9. Pieter van Helden
10. Ron Rietjens

Uit het bestuur 
Gemeenteraadsverkiezingen



Uit het college
De werkweek van wethouder Blokhuis

•  Op maandagmorgen begin ik met een wethoudersoverleg over welzijn en zorg. Daarin komen 
actuele zaken en voorstellen van ambtenaren aan de orde. Daarna bespreek ik m’n agenda met 
de secretaresse en bestuursadviseur. We beslissen dan over uitnodigingen, bespreken waar ik 
een speech moet houden en dergelijke.
Elke maandagavond vergadert de fractie. Deze vergaderingen probeer ik bij te wonen, hoewel 
ik geen lid ben van de fractie. Vaak lukt dat niet omdat ik andere afspraken heb. 
•  Dinsdag is gereserveerd voor de vergadering van het college van burgemeester en wethou-
ders. ‘s Morgens bespreken we alle stukken en de middag brengen we vaak een werkbezoek 
aan een bedrijf, instelling, wijk of dorp. De dinsdagavond is bijna standaard voor afspraken met 
organisaties, openingen, forumdiscussies, en dergelijke.
•  Op woensdag heb ik het wethoudersoverleg jeugd en een afstemmingsoverleg over het soci-
ale beleid met collega Johan Kruithof. Verder is er een uur gereserveerd voor gesprekken met 
de pers en wordt de dag gevuld met allerlei afspraken binnen en buiten het stadhuis. Hetzelfde 
geldt voor de donderdag en vrijdag. 

Ik ga vrij vaak de stad en dorpen in om met mensen te praten over de manier waarop we de 
gemeente het beste kunnen besturen. Nu de jeugdzorg als nieuwe taak naar gemeenten toe 
komt, organiseer ik bijvoorbeeld gesprekken met jongeren die daarmee ervaring hebben. Zo 
weet ik wat er leeft. 
Er zijn ook representatieve verplichtingen. Bijvoorbeeld het bezoeken van een honderdjarige 
of van een zestigjarig huwelijk. Of - veel zeldzamer - het opspelden van een koninklijke of ge-
meentelijke onderscheiding. Op dat moment ben je locoburgemeester en word je geacht de 
ambtsketen te dragen.
Een keer per zeven weken heb je als wethouder weekenddienst. Dan neem je de representa-
tieve verplichtingen voor het college op je en ben je eerste aanspreekpunt in geval van calami-
teiten. 

Al met al een volle agenda. Maar het wethouderschap is zo’n geweldige baan, dat ik het met 
veel plezier doe. 

Paul Blokhuis
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Mensen vragen me wel eens of het wethouderschap van 
Apeldoorn een fulltime baan is. Voor alle duidelijkheid: als je 
wethouder van Apeldoorn bent, ben je fulltime onder de pan-
nen. Het werk bestaat vooral uit luisteren, praten en lezen.
Mijn werkdagen zijn vrij lang, maar ik begin nooit heel vroeg. 
Voor 8 uur ben ik volgens mij niet helemaal toerekeningsvat-
baar, daarom heb ik vroeg op de morgen liever geen afspra-
ken. Vanaf half 9 of 9 uur is het volle bak.

Mijn werkdag is doorgaans gevuld van 9.00 tot 18.00 uur. 
Bijna elke werkweek heb ik op drie avonden afspraken, (te) 
vaak ook op vier avonden. Vaak eet ik achter het gezin aan.
Mijn hoofdtaken in het college zijn welzijn en zorg en jeugd-
beleid. Daarnaast ben ik stadsdeelwethouder van het stads-
deel noordoost en ben ik verantwoordelijk voor het project 
Stadsdeelhart Anklaar. In mijn agenda staan een paar mo-
menten vast geprikt. 
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Dat komt er nu van als je te optimistisch bent. 
Omdat er in het najaar een uitgave van 
FractieNieuws moet verschijnen en dan ook 
de begroting zal worden behandeld, beloof je 
om daarover te gaan schrijven. In het verle-
den probeerden we het vaak zo te regelen dat 
dit nummer verscheen na de raadsbehande-
ling. Daarmee zijn we twee avonden in het 
Stadhuis en de nodige tijd tussendoor druk. 
Het is dan ook een mooie gelegenheid de 
Algemene Beschouwingen die ik namens de 
fractie mag uitspreken (vrijwel) integraal te 
publiceren. U kunt dat wel zien als een ver-
antwoording van ons politieke werk naar onze 
leden toe.

Verkeerd moment
Dit jaar gaat het anders. Omdat er voor vol-
gend voorjaar (19 maart 2014) verkiezingen 
zijn vastgesteld, is er een belangrijke leden-
vergadering. Daarom mag ik nu over de be-
groting schrijven, terwijl ik er voor mijn gevoel 
net aan begonnen ben. Ik wil u vast toezeg-
gen dat u de Algemene Beschouwingen nog te 
goed houdt. Daarvoor willen we dan wel graag 
beschikken over uw mailadres. Dat maakt het 
versturen gemakkelijker.

Algemeen Beeld
Het beeld is dat de gemeente elk jaar opnieuw 
moet bezuinigen. Op zich is dat wel waar, maar 
dat is niet het hele verhaald. In 2014 wordt, 
ten opzichte van de plannen in de vorige be-
groting, 2,5 miljoen euro extra bezuinigd. Als 
je dat doortrekt naar 2017 (laatste jaar van de 
meerjarenraming) loopt dat op tot 7,8 miljoen 
euro. Dat is veel geld, vooral omdat we de 
laatste jaren inderdaad niet anders doen dan 
bezuiniging op bezuiniging stapelen. Daar-
naast wordt er echter in 2014 aan tegenval-
lers en nieuwe ontwikkelingen 9 miljoen euro 
extra uitgegeven. In 2017 staat daarvoor nog 
een bedrag van ruim 4 miljoen euro. Als je de 
nieuwe bezuinigingen en de tegenvallers/nieu-
we ontwikkelingen met elkaar verrekent, wordt 
er niet bezuinigd, maar juist meer geld uitge-
geven. De belangrijkste posten bij de extra 

uitgaven zijn wegenonderhoud (ruim 1 miljoen 
euro per jaar, zie elders in deze uitgave) en de 
bijstandsverlening (3,8 miljoen euro in 2014). 
U ziet: bezuinigen heeft veel gezichten.

Reacties
Een belangrijk onderdeel van de behandeling 
van de begroting is de jaarlijkse hoorzitting. De 
gemeenteraad luistert naar de reacties uit de 
samenleving. Burgers en instellingen kunnen 
ons komen vertellen wat ze van de begroting 
vinden. Vaak is het zo dat degenen die minder 
subsidie krijgen de gemeenteraad proberen te 
overtuigen dat het hier om een verkeerde be-
slissing gaat. Op 10 oktober hadden we onze 
hoorzitting. In 2012 hebben we twee hoorzit-
tingen gehouden van elk twee uur. Nu was 
er één hoor\zitting van bijna 45 minuten. Er 
kwam slechts één onderwerp aan de orde: Re-
alX. Deze voorziening voor onze jeugd dreigt 
in 2015 haar subsidie voor de huisvesting 
(100.000 euro) kwijt te raken. Jeugd en leiding 
zijn bang dat het daarmee afgelopen zal zijn. 

Afweging
Eigenlijk was ik verbaasd dat er slechts één 
onderwerp is waarop een mondelinge reactie 
komt. Daarnaast zijn er schriftelijke reacties, 
maar toch. Alle reacties (mondeling en schrif-
telijk) moeten zorgvuldig worden gewogen. 
Dat willen we als fractie de komende weken 
doen. Wellicht komen we tot de conclusie dat 
er iets moet worden veranderd aan de begro-
ting, misschien zeggen we ook dat het zo wel 
goed is. Ik schreef al dat het eigenlijk nog te 
vroeg is voor een beoordeling, maar ja, die 
deadline.

Roelof Veen,
fractievoorzitter

Begroting 2014
Algemeen beeld

Lees de blogs van de Apeldoornse 
ChristenUniepolitici op 

www.apeldoorn.christenunie.nl



Uitstel onverantwoord
Herstelplan wegen

ren. Misschien dat daar het antwoord ligt. In 
het verleden werd er alleen incidenteel in-
formatie aan de raad verstrekt. En als dan 
normaal eigenlijk alleen bekend is dat een 
zeker, voor velen een behoorlijk groot, be-
drag aan onderhoud besteed wordt, is de 
verleiding groot om daar op te bezuinigen. 
Zeker als het jaar daarop de wegen er nog 
niet merkbaar slechter bij liggen.
Nu is de opzet om de gemeenteraad jaarlijks 
te informeren, en eens in drie jaar een on-
derhoudsprogramma voor de komende drie 
jaar voor te leggen. Een systeem wat voor 
het onderhoud van de riolering al enige jaren 
prima functioneert naar onze mening.

Toekomst
Zijn we er nu? Ja en nee. Ja, er ligt naar 
onze mening een gedegen plan. Maar voor-
dat daarmee de situatie van de wegen op-
timaal is, zijn we nog een fors aantal jaren 
verder. En dan moeten er ook niet te veel te-
genvallers komen in vorm van winters die de 
wegen de nodige schade berokkenen. Om 
die reden wordt nog wel geprobeerd extra 
geld van de provincie Gelderland te krijgen, 
om zo toch nog wat extra te doen. Daarbij 
nog de aantekening dat als het onderhoud 
aan asfaltwegen goedkoper kan dan be-
groot, het niet gebruikte geld wordt besteed 
aan elementverhardingen. Dit zal dan vooral 
de niet-geasfalteerde fietspaden ten goede 
komen. Niet onbelangrijk als we het fietsge-
bruik willen bevorderen.

Arjen Tamsma
Raadslid 
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Wie door Apeldoorn rijdt zal af en toe mer-
ken dat sommige wegen er ronduit slecht 
bijliggen. Deels is bijvoorbeeld een winter 
waar veel gestrooid moet worden de oor-
zaak, maar een belangrijke oorzaak is ook 
het jarenlang te weinig uitgeven aan onder-
houd. Vooral bij asfaltwegen levert uitstel 
van onderhoud na verloop van tijd extra 
schade op. In tegenstelling tot klinkerwegen 
kent een asfaltweg een soort van funda-
ment. Bij klinkers is het een kwestie van 
eruit halen, zand vlak maken en opnieuw 
leggen. 

Inlopen achterstand
Het in september besproken Herstelplan we-
gen is aan de ene kant het zoveelste plan in 
de afgelopen jaren. Aan de andere kant ligt 
er nu een plan wat degelijk onderbouwd is. 
Op basis van de onderbouwing is naar onze 
mening een realistische opzet gemaakt om 
de achterstand in het onderhoud in te lopen, 
te beginnen met de asfaltwegen. Hierbij zul-
len elementverhardingen (klinkers en tegels) 
voorlopig een lagere prioriteit krijgen vanwe-
ge de hierboven genoemde reden. Voor het 
inlopen van de achterstand is jaarlijks wel 
1,3 miljoen euro extra nodig. 

Uitstel duurder en onveilig
Een hoop geld, zeker in deze tijd van bezui-
nigingen. Waar dit in het verleden misschien 
reden was om het onderhoud uit te stellen, 
zijn we nu zo ver dat verder uitstellen op lan-
gere termijn zeker meer gaat kosten. Uitstel-
len wordt daarmee uit veiligheidsoogpunt en 
uit financieel oogpunt langzaam maar zeker 
onverantwoord.

Driejaarlijks onderhoudsprogramma
Blijft de vraag waarom in het verleden on-
derhoud wel sluitpost was. Het Herstelplan 
wegen bestaat niet alleen uit een berekening 
wat er nodig is, maar bevat ook een opzet 
om de gemeenteraad periodiek te informe-

Kijk voor actuele informatie op de 
website van ChristenUnie Apeldoorn 

www.apeldoorn.christenunie.nl
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Niet bezuinigen op succesvol beleid
Minder drank, lekker fris!

Alcoholmisbruik onder jongeren is een on-
derwerp wat veel ouders zorgen geeft; ook 
de ChristenUnie heeft dit hoog op de agenda 
staan. Onder grote delen van de Nederlandse 
jeugd heerst een ongezonde cultuur van te 
veel drinken op te jonge leeftijd. In Europa 
staan Nederlandse jongeren bovenaan de lijst 
van veeldrinkers. De helft van het aantal ge-
weldsmisdrijven door jongeren op straat wordt 
gepleegd in combinatie met dronkenschap.

De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, 
Heerde, Voorst en Zutphen zetten zich sinds 
2007 in om hier in onze regio verandering in 
te brengen. Preventie op scholen, in het uit-
gaansleven en samen met ouders; de regio-
nale inspanning was intens en integraal. De 
resultaten van deze inspanningen zijn nauw-
keurig bijgehouden. Uit de resultaten blijkt dat 
het alcoholgebruik in onze regio door deze 
inspanningen flink daalde. Het alcoholgebruik 
onder de tweede klassers ging van ruim 50% 
in 2003 naar 17% in 2011. Bij de 16 jarigen was 
wel een daling te zien vergeleken met 2003, 
maar deze was minder spectaculair. Jongeren 
geven in 2011 vaker aan dat hun ouders alco-
holgebruik niet goedkeuren dan in 2003. Dit is 
erg belangrijk, want ouders hebben veel meer 
invloed op het alcoholgebruik van hun kinde-
ren dan zij denken! 

Een stijgende trent van: te vroeg, te vaak en 
te veel drinken door jongeren in het voortgezet 
onderwijs is hiermee tot staan gebracht. Dat 
is bemoedigend: preventie werkt! Hoewel het 
alcoholgebruik dus is gedaald, zijn er absoluut 
gezien nog steeds veel jongeren die te jong 
en te veel alcohol gebruiken. Cijfers laten dat 
duidelijk zien: rond de leeftijd van 14 jaar drinkt 
in Apeldoorn 27% van de kinderen alcohol, op 
16 jarige leeftijd is dat al gestegen naar 70%. 

Deze cijfers zijn te lezen in de recente door het 
college aan de gemeenteraad voorgestelde 
Nota Op uw gezondheid.

Op grond van de Wet Publieke Gezondheid 
(Wpg) stelt de gemeenteraad van Apeldoorn 
binnenkort deze beleidsnota vast. Hierin moet 
worden aangegeven wat onze gemeentelijke 
doelstellingen zijn, welke acties we zullen on-
dernemen ter realisering van deze doelstellin-
gen en welke resultaten we wensen te beha-
len.

Helaas moet in veel mooie projecten bezui-
nigd worden. Ook in deze nota worden daar 
voorstellen voor gedaan. Omdat wij bang zijn 
de cultuurverandering voor wat betreft alco-
hol nog niet is beklijfd en de afnemende trend 
weer snel een stijgende kan worden, willen wij 
als fractie de komende tijd kijken wat er binnen 
de gegeven budgetten mogelijk is om te ‘repa-
reren’. Voor een veilige en frisse stad!

Hanna Riezebos,
fractievertegenwoordiger

Link naar nota: www.apeldoorn.nl/DATA/TER/docs/nieuws_mededelingen/bekendmakingen/2013/juni/nota_
op_uw_gezondheid_20130618.pdf
Link naar het regionale project alcoholmatiging: www.ggdnog.nl/ExtraMenu/GGD-projecten/Alcoholmatiging-
Jeugd/Stedendriehoek



Kanttekeningen en draagvlak
Ondernemersfonds Apeldoorn
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Wie de politiek in Apeldoorn een beetje 
volgt zal wellicht zich nog een voorstel voor 
invoering van een ‘reclametax’ kunnen her-
inneren. Aanleiding was dat de winkeliers in 
de binnenstad niet in staat waren gezamen-
lijk te zorgen voor feestverlichting in de de-
cembermaand. Het voorstel ging niet door, 
omdat het draagvlak onder ondernemers 
minder groot was dan aanvankelijk door de 
voorstanders aangegeven. 

Het ondernemersfonds Apeldoorn dat be-
gin september via meerdere wegen werd 
gepresenteerd gaat een stap verder. Alle 
bedrijven en organisaties in Apeldoorn 
zouden moeten meebetalen, via een verho-
ging van de OZB op alles wat geen woning 
is. Er wordt door de Bedrijven Kring Apel-
doorn (BKA)gedacht aan een verhoging 
met 10%. Dit zou dan niet alleen ten goede 
moeten komen aan feestverlichting, maar 
ook aan bijvoorbeeld gezamenlijke promotie 
of de aanleg van glasvezelverbindingen. 
Apeldoorn wordt in dit plan opgedeeld in 
een aantal zo geheten trekkingsgebieden, 
gebieden die in de ogen van de onderne-
mersorganisaties een logische samenhang 
hebben. 

Blijft de vraag of voor dit plan wel draagvlak 
is onder de ondernemers. De BKA gaat uit 
van het standpunt dat draagvlak niet te me-
ten is in de zin van meer dan 50% voor, om-
dat velen niet reageren. Daarbij kun je je wel 
afvragen of bijvoorbeeld een school zich er 
van bewust is dat ze geacht worden mee te 
betalen. 

Principieel kun je je ook afvragen of de ge-
meente het gebrek aan solidariteit onder on-
dernemers moet oplossen. En zeker als ze 
dat ook nog kosteloos zou moeten doen. En 
wie bepaalt uiteindelijk hoe de trekkingsge-
bieden er uit gaan zien? Of zijn sommige be-
drijven meer gebaat bij een samenwerking 
per sector, bijvoorbeeld de bouwmarkten die 
verspreid over de stad zitten. Kortom nog 
genoeg vragen en haken en ogen.
Onze fractie zal het uiteindelijke voorstel dat 
binnenkort via het college van B&W aan de 
gemeenteraad kritisch beoordelen. Hebt u 
als ondernemer een mening over het onder-
nemersfonds of zijn er voorwaarden waar in 
uw ogen aan moet worden voldaan dan ho-
ren wij die graag.

Arjen Tamsma
Gemeenteraadslid
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Koninklijke onderscheiding
Lintje voor Martje Bakker-Hordijk

APELDOORN - Martje 
Bakker-Hordijk (56) heeft 

vanochtend uit handen van 
locoburgemeester Paul Blok-
huis de versierselen behoren-
de bij haar benoeming tot Lid 
in de Orde van Oranje-Nas-
sau ontvangen. Dit gebeurde 
tijdens de eerste weekviering 
na de vakantie voor kinderen 

en ouders op basisschool ‘t 
Schrijvertje.

Bron: http://www.destentor.
nl/regio/apeldoorn/konink-
lijke-onderscheiding-voor-

vrijwilligster-bakker-hordijk-
1.3992378?ref=category_

header

Op 6 september 2013 ontving Martje Bakker, voormalig secretaris van het Apeldoornse 
ChristenUniebestuur een koninklijke onderscheiding. De Stentor schreef erover en Erik 
Jan Albers maakte de foto.

De ChristenUnie houdt op zaterdag 23 
november haar Unie- en Ledencongres 
in de Schuilplaats in Ede, 
aanvang 10.00 uur.

Meditatie door Gert Hutten
Verder onder meer een gesprek met de 
leden over het rapport van de commissie 
Vernieuwing Partijstructuur, samenwerking 
met de SGP voor de Europese Verkiezin-
gen, gesprek met de Tweede Kamerfractie 
over de ‘participatiesamenleving’ en een 
toespraak van Arie Slob.

Informatie en aanmelden:
www.christenunie.nl/congres
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FractieNieuws ApeldoornKijk: de website 
www.apeldoorn.christenunie.nl 

is vernieuwd! 
Lees de wekelijks wisselblog en het 

nieuws uit de Apeldoornse politiek.


