
Van de fractievoorzitter

Tussenstand
Uit het betoog bij de begrotingsbe-
handeling: 
Het is vanavond niet onze bedoe-
ling het brede kader te schetsen 
waarbinnen deze begroting naar 
de stellige overtuiging van de 
ChristenUnie past. Zowel ter ge-
legenheid van het kerntakende-
bat als bij de behandeling van de 
voorjaarsnota is dat al gebeurd. 
Bij beide gelegenheden hebben 
wij gepleit voor het primaat van 
de samenleving, dus niet dat van 
markt of overheid.

Langs die meetlat willen wij dan 
ook deze begroting leggen. De 
eerste verantwoordelijkheid voor 
wat er in Apeldoorn moet gebeuren 
ligt bij de mensen zelf. Het is hun 
samenleving waarvoor wij allen 
met elkaar verantwoordelijk zijn. 
Daarbij is de overheid verantwoor-
delijk voor vrede en recht. Dat de 
overheidstaak groter is geworden 
in de afgelopen decennia, neemt 
niet weg dat die primaire taak in elk 
geval moet worden uitgevoerd.

Algemeen
In mijn bijdrage op 16 juni heb ik 
namens de ChristenUniefractie 
de voorjaarsnota beoordeeld aan 
de hand van onze eigen uitgangs-
punten en de raadsopdracht van 
januari jongstleden. Die beoorde-
ling moest kritisch zijn, omdat op 
grond van te weinig argumenten 
te sterk van de raadsopdracht was 

afgeweken. Daarnaast hebben wij 
kritische opmerkingen gemaakt bij 
de ontwikkeling van de organisatie. 
U zult begrijpen dat wij daarom de 
begroting kritisch hebben gelezen 
en deze hebben beoordeeld aan de 
hand van de geamendeerde voor-
jaarsnota. Wat ons betreft hebt u de 
besluiten goed verwerkt. Wij 
zullen daarom inhoudelijk niet met 
eigen amendementen of moties 
komen. Voorstellen van anderen 
zullen wij op hun eigen waarde 
beoordelen. De indeling in nieuwe 
programma’s ziet er logisch en 
goed uit. Het werken met getallen 
waarmee inspanningen en resul-
taten zichtbaar en vergelijkbaar 
worden gemaakt, kan nog wel een 
verdiepingsslag gebruiken. De 
kernvraag blijft wat er in de stad 
zou veranderen wanneer wij op 
een bepaald terrein onze euro’s 
niet zouden uitgeven. Dat effect 
willen we graag zien. Dat betekent 
bijna een permanente kerntaken-
discussie, maar daarmee komen 
we hopelijk af van automatische 
uitgaven en levenslange rechten 
voor ontvangers van subsidies. Aan 
de andere organisatie wordt hard 
gewerkt. Op deze beide punten 
(begroting en organisatie) willen wij 
het College complimenteren. De 
waardering geldt ook de organisatie 
die nu hard bezig is in eigen vlees 
te snijden. 

Voor een ander punt wil ik wel aan-
dacht vragen. Toen in het College-
akkoord vorig jaar werd afgespro-
ken een andere begrotingsindeling 

te maken, was ook de bedoeling 
deze inzichtelijker te maken. Eerlijk 
gezegd is op dit punt de winst niet 
duidelijk zichtbaar. De nieuwste 
gegevens omtrent onze financiële 
positie maken duidelijk dat we er 
in financieel opzicht nog niet zijn. 
Daarom is het zaak voor de Raad 
de vinger aan de pols te houden, 
meer dan wij in het verleden heb-
ben gedaan. Daarmee heb ik drie 
redenen genoemd om nog eens 
kritisch naar het autorisatieniveau 
te kijken. Op dit punt overwegen wij 
een amendement. 
Programma’s
De belastingverhoging is een pijn-
lijke zaak, maar is op dit moment 
onvermijdelijk. Of ze voldoende is 
in het licht van de nieuwste gege-
vens, moet nog blijken. 
De sterke stijging van de toeris-
tenbelasting is een gevolg van de 
besluitvorming op 30 juni, waarbij 
onder andere de forensenbelasting 
werd afgewezen. 
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“Zorgen voor sociale cohesie in de stad”

Stapels dossiers
De grote hoeveelheid stukken 
en dossiers die ter informatie 
en er besluitvorming langsko-
men, vormen een behoorlijke 
klus voor de fractieleden, 
zeker in het begin. “Ik wil me 
daar goed in verdiepen, want 
ik vind het belangrijk om goed 
te kunnen verantwoorden 
welke keuzes we als fractie 
maken.” Anneloes doet het 
fractiewerk naast haar baan 
als communicatieadviseur 
voor tweeënhalve dag per 
week bij Forum C in Amers-
foort.

Present
Op de vraag wat ze zou doen 
als ze de baas zou zijn van 
Apeldoorn, antwoordt ze: “Ik 
zou graag een mega-impuls 
geven aan de sociale cohesie 
in de stad. Via de stichting 
Present bijvoorbeeld. Ik vind 
het geweldig dat mensen 
op vrijwillige basis iets voor 
anderen doen. Dat zorgt voor 
een enorme samenhang en 
verbondenheid. Dat breed 
inzetten geeft vertrouwen en 
een goed gevoel.”

Janneke Slingerland
fractiesssistent

 

Alle stukken van 
de gemeenteraad 

vindt u op
https://apeldoorn.

notudoc.nl

Op de lijst staan
Het gezin van Gerben en 
Anneloes van Beesten, met 
hun kinderen Jelle en Aimée 
voelt zich intussen goed thuis 
in onze stad. “Toen twee jaar 
geleden een oproep kwam 
voor mensen die op de lijst 
voor de ChristenUnie wilden 
staan, is voor mij het politieke 
balletje gaan rollen. Een tijdje 
ben ik om gezondheidsrede-
nen wat minder actief ge-
weest, maar nu heb ik er veel 
zin in om in de fractie mee 
te gaan draaien. Het brede 
spectrum aan onderwerpen 
spreekt me aan. Ik vraag me 
steeds af wat de impact op 
mensen is van beslissingen 
die worden genomen. Vaak 
zijn het de details die belang-
rijk zijn.”

Interview met nieuwe 
fractievertegenwoordi-
ger Anneloes van Bees-
ten  

Wat gaat er in een stad als 
Apeldoorn allemaal om? 
Wat gebeurt er hier in de 
gemeenteraad? 

Tijdens haar werk is Anneloes 
van Beesten vijf jaar geleden 
in contact gekomen met poli-
tiek actieve ChristenUniele-
den. “Zo is mijn interesse in 
samenlevingsvraagstukken 
gewekt,” meldt de 29-jarige 
Anneloes. “Toen we in 2006 
Apeldoorn kwamen wonen, 
wilde ik weten in wat voor 
stad we terecht kwamen en 
of we hier ook echt wel wil-
den blijven.” 

Gemeente Apeldoorn
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Budget re-integratie gehalveerd

Om werklozen weer aan het 
werk te krijgen en werkne-
mers zover te krijgen deze 
mensen aan te nemen, 
heeft de gemeente in de 
loop der jaren allerlei pre-
mie- en subsidieregelingen 
in het leven geroepen. 

De middelen voor deze 
regelingen komen van het 
Rijk. In deze middelen wordt 
nu fors gesneden, net als in 
alle sociale voorzieningen. Al 
in 2012 komt er veel minder 
geld uit den Haag: het budget 
wordt gekort van 13,5 miljoen 
naar 7,2 miljoen. In november 
heeft het college een plan 
gemaakt om deze halvering 
zo goed en zo kwaad te ver-
werken in een nieuwe aanpak 
van re-integratie. Geen een-
voudige opgave. 

Premie
Activeringspremies voor 
mensen die actief een baan 
zoeken, stelt het college voor 
af te schaffen. Als een van 
de redenen daarvoor noemt 
men, dat een premie niet 
passend is, omdat werk zoe-
ken een burgerplicht is. Ook 
zou niet bewezen zijn of het 
geven van premies echt sti-
muleert. Tegen deze redena-
tie kwam de raad behoorlijk in 
het verweer. Ook ik vond de 
conclusie wel heel snel ge-
trokken en niet onderbouwd 
met feiten. De re-integratie 
bureaus laten ook weten dat 
de praktijk weerbarstiger is. 
Ik heb gezegd dat het col-
lege haar argumenten niet 
met feiten heeft onderbouwd. 
Laten we niet naar allerlei re-

denen zoeken, als halvering 
van het budget overduidelijk 
de drijvende kracht achter 
deze ingrijpende versobering 
is. Dat vertroebelt de discus-
sie. De wethouder kon zich 
vinden in de opmerkingen 
van de raad en beloofde deze 
argumentatie uit het voorstel 
te halen. 

Werken en zorg
Als positief punt heb ik ge-
noemd dat er in de nieuwe 
regeling weer rekening wordt 
gehouden met mensen die 
werk en zorg moeten of wil-
len combineren. Ook denken 
wij dat het goed is als de 
potentiële werkgever door 
de nieuwe regeling wordt 
gestimuleerd iemand z.s.m. 
in reguliere dienst te nemen. 
Hoe het gaat uitwerken dat 
de hoogte van de werkge-
verssubsidie gekoppeld wordt 
aan de inzet van de werkge-
ver is nog erg onzeker. Een 
concreet communicatieplan 

bij het nieuwe voorstel zou 
de nieuwe regeling meer 
kracht bijzetten. Ook daar 
beloofde men werk van te 
maken.

Er was zoveel kritiek dat 
er een nieuw plan wordt 
gemaakt en voorgelegd 
aan de raad. We wachten 
af waar het college nu mee 
komt. Uw inbreng vanuit er-
varing of anderszins wordt 
zeer gewaardeerd: e-mail 
uw vragen en opmerkingen 
naar h.riezebos@cs.com

Hanna Riezebos, fractie-
vertegenwoordiger 

ChristenUnie Apeldoorn pagina 4

Koopzondagen en zondagsupers

te handhaven. Niet minder, maar 
nadrukkelijk ook niet meer. Geen 
uitbreiding was reëel gezien het 
best haalbare op dat moment. Om 
die reden hebben we nu inge-
stemd met de nieuwe verordening. 
Uiteraard is de zondagsrust wat 
onze fractie betreft nog steeds een 
zegen voor de mens. Helaas er-
vaart een deel van de mensheid de 
weldaad van de zondagsrust niet. 
Wie weet begint het tij langzaam 
maar zeker te keren. Ik las onlangs 
een krantenartikel waarin stond 
dat in Groningen zowel winkeliers 
als klanten niet op uitbreiding van 
het aantal koopzondagen zitten te 
wachten.

En dan de “zondagsupers”. Negen 
hebben we in onze gemeente. 
Negen supermarkten die door mis-
bruik van een maas in de wet al-
leen op zondag ineens avondwinkel 
zijn. Uit een enquête in de Stentor 
bleek dat een meerderheid meer 
supermarkten op zondag open wil 
hebben. Even los van het feit of 
een internetenquête representatief 
is, is dit een onderwerp waar de 
gemeente niet over gaat. De rege-
ling voor avondwinkels is landelijke 
regelgeving. Op basis daarvan is 
geen uitbreiding mogelijk, iets waar 
wij zo u zult begrijpen niet rouwig 
om zijn. Waar vorig jaar de verde-
ling middels loting ging, zullen we 
nu afwachten hoe dit jaar de verde-
ling plaatsvindt. 

Hopelijk begrijpt u na het lezen van 
dit artikel iets van de dilemma’s 
waar we als fractie mee geworsteld 
hebben. In ieder geval zullen we dit 
onderwerp de komende tijd kritisch 
blijven volgen wat betreft de con-
crete uitwerking.

Arjen Tamsma
Raadslid

is er een behoorlijke discussie 
gevoerd. Ook andere partijen had-
den vanuit andere overwegingen 
moeite met de onduidelijkheid die 
zou ontstaan. Uiteindelijk is door de 
wethouder toegezegd dat via een 
beleidsregel zal worden gezorgd 
dat het aantal zondagen waarop in 
onze gemeente winkels open zijn 
niet zal toenemen. Daarmee werd 
het amendement feitelijk overbodig, 
en is ingetrokken.

Willen we niet naar nul koopzonda-
gen, zult u zich wellicht afvragen? 
Als het aan ons zou liggen wel. 
Ook onze fractie heeft echter het 
bestuursakkoord getekend waarin 
afgesproken is het huidige aantal 

24 november heeft de gemeen-
teraad de nieuwe winkeltijden-
verordening vastgesteld. Dit 
was noodzakelijk vanwege de 
vernieuwing van de winkeltijden-
wet. In de verordening wordt het 
aantal koopzondagen geregeld, 
maar ook de regelgeving voor 
avondwinkels uitgewerkt. 

In het coalitieakkoord is afgespro-
ken dat geen uitbreiding van het 
aantal koopzondagen zal plaatsvin-
den. In de nieuwe verordening is dit 
in principe het geval. De verorde-
ning biedt nu de mogelijkheid voor 
afwijkende koopzondagen voor 
branches. Zonder een aanvullende 
beleidsregel zou dit er toe kunnen 
leiden dat er elke zondag wel iets 
open is. Dat kan naar onze mening 
niet de bedoeling van de uitzonde-
ringsregel zijn, die er eigenlijk voor 
bedoeld is om bedrijven de moge-
lijkheid te geven in plaats van een 
koopzondag op een tweede feest-
dag open te zijn. Te meer omdat 
met deze mogelijkheid het aantal 
zondagen waarop een aantal win-
kels open is groter kan worden dan 
op dit moment het geval is. 

Mede naar aanleiding van een door 
onze fractie samen met het CDA 
en de SGP ingediend amendement 
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Follow me

Ieder kwartaal ontvangt u deze 
papieren nieuwsbrief van ons, 
waarin we een deel van onze 
agenda naar voren brengen. 

Wist u dat de fractie ook wekelijks 
een blog schrijft, waarin wij ingaan 
op meer actuele thema’s? En dat 
wij een digitale nieuwsbrief uitbren-
gen met nieuws uit de fractie en 
uitnodigingen voor activiteiten? Juist 
hiermee kunnen wij u laten zien wat 
onze visie is op de politieke agenda 
in Apeldoorn en hoe wij het verkie-
zingsprogramma van 2010–2014 tot 

uitdrukking brengen. 

Wilt u ons digitaal ook volgen? Mail 
dan uw e-mailadres naar info@
apeldoorn.christenunie.nl!   
De blogs zijn ook los te lezen op 
apeldoorn.christenunie.nl en via 

twitter kunt u een aantal van onze 
fractieleden volgen:
Fractie twitter.com/CUApeldoorn
Hanna Riezebos twitter.com/
hanna_85
Alex Wijhe twitter.com/amvanwijhe
Anneloes van Beesten twitter.com/
AnneloesvanB

Anneloes van Beesten,  fractie-
vertegewoordiger

Bestuur ChristenUnie 
Apeldoorn

voorzitter:  Erik Jan Aalbers
EJ.Aalbers@tschrijvertje.nl

 06 - 14598643

secretaris:  Thea Buurman
 Nieuwe Voorweg 5
 7364 AD Lieren
 055 - 506 28 60

penningm.  Otto Ronner
 Balustrade 21
 7325 GP Apeldoorn 
 055 - 360 40 99

leden: Mieke van Arkel
 055 360 40 49

mieke.van.arkel@planet.nl

 Bart den Dekker
 055 534 63 31
 bartencorrie@filternet.nl

 Fredy Meel
 055 3602806

In de webshop van de 
ChristenUnie treft u nieu-

we publicaties aan.

Kijk op www.christenunie.
nl/nl/webwinkel 

Daar kunt u voor €17,95 
het in 2011 uitgekomen 
boek Dienstbare Politiek 

aanschaffen.

Dientstbare politiek, 
door Roel Kuiper

Voor een verantwoordelijke sa-
menleving en een rechtvaardige 
overheid Waarom organiseren 
christenen zich in een politieke 
partij? Waar staat christelijke poli-
tiek voor? Wat is haar visie op de 
samenleving? Wat is de taak en 
rol van overheden? In dit boek laat 
Roel Kuiper zien wat de kernpunten 
zijn van het politieke denken van 
de ChristenUnie. Christelijke poli-
tiek wil zich verantwoorden vanuit 
Bijbelse waarden. Die worden in dit 
boek opnieuw besproken. De Chris-
tenUnie beweegt zich in een traditie 
van politiek denken en handelen en 
wil deze voortzetten in de wereld 
van nu. Het is een politiek die zich 
laat kenmerken door dienstbaar-
heid en daarmee gericht is op het 
welzijn van allen. Het is een politiek 
die zich inspant voor de gerechtig-
heid die ruimte en leven geeft. Roel 
Kuiper was directeur van het WI 
van de ChristenUnie en is nu lid 
van de Eerste Kamer.
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Werkbezoek Cynthia Ortega 11-11-11 aan Apeldoorn

begeleiding van wethouder 
Spoelstra en wethouder Blok-
huis de binnenstad in. Na een 
korte wandeling met uitleg 
over de ontwikkeling van de 
binnenstad spoedde het ge-
zelschap zich richting Orden. 
Hier was een hartelijk welkom 
met lunch voorbereid door 
diverse vrijwilligers van het 
+Punt Orden. Ook is er nog 
een bliksembezoek gebracht 
aan het jongerencentrum en 
muziekstudio, onder bezie-
lende leiding van Wisselwerk.

Vooruitdenken
Vanuit de ChristenUnie ho-
pen we dat Cynthia Ortega 
in de korte tijd heeft kunnen 
zien hoe de ontwikkelingen er 
voor staan in Apeldoorn, met 
name in de binnenstad en het 
Caterplein en in de wijk Or-
den. Het moge duidelijk zijn 
dat de situatie in Apeldoorn 
niet al te best is. Natuurlijk 
hopen we dat hiervan het 
één en ander doordringt in 
de Tweede Kamer. Hierbij zal 

vooral de boodschap ‘voor-
komen is beter dan genezen’ 
belangrijk zijn. Politiek blijft 
iets van het scoren en de 
korte-termijn doelen. Maar 
gestapelde korte-termijn 
beslissingen hebben zeker 
lange-termijn impact.  Alleen 
is dit vooruitdenken niet altijd 
even populair of zichtbaar 
genoeg, wat dan ook de num-
mer één oorzaak is van het 
falen van collectieve besluit-
vorming. Aan ons de schone 
taak om in deze tijden van 
carnaval en sinterklaas het 
lange-termijn perspectief voor 
ogen te houden!

Alex van Wijhe
fractievertegenwoordiger

De elfde van de elfde is een 
bijzondere dag. Kinderen 
gaan ’s avonds de deuren 
langs voor snoep. Over de 
hele wereld herdenkt men 
de wapenstilstand van 1918 
waarmee de Eerste Wereld-
oorlog ten einde kwam. De 
Afrikaanse republiek Ango-
la viert feest om de dag te 
herdenken dat de Portuge-
zen de macht overdroegen 
en de Belgen vieren hun 
eigen Nationale Vrouwen-
dag.

Maar in Apeldoorn hadden 
we dit jaar nog iets extra 
bijzonders. Cynthia Ortega-
Martijn, tweede-kamerlid voor 
de ChristenUnie, kwam langs 
voor een werkbezoek. Apel-
doorn is namelijk een aange-
wezen Ortega-gemeente en 
kent een New Town uitvoe-
ringsagenda. Geen paniek 
wanneer deze termen je niets 
zeggen, want je moet wel 
haast afgestuurd planoloog 
en politicus zijn wil je dit al-
lemaal begrijpen. Of handig 
zijn met Google. Het komt er 
op neer dat Apeldoorn ach-
terstanden heeft in bepaalde 
delen van wijken en dat het 
de kunst is om deze ach-
terstanden te voorkomen in 
plaats van ze achteraf weg te 
werken. 

Door binnenstad en Orden
Na een grondige presentatie 
door onder andere de direc-
teur New Towns en diverse 
adviseurs en experts over 
de voortgang van de uitvoe-
ringsagenda van Apeldoorn 
ging mevrouw Ortega onder 
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Toekomstvlucht Teuge

Afgelopen zomer heeft de 
gemeente Apeldoorn een le-
ning aan het vliegveld Teuge 
verstrekt om een faillisse-
ment af te wenden. 

Onze fractie heeft daarmee 
ingestemd, omdat een faillis-
sement waarschijnlijk meer 
ging kosten dan toen een 
lening verstrekken. Er is daar-
bij heel nadrukkelijk, ook door 
onze fractie, aangegeven dat 
er goed toekomstplan moest 
worden opgesteld, waaruit het 
bestaansrecht van vliegveld 
Teuge zou blijken. Bij onvol-
doende toekomstperspectief 
was en is een gecontroleerd 
einde van het vliegveld een 
reële optie. De lening moet af-
gelost worden op 31 december 
2011, en dat zijn we al bijna 
zoals u weet. Dus wat nu? 

Aflossen of onder handelen
Om te beginnen, bij leningen 
aan grote bedrijven wordt va-
ker een aflossingsdatum opge-
nomen waarop de hele lening 
ineens moet worden afgelost. 
Hierbij is vooraf al bekend dat 
die datum niet haalbaar is. Wel 
levert dit een nieuw onderhan-
delmoment op met de bank, 
of zoals in ons geval met de 
gemeente. Bij die onderhande-
lingen wordt gekeken of verder 
financieren verantwoord is, en 
zo ja tegen welke voorwaar-
den.

Geen extra geld
Teuge zou voor verlenging 
een goed toekomstplan op 
tafel moeten leggen. Dat ligt er 
nog niet, dus er is niet aan de 
voorwaarden voldaan. Wel is 
er sinds 1 september j.l. een 
nieuwe directeur. Onder haar 

leiding is er een analyse van 
de huidige situatie gemaakt. 
Een belangrijke eerste stap. 
De komende tijd wordt verder 
gekeken hoe het vliegveld ren-
dabel kan worden gemaakt, en 
wat daarvoor nodig is. Daarbij 
wordt ook gekeken of de vier 
gemeenten, waaronder Apel-
doorn, die nu eigenaar zijn, 
wel eigenaar moeten blijven. 
Zutphen heeft al eerder aan-
gegeven van haar aandeel af 
te willen. Dus het is goed dat 
hiernaar nu gekeken wordt. 
Uitgangspunt voor onze fractie 
zal daarbij wel zijn dat er niet 
meer geld naar het vliegveld 
gaat. 

Moderne organisatie
Geen toekomstplan, maar de 
lening wel verlengen? Ja dus. 
De lening kan naar onze me-
ning onder de zelfde voorwaar-
den als nu verlengd worden, 
hieruit vloeit geen wezenlijk 
extra risico voort. De eerste 
daden van de nieuwe directie 
geven daarbij voldoende hoop 
op een goed onderbouwd plan. 

Dat de datum van 31 de-
cember niet wordt gehaald, 
is niet helemaal vreemd. 
Pas na 1 september kon na 
het aantreden van de nieu-
we directeur worden gestart. 
Daarbij wordt het contact 
gezocht met alle belangheb-
benden, ook bewoners in 
de buurt. Het lijkt er dan ook 
op dat ook overlast eindelijk 
serieus wordt genomen. Als 
vliegveld Teuge blijft, zal er 
hopelijk bij alle belangheb-
benden voldoende draagvlak 
voor zijn en blijven. Zoals 
bij een moderne organisatie 
hoort zou ik ter afsluiting 
wil zeggen.

Arjen Tamsma
Raadslid
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Van de fractievoorzitter

gedachte en we hebben graag 
dat u ons corrigeert en bij de les 
houdt.

Euro
In Apeldoorn gaan we er niet 
over, maar we lezen allemaal 
de krant en luisteren naar het 
nieuws. In verschillende landen 
binnen de eurozone blijken re-
geringen niet in staat de staats-
begroting op orde te krijgen en 
de economie zich gezond te 
laten ontwikkelen. Het resul-
taat is dat steeds meer landen 
steeds hogere rentes moeten 
betalen, omdat beleggers de 
euro niet meer vertrouwen. Wij 
waren (en zijn?) trots op onze 
vrede, onze welvaart en onze 
democratie. Het is zeer de vraag 
of we zowel de democratie als 
de welvaart kunnen bewaren. 
Het risico bestaat dat beide 
verloren gaan. Blijkbaar was de 
invoering van de euro een vorm 
van Europese zelfoverschatting 
waarvoor nu de rekening moet 
worden betaald. Hier worden 
we geconfronteerd met onze 
diepste drijfveren. Vertrouwen 
we op menselijke instituties of 
ligt ons vertrouwen uiteindelijk 
buiten deze wereld, omdat we 
weten een Vader in de hemel te 
hebben? Binnenkort hopen we 
kerstfeest te vieren. Als we dat 
enkel doen als vlucht uit de wer-
kelijkheid, is het feest na Nieuw-
jaar voorbij. Als wij ons richten 
op Hem die toen werd geboren 
en nu vanuit de hemel regeert, 
dan kunnen we het onzekere 
nieuwe jaar aan.

Roelof Veen,
fractievoorzitter

Soms moet je erg hard trekken 
en duwen. Intussen loopt er een 
raadsonderzoek naar de gang 
van zaken bij het grondbedrijf. 
Iedereen heeft de openbare ver-
horen kunnen volgen. Ze staan 
op de website van de gemeente 
Apeldoorn. Als gemeenteraad 
hebben wij de commissie inge-
steld. Voor conclusies moeten 
we wachten op het rapport. Het 
past raadsleden niet op die con-
clusies vooruit te lopen, maar wij 
wachten in spanning af. 

Actuele onderwerpen
Over verschillende onderwerpen 
die de afgelopen tijd speelden 
treft u in dit nummer iets aan. 
Natuurlijk was er meer. Niet alle 
onderwerpen lenen zich voor 
een artikel en niet alle onder-
werpen zijn voor u interessant. 
Uiteraard bent u welkom op de 
politieke markt, elke donderdag 
vanaf 19.00 uur. Daar treft u 
ons in het wild aan. Heel af en 
toe zien we iemand uit onze 
achterban, maar dat mag best 
vaker. Reacties op artikelen in 
Fractienieuws of op onze we-
blogs stellen we ook zeer op 
prijs. Soms denken we dat u 
alles goed vindt wat wij zeggen 
of schrijven. Dat is geen goede 

Opnieuw zijn we bijna aan het 
einde van een jaar gekomen. 
De tijd gaat snel. Dat is niet 
nieuw. Eenzelfde constatering 
doet Mozes al in de bekende 
psalm 90. De tijd kunnen wij 
niet vasthouden en we heb-
ben haar ook niet in de hand. 
Tijd en geschiedenis zijn in 
Gods hand. Aan ons de vraag 
of we wijs worden (opnieuw 
psalm 90) en of we vrucht-
baar zijn. Aan ons als politici 
de vraag of wij Apeldoorn op 
de juiste wijze besturen. Nu 
besef ik ook wel dat jezelf 
beoordelen niet verstandig is. 
Toch komt de vraag op ons 
af. Enkele dingen uit het bijna 
afgelopen jaar wil ik met u 
delen.

Begroting en organisatie
In januari stelde de raad de 
raadsopdracht vast waarin het 
college richtlijnen meekreeg 
voor de voorjaarsnota. In mei 
bleek dat het college deze richt-
lijnen nogal vrij had vertaald en 
in juni heeft de Raad dat gecor-
rigeerd. In de begroting van 
november was de vertaling wel 
goed. Of we per saldo de juiste 
besluiten hebben genomen, zal 
pas de komende jaren blijken.
Terwijl al in de formatie van 
2010 is afgesproken dat we 
zouden werken aan een andere 
overheid en dat de organisatie 
daarop moet worden gericht, 
merken we pas de laatste 
maanden iets van de verande-
ringen. Duidelijk is echter ook 
dat de bezuinigingen op de 
organisatie onhaalbaar zijn, als 
we doorgaan op de oude ma-
nier. De raad heeft in juni het 
college duidelijk gemaakt dat op 
dit punt meer tempo nodig is. 
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Voorwaarts

tot een hoop andere gemeen-
ten, nog voldoende ruimte voor 
dit soort winkels. Hoewel bij 
een bestemmingsplan ruimte-
lijke aspecten doorslaggevend 
moeten zijn, is het wel prettig 
om te weten dat een plan ook 
in financieel opzicht kans van 
slagen heeft.

Verdubbeling Zutphensestraat
De verdubbeling van de Zut-
phensestraat is gezien de drukte 
daar in de spits nu al gewenst, 
en is na realisering van de 
winkels helemaal noodzakelijk. 
Wel is er nu meer dan eerst 
gekeken naar het beperken van 
de overlast voor omwonenden. 
We hebben daarom voldoende 
vertrouwen dat de verdubbe-
ling beperkte toename van de 
overlast zal opleveren, zonder 
dat daarbij gelijk gedacht moet 
worden aan geluidsschermen. 

Binnenstad
Gezien de afspraken die er 
gemaakt zijn rond de bouw van 
Omnisport waren er naar onze 
mening zwaarwegende argu-
menten nodig om af te zien van 

de gevraagde winkeloppervlakte 
zoals die nu wordt voorgesteld. 
Die argumenten zijn er wat ons 
betreft niet, zeker gezien de be-
langstelling van winkel(ketens) 
die willen huren. 
De geluiden dat deze uitbrei-
ding ten koste zou gaan van 
de binnenstad delen wij niet. 
Ervaringen elders laten zien 
dat een complex winkels zoals 
op de Voorwaarts een aantrek-
kingskracht heeft op mensen 
van elders, die afstraalt op het 
centrum. Mensen zijn dan toch 
al in Apeldoorn, en ons centrum 
heeft ook zonder verbeteringen 
nu al genoeg te bieden. Wel 
zal hier bijvoorbeeld in commu-
nicatie op ingespeeld moeten 
worden.

Kortom, onze fractie zal voor 
dit bestemmingsplan stemmen, 

wanneer het binnenkort op de 
raadsagenda staat.

Arjen Tamsma,
raadslid

Zoals u in de krant hebt kun-
nen lezen is er in de PMA 
van 8 december jongstleden 
gesproken over het bestem-
mingsplan De Voorwaarts. Het 
gaat hier om het gebied rond 
Omnisport en Americahal, zo 
richting de A50. Het bestem-
mingsplan voor dit gebied 
is in 2007 afgekeurd door de 
Raad van State. Reden dus 
om het plan te vernieuwen, en 
waar nodig aan te passen, of 
te verduidelijken.

Dit bestemmingsplan kent twee 
belangrijke punten. Bouw van 
een complex met grote winkels, 
minimale oppervlakte per winkel 
1500 vierkante meter, en de 
verdubbeling van de Zutphen-
sestraat. Totale oppervlakte van 
het winkelcomplex naast het 
Omnisportcomplex wordt in eer-
ste instantie 27.000 m², eventu-
eel uit te breiden tot  36.000m². 
In de eerste plannen voor het 
Omnisportcentrum stond 12.000 
m² winkeloppervlak gepland. 
Maximaal acht winkels dus. 
Voor een complex als dit is dat 
vrij weinig. 

Ruimte voor grote winkels
Onze fractie had aanvankelijke 
de nodige bedenkingen bij de 
vraag naar zo veel winkelopper-
vlak. Het was voor mij dan ook 
verrassend om tijdens de PMA 
te horen van de projectontwik-
kelaar dat al ruim 50% van de 
winkeloppervlakte, meer dan de 
aanvankelijke 12.000 m² dus, al 
verhuurd is, en dat de belang-
stelling van winkelbedrijven nog 
groot is. En dit terwijl er nog 
geen schop de grond in is. Blijk-
baar is er in Apeldoorn, volgens 
de ontwikkelaar in tegenstelling 
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Wij wensen u en jou een gezegend 

kerstfeest, een vrolijke 

jaarwisseling en een gelukkig 2012

Bestuur en fractie ChristenUnie



Fietsgebruik en duurzaamheid.

Fietsgebruik en duurzaamheid. 
Het lijkt alsof deze twee hand in 
hand gaan, wie fietst is duurzaam 
bezig. 

Toch zit er meer achter. Wie het 
nieuws volgt weet dat er in Apel-
doorn hard wordt gewerkt aan fiets-
doorstroomassen, een onderwerp 
wat ook  met regelmaat terugkomt 
in de Stentor. Maar in deze tijd van 
bezuinigingen staan duurzaamheid 
en dergelijke plannen onder druk, 
simpelweg omdat het vaak duur is. 

Stimuleren fietsgebruik
Op de themavond van de Chris-
tenUnie in samenwerking met de 
Fietsersbond is er met ruim 25 men-
sen uitgebreid gesproken over het 
onderwerp. Er waren veel originele 
ideeën om fietsgebruik te stimule-
ren.

Spreker was Paul Schepers, betrok-
ken bij de fietsersbond Apeldoorn.
Na een korte inleiding van Alex van 
Wijhe op het onderwerp gaf Paul 
een presentatie over fietsgebruik en 
de effecten van fiets- stimulerende 
maatregelen.Na zijn presentatie 
volgde er een actieve discussie. 

Aan de hand van vijf thema’s 
werden er gedachten uitgewisseld. 
Moeten er meer regels komen om 

fietsers te beschermen? Of juist 
minder en meer verantwoordelijk-
heid? Hoe zit het met onze fiet-
scultuur en in hoeverre kunnen wij 
sturen op het gebied van ruimtelijke 
ordening? 

Al met al was het een zeer ge-
slaagde avond. Dank aan Miep van 
der Zee voor de organisatie! Wilt u 
meer informatie, dan kunt u altijd 
contact opnemen met  de fractie!

Alex van Wijhe
fractievertegenwoordiger

ChristenUnie Apeldoorn

Oude Raadhuis  kamer RH 204
055 - 580 12 46    

Wethouder
Paul Blokhuis 
055 - 366 25 81
p.blokhuis@apeldoorn.nl

Raadsleden
Roelof Veen (fractievoorzitter)
055 - 542 57 74
r.veen@apeldoorn.nl

Jeannet Huizing-Hekert
055 - 522 12 34
j.huizing@apeldoorn.nl

Arjen Tamsma
055 - 576 82 04
a.tamsma@apeldoorn.nl   

Overige fractieleden
Miep van der Zee
055 - 355 72 94
m.vanderzee@apeldoorn.nl

Hanna Riezebos
055 - 5410531  
h.riezebos@apeldoorn.nl

Alex van Wijhe
a.vanwijhe@apeldoorn.nl

Fractieassistent
Janneke Slingerland
christenunie@apeldoorn.nl
Let op: nieuw e-mailadres!

Sinds november 2011 ge-
bruikt de gemeenteraad de 
link https://apeldoorn.notu-
doc.nl om toegang te krij-
gen tot alle agenda’s via het 
Raadsinformatiesysteem(RIS). 
Via dit systeem zijn alle vergade-
ringen en bijbehorende stukken 
te vinden, lezen en als pdf-be-
stand downloaden. 

Dit RIS is grotendeels toegankelijk 
voor iedereen online via boven-
staande link of op www.apeldoorn.
nl/gemeenteraad. Door te klikken 
op ‘Agenda’ vindt u ook een wat 
verborgen toegang.

Thuis  de stukken inzien
U kunt in het raadsinformatiesys-
teem de volgende zaken bekijken:
 
• Kalender: hierin ziet u wanneer 

er een Politieke Markt is en 
welke onderwerpen er tijdens 
de Politieke Markt worden be-
sproken. Ook staan hierin bij-
eenkomsten waarvoor gemeen-
teraadsleden zijn uitgenodigd. 

• Vergaderingen: dit is een 
overzicht van alle Politieke 

Marktvergaderingen. Als u op 
een vergadering doorklikt, ziet 
u de agenda, onderwerpen en 
stukken die bij deze vergade-
ring horen. 

• Moties: een overzicht van inge-
diende moties en amendemen-
ten (vanaf november 2011)

• Schriftelijke vragen: een over-
zicht van schriftelijke vragen. 
Deze worden gesteld door 
raadsfracties aan het college 
van burgemeester en wethou-
ders 

• Brieven B&W, Toezeggingen 
B&W: een overzicht van toe-
zeggingen van het college van 
burgemeester en wethouders 
aan de gemeenteraad.

U kunt in het raadsinformatiesys-

teem ook zoeken op trefwoorden. 
Let op! Het raadsinformatiesysteem 
werkt sinds november 2011. Dus u 
kunt vanaf deze datum zoeken op 
trefwoorden in het systeem. Zoekt 
u oudere stukken, klik dan door op 
de button ‘archief’. Daar vindt u de 
raadsagenda’s en raadsstukken uit 
de periode 2003 tot en met oktober 
2011.

Gratis abonnement
Het is mogelijk om een abonne-
ment te nemen op de agenda’s en 
stukken van de gemeenteraad. U 
krijgt dan stukken en vergaderdata 
via uw e-mailadres. Dit is gratis en 
u kunt het abonnement altijd zelf 
aanpassen of opzeggen. Uiteraard 
worden uw e-mailgegevens niet 
voor andere doeleinden gebruikt. 
Klik in het raadsinformatiesysteem 
op de button ‘Aanmelden attende-
ring’. 
Uitgebreide bekendmaking en een 
eenvoudiger toegangsroute via de 
gemeentelijke website volgen begin 
volgend jaar wanneer de gemeen-
telijke website een nieuw uiterlijk 
krijgt. 

Jeannet Huizing-Hekert, raadslid

Gemeentelijke agenda’s en vergaderstukken online

het sociale domein of inzake duur-
zaamheid, ongewenste effecten 
optreden. Op dat moment en niet 
op voorhand is correctie denkbaar. 

Een ander punt is de relatie tus-
sen ons vastgoed, de instelling die 
het gebruikt en de subsidie die wij 
geven of juist intrekken. Bij enkele 
organisaties ontstaat een span-
ningsveld. Dat betreft bijvoorbeeld 
het Natuurhuis, maar het speelt ook 
bij Ereprijs. Het wegvallen van een 
gebruiker heeft gevolgen voor ons 
maatschappelijk vastgoed. Daar-

Vervolg  van de voorpagina

Dit laatste was voor ons de belang-
rijkste reden om het PvdA-amende-
ment te steunen. De bezuiniging op 
cliënteninitiatieven ligt ons zwaar 
op de maag. Op dit punt wil ik de 
wethouder vragen hiernaar nog 
eens goed naar alternatieven te 
zoeken. In het algemeen vraagt 
onze fractie om aandacht voor de 
effecten van onze bezuinigingen. Ik 
heb al gezegd dat wij die steunen. 
Het is echter denkbaar dat uitein-
delijk zal blijken dat, bijvoorbeeld in 

Van de fractievoorzitter, vervolg
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Tijdens de thema-avond zijn er talloze ideeën geopperd. De komende tijd 
gaan we als ChristenUnie fractie kijken welke ideeën realistisch zijn en 

hoe wij duurzaamheid en fietsgebruik kunnen stimuleren. 

Een kleine greep uit de ideeën:

• Fietsgebruik koppelen aan calorieverbruik: de nieuwe methode om 
af te vallen!

• Stimuleren fietsgebruik integraal aanpakken, ook rol werkgever be-
trekken. 

• Bewegwijzering duidelijker maken, vooral ook richting stallingen
• 

• Het buitengebied moet niet vergeten worden! 

• Fiets meenemen in de bus? Korting op zorgpremie voor fietsers?

mee valt immers een huurder weg.

Afronding
Sturen en besturen zijn moeilijker 
dan in veel andere periodes het 
geval is geweest. De weg naar 
een andere overheid ligt niet altijd 
helder voor ons en is soms moeilijk 
begaanbaar. Toch is deze weg wel 
de juiste. Bij het voortgaan op die 
weg wensen wij College en organi-
satie Gods zegen toe.

Roelof Veen, fractievoorzitter


