
     ChristenUnie Apeldoorn  pag. 8      ChristenUnie Apeldoorn  pag. 1

13e jrg nr. 2   juli 2009           
Redactie:  ChristenUnie-fractie (RH204)
Adres:      Postbus 9033, 
                 7300 ES, Apeldoorn
                 tel. (055)580 12 46
Email:      christenunie.fractieass@apeldoorn.nl

Crisisbezuinigingen............................1
Jonge Vlucht/ Brandweer...................2
Kwartjesfontein..................................3 
Contourennota/ goede start kleu-
ters.....................................................4
Verkoop Nuon aandeel......................5
Algemene Beschouwingen ............6/7
Vakantieverhaal.................................8

 Inhoud

Va
n 

de
 fr

ac
tie

vo
or

zi
tt

er

Crisisbezuinigingen

Deze week kregen wij 
enkele stukken waarin 
we kunnen lezen dat 

de gemeente Apeldoorn zo’n 
15 miljoen structureel moet 
bezuinigen. Dat wil zeggen dat 
dat bedrag elk jaar terugkomt. 
We moeten dus 15 miljoen 
schrappen in uitgaven die 
elk jaar terugkomen. Dat is 
schrikken als je dat zo even 
te lezen krijgt. We wisten 
weliswaar dat er bezuinigingen 
aankwamen, omdat een 
deel van de plannen in Den 
Haag gevolgen heeft voor 
de gemeenten en daarmee 
uiteraard ook voor Apeldoorn. 

Moeilijke keuzes  
Het bedrag is echter wel erg hoog. 
In alle jaren dat ik nu lid ben van 
deze gemeenteraad, heb ik nog 
nooit zo’n groot bezuinigingsbedrag 
meegemaakt. Dit zal het komende 
jaar van de Raad veel inzet vragen, 
waarbij de voorbereiding door de 
oude Raad zal moeten worden 
gedaan en de besluiten na de 
verkiezingen door de nieuwe Raad 
moeten worden genomen. Opnieuw  
zal onze fractie zichzelf de vraag 
moeten stellen welke taken de 
overheid niet mag laten schieten en 
op welke taken er wel kan worden 
bezuinigd. 

Voelbare gevolgen
Slechts weinig bezuinigingen 
zullen worden toegejuicht. Bij de 

meeste zal er sprake 
zijn van pijn. Ergens 
in de samenleving 
zullen onaangename 

gevolgen voelbaar worden. 
Een en ander zal in ons 
verkiezingsprogramma moeten 
worden gehonoreerd. Niet de 
geldkostende wensen kunnen 
centraal staan, maar allereerst 
de vraag welke taken onze 
gemeentelijke overheid beslist 
moet blijven uitvoeren. Uiteraard is 
belastingverhoging een alternatief 
voor bezuinigen, maar de 
belastingen moeten wel erg veel 
omhoog, wil dat voldoende zijn. 
Een rechtvaardig bestuur houdt 
ook in dat de belastingschroef niet 
onredelijk strak wordt aangedraaid. 
Uiteindelijk hebben mensen ook 
anderszins te maken met de 
gevolgen van de crisis. 

Wilders
Na de Europese verkiezingen bleek 
de PVV van Wilders de tweede partij 
van het land te zijn.  Voor SGP en 
ChristenUnie is van belang dat ook 
mensen die eerder op ons stemden, 
nu PVV hebben gestemd. Dat roept 
de vraag op wat Wilders dan meer 
biedt dan wij. Een bekend geluid 
is dat Wilders tenminste zegt waar 
het op staat. Dat hij als enige wijst 
op de gevaren van de islam. Dat 
anderen daarover zwijgen. Daaruit 
zou geconcludeerd moeten worden 
dat ook SGP en ChristenUnie 
daarover zwijgen. Die uitdaging wil 
ik wel oppakken. Allereerst hebben 
ChristenUnie en SGP steeds het 
standpunt ingenomen dat Turkije 
niet in de EU thuishoort. Daarin is 
Wilders dus niet uniek. Verder mag 
iedereen beweren dat islam en een 
rechtsstaat prima bij elkaar passen. 

Roelof Veen

De vraag mag dan wel worden 
gesteld waarom geen enkel land 
met een islamitische meerderheid 
een rechtsstaat is, met vrijheid van 
godsdienst, vrijheid van pers en 
een rechtspraak die enkel  de wet 
toepast. In Indonesië wordt een 
theologische opleiding weggejaagd 
uit een wijk van Jakarta. In Turkije 
is het bijna onmogelijk om een 
kerk te bouwen. In Egypte vormen 
christenen een achtergestelde 
minderheid. Als er in de islamitische 
wereld ergens een kerk zou worden 
geopend voor elke moskee in 
een willekeurig westers land, dan 
zouden er te veel kerken staan voor 
de christenen. 

Vrijheid voorleven
Dat neemt niet weg dat wij ons in 
Nederland aan onze eigen regels 
moeten houden. Volgens onze 
wetten hebben ook moslims vrijheid 
van godsdienst en daarmee het 
recht om moskeeën te bouwen. Als 
wij (zoals Wilders wil) die moskeeën 
zouden sluiten, dan zijn wij geen 
haar beter dan al die halve en hele 
dictaturen die zich beroepen op de 
islam. Christus heeft ons geleerd 
onze vijanden lief te hebben en 
te bidden voor wie ons vervolgen. 
Wij worden niet vervolgd in die 
betekenis. Zouden wij dan moslims 
niet voorleven hoe vrijheid ook voor 
hen geldt? Zouden wij dan niet laten 
zien dat vrijheid waardig in plaats 
van losbandig kan worden gebruikt? 

                                 Roelof Veen 

Vakantieverhaal: de brandweer 

Onmiddellijk na de brand 
spoedden wij ons naar 
de brandmeester van 

Amsterdam, de heer Koperbuik, 
die ons handenwrijvend in de 
deuropening tegemoet trad. 
‘Dat!, riep de heer Koperbuik 
uit, ‘was weer eens een echte, 
ouderwetse, uitslaande brand, 
nietwaar?’’ Wat is een uitslaande 
brand, brandmeester?’’ Dat weten 
wij niet. Wij onderscheiden: loos 
alarm, schoorsteenbranden, 
binnenbranden en uitslaande 
branden. Maar wat dat zijn, dat 
weten wij niet.’ ‘Maar hoe wist 
u dan dat dit een uitslaande...’ 
‘Van de journalisten. Die zien dat 
direct. Wij blussen alleen. Verder 
staan wij er buiten’. ‘Hoe vond 
u het dit keer?’ ‘Een verrukkelijk 
schouwspel. Nietwaar?’ Eerst 
dachten we, dat de vuur-zee 
zich tot de benedenverdieping 
zou beperken, maar jawel 
hoor, de bovenverdieping ging 
er ook aan. ‘En de huizen 
ernaast, brandmeester?’ 
‘Pardon?’ ‘De huizen ernaast, 
brandmeester?’ Brandmeester 
Koperbuik glimlachte. ‘Ik meen 
u te begrijpen’, zei hij, ‘u bedoelt 
debelendende percelen. Welnu, 
ik moet toegeven: ze staan nog. 
Maar één ding hebben we bereikt: 
waterschade. In elk daarvan heb 
ik achthonderd ton water gegooid. 
Ik maak mij sterk, dat ze weer 
van de grond af moeten worden 
opgebouwd. Na een brand kan 
er nog wel eens wat overeind 
staan. Maar heb je de spuit er 
eenmaal op gezet, dan is het 
afgelopen. Ik zeg altijd tegen 
mijn mannen: lever geen half 
werk, doe het grondig’. ‘U hebt 
dus het zware materiaal laten 
aanrukken?’ ‘Het middel-zware. 
Bij het allerzwaarste rukt ook de 
motorspuit Jason uit.’”Vertel ons 
iets over de motorspuit Jason, 
brandmeester.’‘De motorspuit 
Jason is een zo genaamde 
drijvende spuit met een ca-
paciteit van twaalfduizend ton per 
minuut. Een heerlijke uitvinding, 
meneer. Toen zij pas nieuw 
was, spoot zij die hoeveelheid 
meteen de eerste seconde eruit. 
We wisten dat toen nog niet. 
Ik herinner me nog goed een 
augustusavond, toen we 

haar voor het eerst op een 
belendendperceel richtten. 
Zullen we dan maar?’ vroeg 
onderbrandmeester Ketelaar. 
En in zijn onschuld draait hij 
het kraantje open: het volgende 
ogenblik was het belendende 
perceel fi naal tussen de andere 
huizen weggespoten. U zult 
het niet geloven, maar het was 
gewoon, met bewoners en al, 
er tussen uit geblazen. Mijn 
mannen waren toen niet meer 
te houden. Ze spoten meteen 
het belendende perceel aan de 
andere kant weg en wilden juist 
met de huizen aan de overkant 
beginnen, toen de burgemeester 
tussenbeide kwam. Hij had 
bezwaren. Wij hebben nooit de 
overheid mee, als het vakwerk 
wordt.’ ‘Spuit u nooit op het 
brandende huis zelf?’ 

‘Zelden. Wij spuiten alléén op 
de belendende percelen. De 
brand als zodanig interesseert 
ons niet. Die beschouwen wij 
als een gegeven grootheid, een 
speling der natuur, waarin berust 
moet worden. ‘Wat was uw 
mooiste brand?’ Brandmeester 
Koperbuik keek over zijn sigaar 
heen in het onbestemde. Zijn 
door de vlammen gebruind gelaat 
nam een verzaligde uitdrukking 
aan. ‘Mijn mooiste brand’, zij hij 
peinzend, was in juli. ‘Ik lag juist 
in bed, toen de alarmschel op het 
nachtkastje overging. Jongens, 
dacht ik, dat kon wel eens een 
uitslaand brandje zijn. Enfi n, 
wat doe je als brandmeester. 
Ik trek mijn goed aan en hol 
naar buiten. En jawel hoor, de 
hele horizon vuurrood. Ik blies 
meteen groot alarm.’ ‘Wat is dat, 
brandmeester?’ ‘Dat weten wij 
niet. Het is alarm, maar dan heel

groot. Het verschilt fundamenteel 
met b.v. loos alarm. Bij loos 
alarm ga je weer terug naar je 
bed, maar bij groot alarm loop 
je door,net zolang tot je bij de 
brand bent. Nu, ik zag het direct: 
een buitenkansje, zoals je als 
brandmeester maar eens in je 
leven krijgt. Heel Knekeldijk stond 
in brand.’ ‘Dat dorp ken ik niet’ 
‘Dat wil ik geloven’, sprak de heer 
Koperbuik glimlachend, ‘want 
nadat wij daar geblust hadden, is 
het nooit meer opgebouwd. In het 
begin werkten we eenvoudig met 
het waterkanon, straaltjes hier, 
straaltjes daar, enfi n ‘t gewone 
door de weekse spuitwerk. 
Jongens, dacht ik, als Jason nou 
maar komt, vóór dat de zaak 
geblust is. Maar m’n mannen 
begrepen waar het om ging. 
Ze hielden de boel warm, tot 
opeens Jason om de hoek komt 
aandonderen. Ketelaar, die brave 
kerel, stond aan het kraantje. 
‘Mag ie. brandmeester?, vraagt 
de wakkere borst. ‘Ketelaar’, zeg 
ik ‘smijt ‘m d’r in.’ En hij aan de 
gang. Ketelaar, die al jaren in 
het vak is, wist precies waar het 
gevaar dreigde. Eerst spoot ie de 
burgemeester, de wethouders, 
de raadsleden en al dat gespuis 
van het wegdek af. Toen begon 
hij aan de omwonenden. Van de 
omwonenden heb je altijd het 
meeste last. Die begrijpen een 
brand nooit. En dan moet je hard 
zijn. Eén omwonende vliegt op 
me af en valt op z’n knieën voor 
m’n voeten. ‘Omwonende’ zeg 
ik, ‘verdwijn, we gaan spuiten.’ 
Maar hij zanikt door. Toen zette 
Ketelaar er éven de straal op. 
Het was hard, maar de brand 
gaat vóór. En toen, meneer, toen 
zeg ik:mannen’, zeg ik,’ haal je 
hart op en vier je eens helemaal 
uit.’ Ik zal het nooit vergeten. 
Het langst bood de parochiekerk 
weerstand. Die Middeleeuwse 
gebouwen dat zijn taaie rakkers, 
meneer. Maar we kregen haar 
d’r onder. Eindelijk, toen er niets 
belendends en omwonends meer 
was in het hele dorp, moesten 
we ophouden en trokken zingend 
en spui-tend naar huis. En dat, 
meneer, was mijn mooiste brand’.

Godfried Bomans 
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>>>vervolg Algemene 
Beschouwingen 2009

terwijl ze door een positieve 
ontwikkeling van hun  inkomen niet 
langer tot de doelgroep behoren. 
De ChristenUnie ziet wel in dat 
wij deze situatie niet zonder meer 
kunnen veranderen. Daarvoor zijn 
aanpassingen nodig in het landelijk 
beleid. Als wij in Apeldoorn echter 
constateren dat er te weinig 
woningen beschikbaar zijn voor 
starters, dan zullen wij nieuwe 
starterswoningen ook moeten 
bouwen voor starters. Dat wil dan 
ook zeggen dat na enkele jaren 
de bewoners deze starterswoning 
graag zullen willen inwisselen 
voor één met meer ruimte. Zo 
houden we de doorstroming op 
gang en blijven starterswoningen 
beschikbaar voor de doelgroep. 
In de huidige juridische situatie 
(een toewijzing blijft levenslang 
geldig) is het bouwen van 
levensloopbestendige woningen 
met objectsubsidie verspilling van 
belastinggeld. 
De markt heeft moeite met de 
appartementen in het Sophiapark. 
Zou een groen park de omgeving 
niet ten goede komen? Onze 
fractie stelt al jaren dat de sector 
de VVV zou moeten betalen. 
Natuurlijk heeft de gemeente 
belang bij werkgelegenheid in 
het toerisme, maar de bedrijven 
hebben het eerste voordeel. Dat 
van de gemeente is daarvan 
afgeleid. Onze fractie wil buiten het 
basispakket en het gastheerschap 
af van de bijdrage aan de 
VVV. Laten we vanaf 2011 het 
cafetariapakket afbouwen naar 
nihil. Het belang van de sector 
is niet op voorhand uitgavenpost 
voor de gemeente.  Over het 
gastheerschap praten we later 
wel verder. Veel geld geeft onze 
gemeente uit aan kunst en cultuur. 
Wij willen de waarde hiervan 
niet betwisten. Wel moeten we 
ons afvragen of deze subsidies 
uiteindelijk terecht komen bij 
mensen die dat nodig hebben 
of bij hen die het zelf ook wel 
zouden kunnen betalen. In het 
laatste geval zouden we moeten 
nadenken over een verandering 
van het systeem. 

centrum met een divers aanbod en 
aan andere voorzieningen zoals 
scholen, verenigingen, et cetera. 
Omdat we hebben opgemerkt dat 
we de jonge mensen niet goed 
hebben bediend in de afgelopen 
jaren. Qua ligging, werkgevers en 
openbare ruimte blijft Apeldoorn 
een aantrekkelijke woonplaats. 
Het College van burgemeester 
en wethouders heeft een 
koersdocument opgesteld om de 
ontgroening van Apeldoorn tegen 
te gaan. De top drie van urgente 
thema’s bestaat uit het stimuleren 
van bouw van goedkope woningen, 
investeren in meer HBO/WO-
onderwijs en verbeteren van de 
beeldvorming over aantrekkelijkheid 
en uniciteit als innovatieve werkstad 
met een goed voorzieningenniveau. 
Alle raadsfracties waren het 
hiermee eens. De fi nanciële 
consequenties van uitvoering 
van deze plannen zijn nog niet 
uitgewerkt. 
                    Jeannet Huizing 

Sociale programma's
Onze fractie heeft nog 
steeds de overtuiging dat het 
College de kosten van de 
onderwijshuisvesting goed 
onder controle heeft gekregen. 
Wij willen wel dat op deze lijn 
wordt doorgegaan. Over het 
gehele onderwijsterrein is het 
noodzakelijk om te kijken naar 
zaken die wij meer doen dan 
onze wettelijke verplichtingen. 
Daarnaast moet de doelmatigheid 
van de uitvoering altijd worden 
getoetst. Bij het eerste denken 
we o.a. aan de kosten voor de 
schoolbegeleidingsdienst. Op 
ons verzoek heeft de Raad 
het veld gehoord. Uit deze 
bijeenkomst hebben wij reeds 
vorig jaar geconcludeerd dat 
hier besparingsruimte zit. Bij de 
uitvoering van de WWB wil de 
fractie een royale uitvoering. Wij 
hebben goed gehoord dat wie 
niet meteen aan werk te helpen 
is, aan een uitkering wordt 
geholpen. Dat moet gewoon zo 
doorgaan. In dit kader willen we 
nog wel opmerken dat in deze 
tijd van economische crisis het 
scheppen en instandhouden 
van gesubsidieerde banen 
wellicht effectiever is dan het 
inkopen van reïntegratietrajecten 
waarbij de kosten per geslaagd 
traject regelmatig onderwerp 
van discussie zijn. Effectiviteit 
en doelmatigheid blijven voor 
onze fractie belangrijk. De 
WMO is een relatief nieuwe 
taak voor de gemeente. In het 
algemeen is de fractie tevreden 
over de uitvoering tot nu toe. 
Wel krijgen we steeds meer de 
indruk dat de opzet van de wet 
leidt tot veel indirecte kosten 
in de vorm van verantwoording 
en controle. Is de verhouding 
tussen uitvoeringsuren en 
indirecte uren (administratie, 
verantwoording, aansturing) wel 
de juiste? Misschien kunnen we 
bij de verantwoording sterker 
steunen op de uitvoering en 
steekproefsgewijze controleren 
op rechtmatigheid. Wanneer we 
op deze manier minder indirecte 
kosten maken, is er meer ruimte 
voor de uitvoering. Zouden we, 
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De oudere groep heeft problemen 
op de woningmarkt door 
een afnemend aanbod aan 
huurwoningen en koopwoningen 
in het segment tot €170.000. 
Terugkeer naar Apeldoorn na 
de studie wordt hierdoor ook 
bemoeilijkt. Er heeft in de afgelopen 
jaren vooral bouw plaatsgevonden 
van woningen en appartementen 
in het dure segment. Door de 
schaarste hier zijn de huizenprijzen 
onevenredig gestegen ten opzicht 
van het nabijgelegen Deventer 
en Zutphen. Bij revitalisering van 
wijken is de verhouding tussen 
goedkope en duurdere woningen 
verschoven. Voorrang voor 
bewoners van te slopen panden op 
de huurmarkt heeft de wachttijden 
voor een eerste huurwoning nog 
verder doen oplopen.

Evenwichtige bevolking
Waarom is dit nu als probleem 
benoemd? Omdat we 
vinden dat een evenwichtige 
bevolkingsopbouw bijdraagt aan 
levendige wijken, een bruisend 

Jonge Vlucht: wat bedoelt de 
Apeldoornse politiek met 
deze kreet? De term slaat op 

het vertrek van jongeren tussen 
de 18 en 24 jaar uit Apeldoorn. 
Deze ontwikkeling speelt al een 
groot aantal jaren, maar pas sinds 
de plaatselijke politiek bezig is 
met een visiedocument over de 
gewenste toekomstige ontwikkeling 
van Apeldoorn is het als probleem 
benoemd. Het  visiedocument heet 
Herijking Strategisch Kader en is te 
lezen op www.apeldoorn.nl

Wonen: duur en wachten
De gemeentelijke dienst heeft 
onlangs de omvang en de oorzaken 
van dit probleem geobjectiveerd. 
Het blijkt te gaan om een hap 
uit de bevolkingspiramide in 
de leeftijdsgroep tussen de 18 
en 40 jaar. De jongste groep 
vertrekt vanwege een gebrek 
aan opleidingen op niveau HBO/
WO naar elders. Er is namelijk 
nauwelijks eigen hoger onderwijs 
ondanks een bevolking van 155.000 
inwoners. 

in gevallen waar we nu kiezen 
voor telefonische indicatiestelling, 
geen gebruik kunnen maken 
van de sociale omgeving: de 
mantelzorgers, de diaconie, de 
huisarts? Is er in de uitvoering van 
de thuiszorg voldoende ruimte voor 
de hulp om net iets meer of iets 
anders te doen dan eigenlijk was 
afgesproken? Een slimmer gebruik 
van de mogelijkheden leidt wellicht 
tot een nog betere uitvoering.
We krijgen te maken met 
rijkskortingen op de AWBZ, het 
individuele recht op ondersteunende 
begeleiding voor gezinnen en 
personen die door allerlei oorzaken 
in problemen komen. Wij weten 
dat het College hiermee bezig 
is en willen graag, ruim voor 
2010 hierover in debat. Het 
hoofdstuk Sport in de begroting 
roept bij ons de vraag op of de 
programmadoelstelling (zoveel 
mogelijk Apeldoorners doen aan 
sport) eigenlijk wel een doelstelling 
van gemeentelijk beleid zou moeten 
zijn. De Raad heeft dit weliswaar 
vastgesteld, maar wat ons betreft 
zouden we die discussie opnieuw 
kunnen gaan voeren. Wij willen 
geen discussie over het nut van 
sport, maar wel over de taak en 
verantwoordelijkheden van de 
gemeente hierbij. Wij willen kritisch 
meedenken over de doelen van ons 
beleid en over de vraag naar de 
verdeling van het geld. Misschien 
moet de leeftijdsgrens van 18 jaar 
voor jeugdsporters wel veranderd 
worden in 16. Tegelijk zou dan de 
minimumleeftijd voor alcohol naar 
18 kunnen. 

Ten slotte
Wij hebben het afgelopen jaar heel 
sterk gemerkt dat wij mensen de 
wereld niet in onze hand hebben en 
niet naar onze hand kunnen zetten. 
Vaak is gezegd dat hebzucht en 
begeerte de wereld vooruit helpen. 
De huidige crisis roept hierover toch 
wel ernstige twijfels op. Terugkeer 
naar een houding van tevredenheid 
met minder (nog altijd meer dan 
weinig) is lastig. Het vraagt om 
eerlijke keuzes vanuit een warm 
hart voor onze naaste. Daarbij 
wens ik u allen, collegae, college en 
ambtenaren Gods zegen toe.

Roelof Veen

Jonge Vlucht : 18-24 jaar vertrekt

Regionalisering Brandweer 

Het Rijk is van mening dat 
de brandweer op regionaal 
niveau moet worden 

georganiseerd, in plaats van 
gemeentelijk. Één en ander is 
vergelijkbaar met de reorganisatie 
van de politie. Voor Apeldoorn 
betekent dit deelname in de 
regio Noord Oost Gelderland. 
Gemeenten hebben hierbij wel 
enige keuzevrijheid omtrent de 
invulling. Vanuit onze fractie, en 
ook door een groot deel van de 
andere fracties,  is in de PMA 
van 18 juni aangedrongen op 
het behouden van voldoende 
invloed door onze gemeente, 
ook fi nancieel. Het college heeft 
toegezegd deze insteek te zullen 
overnemen. Ongeachte de exacte 
uitkomst is wel duidelijk dat de 
huidige korpsen blijven

bestaan. Apeldoorn zal samen 
met Epe en Voorst een cluster 
vormen. Waar voorheen door 
de deze en andere gemeenten 
al werd samengewerkt, vooral 
bij grote calamiteiten, zal dat in 
de toekomst niet anders zijn. 
Alleen zal dan een aantal zaken 
al formeel zijn vastgelegd. De 
wijzigingen als gevolg van de 
regionalisering zullen dan ook 
vooral merkbaar zijn op wat zo 
mooi heet: beleidsniveau. In 
de dagelijkse praktijk zullen we 
als bewoners er als het goed is 
weinig van merken.

Arjen Tamsma
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Vorig jaar ontdekten we met 
elkaar dat de vette jaren 
voorbij zijn. Nu weten 

we zeker dat de magere zijn 
begonnen. Een te bezuinigen 
bedrag van 15 miljoen is ongekend 
hoog. Ieders eigen politieke 
overtuiging zal uiteindelijk 
bepalen wat we willen behouden 
en wat moet stoppen. Wij willen 
ons hierbij door de Bijbel laten 
onderwijzen. Daar  lezen we dat 
er altijd armen in het land zullen 
zijn1. Daaruit volgt dat er altijd 
minimabeleid nodig zal blijven. In 
deze ingewikkelde samenleving 
van de 21e eeuw is alleen de 
overheid in staat te voorkomen 
dat mensen door de bodem van 
het bestaansminimum zakken. 
We lezen ook in de Bijbel dat 
geldzucht de wortel is van alle 
kwaad.2 Het begint met begeerte, 
het gaat verder met fi xatie op dat 
wat je graag wilt hebben en het 
eindigt in graaizucht, jaloezie en 
blijvende ontevredenheid. We 
zullen in elk geval de komende 
periode met elkaar moeten leren 
met minder tevreden te zijn dan 
we gewend waren. Dat is minder 
erg dan het lijkt, omdat ook 30 jaar 
geleden gemiddeld genomen ieder 
van ons een redelijk besteedbaar 
inkomen had. Het bevorderen van 
gerechtigheid, ook zo’n Bijbelse 
notie houdt in dat mensen hun 
eigen plaats in de samenleving 
houden.  Psalm 72 spreekt in één 
adem over recht voor de arme 
en vrede in het land. Die twee 
zijn niet van elkaar los te maken. 
Het bevorderen van recht voor 
allen en vrede in de samenleving 
moet de overheid blijvend een 
zorg zijn. Aan de hand van deze 
criteria willen wij naar bezuinigin
gsmogelijkheden kijken. Wellicht 
zou het goed zijn om in dit kader 
de discussie over de indeling van 
de begroting en de effectdoelen 
van de verschillende programma’s 
gelijktijdig te voeren met de 
discussie over de mogelijkheden 
voor bezuiniging. Op sommige 

punten zou immers kunnen blijken 
dat een nu geformuleerd doel niet 
zozeer onderwerp van gemeentelijk 
beleid zou moeten zijn. 
Wanneer de effecten van het 
gevoerde beleid niet te meten zijn, 
vraagt dat van onze kant wel een 
heel stevige verantwoording, om het 
verwijt te kunnen ontgaan dat we 
verkeerd omgaan met belastinggeld.

Bestuur en veiligheid
De eigen bestuursorganisatie moet 
blijvend kritisch worden gekeken. 
Natuurlijke groei komt niet alleen 
bij planten voor, maar ook bij 
organisaties. We kunnen geen 
kosten besparen door een kleinere 
organisatie dezelfde taken tegen 
betaling door anderen te laten 
uitvoeren. We moeten alles toetsen 
en het belangrijkste behouden.
Dezelfde kritische houding willen 
wij aannemen met betrekking tot 
evenementen. Voorzover deze 
bedoelen de verbondenheid binnen 
Apeldoorn te bevorderen, kunnen 
ze worden gezien als onderdeel van 
onze sociale programma’s. Wanneer 
ze bedoelen Apeldoorn op de kaart 
te zetten, zal kritisch gekeken 
moeten worden naar inbreng 
en resultaat. Als de gemeente 
Apeldoorn hiervan geen fi nanciële 
baten terugziet, moeten we alle 
kosten ook maar niet betalen.
Taken met betrekking tot veiligheid 
zijn aan de overheid. Denk aan 
wat er staat in programma 3 van 
onze begroting. Natuurlijk kan 
kritisch naar de invulling worden 
gekeken. Altijd mag de vraag 
gesteld worden welk niveau van 
veiligheid aanvaardbaar is. Een 
veiligheid van 100% kunnen we niet 
waarborgen, welke maatregelen 
we ook gaan nemen. Het kan 
daarbij wel zo zijn dat (bijvoorbeeld) 
een stimuleringsprogramma voor 
brandmelders meer veiligheid 
brengt dan het verder verkorten 
of handhaven van aanrijdtijden. 
Ook de kosten van verschillende 
mogelijkheden moeten deel 

Algemene beschouwingen 2009:
alles toetsen, het belangrijkste behouden

In maart 2008 heeft u in dit 
fractienieuws kunnen lezen 
dat er weer een poging werd 

gedaan om de Kwartjesfontein 
te herplaatsen en te restaureren. 
Op Koninginnedag 2009 
zou de feestelijke onthulling 
plaatsvinden. Er was heel 
hard gewerkt door allen die 
er bij betrokken waren. Na de 
dramatische gebeurtenissen 
bij De Naald op Koninginnedag 
is dit evenement, net als alle 
andere, meteen afgeblazen. U 
kunt de fontein een ontwerp van 
de bekende beeldhouwer Pieter 
Puype nu al wel bewonderen in 
de vijver voor Marialust. Bijna 
78 jaar na de onthulling op (31 
augustus 1932), zal de offi ciële 
onthulling weer plaatsvinden op 
maandagavond 31 augustus 
2009. Een gebeurtenis die u niet 
mag missen!

Historie
Pieter Puijpe was de zoon van 
een houtsnijder, eveneens 

Pieter geheten (1838-1900) 
en Anna Broeke (1837-1913).  
Inmiddels was zijn weldoener 
Tutein Nolthenius in 1897 
burgemeester van Apeldoorn 
geworden, waar deze zijn invloed 
aanwende om de talentvolle 
Puijpe in 1901 naar Apeldoorn 
te halen via een aanstelling aan 
de net geopende Ambachtschool 
aldaar. Aan deze school bleef tot 
zijn pensionering in 1939 leraar 
in tekenen en boetseren. Tevens 
was hij van 1921 tot 1939 leraar 
tekenen aan het gymnasium te 
Apeldoorn.

Chris Wegerif
Naast zijn leraarschap trad 
Puijpe in dienst als houtsnijder 
bij meubelontwerper, architect 
en aannemer Chris Wegerif.  
Chris Wegerif en zijn vrouw 
Agathe hadden in Apeldoorn 
een kunsthandel opgericht en zij 
verzamelden allerlei Apeldoornse 
kunstenaars om zich heen. 

Puijpe en Wegerif werden goede 
vrienden en Wegerif ontwierp 
in 1909 voor Pijpe een huis met 
atelier. Dit huis is nu bekend als 
De Zeeuws(c)he Knoop - de “c” 
staat niet op de gevel - en staat 
aan de Tutein Noltheniuslaan 14. 
Het huis zit vol met verwijzingen 
naar de Zeeuwse achtergrond 
van Pieter en vooral zijn vrouw, 
Francina Buijs, die haar hele 
leven in Zeeuwse klederdracht 
door Apeldoorn bleef lopen. 

Opdrachten Wilhelmina
In Apeldoorn had het koninklijk 
echtpaar net Palies het Loo 
betrokken, waardoor het 
naastgelegen Apeldoorn een 
grote aantrekkingskracht 
uitoefende op de beter 
gesitueerde. Koningin 
Wilhelmina kreeg lucht van deze 
kunstenaarsgemeenschap in 
haar naburige dorp en vereerde 
de kunstenaar Puijpe met 
een bezoek, waarna ze zelfs 
enkele tekenlessen bij Puijpe 
nam. Hierna volgden vele 
opdrachten voor monumenten 
en beeldhouwwerken in 
Apeldoorn. Maar ook in zijn 
geboorteprovincie was men 
Puijpe niet vergeten, getuige 
enkele opdrachten voor 
borstbeelden en plaquettes ten 
behoeve van monumenten die 
hij uit Zeeland ontving.Pieter 
Puijpe overleed op 31 oktober 
1942 in zijn huis De Zeeuwshe 
Knoop. Hij werd begraven op 
woensdag 4 november 1942 op 
de pas geopende begraafplaats 
Heidehof in Ugchelen, bij 
Apeldoorn.
Voor belangstellenden die 
meer van deze kunstenaar en 
beeldhouwer willen bewonderen 
die kunnen voor een wandeling 
door de Parken  contact met mij 
opnemen. 

       
               Miep van der Zee 

Apeldoorn heeft zijn Kwartjesfontein weer terug

uitmaken van de afweging. 

Leefomgeving
De zorg voor infrastructuur en 
openbare ruimte hoort thuis bij de 
overheid. Onderhoudsachterstand 
groeit vanzelf door extra 
slijtage en vandalisme. Over 
het kwaliteitsniveau kunnen 
we spreken en bij inrichting en 
herinrichting moeten toekomstige 
onderhoudskosten een belangrijke 
rol spelen. Daarbij kunnen een 
goede kwaliteit en een sobere 
uitvoering goed samengaan, 
zonder dat versobering meteen 
op de opvallendste plaatsen wordt 
doorgevoerd. Wanneer wij nieuwe 
parkeergarages bouwen, willen 
wij de optimale grootte realiseren. 
Laat daarom de Brinkparkgarage 
maar vervallen en zorg voor een 
alternatief in het kader van de 
ontwikkeling van het winkelgebied 
rond de Hoofdstraat. 
Het geld voor speeltoestellen 
spreekt ons op zich aan, maar 
soms is de avontuurlijke speelplek 
van groter belang is dan het 
vervangen van de wipkip.
Een goed milieubeleid is van 
belang. De Bijbel leert ons dat de 
aarde voor de schepping woest en 
doods was1. Wij hebben de taak 
de aarde zo te beheren dat zij niet 
opnieuw woest en doods wordt. 
Het lijkt onze fractie een goede 
zaak hierbij wel goed te letten op 
het milieurendement van onze 
euro’s. 

Ruimte en wonen
Het is duidelijk dat het 
volkshuisvestingsbeleid in 
Nederland niet het resultaat heeft 
gehad dat wij met elkaar hadden 
gewild. Ondanks het feit dat 
heel veel sociale woningbouw is 
gerealiseerd, zijn die woningen in 
onvoldoende mate beschikbaar 
voor de doelgroep. Een belangrijke 
oorzaak ligt in het scheefwonen: 
mensen die in een sociale 
huurwoning blijven wonen, 
>>>lees verder op pag. 7
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Ook Apeldoorn overweegt 
haar aandeel(tje) Nuon 
(0,04%) te verkopen 

aan het Zweedse staatsbedrijf 
Vattenfall. Geraamde opbrengst 
voor de gemeente € 4 miljoen. 
Jammer dat de gemeente een 
suggestie door ons gedaan, 
enkele jaren geleden, om van 
diverse gemeenten de aandelen 
Nuon op te kopen, toen naast 
zich neer heeft gelegd. Had men 
onze suggestie toen gevolgd, 
dan hadden we nu meer dan het 
tienvoudige dan die €4 miljoen 
kunnen incasseren. Gedane 
zaken nemen echter geen keer. 
Wat te doen met het (ook niet 
onaanzienlijke) bedrag van €4 
miljoen? Het voorlopige idee 
van het college is om dit bedrag 
lange tijd op de bank te zetten 
(tegen 4% rente) en deze rente 
opbrengst (€160.000) jaarlijks aan 
de begroting toe te voegen. Op 
zich verstandig en voorzichtig. 
Overigens durf ik te voorspellen 
dat dit niet lang zal standhouden. 
Partijen hebben altijd extra geld 
nodig voor die mooie plannen die 
men graag wil realiseren, en dan 
is zo,n reserve-potje binnen de 
kortste keren leeggeplunderd.

Duurzaam beleggen...

Wij hebben een ander voorstel 
gedaan: duurzaam beleggen in 
het netwerkbedrijf (Alliander).
De verkoop is mogelijk (en nodig) 
geworden door de verplichte 
splitsing in een commercieel 
deel (productie en verkoop 
van energie) dat op de vrije 
markt gaat opereren en een 
netwerkbedrijf (gas- en elect
riciteitsleidingen). Dat laatste 
bedrijf (het netwerkbedrijf) blijft in 
overheidshanden. Vergelijk het 
maar met ons wegennet: de weg 
is publiek bezit ( Rijk, provincie 
gemeente) en iedereen mag van 
die weg gebruik maken. Zo wordt 
ook de situatie met de “energie-
wegen”. Vrij , en concurrerend 
(markt)verkeer over de weg, en 
de overheid dient dat mogelijk te 
maken door goed “wegbeheer”. 
Het ligt dan ook voor de hand 

om de opbrengst van de verkoop 
van de Nuon-aandelen, in te zetten 
voor die energie-infrastruktuur. Door 
de Nuon-aandelen om te zetten in 
aandelen Alliander (netwerkbedrijf) 
nemen we ook als grote gemeente 
onze verantwoordelijkheid voor de 
energie-infrastructuur en krijgen 
wij invloed op dat netwerkbedrijf, 
bovendien levert ook die belegging 
dividend op, die wellicht hoger is dan 
de ingeboekte bankrente van 4%.

...in eigen energienetwerk

Die invloed op het netwerkbedrijf zal 
zeker in de toekomst van toenemend 
belang zijn.
In toenemende mate zal er naast de 
grote energiebedrijven, sprake zijn 
van kleinschalige, lokale vormen 
van energie opwekking (windmolens 
bij de boer, zonnepanelen op de 
daken, bio-energie uit mest ) etc. Al 
deze kleine, en lokaal opererende 
ënergie-bedrijfjes moeten met hun 
overtollige energie “de weg op”. We 
hebben er dus belang bij het energie 
netwerk optimaal toegankelijk wordt, 
met name ook voor al die lokale 
initiatieven die er mede voor kunnen 
zorgen dat Apeldoorn in 2030 voor 
een deel voor zijn eigen energie 
kan zorgen. Daarom is invloed en 
zeggenschap in het netwerkbedrijf 
een Apeldoorns belang.

   Andries van de Woestijne

Tip: neem het fractienieuws 
mee in uw vakantiekoffer! De 
fractie wenst u een heerlijke 
vakantie toe.

Contourennota werk en inkomen Verkoop Nuon aandeel                   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

Op 4 juni stond de 
contourennota activering 
en re-integratiebeleid 

“Niemand laten vallen”op de PMA 
agenda. Een nota over het (weer) 
aan het werk helpen van mensen 
die moeite hebben een baan te 
vinden. Voor een onderwerp dat 
gaat over het opkomen voor de 
zwakkeren in onze samenleving 
heeft de nota in ieder geval een 
titel die ons aanspreekt.
Zoals de titel al aangeeft gaat 
het hier om de grote lijnen van 
het beleid, dat nog verder moet 
worden ingevuld. En zo u al 
dacht dat er tot nu toe niets 
gebeurde op het gebied van re-
integratie, wees gerust. Feitelijk 
is de grote lijn van de nota een 
voortzetting van het huidige 
beleid. Wijzigingen komen 
voor en belangrijk deel voor uit 
wijzigingen in het landelijke beleid 
op dit gebied. 
Namens onze fractie heb ik 
aangegeven dat efficiëntie een 
belangrijk iets is, maar dat de 
mens centraal moet blijven staan 

in dit verhaal. Ook als we het 
hebben over het terugbrengen van 
het aantal gesubsidieerde banen in 
het kader van de WIW/ID regeling. 
Dit zal in ieder geval zorgvuldig 
moeten gebeuren. Apeldoorn 
heeft op dit moment overigens in 
verhouding meer van dergelijke 
banen dan de meeste andere 
gemeenten. Het zal daarom wel 
een punt van aandacht moeten 
zijn. Hoe meer mensen wij met de 
beschikbare middelen (weer) aan 
het werk kunnen krijgen, des te 
beter. 
Een andere categorie mensen die 
aan de orde kwam waren degenen 
die ondanks alle inspanningen niet 
aan de slag komen, al hoe graag 
ze zelf ook willen. Die zullen een 
beroep moeten kunnen doen op 
een uitkering. Ook onze fractie 
acht het niet verantwoord als zij 
vastlopen in ambtelijke molens. 
De wethouder heeft toegezegd dat 
dat niet zal gebeuren, ondermeer 
door een nieuwe werkwijze 
waarbij UWV en gemeente sinds 
enkele maanden in het Activerium 
samenwerken. 

Opstap diploma’s, zo ook in mei 
jl. door wethouder Paul Blokhuis. 
Tijdens deze diploma uitreiking 
was er ook de onthulling van 
het kunstwerk die was gemaakt 
door moeders van Opstap, onder 
leiding van de kunstenares 
Mirjam Tiggeloven. Een mooi 
kleurrijk schilderij waar vrouwen 
en water centraal staan. 

                Miep van der Zee 

Samengevat en nota die een goed 
kader vormt, maar alles staat of 
valt met de uitwerking. Is er in 
de praktijk voldoende aandacht, 
ook bijvoorbeeld voor de groep 
alleenstaande ouders met 
jonge kinderen? En dan hebben 
we het nog niet over externe 
factoren, zoals de invloed van 
de kredietcrisis. Kortom, genoeg 
reden om de vinger aan de pols te 
houden, ook al ligt er een goede 
basis.

Arjen Tamsma

Kleuters met laagopgeleide 
ouders van Turkse en 
Marokkaanse afkomst 

hebben bij hun intrede in het 
onderwijs vaak een aanzienlijke 
achterstand. Een achterstand 
die zij gedurende de basisschool 
veelal niet meer inhalen. 
Deze achterstand wordt onder 
meer veroorzaakt door minder 
stimulering en ondersteuning 
vanuit het gezin en verschil 
in opvoedingsdoelen en 
opvoedmiddelen tussen de 
thuissituatie en schoolsituatie. 
Omdat de kern van de 
oorzaken binnen het gezin ligt, 
is het van belang gezinnen 
te betrekken bij de bestrijding 
van onderwijsachterstand. Het 
gezin is immers het primaire 
ondersteunende milieu voor 
opgroeiende kinderen.
In het programma Opstap staat 

het gezin en met name de 
ouder-kindinteractie centraal. 
Dit gezinsgericht programma 
heeft als doel kleuters uit 
achterstandssituaties beter 
voor te bereiden op groep 
3, zowel qua vaardigheden 
als qua werkhouding. Om dit 
doel te bereiken omvat het 
programma een tweejarig traject 
van begeleiding van ouders, 
veelal moeders, naar een meer 
stimulerende en ondersteunende 
omgang met hun kleuter. Aan 
Opstap doen gezinnen mee vanuit 
diverse culturele achtergronden. 
Naast Nederlandse gezinnen 
zijn dit vooral ouders van Turkse 
of Marokkaanse afkomst. In 
toenemende mate worden ook 
vluchtelingengezinnen bereikt. 
Opstap wordt in Apeldoorn 
uitgevoerd door Wisselwerk. Elk 
jaar is er een uitreiking van de 

Een goede start voor kleuters

Van links naar rechts:
Hanna Riezebos (ass.), Andries 
van de Woenstijne, Miep van der 
Zee, Arjen Tamsma, Roelof Veen 
en Jeannet Huizing

Gezamenlijk kunstwerk door moeders van 
Opstap


