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Goede keuzes maken

    

Interview met 
Miep van der Zee

Mw. Van der Zee, wat is de reden 
dat u zich voor dit thema inzet in de 
raad?
    Ik wil aan het begin van ons 
gesprek je duidelijk maken dat het 
woord loverboy, liefdesjongen, een 
veel te vriendelijke indruk geeft van 
de realiteit. Het is een eufemisme 
voor mensenhandel, en dat heeft 
niets met liefde maar alles met 
uitbuiting van vrouwen te maken. 
In 2002 begon de ChristenUnie 
landelijk met het beleid maken op 
het verschijnsel "loverboys'. Als 
hierna het thema Veilige School 
langskwam, en daar hoorde ook 
het voorkomen en bestrijden van 
(seksueel) geweld bij, heb ik steeds 
vragen gesteld over het voorkómen 
van slachtoffers door loverboys. 
Ik volgde dus ons landelijk beleid, 
omdat wij vanuit onze christelijke 
visie op seksualiteit pertinent tegen 
uitbuiting van vrouwen zijn.

Heeft u te maken gehad met 
tegenwerking?
     Vanaf het begin werd het 
onderwerp door alle partijen 
genegeerd. Later viel de SGP ons 
bij, en daar hebben we dus steun 
van ontvangen. D66 vond dat wij 
een christelijke seksuele moraal 
wilden opleggen aan de jeugd, 
en had totaal geen oog voor de 
donkere kant van vrouwenhandel. 
Ook werd er eigenlijk stilzwijgend 
vanuit gegaan dat het probleem 
in Apeldoorn niet bestond. Maar 
het gezegde “Licht uit, vliegen 
weg” gaat hier niet op! Terwijl 
landelijk allang duidelijk was dat 
loverboys, als ze merken dat er 
in een gemeente geen beleid 
is om loverboys aan te pakken, 
uitwijken van grote steden naar 
kleinere. Ik ben toen naar de 
politie gegaan om te vragen wat 
hun ervaring was. Daar bleek het 
probleem wel degelijk bekend te 
zijn, maar het had geen prioriteit 
en bleek lastig aan te pakken. In 
de gezondheidsnota werd daarna 
het thema 'loverboys' in één adem 
genoemd met 'veilig vrijen'. Ik heb 

me daar tegen verzet, omdat je dan 
een strafbaar feit (art. 27 strafrecht) 
verwart met veilig vrijen. Dat is 
verwarrend voor jonge meiden 
en leert ze niet hun grenzen 
aangeven. Wat de pers betreft: 
De Stentor heeft het onderwerp 
opgepakt toen duidelijk werd dat 
het probleem wel degelijk bestond 

Van welke groepen krijgt u steun? 
   Mijn eerste stap was naar 
Wethouder Walma (2005??), die 
wilde er als eerste aandacht aan 
geven toen het dus ter sprake 
kwam in de gezondheidsnota. Dit 
bleef vooral in verkenning steken. 
Maar degelijke steun hebben we 
gekregen toen Blokhuis wethouder 
werd. Weliswaar is het thema niet 
in het collegebeleid opgenomen, 
maar het heeft zijn aandacht 
en heeft raakvlakken met het 
collegebeleid op prostitutie. Marcia 
Albrecht, Adviseur voor de aanpak 
Jeugdprostitutie, heeft op verzoek 
van de gemeente een plan van 
aanpak gemaakt. Dit betrof nog 
vooral onderzoek naar het bestaan 
van het probleem (de Quickscan) 
en een weerbaarheidsonderzoek 
onder scholieren. 
De rest van de politieke partijen 
werden wakker toen zij eind zomer 
2007 via "Voor de d(R)aad" ermee 
werden geconfronteerd met het 
schrijnende verhaal van een 
slachtoffer. Met tegenwerking heb 
ik nu niet meer te maken…

Wat wil de ChristenUnie in 2008 
verder doen ter voorkoming van 
mensenhandel?
Het feit dat de verantwoordelijken 
nu alerter zijn op mensenhandel is 
grote winst (politie, scholen, GGD). 
We zijn de naïviteit voorbij, en op 
scholen komt de voorlichting op 
gang. Ik zou verder willen gaan en 
meer beleid voor dakloze vrouwen 
willen, dit zijn ook kwetsbare 
groepen als het om mensenhandel 

gaat. Het uitstapbeleid voor 
prostituees geeft hier wellicht 
ideeën voor. Een goede opvang 
voor tienermoeders kan ook 
preventief werken. Mode met een 
Missie, Stichting Horeb en de 
VBOK zijn organisaties waar ik de 
komende tijd ideeën wil opdoen 
voor aanvullend beleid.

 Hanna Riezebos 

De verschillende fasen van 
een loverboyrelatie

• grooming: de jongen maakt 
indruk op het meisje met verhalen 
en dure cadeaus. 

• inlijving: de jongen laat 
het meisje met anderen slapen en 
snijdt haar banden met anderen 
door.  

• exploitatie: het meisje 
werkt in de prostitutie en de relatie 
blijft in stand door de combinatie 
van mooie verhalen, voorgewende 
romantiek en geweld. 

• pogingen om de relatie te 
beëindigen: het meisje wil terug 
naar het gewone bestaan. Dit 
duurt een hele tijd en kan diverse 
complicaties opleveren. 

Bron:Frank Bovenkerk e.a., 
Loverboys of modern pooierschap, 
Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij 

Loverboys: Apeldoorn niet langer naïef

En weer is er een jaar 
voorbij. Al die weken 
en maanden is het 

politieke werk doorgegaan. 
We mogen zeggen dat we de 
gelegenheid en de krachten 
gekregen hebben van onze 
Here God om dit werk te 
doen. Vanaf de zomervakantie 
hebben we het werk met 
één minder moeten doen. 
Onlangs is bij Margaretha en 
Roel van Faassen een zoon 
(Vince) geboren. Daardoor 
heeft Margaretha de laatste 
maanden niet kunnen 
meedoen met het politieke 
werk. Ook langs deze weg nu 
van harte gefeliciteerd. 

 Polarisatie
De heer Wilders heeft landelijk 
de nodige aandacht gekregen 
vanwege zijn suggestie de Koran te 
verbieden. Als argument voerde hij 
aan dat dit boek met Hitlers ‘Mein 
Kampf’ kan worden vergeleken. 
Het lijkt me weinig zinvol om op 
deze vergelijking in te gaan. Je kunt 
je overigens wel afvragen of het 
(blijvend) verbieden van boeken het 
juiste antwoord is op ongewenste 
ide-eën. Ik wil echter op een ander 
punt wijzen. Wilders maakt zich 
sterk in een permanente strijd 
tegen de vloedgolf van islamisering 
die ons land volgens hem bedreigt. 

In dat kader bepleit hij een verbod 
op de koran. Wilders vergeet erbij 
te vermelden dat in Saoedi-Arabië, 
kernland van de islam, de Bijbel een 
streng verboden boek is, zelfs voor 
buitenlanders. Wanneer zijn voorstel 

zou worden aanvaard, wordt 
Nederland net zo’n land. 
In weinig landen worden 

christenen zo streng vervolgd als 
in Saoedi-Arabië. Wij willen de 
koran niet verbieden en wij willen 
dat overal ter wereld de Bijbel vrijuit 
kan worden gelezen. Probleem 
voor onze samenleving is niet dat er 
slechte ideeën in boeken staan (dat 
komt erg veel voor), maar wel wat 
sommige lezers van die boeken met 
die ideeën doen. De Nederlandse 
wet bepaalt wat strafbaar is en 
wat niet en Nederlandse rechters 
beoordelen strafbare feiten. 

Actueel
Op de laatste ledenvergadering 
heb ik over enkele onderwerpen 
al iets meer verteld. Elders in dit 
nummer vindt u nog iets over de 
zondagsopenstelling van winkels. 
Wat betreft het gokken in Apeldoorn, 
heeft informatie mij geleerd dat de 
vergunningen voor het centrum van 
Apeldoorn zijn uitgegeven en dat 
de aanvragen voor de buitenwijken 
lopen. Die kunnen op grond van de 
APV niet worden tegengehouden. 
Daarom zou je de APV moeten 
wijzigen, maar dat kun je moeilijk 
doen tegenover degenen die nu 
een aanvraag hebben lopen. Het 
blijft lastig, maar duidelijk is wel 
dat gokken uiteindelijk berust op 
hebzucht, door de Bijbel de wortel 
van alle kwaad genoemd. Door die 
wijsheid willen wij ons laten leiden, 
ook al kunnen we niet alle verkeerde 
ontwikkelingen tegenhouden. 

 Financieel
In verschillende berichten hebt 
u kunnen lezen dat de fi nanciële 
positie van de gemeente Apeldoorn 
beter is dat het een aantal maanden 

geleden nog leek. Dat 
brengt het gevaar met 
zich mee, dat we onze 
inspanningen om alle 
taken nog eens tegen 
het licht te houden 
minder serieus gaan 
nemen. Waarom zo moeilijk doen 
als het eigenlijk niet nodig is? Dat 
zou echter een verkeerde reactie 
zijn. Als gemeentelijke overheid 
moet je zorgvuldig omgaan met de 
middelen die je hebt. Uiteindelijk is 
het geld betaald door de burgers 
via het belastingbiljet. Daar komt 
nog bij dat het lang niet zeker 
is dat die gunstige situatie blijft 
bestaan. De praktijk leert ons dat 
het elke paar jaar weer verandert. 
In de derde plaats weten we ook 
dat sommige taken op dit moment 
blijven liggen. Het onderhoud van de 
openbare ruimte (straten, pleinen, 
plantsoenen) schiet tekort. Om 
daarvoor geld te kunnen vinden, 
moeten we kijken waar het kan 
worden gemist. Uiteindelijk zullen 
we daarin keuzes moeten maken. 
Wat ons betreft gaan dan taken die 
te maken hebben met veiligheid en 
recht, de positie van de zwakken 
in onze samenleving en de zorg 
voor infrastructurele voorzieningen 
voorop.        
     
       Roelof Veen
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Nieuwe fractieassistent
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 s                                       Berg en bos anno 
NU wordt binnenkort een stadspark 
voor de Apeldoorners, maar tevens 
voor de talloze dagtoeristen” zo 
luidt de openingszin in het plan 
“Berg en Bos, een stadspark met 
allure”. Berg en Bos, beeldbepalend 
en bekend bij alle Apeldoorners, 
jong en oud. Velen hebben er 
gespeeld toen zij 5 jaar waren, 
gingen er toen zij 30 jaar waren 
met hun 5-jarige kinderen naar 
de speelweide, de herten en 
de zwijnen. Namen toen zij 40 
waren hun ouders en vrienden 
uit de Randstad mee naar de 
vijver en het theehuis, en gaan, 
nu zij 65 geworden zijn met hun 
kleinkinderen aapjes kijken in 
Apenheul. In de zomermaanden is 
het een van de grotere trekpleisters 
voor de kampeerders op de Veluwe 
en de dagjesmensen uit het 
westen. Kortom een toeristische en 
recreatieve trekpleister van formaat: 
ook een plek voor “feesten en 
partijen en evenementen”.
 Er is meer in de directe 
omgeving: een jeugdherberg, het 
Kristalbad, een midgetgolfbaan. 
AGOVV heeft er (nog) zijn 
thuishaven en iets verder weg 
in Apeldoorn Noord-West het 
familiepark Julianatoren en het 
paleis Het Loo. “Dat alles bij elkaar 
tilt de uitstraling van het gebied 
op regionaal en (inter-)nationaal 
niveau”. Reden om het achterstallig 
onderhoud onverwijld aan te 
pakken, meer voorzieningen te 
scheppen, ook voor slecht weer, 

en ruimte voor de ontwikkeling van 
Apenheul; kortom reden om zo’n 
10 miljoen euro te investeren in 
Berg en Bos om de achteruitgang te 
stoppen en het weer de uitstraling 
en aantrekkelijkheid terug te geven 
die het vroeger had.
 Ambitie en allure 
hebben echter ook een prijs. 
Al jaren worstelen we met de 
parkeeroverlast daar.
In 2004 heeft de gemeenteraad 
dwingend voorgeschreven aan het 
college om geen nieuwe zaken 
toe te voegen aan het park als 
niet eerst een goede oplossing 
gevonden wordt voor de al jaren 
durende parkeeroverlast voor 
de woonwijk. Dat was voor de 
raad zo,n dwingende eis dat wij 
een betrekkelijk klein initiatief 
als het klimbos in 2006 “in de 
wacht hebben gezet” omdat de 
parkeerproblematiek niet was 
opgelost. Eerdere berekeningen 
toonden aan dat niet de 
huidige 1200 maar wel 1800 
parkeerplaatsen nodig zouden zijn.
 De oplossing van het 
college onder leiding van Groen 
Links wethouder Boddeke: 1400 
parkeerplaatsen moet voldoende 
zijn; met veel passen en meten 
kwam men niet verder dan 1520 
parkeerplaatsen en hij vond dat 
voldoende. Want zo redeneerde 
hij:  het bezoekersaantal loopt 
terug, de Triënnale (het nieuwe 
zomerse evenement rondom 
landschapsarchitectuur) moet zelf 
maar de eigen parkeerproblematiek 

oplossen.
 Volgens ons 
een merkwaardige 
en ongeloofwaardige 
redenering: we 
investeren 10 miljoen in Berg 
en Bos en nog eens 5 miljoen in 
het Triënnale evenement, willen 
daarmee op toeristisch niveau 
Apeldoorn  (en Berg en Bos)  
een internationale uitstraling 
geven met een forse verhoging 
van de bezoekers aantallen 
(Apenheul weer terug op 500.000 
en voor de Triënnale nog eens 
200.000 extra)  en tegelijkertijd 
beweert het college dat 1500 
parkeerplaatsen wel genoeg is. 
Niet alleen ongeloofwaardig, 
maar het is ook het breken van de 
belofte aan de bewoners van de 
wijk om nu eindelijk na 20 jaar de 
parkeeroverlast echt op te lossen.
 Redenen voor CDA, VVD, 
LA, D”66, GB  en de ChristenUnie 
om Groen Links wethouder 
Boddeke terug te sturen met 
de opdracht die al in 2004 was 
geformuleerd: los het 20 jaar 
oude probleem nu eindelijk eens 
op. De bewoners van de wijk 
mogen niet de dupe worden van 
onze internationale ambities op 
toeristisch gebied.
(NB Parkeerplaatsen zo klein 
maken dat bezoekers alleen 
met een Renault Twingo kunnen 
parkeren, of  het hele gezin alleen 
aan de linkerkant van de auto laten 
uitstappen is geen oplossing !)
Andries van de Woestijne

        B e l o o f d  i s  b e l o o f d
Na 20 jaar geen parkeeroverlast meer bij Berg en Bos. Rond de jaarswisseling 

is er ook sprake van 
een ‘wisseling van 

de wacht’ binnen de fractie. 
Jan de Jong stopt namelijk 
als fractieassistent en wordt 
opgevolgd door Hanna Riezebos. 
Hanna woonde de vergaderingen 
van de fractie al een tijdje bij en 
was in het verleden ook op andere 
manieren bij de ChristenUnie 
betrokken. Jonathan van 
Tongeren stelde haar een aantal 
vragen.

Hanna Riezebos - van der Veen 
is geboren op 19 augustus 1977, 
getrouwd met Marien en heeft 
twee dochters, Florien en Levina. 
Ze zijn kerkelijk betrokken bij 
de Christelijke Gereformeerde 
Kerken.

Hanna over haar betrokkenheid 
bij de ChristenUnie: “Sinds ik 

stemrecht heb, heb ik afwisselend 
RPF en GPV gestemd, ik kon 
niet kiezen. Nu ben ik blij op 
1 partij te kunnen stemmen: 
ChristenUnie!”. In haar vorige 
werk als projectcoördinator 
voor het Christelijk Ecologisch 
Netwerk werkte Hanna samen 
met mensen van de ChristenUnie, 
vooral van het Wetenschappelijk 
Instituut. Toen is ook haar 
interesse voor de politiek gewekt 
en is ze lid geworden van de 
ChristenUnie. 

Vervolgens heeft ze de stoute 
schoenen aangetrokken en 
is ze gaan kijken op een 
fractievergadering “om eens te 
zien wie hier ter plaatse hard 

aan het werk 
zijn voor de 
ChristenUnie.” 
Zodoende is 

ze ‘erin gerold’.

Overigens kan 
iedereen die dat 
wil eens een fractievergadering 
bijwonen. De fractievergaderingen 
vinden op maandagavond in 
de fractiekamer in het Oude 
Raadhuis plaats. Meer informatie 
daarover is elders op deze site 
te vinden of u kunt even contact 
opnemen met de fractie.

 Jonathan van Tongeren

Op vrijdag 4 april organiseert het WI het congres ‘Arbeid en zorg’. René Paas (CNV-voorzitter), Prof dr. 
Peter Ester, dr. Erna Hooghiemstra en drs Benne van Popta zullen in debat gaat over thema’s rond gezin 
en arbeidsparticipatie. Centraal staan vragen als: hoe moet gezinsbeleid eruit zien in een tijd waarin alles 

lijkt te draaien om arbeidsparticipatie? Moeten er maatregelen worden getroffen om oudere werknemers langer 
door te laten werken? Tijdens het congres wordt een WI-publicatie over dit thema aangeboden aan Minister 
André Rouvoet.

Voorjaarscongres: Arbeid & Zorg
Datum: Vrijdag 4 april 2008
Tijd: 15:00-21:00
Locatie: Observant, te Amersfoort (routebeschrijving volgt)

Kosten
Donateurs: € 10 (inclusief maaltijd)
Niet-donateurs: € 30 (inclusief maaltijd)

Congres: Arbeid en Zorg

De EU is met veel ambities naar 
Bali gegaan om een zo goed 
mogelijk resultaat te behalen. Niet 
op alle terreinen heeft zij haar 
ambities kunnen waarmaken. Toch 
ben ik positief. Allereerst natuurlijk 
over het feit dat alle participerende 
landen hun handtekening hebben 
kunnen zetten onder het Bali-
actieplan en dat er een start 
gemaakt kan worden met de 
onderhandelingen.

Inhoudelijk is het jammer dat 
concrete uitstootnormen geen 
plaats hebben gekregen in de 
defi nitieve tekst van het actieplan. 
Echter, op andere terreinen is 
vooruitgang geboekt. Zoals de 
opzet van een werkprogramma 
om het ernstige probleem van 
de ontbossing aan te pakken. 
Juist vorige week kwamen weer 
alarmerende berichten naar buiten 
over ontbossing in Brazilië. 

Het is tevens goed dat westerse 
landen ontwikkelingslanden verder 
ondersteunen in het gebruik van 
duurzame technologie.

Een nog niet opgelost probleem 
dat ik wil noemen is de 
broeikasgasemissie door de 
zeescheepvaart. Gezien het 
complexe karakter van deze 
zeer vervuilende sector is een 
wereldwijde aanpak noodzakelijk. 
Er zal druk uitgeoefend moeten 
worden op de IMO om zo spoedig 
mogelijk een effectief beleid op te 
kunnen starten.

Hans Blokland
Christelijke milieuorgnisaties op 
het web:
http://www.arocha.nl 
http://www.timetoturn.nl 
http://www.climatestewards.nl

Engelstalig:
http://www.creationcare.org

B l o k l a n d  o v e r  B a l i c o n f e r e  n t i e

 Uit het verkiezingsprogramma 2006:

Overheid, burgers en bedrijven 
spannen zich gezamenlijk in om de 
nationale uitstoot van koolstofdioxide 
(CO2) terug te dringen. De Kyoto-
afspraken gelden daarbij als 
minimum. Doelstelling is om de 
uitstoot van broeikasgassen conform 
de Kyoto-afspraken in 2010 met 
6% terug te dringen ten opzichte 
van 1990. Minstens de helft van de 
reductiemaatregelen worden in eigen 
land genomen, onder meer door 
invoering van de kilometerheffi ng.
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Dagvoorzitter Jan van der 
Stoep opende op 22 
januari jl. het symposium 

door aandacht te vragen voor het 
‘Noachitisch verbond’ dat God 
heeft ‘met alle levende wezens 
op aarde’: blijkens Genesis 9 
bekommert God zich niet alleen 
om de mensheid. Namens het 
Wetenschappelijk Instituut van 
de ChristenUnie presenteerden 
Rob Nijhoff en Cors Visser twee 
essays, ‘Een groene Bijbel?’ 
en ‘Reken je groen?’ Esmé 
Wiegman met milieuzaken in 
haar portefeuille als ChristenUnie 
Tweede Kamerlid, bezocht eind 
2007 ‘Bali’. Zij onderstreepte 
de onlosmakelijkheid van 
duurzaamheid en gerechtigheid, 
en zocht naar daadkracht en 
keuzes bij het kabinet. Prof. dr. 
Klaas van Egmond betoogde de 
noodzaak van een gebalanceerd, 
niet eenzijdig waardenpakket voor 
een duurzame wereld.

Hoe groen is de Bijbel? Op 
die vraag gaf Rob Nijhoff een 
dubbel antwoord. De bijbel gaat 
primair over verzoening, dat is 
de ‘rode draad’; vergroening is 
dus hoogstens secundair, een 
mogelijk gevolg van keuzes die 
christenen maken in hun eigen 
cirkel van verantwoordelijkheden. 
Tegelijk laat zich de rol van 
de mens op aarde nog altijd 
vanuit het ‘bouwen en bewaren’ 
typeren als een pachter of 
‘rentmeester’, verantwoordelijk 
voor het voorraadbeheer van het 
eindige bestand aan grondstoffen, 
frisse lucht en drinkbaar water. 
Sterker: wie zijn levenssfeer met 
dankzegging en gebed wil wijden 
aan de Gever van alle goeds, kan 
moeilijk ondertussen verwoestend 
blijven omgaan met Zijn flora en 
fauna.

Na dit vertrek vanuit 
‘rentmeesterschap’ en ‘wijding’ 
introduceerde Cors Visser een 
‘waardeafwegingskader’ dat helpt 
om in een besluitvormingsproces 
de verschillende waarden, 

dimensies en afwegingen te 
benoemen die een keuze tot 
duurzaam of minder duurzaam 
maken. In zijn essay ‘Reken je 
groen’ gaat het hem dus niet om het 
rekenen, maar om het expliciet ter 
sprake brengen. Het gaat immers 
niet eendimensionaal alleen om 
biodiversiteit of vervuiling (‘planet’), 
maar net zo goed om gezondheid 
en welzijn (‘people’) en mondiale 
economische ontwikkeling, 
armoedevermindering (‘prosperity’). 
Zeker de overheid moet in haar 
besluitvorming oog hebben voor 
zowel korte als lange termijn, maar 
de gevolgen van ingrijpen ook 
afwegen tegen de gevolgen van 
niet-ingrijpen.

Esmé Wiegman verwees in haar 
waarderende reactie op beide 
essays onder meer naar prof. 
Rotmans (EUR) die onlangs 
signaleerde hoe weinig verbonden 
burgers zich voelen met ruimte en 
landschap. Tegenover dergelijke 
vervreemding en desintegratie kan 
bijbelse doordenking voeding geven 
aan politieke inbreng die inzet bij 
‘verbinden’, in allerlei opzichten. 
In het waardeafwegingskader 
van Cors Visser herkende ze 
de zinvolle benadering die rond 
biotechnologie is ingezet in Toetsen 
en begrenzen (2000). Vervolgens 
komt wel de politieke vertaling: 
‘Uitgangspunt zou moeten zijn: het 
gelijke recht van elke wereldburger 
op het duurzaam gebruik van de 
atmosfeer.’ Rechtvaardigheid, 
evenredigheid – mondiaal, tot in het 
meebeslissen door betrokkenen toe.

Al naderen kilometerheffing, 
vliegtaks en vergroening van 
belastingen, de ChristenUnie 
wil scherpere keuzes, en dreigt 
daarom ook bijvoorbeeld de 
‘kolentaks’ van GroenLinks te gaan 
steunen. Anderzijds, het stellen 
van (kwantitatieve) doelen zonder 
criteria leidt tot ontbossing en 
andere ongewenste neveneffecten. 
Dus: heilige verontwaardiging is een 
goede prikkel, maar die moet wel 
leiden tot een verstandig afwegen 
aan de hand van goed gekozen 

criteria, en uiteindelijk tot expliciete 
keuzes. Niet alleen door de 
overheid, ook bij de burger.

Prof. Klaas van Egmond 
bepleitte een anticyclisch, 
Keynesiaans overheidsbeleid t.a.v. 
duurzaamheid: als de samenleving 
eenzijdig economisch denkt, moet 
de overheid juist ‘planet’ en ‘people’ 
naar voren halen, en andersom.

Een verslag van Rob Nijhoff.

Minisymposium duurzaamheid druk bezocht

Vanaf 1994 is de 
zondags-openstelling 
van winkels steeds een 

punt van discussie geweest. 
In die tijd (onder Paars I) werd 
het aantal koopzondagen 
verder opgerekt. Uiteindelijk 
werden het bij ons in 
Apeldoorn eerst acht en later 
twaalf koopzondagen per jaar, 
terwijl in 2004 het aantal voor 
de binnenstad zelfs op veertien 
werd gesteld. De ChristenUnie 
is onverminderdvan mening dat 
koopzondagen niet goed zijn 
voor de rust in de (binnen)stad 
op zondag.

Na de zomervakantie (2007) 
bleek dat de Dekamarkt een 
gaatje in de verordening had 
ontdekt, waardoor het mogelijk 
was om een supermarkt 
(de Dekamarkt aan de 
Vlijtseweg) elke zondag open 
te hebben. (Deze mogelijkheid 
is overigens wel beperkt tot 
maximaal tien winkels in 
Apeldoorn).

Het gaatje in de verordening 
vraagt om enige toelichting. 
Indertijd was er discussie 
over de verkoop van 
levensmiddelen bij 
benzinestations. Omdat 
pompstations dag en nacht 
geopend kunnen zijn, zou hier 
sprake zijn van oneigenlijke 
concurrentie ten opzichte van 
supermarkten. Vandaar dat de 
bepaling is bedacht omtrent 
avondwinkels. De bedoeling 
is dat er avondwinkels kunnen 
zijn die zeven dagen per week 
geopend zijn, maar dan elke 
dag vanaf 16.00 uur. 

Blijkbaar was die optie niet zo 
interessant voor winkeliers, 
want tot nu toe is er maar 
één die van die mogelijkheid 
gebruik heeft gemaakt. In 
de verordening staat echter 
nergens expliciet dat een 
avondwinkel alle dagen een 
avondwinkel moet zijn en niet 
zes dagen een dagwinkel en 
op zondag een avondwinkel… 

Dat gat zal nu moeten worden 
gedicht om misbruik, zoals dat 
nu gebeurd, te voorkomen. 

Samen met CDA, SGP, 
Groen Links en PvdA en 
met steun van D66 en 
Gemeentebelangen is in de 
Raad een motie aangenomen 
die het College vraagt om 
enkel tijdelijke vergunningen te 
verstrekken. Dat geeft ons de 
tijd om de verordening aan te 
passen zodat het oneigenlijke 
gebruik kan worden beëindigd. 

  Roelof Veen

Zondagsopenstelling winkels

Belangstellenden kunnen inschrijven op de rubriek ChristenUnie Poll, die maandelijks stellingen 
aanbiedt om bij leden hun mening te peilen. http://poll.christenunie.nl/

De laatste keer ging het om het volgende

 De Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie peilt úw reactie over een mogelijk verbod om wilde dieren 
te laten optreden in circussen. Laat weten wat uw mening is.

Het debat in de Tweede Kamer over dierenwelzijn heeft zich onder meer toegespitst op een mogelijk 
verbod om wilde dieren te laten optreden in circussen. Minister Verburg (LNV) laat momenteel 
onderzoek doen naar ‘mogelijke welzijnsschade’ die dieren in het circus oplopen. De resultaten 
hiervan worden in december verwacht. In afwachting daarvan peilt de ChristenUnie graag uw mening 
over dit onderwerp. Vindt u dat er een verbod moet komen op wilde dieren in het circus?

 O Ja, in een moderne samenleving is het achterhaald dat wilde dieren tamme kunstjes doen om      
mensen te vermaken. 
 O Ja, en het verbod moet niet alleen gelden voor wilde dieren maar ook voor gedomesticeerde 
dieren (dieren die speciaal voor gezelschap of werk worden gefokt, zoals honden of ezels). 
 O Nee, wilde dieren die kunstjes doen horen bij het circus. 
 O Nee, het is niet bewezen dat dieren lijden door het doen van kunstjes.

ChristenUnie Poll

   
               Fractie
  ChristenUnie Apeldoorn

              Fractiekamer 
  Oude Raadhuis  kamer RH 204
  tel. (055)580 12 46
  christenunie.fractieass@apeldoorn.nl

                Wethouder
  *  Paul Blokhuis 
  tel. (055)366 25 81
  p.blokhuis@apeldoorn.nl

              Raadsleden
  1.  Roelof Veen (fractievoorzitter)
  tel. (055)542 57 74
  r.veen@apeldoorn.nl
  2.  Andries van de Woestijne 
  tel. (055)521 35 09  
  a.vandewoestijne@apeldoorn.nl
  3.  Miep van der Zee
  tel. (055)355 72 94
  g.vanderzee@12 move.nl

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

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

Opening Olympische Spelen   
   Bestuur ChristenUnie Apeldoorn

    voorzitter:  Sjaak (J.W.) Bos  
                tel.  (055) 356 03 12 
           email:  bosjes@chello.nl 
 
    secretaris:  Martje (M.C.) Bakker - Hordijk
        Vlietweg 58, 
        7335 JE  Apeldoorn  
              tel.  (055) 533 72 10
        email: martjebakker@chello.nl
   
    penn.:        Joop (G.J.H.)  Roest
                       tel. (055) 366 92 33
        email: g.roest@chello.nl   

    overigen:   Mieke van Arkel
                       tel. (055) 360 40 49
        email: mieke.van.arkel@planet.nl

                      Bart (B.J.). den Dekker
       tel. (055)534 63 31
       email: bartencorrie@filternet.nl
   
 PerspectieF: Jonathan (J.T.) van Tongeren  
        Aquamarijnlaan 329,  
        9743 PH  Groningen     
        email: jonathanvt@hotmail.com 
    

DEN HAAG (ANP) 
- De ChristenUnie vindt dat 
Nederland niet of slechts 
in een ‘sobere’ delegatie de 
openingsceremonie van de 
Olympische Spelen moet 
bijwonen. Tweede Kamerlid Joël 
Voordewind wil dat minister 
Maxime Verhagen (Buitenlandse 
Zaken) dit plan overneemt. 
Hij verwijst daarbij naar de Spelen 
van 1980 in Rusland. Toen deed 
Nederland dat ook, na de inval 
van de Russen in Afghanistan. 
Inmiddels heeft prins Charles 
ook al afgezegd voor de opening. 
De ChristenUnie zou het vooral 
wrang vinden als de opening op 
het plein van de Hemelse Vrede 
zou plaatsvinden, vanwege 
de daar bruut neergeslagen 
studentendemonstraties in 1989. 

 

          Achtergrond

Om (intensieve) 
veehouderijbedrijven uit 
natuurgebieden, o.a. de 

Veluwe, naar elders te kunnen 
verplaatsen zijn door de provincie 
Gelderland 15 zogenaamde 
Landbouw Ontwikkelingsgebieden 
aangewezen. Één van deze 
gebieden ligt in onze gemeente 
(Beemte) en voor het grootste 
deel in onze buurgemeente Epe 
( Vaassen), aan de oostzijde 
van de A50. De invulling van 
het gebied is in principe aan de 
betrokken gemeenten, zij zullen 
het bestemmingsplan moeten 
aanpassen. Als de gemeenten 
niets doen, kan de provincie 
zelf een plan voor het gebied 
uitwerken.

          Het proces
Voor deze invulling is een “ont
werpatelier”gehouden, waarbij 
bewoners en ondernemers die 
in het gebied hun bedrijf willen 
vestigen of handhaven betrokken 
waren. Op 29 november is de 
gemeenteraad geïnformeerd over 
de stand van zaken en konden 
de fracties hun mening kenbaar 
maken, ook waren slechts de 
hoofdlijnen bekend.

Als ChristenUnie hebben we 
aangegeven dat behoud van 
het landschap, natuur, milieu 
en sociale structuur van het 
gebied belangrijk zijn. Het 
laatste punt sluit aan op het 
landelijke standpunt van onze 
partij dat we willen opkomen 
voor familiebedrijven. Met een 
goed bestemmingsplan kunnen 
de genoemde punten beinvloed 
worden. Door grenzen te stellen 
aan de te bebouwen oppervlakte 
per bedrijf, de hoogte van 
gebouwen en welstandseisen 
kan voorkomen worden dat “alles 
wordt volgebouwd”. Naar ons 
oordeel mag het ook niet zo zijn 
dat om maar zo veel mogelijk 
bedrijven in het gebied te kunnen 
plaatsen, de geurnormen worden 
opgerekt. Dankzij die normen 

moeten bedrijven op een minimale 
afstand van woningen worden 
gevestigd. Ook mede dankzij deze 
normen blijft het gebied open. Waar 
we eisen stellen aan de inrichting 
van onze stad, mogen we dat ook 
doen ten aanzien van de inrichting 
van het buitengebied. 

 Megabedrijven

Een punt dat in de discussie over 
Landbouw Ontwikkelingsgebieden 
steeds terugkeert is de vestiging 
van “megabedrijven”. Bedrijven 
met grote hoeveelheden dieren, 
bijvoorbeeld 10.000 varkens. Een 
omvang die in onze regio niet 
bekend is, elders echter wel al vaker 
voorkomt. Een omvang die niet meer 
kan worden gezien als familiebedrijf 
en daarom volgens ons ook tot de 
uitzonderingen zou moeten blijven 
behoren.

 Dierenwelzijn
Een punt van aandacht als het over 
de intensieve veehouderij gaat is 
dierenwelzijn.  Primair is dit een taak 
van de landelijke overheid, de rol van 
de gemeente hierin is beperkt. De 
gemeente kan hier ook geen eisen 
stellen bij de inrichting van het 
Landbouw Ontwikkelingsgebied. 
Alleen door eisen te stellen aan 
het type bedrijf is beperkte sturing 
mogelijk. Onze voorkeur voor 
familiebedrijven hangt hier ook 
mee samen. De ondernemers op 
dit type bedrijf leven en werken op 
hun bedrijf, waar de ondernemer bij 
een megabedrijf vaker op afstand 
woont. Hierbij moet wel bedacht 
worden dat dit onderscheid niet 
altijd zo zwart wit uitvalt. Veel hangt 
af van de kennis en levensinstelling 
van de ondernemer. 

Hoe verder?

Op dit moment liggen er 2 
scenario’s voor de inrichting van het 
gebied: de bedrijven spreiden over 
het gebied, of juist zo veel mogelijk 
bij elkaar. De gevolgen van deze 
2 mogelijkheden worden de 
komende tijd uitgewerkt, en zullen 
binnen enkele maanden aan de 

gemeenteraad worden voorgelegd. 
Dan zal duidelijk worden wat met 
onze inbreng, die overigens door 
meer partijen werd gedeeld,  is 
gedaan en wat de gevolgen voor 
het gebied zullen zijn.

Uw vragen of reactie op deze 
ontwikkeling zijn overigens van 
harte welkom.

  Arjen Tamsma
      (fractievertegenwoordiger)

 Ook zorgen deze clips ervoor 
dat meisjes denken dat een sexy 
uiterlijk allesbepalend is voor een 
jongen. Hierdoor wordt het risico 
op een minderwaardigheidsgevoel 
en eetstoornis vergroot.

De ChristenUnie organiseerde 
twee jaar geleden een 
mediaconferentie, waarin 
gesproken werd over het gevaar 
van de zogenoemde ‘gangstaclips’ 
en de verantwoordelijkheid van 
de media hierin. De ChristenUnie 
is groot voorstander van media-
educatie, wat ertoe moet leiden 
dat jongeren op school leren 
hoe ze om moeten gaan met 
de media. Met name seksueel 
getinte clips en tv-programma’s, 
en gewelddadige programma’s 
verdienen de aandacht omdat 
jongeren hier nu eenmaal 
gevoelig voor zijn in hun puberteit. 
Kamerlid Arie Slob pleitte er toen 
voor dat er meer geld beschikbaar 
komt vanuit de overheid om 
media-educatie te financieren.

Inmiddels heeft het kabinet in 
het coalitieakkoord opgenomen 
dat media-aanbieders en andere 
belangstellenden zullen worden 
gestimuleerd een gedragscode 
voor een veilig media-aanbod te 
hanteren. Ook komt er een media-
educatie en expertisecentrum om 
kinderen en jongeren, hun ouders 
en scholen te ondersteunen in het 
leren omgaan met de veelheid van 
media-uitingen.

Maar voor de ChristenUnie 
is dit nog niet genoeg. Ze 
doet een moreel appel op de 
media om hun maatschappelijk 
verantwoordelijkheid te nemen. 
“Zenders en omroepen kunnen 
maatschappelijk verantwoord 
gaan ondernemen daar waar 
het programma’s betreft, die een 
schadelijke invloed hebben op 
jongeren. Die schadelijke invloed 
is inmiddels wel voldoende 
aangetoond, lijkt me”, aldus Arie 
Slob.

 (Persbericht ChristenUnie 15 febr)

Televisiezenders moeten 
verantwoordelijkheid 
nemen in strijd tegen sexy 

videoclips’.Schaars geklede 
meisjes, stoere gangstaboys en 
veel ‘blingbling’. Sexy videoclips 
beïnvloeden wel degelijk de 
manier waarop jongeren over 
liefdeloze seksualiteit denken. 
Dit blijkt uit onderzoek van de 
Universiteit van Utrecht. De 
ChristenUnie hoopt dat de strijd 
tegen deze videoclips, waarin 
vaak een scheve verhouding 
tussen man en vrouw wordt 
vertoond, hierdoor weer een 
nieuwe impuls krijgt. Media-
woordvoerder Arie Slob: “Het 
wordt echt tijd dat zenders en 
omroepen hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid gaan 
nemen”.

De partij is al enkele jaren bezig 
met het aan banden leggen van 
de schadelijke videoclips, omdat 
ze de seksuele moraal van 
jongeren beïnvloeden.Zo zouden 
de groepsverkrachtingen in 
Rotterdam volgens de advocaten 
van de daders mede gevolg zijn 
van de sexy muziekclips.

Zenders moeten verantwoordelijkheid nemen


