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Terugkijkend zie ik dat mijn vorige artikel vijf maanden geleden is geschreven, november 
2011. In die tijd is er politiek in Apeldoorn veel gebeurd. Na het verschijnen van het rapport 
van de enquêtecommissie voor het grondbedrijf zijn alle wethouders afgetreden en zijn er 
nieuwe benoemd. Dat is in één zin snel opgeschreven, maar er zit erg veel overleg, gesprek 
en spanning achter. Was de eigenlijke vraag van de enquêtecommissie of we de dingen 
goed hebben gedaan, de vraag die ons, ook vanuit de leden werd gesteld tijdens de poli-
tieke crisis was feitelijk of we wel de goede dingen deden. Moeten we na dit grootschalig 
falen als fractie ChristenUnie opnieuw verantwoordelijkheid nemen voor het bestuur van 
deze gemeente? Of zijn wethouder en raadsleden inmiddels dusdanig beschadigd door dit 
falen, dat een terugkeer het verkeerde signaal is?

Verantwoordelijkheid
Deelnemen aan het bestuur van de stad kan heel gemakkelijk een doel op zich worden. Het 
is goed om als leden van een kiesvereniging, als bestuur van die vereniging en als fractie 
de vraag regelmatig aan de orde te stellen of dat niet (mede) het geval is. Men zegt dat geld 
verslavend werkt. Macht is minstens even verslavend en wij zijn daarvoor niet immuun. Te-
gelijk moet de gemeente wel worden bestuurd. Als een politieke fractie serieus van mening 
is dat haar programma, haar idealen in het echte belang zijn van deze gemeente, dan mag 
zij voor bestuursverantwoordelijkheid niet weglopen. Er kan een situatie zijn dat (tijdelijk) 
een andere keuze moet worden gemaakt. Hoofdlijn moet zijn: meedoen als je de kans krijgt. 
Niet om de macht, maar om de idealen. In 2010 was de gedeelde overtuiging van de vijf 
coalitiepartijen dat besturen moeilijk zou zijn. Nu zijn we er met elkaar van overtuigd dat het 
alleen maar moeilijker is geworden: er is een groot financieel probleem en de plannen van 
de rijksoverheid zullen dat probleem waarschijnlijk nog vergroten. We mogen echter in het 
verloop van de gebeurtenissen ook een roeping zien die op ons afkomt. Daarvoor weglo-
pen, is geen kleine zaak.

Van de voorzitter
Meedoen om idealen
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‘Als u ons fractienieuws ontvangt bent u in 
meerderheid lid van de ChristenUnie. U ge-
looft.

Hebt u wekelijks nog wat klungeluurtjes of 
misschien zelfs meer tijd, dan heb ik een 
inspirerende ervaring die ik wil delen. Stap 
over de drempel en durf!

Via het ChristenUnie Opleidingscentrum kun 
je landelijke cursussen volgen die werkelijk 
helpen om vanuit “Geloven, Durven, Doen” 
mee te werken aan onze idealen voor een 
rechtvaardige samenleving. 

Mijn ervaring is dat het heel leuk is om te 
netwerken binnen de ChristenUnie. Je komt 
hele diverse christenen tegen, maar alle-
maal met de gedrevenheid om een positieve 
bijdrage te leveren in onze maatschappij. In 
de veelkleurigheid en de grote verschillen 
vinden we elkaar bij dezelfde bron van inspi-
ratie, de Bijbel. Behalve kennis kun je ook 
vaardigheden opdoen en erachter komen 
welke betrokkenheid bij de politiek bij je past 
en waarin je iets van jezelf kwijt kunt.

Zie: http://opleiding.christenunie.nl/

Afgelopen half jaar nam ik deel aan de Mas-
terclass in Assen. Sommige deelnemers wa-
ren soms nog maar kort lid of nog niet actief, 
anderen net als ik raadslid, Statenlid of al 
oud-wethouder. Onderwerpen waren nooit 
saai en in de kleine groep was sprake van 
veel interactie met de sprekers. Het onder-
wijs ging deels over de vaderlandse politieke 
geschiedenis, maar ook over onderhande-
len, conflict hanteren en natuurlijk over de-
batteren. En er werd geoefend. Een stage-
dag was inbegrepen. Het is uitdagend om 
politiek actief mee te doen en iedereen heeft 
gaven die binnen de ChristenUnie ingezet 
kunnen worden. 

Reken maar dat we graag een grote groep 
actieve leden willen die ons in regio Apel-
doorn vertegenwoordigen en uitdragen dat 
ze lid zijn en anderen misschien ook enthou-
siast kunnen maken om met de campagne 
mee te helpen. Er zijn meer en andere cur-
sussen en ook plaatselijk is genoeg te doen. 
In de gemeenteraad zitten we alweer halver-
wege onze verkiezingstermijn en in dit najaar 
zijn de vervroegde landelijke verkiezingen. 
Ik roep u op om mee te doen!’

Jeannet Huizing
raadslid

Jeannet Huizing: “Word actief voor de ChristenUnie, inspirerend!”
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Masterclass
Christelijk-sociaal denken en doen
De afgelopen maanden hebben Jeannet Huizing en Alex van Wijhe meegedraaid in 
de masterclass ‘christelijk-sociaal denken en doen’. Beiden hebben ze hun proeve 
van bekwaamheid doorstaan en kunnen ze zich ‘gecertificeerd’ ChristenUnie politi-
cus noemen. 

‘Ik heb mij vorig jaar opgegeven voor de 
masterclass omdat het me een mooie kans 
leek om zowel het christelijk-sociaal gedach-
tegoed beter te leren kennen, alsmede een 
aantal praktische ervaringen op te doen. Het 
was een pittig programma, dat de nodige 
inspanning en voorbereidingen vergde. Hal-
verwege kreeg ik een nieuwe baan, waar-
door mijn tijd flink beperkt werd. Gelukkig 
heb ik de masterclass wel kunnen afronden. 
Heb erg veel geleerd, met name op het vlak 
van debatteren (training door Rogier Have-
laar) en op het gebied van media (schrijven 
van opinieartikelen). 

De masterclass heeft mij echt wel aan het 
denken gezet, niet alleen in hoeverre ik

pas bij het christelijk-sociale gedachtegoed, 
maar ook over hoe en wie ik ben in de poli-
tiek. Eén van onze trainers leerde ons, in het 
kader van omgaan met de media, dat het be-
langrijkste voor een politicus is dat hij gelooft 
wat hij zegt. Dat hij voor zijn partij staat en 
zich helemaal in de boodschap kan vinden.
Is dat niet het geval, dan moet je in het minst 
erge geval een bepaald onderwerp niet be-
handelen, of in het ergste geval nadenken of 
je wel bij de juiste partij zit. Gelukkig behoor 
ik niet tot de laatste categorie, althans dat 
denk ik zelf. 

Voor onze ‘afstudeeropdracht’ heb ik samen 
met twee andere mensen onderzoek gedaan 
naar de effecten van de financiële crisis(sen) 
op gemeenten door heel Nederland. Hier-
voor hebben we een heel stel wethouders 
geïnterviewd. Op het moment van schrijven 
moet het rapport nog afgemaakt worden. Zo-
dra dit beschikbaar is komt het uiteraard op 
de website! Dit onderzoek was erg leerzaam 
om te doen en we hebben ook een aantal 
nuttige aanbevelingen kunnen doen richting 
ChristenUnie wethouders die in een college 
zitten. 

Al met al een erg leerzame ervaring zo’n 
masterclass. Er valt veel meer over te vertel-
len en mocht je meer willen weten dan kun je 
me natuurlijk altijd persoonlijk aanspreken/
schrijven/mailen!’

Alex van Wijhe 
fractievertegenwoordiger

Alex van Wijhe: “het belangrijkste voor een politicus is dat hij gelooft 
wat hij zegt”

Bestuur ChristenUnie Apeldoorn

voorzitter: Erik Jan Aalbers
EJ.Aalbers@tschrijvertje.nl,
06-14598643

secretaris: Thea Buurman, Nieuwe Voor-
weg 5, 7364 AD Lieren, 055-5062860

penningmeester: Otto Ronner, Balustra-
de 21, 7325 GP Apeldoorn, 055-3604099

lid: Mieke van Arkel, mieke.van.arkel@
planet.nl, 055-3604049

lid: Bart den Dekker, bartencorrie@filter-
net.nl, 055-5346331
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FractieNieuws Apeldoorn

ChristenUnie Apeldoorn
Oude Raadhuis, 
kamer RH 204
055-5801246

Wethouder
Paul Blokhuis
055-3662581
p.blokhuis@apeldoorn.nl

Raadsleden
Roelof Veen, fractievoorzitter
055-5425774
r.veen@apeldoorn.nl

Jeannet Huizing-Hekert
055-5221234
j.huizing@apeldoorn.nl

Arjen Tamsma
055-5768204
a.tamsma@apeldoorn.nl

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

Alex van Wijhe
a.vanwijhe@apeldoorn.nl

Anneloes van Beesten-
de Vries
a.beesten@apeldoorn.nl

Fractieassistent
Janneke Slingerland
christenunie@apeldoorn.nl

Meedoen om idealen, vervolg van pagina 2
Maatregelen
Welke maatregelen precies zullen worden genomen, 
is nu nog niet te zeggen. Enkele jaren geleden heb-
ben we met elkaar een strategisch kader vastgesteld: 
waar willen we komen in 2020? Daar gaan we nu naar 
kijken: willen we dat nu nog in deze situatie? Vorig jaar 
is er een raadsopdracht kerntaken vastgesteld. Daar 
willen we opnieuw over spreken: vinden we nog precies 
hetzelfde als toen en waar zijn binnen (of buiten) die 
raadsopdracht nog bezuinigingen te vinden. Daarnaast 
wordt op korte termijn gekeken naar uitstel van bepaal-
de uitgaven. Tegelijk moeten de lopende bezuinigin-
gen (oplopend tot 35 miljoen euro) in 2015 wel worden 
doorgevoerd.
U ziet: werk aan de winkel. Van college en raad wordt 
veel gevraagd. We mogen daarbij God om wijsheid vra-
gen. We staan er niet alleen voor.

Roelof Veen, fractievoorzitter ChristenUnie in de 
gemeenteraad van Apeldoorn
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Uitstapprogramma voor prostituees 
Stedendriehoek succes

In de prostitutiebranche werkt een groot 
aantal vrouwen met tegenzin. De be-
kende oud-prostituee Karina Schaapman 
zegt het zo: iedere prostituee bereikt op 
een gegeven moment een bepaalde wal-
gingsgraad, waardoor ze wil stoppen met 
werken. Toch blijven velen in de branche 
werken. Uit nood, omdat ze geen andere 
mogelijkheden zien, of zelfs omdat ze 
gedwongen worden. Uit zo’n ingewikkel-
de situatie stap je niet zomaar. Daarom 
is er sinds 2010 het Uitstapprogramma 
voor prostituees in de Stedendriehoek, 
waartoe ook Apeldoorn behoort.

Het Scharlaken Koord verzorgt de uitvoe-
ring. Het programma heeft als doel prosti-
tuees te beschermen en baanverandering 
mogelijk te maken. De christelijke organisa-
tie biedt allerlei vormen van begeleiding aan 
prostituees die inderdaad iets anders willen, 
maar niet weten hoe. Dat gaat om praktische 
hulp, waaronder taalcursussen, advies bij 
het zoeken naar een woning of de aanvraag 
van een uitkering, maar ook psychologische 
begeleiding en verslavingszorg. De hulp is 

gratis en men houdt zich aan het beroeps-
geheim. Bij het Scharlaken Koord werken 
beroepskrachten en vrijwilligers. Werkorga-
nisatie Randstad helpt de deelnemers bij de 
stappen naar een andere baan. 

Vrouwen vragen hulp
Uit een recente evaluatie blijkt dat inmiddels 
27 vrouwen om hulp hebben gevraagd. Dat 
zijn er meer dan de gemeenten in de Ste-
dendriehoek hadden verwacht. Van de 27 
zijn 19 vrouwen daadwerkelijk uit de pros-
titutie gestapt. Ook blijkt uit het onderzoek 
dat prostituees meerwaarde zien in de spe-
cialistische kennis bij de hulporganisatie het 
Scharlaken Koord en dat ze het zorgpunt als 
laagdrempelig ervaren. 

In de voorjaarsnota moet de raad besluiten 
of de gemeente na 1 januari 2013 door wil 
gaan met het Uitstapprogramma voor Pros-
tituees. In Deventer, waar recent dit besluit 
ook genomen moest worden, werd de dis-
cussie in de gemeenteraad helaas vertroe-
beld door een artikel in de Stentor. 
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Bloemlezing uit alle opmerkingen:

•	 Duurzaamheid	=	geen	schade	toebrengen
•	 Stimuleren	zonnepanelen	en	statiegeld	behouden
•	 ChristenUnie	moet	een	partij	IN	de	samenleving	

zijn,	niet	apart	staan	
•	 Moeten	we	onze	‘kroonjuwelen’	(zondagsrust,	

anti-abortus	etc.)	niet	breder	zien?	Kan	strijd	
tegen	belastingontduiking	ook	geen	‘kroonjuweel’	
zijn?

•	 Is	al	het	werk	aan	de	Grift	echt	nuttig,	of	is	het	
meer	een	luxe	investering?

•	 Is	een	flyerverbod	mogelijk	in	de	stad?
•	 Kan	het	geregeld	worden	dat	je	je	fiets	kan	mee-

nemen	in	de	bus?
•	 Fusies	naar	steeds	grotere	(zorg)organisaties	leve-

ren	niet	altijd	meer	ruimte/tijd	op	de	werkvloer	op
•	 De	huidige	wederopbouwmissies	zijn	contrapro-

ductief,	want	ze	leiden	tot	verdere	desintegratie	
van	staten

•	 Hoe	kun	je	zorgen	dat	hulpverleners	zich	meer	als	
probleemeigenaar	(gaan)	gedragen?

•	 Preventief	fouilleren:	prima,	maar	voorkom	dis-
criminatie

•	 Wat	te	doen	met	leegstaande	kantoren?
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Uit het bestuur
Inspirerend ledendebat

Conclusies en vragen aan ‘plaatselijk’ en richting ‘landelijk’ werden genoteerd. Paul Blok-
huis en Roelof Veen reageerden aan het eind van de avond op deze inbreng. Vanuit Den 
Haag was voorlichter Menno Helmus aanwezig. Ook hij gaf een korte reactie en hij heeft alle 
informatie meegenomen naar de Haagse fractie.
Als we als bestuur en fractie terugkijken, dan vinden we deze vorm voor herhaling vatbaar. 
Het is goed om in gesprek te zijn: om als leden mee te praten, om als fractie informatie te 
geven én te luisteren naar wat er leeft.
Als dit voor u smaakt naar meer: elke week staat er op www.apeldoorn.christenunie.nl een 
blog vanuit de fractie. Hierop zijn reacties hartelijk welkom!

Erik Jan Aalbers, voorzitter bestuur ChristenUnie Apeldoorn 

We kunnen terugkijken op een originele ledenvergadering. We hadden de avond 
ingericht voor debat. Over een aantal onderwerpen werd in groepjes stevig gedis-
cussieerd tussen fractie, bestuur en leden. Onderwerpen waren: Duurzaamheid, 
Eurocrisis, Wmo en AWBZ, Profilering ChristenUnie, Binnenstad, Vredesmissies en 
Grondbedrijf. Onder leiding van een gespreksleider werd er intensief doorgepraat 
en geluisterd naar elkaar. De aanwezige leden hebben de avond als zeer positief 
ervaren. Ook de fractie was erg blij met deze gesprekken: zij willen graag gevoed 
worden door meningen en vragen die leven in de achterban. 
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Respect voor elke vrouw
In het artikel wordt de indruk gewekt dat het 
Scharlaken Koord tegen prostituees die wil-
len uitstappen hel en verdoemenis preekt 
vanwege “zondige levenswandel”. Bij na-
vraag blijkt dat er verwezen wordt naar een 
ervaring van enkele decennia geleden... Het 
gaat dus zeker niet om een recente ervaring 
met het Scharlaken Koord. Het Scharlaken 
Koord werkt in het uitstapprogramma vol-
gens de gedragscode maatschappelijk werk. 
De gedragscode sluit een benadering zoals 
geschetst in het citaat uit. Het Scharlaken 
Koord werkt met respect voor de keuze en 
opvattingen van elke vrouw. Dat belooft het 
Scharlaken Koord en de organisatie is daar-
op aanspreekbaar. Van handelen in strijd 
met deze kwaliteitseisen is niets gebleken. 

Ook voor mannen
In het artikel wordt ook beweert dat het 
Scharlaken Koord geen hulp biedt aan man-
nelijke prostituees en buitenlandse vrouwen. 
Ook zou het Scharlaken Koord geen neu-
trale hulp kunnen bieden bij abortus. Het feit 
is dat het Scharlaken Koord in Amsterdam 
meerdere mannen (transgenders en traves-
tieten) heeft geholpen. Als de organisatie in 
het outreachende werk in Deventer man-
nen tegenkomt zullen zij die zeker helpen. 
Niemand wordt uitgesloten van hulp. In de 
Stedendriehoek heeft zich echter (nog) geen 
mannelijke prostituee gemeld met een hulp-
vraag. Het Scharlaken Koord richt zich in het 
bieden van hulp nadrukkelijk ook op buiten-
landse vrouwen. Het Scharlaken Koord helpt 
juist veel Oost-europese vrouwen. 

Tenslotte de feiten rond abortus. Vrouwen 
worden geholpen ongeacht keuzes voor 
abortus nu of in het verleden. De hulpvraag 
van de vrouwen staat altijd centraal. Daar 
is het Scharlaken Koord op aanspreekbaar. 
Het laatste evaluatierapport geeft onder an-
dere aan dat GGD en politie vinden dat het 
uitstapprogramma van Scharlaken Koord 
een duidelijke meerwaarde heeft. Deze 
waardering is in lijn met het rapport van het 
ministerie van Justitie dat de aanpak van 
Scharlaken Koord in de categorie ‘best prac-
tice’ plaatst. 

Meer prostituees dan gedacht
Er wordt vaak lacherig over dit onderwerp 
gedaan, merkt Apeldoornse wethouder Paul 
Blokhuis “Maar wij hebben in Apeldoorn 
hoge ambities wat betreft sociaal beleid en 
dat geldt voor mij voor alle hoeken van de 
samenleving!” De bewering dat het om een 
te kleine groep gaat, gaat er bij Blokhuis niet 
in. Gemeente en politie schatten dat er in 
Apeldoorn en directe omgeving honderd tot 
tweehonderd prostituees zijn. Veel meer dus 
dan de meeste mensen denken. Alle reden 
dus om het werk van het Scharlaken Koord 
te steunen en meer bekendheid te geven. 

Hanna Riezebos, 
fractievertegenwoordiger 

en Paul Blokhuis, wethouder 

www.scharlakenkoord.nl/
nieuwestap

Dit artikel is geschreven met gebruikmaking 
van een artikel van Wim de Jong, fractie-
voorzitter ChristenUnie Deventer.

www.apeldoorn.christenunie.nl
Fractieleden bloggen over actuele onderwerpen

Iedere week schrijven de fractieleden van de ChrstenUnie apeldoorn een nieuwe blog 
over de actuele lokale politiek. 

Kijk voor de nieuwste blog op www.apeldoorn.christenunie.nl. 

Reacties hartelijk welkom!
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Uit het college
Drie vragen aan wethouder Blokhuis

1. Wat wil je graag bereiken in de ko-
mende twee jaar tot de volgende gemeente-
raadsverkiezingen?

‘Onze eerste taak is het gezond maken 
van de financiën van onze stad. Deze op-
dracht geldt niet alleen voor de wethouder 
financiën. Alle zes wethouders hebben de 
opdracht om ieder in zijn eigen portefeuille 
orde op zaken te stellen en de toevertrouw-
de taken zo goed mogelijk uit te voeren met 
beperkte budgetten.’

2. Is het mogelijk om te zorgen voor 
goede sociale voorzieningen in Apeldoorn 
binnen die enorme financiële klem?

‘Daar maak ik me zorgen over, hoewel ik 
ook veel mooie dingen zie gebeuren in de 
stad op plaatsen waar de overheid zich 
terugtrekt. De zwakke en kwetsbare men-
sen in de stad moet de overheid blijven 
beschermen. Die ambitie moeten we waar-
maken op een geloofwaardige manier. 

Apeldoorn staat nog steeds in de top van 
de Nederlandse gemeenten met ons soci-
aal beleid. Daar ben ik trots op en ik vind 
dat dat zo moet blijven. Wel zullen we onze 
inwoners steeds meer aanspreken op wat 
ze zelf kunnen of wat ze voor een ander 
kunnen doen. Dat vergt een kanteling in ons 
denken. Ik wil me er sterk voor maken om 
de mooie sociale structuur die we in onze 
stad hebben, te behouden.’

3. Wat vind je van onze nieuwe burge-
meester John Berends?

‘Hij is vriendelijk, toegankelijk en hij heeft 
humor. Dat heb ik gemerkt toen we hemt-
huis hebben bezocht met het college. En hij 
is geselecteerd door de vertrouwenscom-
missie omdat hij menselijk en daadkrachtig 
is en een goed netwerk heeft in Den Haag. 
Ik ken hem nog niet zo goed, maar ik ben 
blij met de keuze en ik denk dat we in het 
stadsbestuur goed samen kunnen werken.’

Janneke Slingerland

Een compleet nieuw bestuur krijgt Apeldoorn in deze maanden: eind maart is er een 
nieuw college geïnstalleerd en op 24 mei doet onze nieuwe burgemeester Berends 
zijn intrede. De meest vertrouwde factor in het stadsbestuur is ChristenUnie-wethou-
der Paul Blokhuis. Hij is verantwoordelijk voor welzijn, zorg en jeugd.

Het college van 
Apeldoorn.

 
Van links naar rechts: 
de wethouders  Hans 

Brouwer, Paul Blokhuis, 
Detlev Cziesso, waar-

nemend burgemeester 
Hans Esmeijer en de 

wethouders Nathan 
Stukker, Johan Kruithof 

en Olaf Prinsen
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Lokale besluitvorming
Dorpsvisie Klarenbeek

Net als al onze dorpen is er ook voor 
Klarenbeek een dorpsvisie gemaakt, in 
2003 is de laatste vastgesteld. Tijd voor 
een herziening dus. Alleen ligt Klaren-
beek in twee gemeenten, Voorst en Apel-
doorn, wat het proces iets anders doet 
verlopen dan anders omdat beide ge-
meenten één visie voor het gehele dorp 
vaststellen. De technische details van dit 
aangepaste proces zal ik u besparen.

Een visie is iets voor de lange termijn. De 
basis van de visie uit 2003 blijft dan ook in 
takt. Alleen zal met name de geplande wo-
ningbouw trager verlopen dan in 2003 ge-
dacht. In de door beide colleges van B&W 
gepresenteerde visie is de pijn over de twee 
grote locaties verdeeld. Wat doe je dan als 
een van beide ontwikkelaars een bijdrage 
van 450.000 euro biedt voor het geplande 
multifunctioneel centrum mits hij 120 wonin-
gen mag bouwen in plaats van 80? Gaan 
we dan akkoord met die 120 woningen aan 
de noordkant van het dorp, in plaats van 80 
daar en 40 aan de Hessenallee? Nee, want 
wil je een betrouwbare overheid zijn, dan 
kun je niet zo maar de visie van 2003 losla-
ten. Op basis van die visie zijn immers ver-
wachtingen gewekt naar twee partijen, en 
beide locaties zijn nog steeds geschikt voor 
woningbouw. Minpunt in de gepresenteerde 
visie is dat de woningbehoefte niet duidelijk 
in beeld is gebracht. Of 120 woningen een 
reële behoefte is, is dus onduidelijk.

In het dorp leeft deze wens voor een mul-
tifunctioneel centrum annex sporthal al lan-
ger. Alleen is zeker in deze tijd natuurlijk 
de vraag wie dat gaat betalen. Het is dan 
ook niet vreemd dat in het dorp zelf velen 
achter het plan van de ontwikkelaar aan de 
noordkant staan. Ook met bovengenoemde 
bijdrage is er echter nog een gat in de begro-
ting voor de bouw van dit centrum. Door de 
gehele gemeenteraad is de intentie

uitgesproken dat geprobeerd moet wor-
den hiervoor de nog ontbrekende middelen 
te vinden bij een aantal subsidiegevers. In 
Europees verband zijn er af toe ongekende 
mogelijkheden wat dat betreft. 

In gemeente Voorst is al uitgesproken dat 
de gemeenteraad daar een voorkeur heeft 
voor 120 woningen aan de noordkant van 
het dorp. Voor onze gemeenteraad was dat 
een stap te ver, vooral omdat niet alle con-
sequenties en risico’s van dit besluit duidelijk 
zijn. Dat gold ook voor onze fractie, waar-
bij vooral het argument van de betrouwbare 
overheid belangrijk is en blijft. Daar komt 
bij dat het aannemen van cadeautjes in de 
vorm van een bijdrage van een ontwikkelaar 
risico’s meebrengt. Het is een vorm van be-
invloeden, die in ieder geval de schijn van 
omkoping in zich heeft. Een betrouwbare 
overheid houdt zich verre van die schijn naar 
onze mening. 

Hoe verder? De colleges van B&W zullen 
met aanvullende informatie komen, zoals 
gevraagd door de gemeenteraad. Pas rond 
de zomer zal een besluit worden genomen. 
Ook dan zal het principe van een betrouw-
bare overheid voor ons leidend zijn. 

Arjen Tamsma, gemeenteraadslid

het dorp Klarenbeek
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Fredy, hartelijk dank! Vacature 
bestuur ChristenUnie Apeldoorn

Onlangs is Fredy Meel afgetreden als be-
stuurslid, haar tijd zat er op. Fredy: har-
telijk dank voor je inzet voor onze kies-
vereniging de afgelopen jaren. Bedankt 
voor je meedenken en je betrokkenheid. 
Het bestuur doet een dringende oproep: 
we zoeken mensen die in het bestuur 
mee zouden willen doen. Er is nu een 
vacature, daarnaast zien we binnenkort 
nieuwe vacatures aankomen. Bent u be-
schikbaar, of kent u leden die we zouden 
kunnen benaderen dan horen wij dat 

graag.
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FractieNieuws Apeldoorn

FractieNieuws nieuwe stijl!

Met de nieuwe vormgeving wil de 
ChristenUniefractie van Apeldoorn 
het FractieNieuws aantrekkelijker 
en leesbaarder aanbieden. 
FractieNieuws is gemaakt van 
100 % recyclebaar papier en wordt 
gedrukt door de Apeldoornse 
drukkerij Aforma.

Welkom
op de website van 
ChristenUnie 
www.christenunie.nl 
Daar leest u alles 

over idealen in 
crisistijd en 
vele andere 

zaken. 

Kijk ook op de 
Apeldoornse

website 
www.apeldoorn.
christenunie.nl


