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Interview door Hanna Riezebos 
met Roelof Veen

In de fractiekamer van de 
ChristenUnie interview ik de 
voorzitter van de fractie als laatse 
in deze serie. De wekelijkse 
fractievergadering is vroeg 
afgelopen en we praten met een 
bakje apparatenkoffi e nog even 
door over van alles en nog wat.
Roelof Veen (53) is geboren 
in Meppel en heeft het geluk 
op een boerderij jong te zijn 
geweest; zijn vader was vee- en 
later akkerbouwer. Als de keuze 
voor een beroep moet worden 
gemaakt, kiest hij niet voor koeien 
of aardappelen maar gaat Roelof 
de Pedagogische Academie 
doen. Omdat de arbeidsmarkt 
voor leraren slecht is blijft hij 
studeren en doet er geschiedenis 
en handelskennis bij, evenals de 
opleiding SPD bedrijfsadministratie. 
Zijn eerste baan is bij de Centrum 
Vakopleiding, later naar Kliq. 
Intussen is hij getrouwd met zijn 
Annelies; samen krijgen ze 3 
dochters.

Loopbaan
Roelofs huidige werknemer is 
Inclusief Groep in Nunspeet die 
mensen met een achterstand op de 
arbeidsmarkt begeleid naar werk. 
In deze verschillende functies heeft 
Roelof zich kunnen ontwikkelen tot 
fi nancieel beheerder/subsidioloog. 
Hij vertelt me met zichtbaar plezier 
over zijn werk, het zorgen voor 
een degelijke fi nanciele balans 
in de organiatie. Kasstromen, 
overgangssituaties bij wettelijke 
wijzigingen, subsidieaanvragen: 
deze vakgebieden kennen 
voor onze voorzitter nauwelijks 
geheimen meer. 

Raadswerk
Sinds 1977 is Roelof lid van het 
GPV geweest. In de gemeente 
Rheden werd hij  actief als 
bestuurslid en lijsttrekker. In 1991 
ging hij  in Apeldoorn meedoen met 
het fractiewerk en sinds 1994 doet 
hij dit als raadslid. Mijn vraag of hij 

zijn fi nciele ervaring vaak gebruikt 
in zijn raadswerk beantwoordt 
Roelof bevestigend, maar, haast 
hij eraan toe te voegen, je moet 
er wel mee oppassen. Discussies 
over fi nancien mogen nooit een 
bliksemafl eider zijn voor de inhoud. 
Bovendien zjn gemeentefi nancien 
gecompliceerd. Wel heeft hij door 
de jaren heen geleerd dat, als iets 
(fi nancieel) te mooi lijkt om waar te 
zijn, dat ook vaak het geval is.

Ik vraag Roelof naar de “krenten 
in de pap” zijn in het raadswerk. 
Hij noemt het debat over de 
vestigingsplaats van het Omnizorg: 
door ons amendement werd 
die gewijzigd. Uitgangspunt 
van de fractie blijft altijd bij dit 
soort voorstellen, dat je van 
te voren duidelijk zegt wat je 
gaat doen, dan zijn er geen 
onaagename verassingen voor 
de politieke collega’s. Vooral bij 
debatten als Reesink en over de 
ambtenarenweigering weet je weer 
even heel goed waarom je dit 
werk als christen wilt doen, alsdus 
Roelof. Bij Reesink konden we als 
ChristenUnie de gemoederen toch 
wat tot bedaren brengen door erop 
te hameren dat emoties aan feiten 
moeten worden getoetst.

Maatschappelijke trends
Tot slot vraag ik Roelof of er 
ontwikkelingen in Apeldoorn zijn 
waar hij zich zorgen over maakt.  
Hij noemt de veranderde houding 
van de burger ten opzichte van 
de overheid. Hij ziet dat, nu het 
20e eeuwse maatschappelijk 
middenveld aan draagvlak heeft 
verloren, mensen minder samen 
zoeken naar oplossingen en alles 
van de overheid verwachten. 
Deze maatschappelijke trend 
is volgens Roelof niet op te 
lossen door de oprichting van 
stichtingen en professionele 
organisaties alleen. Betrokken 
leden geven bestaansrecht aan 
kerken, vakbonden etc. en zijn in 
het verleden zo in staat gebleken 
maatschappelijke problemen op 
te lossen. Deze trend zorgt er ook 
voor dat politieke partijen soms 

geen leden hebben terwijl er wel 
ineens massaal op individuele 
personen wordt gestemd uit 
onderbuikgevoelens. Niet 
een ontwikkeling waar we als 
ChristenUnie blij mee zijn.

Ik dank Roelof voor het 
onderhoudende gesprek. We 
verlaten het mooie oude raadhuis 
en stappen de frisse herfstlucht 
weer in. Het mooie nieuwe stadhuis 
van Apeldoorn ligt inmiddels in het 
donker te wachten op de volgende 
dag.

Hanna Riezebos

WEBTIPS
U kunt wekelijks meelezen 
met de gementeraad. Op 
www.apeldoorn.nl kunt u na 
een paar simpele muisklikken 
de stukken bij de diverse 
onderwerpen lezen die die 
week in de Politieke Markt 
(PMA) aan de orde komen en de 
raadsdiscussie ook meekijken 
op de donderdagavond via de 
webcam (of later). Op onze 
eigen website kunt u onze 
wekelijkse weblog lezen, de 
agenda bekijken, reageren op 
standpunten etc.: 
http://apeldoorn.christenunie.nl

Verkiezingsfonds
De kosten van de campagne 
voor de gemeenteraadsverkiez
ingen in 2010 zullen ongeveer 
€ 8.000 bedragen. Er is nog 
een tekort.  Uw giften zijn dus 
hartelijk welkom!
Rekeningnummer: 

 Interview met Roelof Veen

Ik schrijf dit kort voor de 
ledenvergadering van 3 
november en Dankdag van 

4 november. Als u dit leest, 
zijn beide achter de rug. We 
mogen vooruitkijken naar 
nieuwe verkiezingen en een 
periode van 4 jaar daarna 
waarin we, als God het ons 
geeft, ons politieke werk 
weer zullen mogen doen, in 
welke constellatie dan ook. 
We mogen terugkijken op 
een seizoen van groei, bloei 
en oogst waarvan we mogen 
vaststellen dat het ons aan 
niets heeft ontbroken, ja dat 
we, ondanks de crisis die we 
mogelijk hebben ondervonden 
een rijk leven hebben kunnen 

leiden.

Verharding
In onze samenleving komen we 
verschillende verschijnselen tegen 
die onder deze kop kunnen worden 
gebracht. 
1. Ik hoef Wilders niet expliciet te 
noemen. Zijn anti-islam-uitvallen 
zijn algemeen bekend.
2. Straffen voor zware criminaliteit 
zijn niet gauw te zwaar. Daarbij 
worden de grenzen van de 
rechtsstaat niet altijd in acht 
genomen. Hier is overigens 
ook sprake van reactie op de 
eerdere houding van ‘de crimineel 
is vooral slachtoffer van de 

omstandigheden’.
3. Het laten zien wat christelijk 
geloof in de samenleving kan 
betekenen, ontmoet steeds minder 
begrip, laat staan steun. De 
houding lijkt te worden: ‘geloven 
doe je maar thuis, maar wij willen 
het niet merken’. Ik denk dat we 
deze verschijnselen wel onder 
één noemer kunnen brengen. 
Uiteindelijk gaat het om vormen 
van egoïsme. Daarmee houd 
je een samenleving echter niet 
draaiende. Als je een bepaalde 
bevolkingsgroep, onverschillig of het 
christenen of moslims zijn, in feite 
hun recht op een eerlijke plaats in 
de samenleving ontzegt, zet je hen 
tegen diezelfde samenleving op. 
Dat is uiteindelijk de beste manier 
om diezelfde samenleving kapot 
te maken. Men doet dan of de 
eigen (seculiere) levensovertuiging 
gezien kan worden als een 
gemeenschappelijk moreel kompas. 

Toen...
In de 16e eeuw hebben pausen, 
koningen en keizers zo geprobeerd 
om, ondanks de Reformatie (als 
u dit leest is ook Hervormingsdag 
achter de rug) Europa rooms te 
houden. Hulpmiddelen daarbij 
waren geloofsvervolgingen, 
de inquisitie en desnoods 
burgeroorlogen. In de 19e eeuw 
heeft koning Willem I geprobeerd 
met vervolgingen Gereformeerden 
binnen de hervormde kerk tot 
onderwerping te dwingen aan 
vrijzinnige kerkbesturen: alles 
mocht worden gepreekt, maar de 
Bijbelse leer tegen dwalingen moest 
worden verzwegen. In de tweede 
helft van de 16e eeuw hebben de 
Nederlanden zich vrij gevochten van 
het Spaans-roomse wereldrijk. Zij 
hebben een samenleving gebouwd 
waarin niet iedere burger gelijke 
rechten had, maar wel iedereen vrij 
was zijn geloof te beleven en tot op 
zekere hoogte publiek te uiten. In 
de 19e eeuw is na Afscheiding en 
Doleantie een samenleving ontstaan 
waarin groepen op basis van de 

Roelof Veen
eigen levensovertuiging deelnamen 
aan de publieke samenleving. Die 
overtuiging liet men niet thuis, die 
nam men juist mee. Dat was niet 
altijd gemakkelijk. Je moet een 
levensovertuiging die je niet deelt, 
maar waarvan je ook niets goeds 
verwacht, toch alle ruimte geven. 

... en nu
Vandaag is de situatie niet 
wezenlijk anders. Ik schreef het 
hierboven al. Met woorden wordt 
respect betuigt aan opvattingen die 
afwijken van de eigen overtuiging, 
waarbij op aangevoerde 
argumenten nauwelijks wordt 
ingegaan. Tegenover de 
principiële argumenten tegen 
zondagsopenstelling van winkels 
wordt het eigen vrijheidsideaal 
geplaatst. Argumenten die berusten 
op sociaal-economische feiten, 
worden genegeerd. In deze lastige 
situatie hebben we twee zaken te 
vermijden. Het eerste is het hoofd 
in de schoot te leggen, omdat er 
in deze samenleving niet meer te 
werken zou zijn. Die situatie kan 
zich voordoen. Het kan wezen dat 
levensonderhoud enkel gegeven 
wordt bij vijandschap tegen God 
en zijn Christus. Die situatie doet 
zich bij ons hier nog niet voor. 
Het tweede is ons aanpassen 
en onze idealen opgeven. We 
moeten duidelijk blijven maken 
waarvoor we staan. Dat we onze 
idealen vaak niet bereiken, is 
duidelijk. In Nederland heerst 
veelal een aversie tegen regels 
die kunnen worden afgeleid uit 
de Bijbel. Regels die daar tegenin 
gaan, liggen gemakkelijker. Beide 
gevaren willen we vermijden in de 
komende maanden en de komende 
jaren. Wij weten ons juist daarin 
afhankelijk van onze God. Doet u 
met ons mee?        
   Roelof Veen
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Niet alleen voor de ijsvogel en de beekprik
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Het water in en om Apeldoorn 
is afkomstig van de Veluwe 
en heeft bij de ruimtelijke 

en economische ontwikkeling van 
Apeldoorn een grote rol gespeeld. 
Niet alleen werd het Apeldoornse 
water gebruikt voor transport, het 
is ook gebruikt als krachtbron 
voor de aandrijving van papier- en 
oliemolens en als grondstof voor 
wasserijen. Daarnaast zijn er tal 
van ecologische, cultuurhistorische 
en landschappelijke aspecten 
aan het Apeldoornse water 
verbonden. De geohydrologie van 
het Apeldoornse water is voor 
Nederlandse begrippen, zeer 
bijzonder van aard en wijkt op 
enkele punten sterk af van de rest 
van het land.

Kwelwater van het Veluwemassief
Apeldoorn ligt op de overgang 
van het Veluwemassief naar de 
IJsselvallei. Het is een bijzondere 
plek, waar op het massief 
geïnfi ltreerd regenwater na een 
lange ondergrondse reis als 
schoon kwelwater onderaan de 
fl anken weer tevoorschijn komt. De 
kwaliteit van dit kwelwater verschilt 
van plaats tot plaats. In de wijk 
Zevenhuizen aan de oostkant van 
Apeldoorn, liggen enkele vijvers 
met zeer zacht kwelwater, wat voor 
Nederland uniek is.

Opkomst en verval van de 
sprengen
Aanvankelijk stroomde het 
kwelwater van het Veluwemassief 
via een aantal natuurlijke beken 
in de richting van de IJssel. Om 
gebruik te kunnen maken van de 
waterkracht werden in de 16e en 
17e eeuw sprengen gegraven voor 
het aandrijven van papier-, koper, 
koren-, en oliemolens.Ook werd 
een spreng, de Koningsbeek, 
aangelegd om de waterpartijen 
van paleis het Loo van water te 
voorzien.

De meeste van deze 
sprengenbeken kwamen uit op de 
Grift, een door monniken gegraven 
beek, die het sprengenwater 
verzamelde en afvoerde in 
noordelijke richting.
De sprengenbeken bestaan nog 
steeds en zijn voor Nederland 
uniek.

Het Apeldoorns kanaal
Een belangrijke waterloop in 
het  Apeldoorns landschap is het 
Apeldoorns kanaal. Toen alle 
pogingen waren mislukt om de 
Grift bevaarbaar te maken, werd 
in de 19e eeuw het Apeldoorns 
kanaal gegraven aan de oostelijke 
rand van de stad.
Met de aanleg van het kanaal werd 
tegelijk ook de waterhuishouding 
van het gebied aangepast. Het 
kanaal nam de waterbergende 
capaciteit over van de Grift en 
kreeg continue water toegevoegd 
uit de Veluwse sprengenbeken.
Het Apeldoorns kanaal en 
beken hebben een grote 
cultuurhistorische waarde.

De sprengenbeken in de stad zijn 
in 2030 volledig hersteld, ze zijn 
watervoerend en overal zichtbaar 
gemaakt. Het waardevolle, koele 
en schone beekwater wordt zoveel 
mogelijk verzameld in de herstelde 
Grift. 

Nieuw stedelijke gebied: 
waterneutraal bouwen
Met de herinvoering van het 
rioolrecht heeft de gemeenteraad 
gekozen voor het ambitieniveau 
Actief duurzamer. Binnen het 
ambitieniveau Actief duurzamer 
zorgen we ervoor dat de huidige 
waterhuishouding en riolering 
aan de gestelde wet- en 
regelgeving voldoen.Centraal in 
dit ambitieniveau staat het op orde 
brengen van het watersysteem in 
de bebouwde kom. Belangrijkste 
instrument daarvoor is het 

regenwater van verhard oppervlak.

Door klimatologische 
veranderingen is in een 
aantal gebieden in Apeldoorn 
een verhoging van de 
grondwaterstand te verwachten. 
In deze risicogebieden dienen 
wij in onze ruimtelijke plannen 
de kans op problemen van 
waterhuishoudkundige aard of 
overlast zorgvuldig te wegen. 
Voorst dienen we in deze gebieden 
de mogelijkheden voor het 
vasthouden en bergen van water 
niet alleen te benutten, maar ook 
te vergroten.
De provincie wil dat er in 2015 
geen grondwateroverlast meer in 
dat gebied optreedt.
Waterloket
De wens tot oprichting van een 
waterloket komt voort uit het 
landelijke beleid, de invulling 
daarvan is overgelaten aan de 
gemeenten. De wens is destijds 
overgenomen in het waterplan 
Apeldoorn.
In Apeldoorn beschikken wij 
over een buitenlijn. De burger 
kan hier met al zijn klachten 
en vragen inclusief zijn water- 
en rioleringsvragen terecht, 
het waterloket in Apeldoorn is 
organisatorisch vormgegeven via 
de buitenlijn en de website.

Bron: Werken aan Water – 
Apeldoorns waterplan 2005-2015

Ik wil u nog herinneren aan de 
thema-avond: oude loop van de 
Grift op 11 juni 2008, het is de 
moeite waard om nu nog eens te 
gaan kijken hoe de Grift er bij ligt.
Dankzij het herstel van de Grift is 
de schade beperkt gebleven na de 
hoosbui van vrijdag 3 juli jl.
Wilt u meer weten over het 
Apeldoorns waterplan, dit plan is 
bij de fractie op te vragen, zo ook 
de uitwerking van dit waterplan, 
visie – Beek in het Orderveen & 
Rode Beek

Miep van der Zee
Raadslid

Regieplan Binnenstad
laten zien dat de bomen los, 
als bakkebaarden, tussen de 
gebouwen stonden. Meer groen 
in het centrum terugbrengen is 
gewenst. Ze adviseerde met klem 
geen nieuwe bouwstijl toe te voegen 
aan de drukke en diverse stijlen 
die er reeds zijn, maar aansluiting 
met de bestaande elementen te 
zoeken. ‘Verbinding’ is het centrale 
woord dat door het stadhuis is 
overgenomen. Laat verblijfsplekken 
ontstaan tussen de winkelgebieden. 
Zorg voor diversiteit en 
verbindt binnenterreinen met 
doorgangsroutes. Pak op 
straatniveau de lelijke luifels en 
gevels aan die niet passen bij de 
bovenetages. Het wordt jammer 
gevonden dat eigenaar Elizen het 
PGEM-gebouw grotendeels heeft 
gesloopt. Tevoren zijn er hierover 
veel gesprekken gevoerd tussen 
eigenaar en gemeente. Maar 
het College wilde niet naar het 
uiterste middel van bestemming 
als gemeentelijk monument 
grijpen en had al veel eerder een 
sloopvergunning verstrekt.

Toegangelijkheid centrum
Er zijn in Apeldoorn 4456 openbare 
parkeerplaatsen in het centrum 
en dat is verhoudingsgewijs veel. 
In parkeergarages bevinden zich 
hiervan 2450 plaatsen. Van de 
huidige bezoekers aan het centrum 
komt 51% op de fi ets, 11% te voet, 
12% met openbaar vervoer en 
26% met de auto. Verkeer is het 
meest heikele punt in Apeldoorn. 
De huidige voorgenomen 
ontwikkelplannen leveren verlies 
van een aantal fi etspaden in 
het centrum, bijvoorbeeld de 
Marktstraat, ten gunste van 
voetgangersgebied. De huidige 
busroute in het centrum doorsnijdt 
het winkelhart en staat ook ter 
discussie.Er zijn tegenstrijdige 
inzichten over parkeergarages bij de 
betrokken projectontwikkelaars en 
de adviserend stedebouwkundigen. 
Willen de eersten in het kader van 
nieuwbouw parkeergarages in het 
centrum toevoegen (op de van 
Berlo lokatie bij het deels gesloopte

Er zijn momenteel een 
aantal gebieden in het 
centrum waar de openbare 

ruimte moet worden aangepakt. 
Meest genoemde plekken zijn 
het Caterplein en het zuidelijke 
gebied van de Hoofdstraat en 
Stationstraat met hun lege puien 
en deels gesloopte panden. Het 
Marktplein, buiten markttijden, 
krijgt ook veel kritiek. Binnen de 
gemeente is men druk met een 
nieuw bestemmingsplan voor 
de binnenstad, het Regieplan 
Binnenstad genoemd. Vanuit de 
raad is een werkgroep actief die 
gaande het traject geïnformeerd 
wordt over de stand van zaken. 
Het Regieplan Binnenstad zal na 
openbare behandeling in de raad 
(PMA) medio november in de 
inspraak worden gebracht.

Cultuurhistorie
Alles slopen en opnieuw 
beginnen is –gelukkig!- niet 
de overheersende visie in 
het stadhuis. Er werd een 
cultuurhistorische analyse 
gedaan door stedebouwkundige 
Els Bet. Zij vindt dat Apeldoorn 
een uitgegroeid dorp is met veel 
ruimte en lucht in de stad. Dat 
is een positieve kwaliteit die 
Apeldoorn onderscheidt van 
andere steden. Zij heeft een 
aantal kenmerkende Apeldoornse 
eigenschappen benoemd die het 
centrum versterken en bewaard 
moeten blijven:

1. Lange lijnen van de straten die 
schuin op elkaar lopen door de 
gebieden heen.
2. Knooppunten van straten zijn 
belangrijke herkenningspunten.
3. Binnenterreinen zijn de 
tegenpolen van de continuïteit van 
de straten.
4. Poortjes en steegjes vormen 
de omlijsting en doorsteek 
tussen de binnenterreinen en de 
doorgaande winkelstraten. 
5.Grote gebouwen en grote 
ruimtes geeft tegenwicht en rust 
zoals bij het stadhuis. 
6. De lanen uit de geschiedenis 

PGEM-gebouw), de deskundigen 
op gebied van openbare ruimte 
waarschuwen voor het aanzuigend 
effect hiervan met meer 
autobewegingen in het centrum 
en stellen dat beter aan de rand 
van het centrum parkeerplaatsen 
kunnen worden gecreëerd. Ook 
de Brinkparkgarage, gewenst 
door het Kadaster, wordt door 
de ChristenUnie gezien als 
zo’n onnodige en ongewenste 
lokatie. De ChristenUnie is 
dus ook voorstander van een 
gedifferentieerd parkeertarief met 
hogere kosten in het centrum en 
op straat en lagere tarieven in 
parkeergarages aan de randen van 
de binnenstad. 

Projectontwikkelaars
Bij nieuwbouw (PGEM, Marktstraat) 
wordt door projectontwikkelaars 
uitgegaan van een bouwhoogte van 
dertig meter bovenop de winkels. 
Stedebouwkundigen waarschuwen 
voor dergelijke plannen, omdat 
deze hoogte een negatieve invloed 
kan hebben op het comfortabele 
klimaat op de grond voor 
voetgangers. De vele laagbouw in 
Apeldoorn wordt door hen gezien 
als een pré van ons centrum. 
Omdat de projectontwikkelaars 
grond in eigendom hebben en de 
investeringen moeten doen wordt 
druk gezocht naar gelijkgerichte 
belangen waarbij wij een 
aantrekkelijkere binnenstad en zij 
rendabele investeringen krijgen.

Marktplein
De opgave voor het Marktplein 
is om het te verlevendigen 
door uitbreiding van het 
kernwinkelgebied naar de 
Marktstraat. Het Marktplein kan een 
ontmoetingsplek worden en dan kan 
een verbeterprogramma worden 
gemaakt voor de uitstraling van het 
plein. Gedacht kan bijvoorbeeld 
worden aan een verbetering bij de 
pui van het stadhuis, een fysieke 
begrenzing richting een deel van de 
Stationstraat, verwijdering van de

lees verder op pagina 3 



F 
r a

 c 
t i

 e 
n 

i e
 u

 w
 s

F 
r a

 c 
t i

 e 
n 

i e
 u

 w
 s

    ChristenUnie Apeldoorn  pag. 3    ChristenUnie Apeldoorn  pag. 6 

Wie wint de Gelderse 
Energieprijs 2009 van 5000 
euro? Het klimaatforum 
onder voorzitterschap van 
gedeputeerde Annelies van 
der Kolk heeft op 2 november 
2009 de vier kanshebbers 
aangewezen. Deze zijn de 
Christelijke Hogeschool in 
Ede, de gemeente Putten, 
de Gemeenten Overbetuwe/
Duiven/Lochem en de Gemeente 
Nijmegen. Op 18 november 
wordt bekend wie met de prijs 
naar huis mag. 
Gemeente Putten dingt mee naar 
de prijs met het project ‘vervanging 
feestverlichting winkelstraten door 
led-verlichting’. De Gemeente 
Putten heeft dit project uitgevoerd 
samen met de winkeliers. 
Basisschoolleerlingen hebben 
deelgenomen met een lespakket 
over energie en verlichting, 
gemaakt door de Hortus NME. 
Het project wordt vooral geroemd 
door het klimaatforum om de 
samenwerking en de uitstraling die 
dit heeft. 
Gezamenlijke nominatie
Gemeenten Over-Betuwe, Duiven 
en Lochem dingen mee met de 
projecten ‘opleiden werklozen tot 
energieadviseur’, ‘verspreiding 
energieboxen’ en ‘geven van 
energieadvies aan huis’. De drie 
gemeenten hebben ieder een 
eigen project aangemeld. Een 
concept van Stichting Collusie 
die ook als grote drijvende kracht 
een belangrijk rol heeft gespeeld. 
De projecten lijken zoveel op 
elkaar dat het klimaatforum heeft 
besloten de gemeenten samen te 
nomineren. Uit de inzet van deze 
gemeenten blijkt dat ook kleine 
gemeenten een groot verschil 
kunnen maken. Het project 
bestaat uit energieservice aan huis 
waarbij zowel energiebesparing 
als mensen aan het werk helpen 
een doel is. Over-Betuwe slaagde 
erin om 5000 huishoudens in deze 
gemeente te bereiken. 

Betere verwarming
Christelijke Hogeschool 

Ede is genomineerd voor het 
project ‘verbeteren van de 
verwarming’.
De Christelijk Hogeschool krijgt 
de nominatie voor een relatief 
eenvoudige maatregel met een 
grote besparingsopbrengst die 
door veel instellingen zo kan 
worden gekopieerd. De centrale 
verwarmingsinstallatie is per lokaal 
geregeld. Het makkelijke kopiëren 
van energiebesparingsmaatregelen 
is een van de voorwaarden voor de 
energieprijs. 
Convenant
Gemeente Nijmegen is 
genomineerd met ‘Nijmeegs Energie 
Convenant, met grote bedrijven 
en instellingen’. Het papieren 
convenant waarin Nijmeegse 
bedrijven en instellingen beloven om 
jaarlijks heel energie te besparen is 
zo succesvol dat het een nominatie 
verdient. Belofte maakt schuld 
en dat is door de deelnemers 
ruimschoots ingelost. 

Gelders Klimaatbeleid
Er is de afgelopen tijd hard 
gewerkt aan het klimaatbeleid 
door ChristenUnie-gedeputeerde 
Annelies van der Kolk. Het doel van 
het Gelders klimaatbeleid is een 
klimaatbestendig en klimaatneutraal 
Gelderland. Dit doel ligt ver weg in 
de tijd. Maar het is nu wel de tijd van 
actie, daadkracht en partnerschap. 
De genomineerden hebben de 
handschoen opgepakt! De provincie 
kan het niet alleen. Met elkaar de 
schouders er onder!

tekst overgenomen uit www.gelderland.nl

           

Gelderse Energieprijs 2009         Buitengebied
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IHet buitengebied was de 
afgelopen tijd geregeld 
onderwerp van gesprek in de 

Apeldoornse raad. Er kwamen 
drie onderwerpen voorbij die 
betrekking hadden op het gebied 
buiten de bebouwde kom. 

Voor het Landbouw 
Ontwikkelingsgebied (LOG) werd 
de gebiedsvisie vastgesteld. Een 
stap op weg naar het uiteindelijke 
bestemmingsplan. De afstand 
tussen bedrijven is nog steeds 
een heikel punt. De exacte 
uitwerking is nog steeds niet 
helemaal helder. Een minimale 
afstand van 250 meter wordt 
niet haalbaar geacht, omdat 
dan te weinig bedrijven een plek 
zouden kunnen vinden. Hoewel 
een afstand van minimaal 250 
meter nog steeds onze voorkeur 
heeft, om de openheid van het 
gebied te bewaren, is duidelijk 
dat dit niet overal zal kunnen. 
Hoe het uiteindelijke plaatje er uit 
gaat zien weten we pas als het 
bestemmingsplan voorligt. Pas 
dan weten we wat de afstanden 
tussen de geplande bedrijven 
zijn, en wat voor invloed dat op 
het beeld van het gebied heeft. 
Voorafgaand zal op korte termijn 
het beeldkwaliteitsplan nog 
worden besproken. Hopelijk dat 
dit enige duidelijkheid gaat bieden 
hoe de groene aankleding van 
bedrijven ingevuld gaat worden. 
Voldoende groen, waarbij ook de 
vraag zal worden gesteld hoe dat 
gegarandeerd gaat worden. Het 
mag niet zo zijn dat na de bouw 
van een stal geen geld meer over 
is voor groen rondom het bedrijf. 
In de eerste helft van komend 
jaar zal dan het Bestemmingsplan 
worden vastgesteld, meer dan 
5 jaar na het aanwijzen van de 
LOG gebieden door de provincie. 
Hadden we zonder LOG gebieden 
aan te wijzen misschien toch 
sneller agrarische bedrijven 
kunnen verplaatsen?

In Stedendriehoek verband 
is de Structuurvisie De 
Voorlanden vastgesteld. Deze 
structuurvisie vormt mede de 
basis voor de gemeentelijke  
bestemmingsplannen van de 
gemeenten inde Stedendriehoek. 
Belangrijk pluspunt is de 
afstemming tussen gemeenten, 
waardoor in de ene gemeente in 
principe niet meer mag dan in een 
andere gemeente, bijvoorbeeld 
als het gaat om de hoogte van 
gebouwen in een vergelijkbaar 
gebied. Een document waar we 
mee uit de voeten kunnen, maar 
tegelijk zullen we wel moeten 
blijven kijken naar de plaatselijke 
omstandigheden. 

Als laatste is het traject 
gestart voor actualiseren 
van het bestemmingsplan 
voor het buitengebied Noor 
Oost. Het LOG valt buiten dit 
bestemmingsplan, hiervoor wordt 
samen met de gemeente Epe een 
bestemmingsplan ontwikkeld. De 
eerste indruk is dat het plan zeker 
niet slecht is, maar zeker op 
een aantal punten aangescherpt 
kan worden. Het wachten is nog 
op de terugkoppeling van de 
opinspraakreacties.  

Arjen Tamsma
Fractievertegenwoordiger

vervolg van pagina 2 : Regie 
Binnenstad
gebouwtjes die toegang geven 
tot de parkeergarage, meer 
zitmeubels, een andere fontein. 
Dat laatste zou mij spijten na alle 
werk en kosten bij de huidige 
grondfontein. Uitgangspunt is wel 
dat de marktfunctie behouden blijft, 
de ruimte groot en het maaiveld 
rustig.

Tot slot
In deze tijd van bezuinigingen 
zetten we binnenkort als 
gemeenteraad wel een lijn uit, 
maar zal de ontwikkeling veel 
tijd nemen. Door een duidelijk 
Regieplan hopen we het goede 
in het centrum te behouden 
en bij het Regieplan passende 
initiatieven uit te doen voeren 
als ze zich voordoen. Binnen 
de raadswerkgroep verschillen 
de inzichten gradueel, maar 
allemaal kunnen we ons vinden 
in de stedebouwkundige 
uitgangspunten. Pas als er keuzen 
moeten worden gemaakt over 
parkeergarages en hoogbouw zal 
blijken hoe elke partij haar eigen 
afwegingen maakt.
Het bezig zijn met deze 
ontwikkelingen versterkt mijn 
band met de binnenstad, maar 
regelmatig vraag ik me af hoe dit 
onderwerp zich verhoudt tot het 
voeren van christelijke politiek. 
Regelmatig voel ik me als een 
kind in de snoepwinkel; wat kost 
het niet allemaal om al dat beleid 
ontwikkelen? Bezig onszelf een 
nog mooiere binnenstad te geven, 
terwijl ik de problemen niet als 
heel existentieel ervaar. Toch is het 
een taak van de gemeenteraad de 
kwaliteiten van de binnenstad te 
bewaken en de richting te bepalen 
die we met de binnenstad op 
willen. 

Jeannet Huizing

Hoogspanningskabels in Zuid
Het College heeft, om de 
ontwikkelingsplannen in de wijk 
Zuid (het rode-daken-dorp en 
Zuiderpark) vlot te trekken, nu uit 
diverse potjes ruim €7,5 miljoen 
fi nanciering gevonden om de 
hoogspanningsleidingen binnen 
de bebouwde kom ondergronds 
te brengen.De raad besliste 
29 oktober positief om nog 1,5 
miljoen uit te trekken om nieuw 
investeringsgeld te besteden om 
het plan door te kunnen laten 
gaan. Pijnpunt is dat Tennet, 
de huidige eigenaar van de 
elektriciteitsmasten, niet mee 
betaalt. De gemeente hoopt dat 
via het rijk mettertijd nog wel 
een bijdrage van Tennet komt en 
heeft hierover een brief aan de 
rijksoverheid gestuurd om een 
beroep te doen op een regeling 
die hierover bestaat.

Tunnel Zutphensestraat
De werkzaamheden bij de 
spoorwegovergang van de 
Zutphensestraat zijn zover 
dat er 21 oktober succesvol 
een tunnelbak door Balast 
Nedam onder het spoor is 
doorgeschoven. Pas in het najaar 
van 2010 zal de Zutphensestraat 
weer doorgankelijk worden voor 
het verkeer.

Jeannet Huizing
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De gemeente wil van 
het Brinkpark (terrein 
tussen Centraal Beheer 

en Kadaster) een echt park 
maken met een stromende Grift 
er door heen. Prima plan. Mooi 
plan ook. Voor €1,9 miljoen is 
dat goed te doen. Is ook al 20 
jaar geleden aan omwonenden 
beloofd. Eindelijk doen dus! 
Toen kwam het Kadaster. 
Het Kadaster wil een eigen 
parkeergarage vlak voor de deur. 
5 minuten lopen naar (CODA) 
museumgarage of 7 minuten 
lopen naar garage Koningshaven, 
is echt te ver!! En zo ontstaat 
dan een Publiek(gemeente)-
Private(Kadaster)-Samenwerking 
(PPS geheten). 

Een vorm van samenwerking 
die sterk in opkomst is, waar op 
zich niets mis mee is, maar waar 
je, zeker als overheid, wel mee 
moet oppassen. Arnold Heertje, 
bekend econoom, schreef in 
2005 in het financieel dagblad: 
“Publiek en privaat staan van 
nature tegenover elkaar. Private 
partijen zijn uit op winst en het 
minimaliseren van risico’s en 
kosten, terwijl publieke partijen 
vaak uit zijn op politiek prestige, 
onder het mom van het behartigen 
van publieke belangen. Een 
overheid die bij voorbaar (te) 
veel geld op tafel legt bij zo,n 
gezamenlijk project, verspilt 
belastinggeld”

Dat laatste, verspilling van uw 
belastingcenten, dreigt hier te 
gebeuren. Omdat er onder het 
park een garage moet komen 
wordt de aanleg van het park (op 
het garagedak) €800.000 duurder 
dan hetzelfde park zonder garage. 
€800.000 belastinggeld ter wille 
van het personeel van Kadaster 
die 5 minuten lopen naar een 
van de bestaande garages te ver 
vinden.

De geplande garage is bij lange 
na niet optimaal. Er kunnen 

240 auto,s in, terwijl een optimale, 
en daarmee rendabele garage 
ongeveer 600 plekken moet hebben. 
Per parkeerplaats kost de Brinkpark 
garage  ongeveer €41.000 terwijl in 
een rendabele garage de kosten per 
plek ongeveer €30.000 zijn.
Per plaats dus €11.000 belastinggeld 
teveel (x 240!).

Van die 240 plaatsen worden er 40 
jaar lang 120 plaatsen voor Kadaster 
gereserveerd en 120 blijven er voor 
het publiek beschikbaar. Bovendien 
zal Kadaster de eigen plaatsen 
buiten kantooruren ook beschikbaar 
stellen. Daarvoor betaald Kadaster 
€ 3,2 miljoen en de gemeente de 
rest €6,6 miljoen. Wij, u dus, betaald 
het dubbele voor hetzelfde aantal 
plaatsen als Kadaster, zij het dat u in 
het weekend op een Kadasterplaats 
mag parkeren (betaald parkeren 
uiteraard!)

Dat bedoelt prof. Heertje met zijn 
waarschuwing voor verspilling van 
belastinggeld bij een Publiek-Private-
Samenwerking. (Pas-oP-Slipgevaar). 
De ChristenUnie heeft zich al vanaf 
het begin, als enige, verzet tegen 
deze verspilling van belastinggelden, 
en tegen deze vertraging van het 
door alle fracties gewenste park. 
Ook andere fracties beginnen, 
mede gelet op de komende 
bezuinigingen, zich achter de oren 
te krabben: moeten we wel zoveel 
geld besteden aan een (onnodig) 
speeltje van Kadaster (er zijn immers 
goede alternatieven voor deze 
automobilisten). Bovendien, er is nog 
een tekort op het parkgedeelte van 
€0,5 miljoen en tot nog toe weigert 
Kadaster bij te dragen aan de 
kosten van dit park (zij hadden  wel 
eenmalig €0,5 miljoen over voor de 
Triënnale maar niet voor een blijvend 
mooi park (waar zij zelf op uitkijken 
en eronder kunnen parkeren).

Als de meerderheid dan toch die 
garage, die altijd te duur (want te 
klein) zal blijven, laat dan Kadaster 
dat tekort maar betalen voor het 
park, zo was onze laatste voorstel. 
Misschien dat Kadaster dan ook zo 

verstandig wordt gewoon gebruik 
te blijven maken van de bestaande 
(halfleegstaande!) garages. En kan 
eindelijk het mooie park aangelegd 
worden, voor minder belastinggeld.
   
   Andries van de Woestijne

door immense mondiale 
problemen. Wat moeten we doen? 
Kunnen we wel wat doen? Ik 
herinner u aan de woorden uit 
Micha 6.

“Er is jou, mens gezegd wat goed 
is, je weet wat de Heer van je wil: 
niets anders dan recht te doen, 
trouw te betrachten en nederig de 
weg te gaan van je God.”

Daarbij gesteund door de kracht 
van ons gebed. De Heer onze 
God geve ons Zijn onmisbare 
zegen!

  Sjaak Bos

 Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Brinkparkgarage; over privaat en publiek

   
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

  

Als u dit leest ligt onze 
ledenvergadering van 3 
november al weer achter 

ons. Een ledenvergadering is 
een mooi moment om even 
terug te kijken en ook eens 
vooruit te zien. Wij hopen op de 
ledenvergadering te spreken over 
het verkiezingsprogramma en de 
kandidatenlijst.

Lijst
De voorbereiding van de 
gemeenteraadsverkiezingen 
is bij uitstek een taak voor het 
bestuur van onze ChristenUnie 
vereniging. Zo hebben we in de 
periode achter ons gezocht naar 
geschikte kandidaten. We hebben 
selectiegesprekken gevoerd en 
zijn gekomen tot de opstelling 
van de conceptkandidatenlijst. 
De kandidatenlijst wordt definitief 
als de ledenvergadering zich 
hierover heeft uitgesproken. 
Met het oog op de te voeren 
campagne hebben we evenals 
vier jaren geleden ons lid de 
heer Hans van Arkel bereid 
gevonden de campagneleiding 
op zich te nemen. Hans had 
zich inmiddels al via een cursus 
die door ons landelijk bureau 
werd aangeboden, verdiept 
in wat er al zo met betrekking 
tot de campagne en het 
verkiezingsprogram van belang is. 

Programma
Naast de campagnebegroting 
moet ook een nieuw 
verkiezingsprogramma worden 
opgesteld. Vanuit de leden en 
de fractie werd een commissie 
gevormd die zich hier mee heeft 
beziggehouden. Na intensief 
overleg heeft dat geresulteerd 
in het program dat u in concept 
per post heeft ontvangen. De 
totstandkoming van een dergelijk 
program is een proces, waarbij de 
fractie en wij allen, voor de vraag 
komen te staan: waarin maken wij 
als ChristenUnie nu het verschil. 
Een belangrijke vraag als er 
voldoende middelen te verdelen 
zijn.

Bijzonder uitdagend als er keuzes 
gemaakt moeten worden onder 
druk van de noodzaak om te 
bezuinigen. Voor wie een dergelijk 
discussie eens wat meer van 
dichtbij wil volgen en/of er zelfs 
aan wil deelnemen, verwijs ik 
in dit verband naar de CU site 
op internet en de wisselblog, 
www.apeldoorn.christenunie.nl/
wisselblog die door verschillende 
(steun)fractieleden wordt 
bijgehouden. U kunt er suggesties 
doen en krijgt daarop zelfs een 
reactie.

Verkiezingsavond
Met het verkiezingsprogramma 
en de kandidatenlijst gaan we 
de campagne in. In februari, 
tijdens de zaterdagen, vindt dit 
zijn hoogtepunt in de media, 
op het marktplein en in een 
verkiezingsavond. Voor deze 
laatste vraag ik reeds nu uw 
aandacht. We hebben een van 
onze landelijke CU-kopstukken 
uitgenodigd en hopen op een 
spraakmakende avond, die het 
hoogtepunt van onze campagne 
moet worden. Zodra de datum 
definitief is zullen wij u direct 
informeren. En daarna. 

Kiezen
De dag van de verkiezingen, 3 
maart 2010. Wordt het spannend? 
Zijn de gebeurtenissen op het 
landelijke politieke erf, in de 
laatste weken, bepalend? Of, zijn 
de burgers van onze gemeente 
van plan hun waardering uit 
te spreken over de huidige 
plaatselijke coalitie? We hebben 
onze, nu nog beoogd, lijsttrekker 
Paul Blokhuis veel gezien 
in de plaatselijke media, bij 
bijeenkomsten van verschillende 
politieke en maatschappelijke 
aard. Gaat dat verschil maken? 
U kunt bijdragen aan een goed 
resultaat! Door te vertellen van 
uw politieke keuze. Christelijke 
politiek, juist in deze tijd! Een 
ingewikkelde turbulente tijd, 
waarin we overspoeld worden

  
   Bestuur ChristenUnie Apeldoorn

    voorzitter:  Sjaak (J.W.) Bos  
                tel.  (055) 356 03 12 
           email:  bosjes@chello.nl 
 
    secretaris:  Thea Buurman
            Nieuwe Voorweg 5 

         7364 AD Lieren  055 - 506 28 60

           penn. : O.E.A Ronner 
         Balustrade 21 7325 GP 
         Apeldoorn 055 - 360 40 99      
 
    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

        Fredy Meel
        tel. (055) 3602806
   
        Jonathan (J.T.) van Tongeren  
        Aquamarijnlaan 329,  
        9743 PH  Groningen     
        email: jonathanvt@hotmail.com 
    


