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Van de voorzitter
Einde van een politieke periode
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Terwijl ik dit artikel zit te schrijven is de verkiezings-
campagne in heel Apeldoorn stilgelegd vanwege 
het overlijden van Julia Blokhuis. Onze lijsttrekker 
Ben Bloem heeft onze waardering voor deze beslis-
sing al uitgesproken. Wij zijn erg blij dat het politieke 
klimaat in Apeldoorn dit mogelijk maakt. Dat willen 
we voor de toekomst graag vasthouden. Voor zo’n 
verlies zijn bijna geen woorden te vinden. Als we 
ooit hebben ervaren dat de dood een vijand is, niet 
behorend bij het leven, dan wel nu .Wij hebben een 
Heer die de dood overwon, maar dat neemt verdriet 
en pijn hier en nu niet weg.  Familie Blokhuis: heel 
veel sterkte gewenst.

Apeldoorn
De huidige politieke periode loopt ten einde. Op 21 maart zullen gemeenteraadsverkiezin-
gen plaatsvinden. De campagne vraagt veel tijd en aandacht van bestuur en kandidaten. 
We hopen op een mooie uitslag en weten tegelijk dat deze in Gods hand is. In deze laatste 
maanden hebben we als Raad nog een aantal zaken behandeld. Elders in dit nummer leest 
u hoe de uitbreiding van gokmogelijkheden door de Raad is afgewezen. Nu besloten is dat 
er op Beekbergerbroek geen windmolens zullen komen, kan de gebiedsvisie worden vast-
gesteld, zodat andere mogelijkheden wel kunnen worden benut. 

Nederland en de wereld
Als we verder in de wereld rondkijken, zien we dat de spanningen toenemen. Dat geldt 
vooral in Syrië, waar de VS en Rusland steeds scherper tegenover elkaar komen te staan, 
waar Turkije en de Koerden elkaar bevechten en Iran probeert zijn invloed steeds verder te 
vergroten met toenemend gevaar voor Israël. Onze liefde voor de producten van vrijheid en  
welvaart verhindert ons te vaak om aandacht te hebben voor de instandhouding van deze 
vrijheid. De regering schaft het raadgevend referendum af. De oppositie is boos, omdat dat 
afschaffen betekent dat het volk het recht kwijtraakt de Tweede Kamer te corrigeren. Het 
Oekraïnereferendum heeft echter laten zien dat tegenstanders, van welk voorstel dan ook, 
met behulp van leugens een meerderheid mobiliseren tegen het regeringsplan. Die meer-
derheid is dan ook nog eens beperkt, omdat slechts een klein deel van de kiezers naar de 
stembus komt. Aan de regels voor geldigheid van de uitslag valt te sleutelen, maar voor het 
werken met leugens geldt dat niet. De keuze in het regeerakkoord om dit referendum af te 
schaffen verdient daarom geen schoonheidsprijs, maar is wel zeer begrijpelijk. Overigens 
waren bij het eerste referendum (over de Europese grondwet) het juist de voorstanders van 
dat document die zich aan leugens schuldig maakten: bij verwerping kregen we oorlog en 
zou het licht uit gaan. Blijkbaar passen referenda en waarheid niet goed bij elkaar. 

Afscheid
Ik schreef hierboven al dat de politieke periode ten einde loopt. Eind vorig jaar en begin dit 
jaar namen we afscheid van Paul Blokhuis als Apeldoorns wethouder. Bij dat afscheid bleek 
hoezeer hij door iedereen gewaardeerd werd. Paul, ook langs deze weg nogmaals bedankt 
voor het vele werk en het altijd plezierige contact dat we hadden. Ben Bloem volgde hem 



FractieNieuws Apeldoorn

ChristenUnie Apeldoorn
Oude Raadhuis, 
kamer RH 204
055-5801246
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn

Wethouder
Ben Bloem
06 2658 8955
b.bloem@apeldoorn.nl

Raadsleden
Roelof Veen, fractievoorzitter
055-5425774
r.veen@apeldoorn.nl
Erik Jan Aalbers
06 1459 8643
e.aalbers@apeldoorn.nl 
Jeannet Huizing
06 2464 0179
j.huizing@apeldoorn.nl
Hanna Riezebos
055-5410531
h.riezebos@apeldoorn.nl
Jarin van der Zande
06 5758 4045
j.vanderzande@apeldoorn.nl

Fractievertegenwoordigers
Pieter van Helden
06 8160 9411
p.vanhelden@apeldoorn.nl

Fractiemedewerker
Jan Werkman
06 3460 3641
christenunie@apeldoorn.nl

ChristenUnie Apeldoorn pagina 3

Inhoud

2 Einde van een politieke periode

4 Terugkijken 

6 Armoede in Apeldoorn

7 Gokken
 
8 Een politieke campagne

9 Familiedag op de zorgboerderij
 
10 Uit het bestuur

11 De vrijwillige brandweer

12 Ik heb je nodig. Echt. 

op als wethouder en nu ook als lijsttrekker. Na de ver-
kiezingen zit voor Pieter van Helden, Jeannet Huizing 
en mijzelf het politieke werk erop. Pieter is vanaf 2016 
fractievertegenwoordiger geweest. Dank voor je zake-
lijke en gedegen inbreng, niet enkel bij je eigen, maar 
ook bij andere onderwerpen.  Jeannet heeft vanaf 2006 
meegewerkt in de fractie, waarvan in totaal 6 jaar als 
raadslid. Dank voor je inbreng die vaak aanleiding gaf 
om het eigen standpunt opnieuw te doordenken. Zelf 
heb ik vanaf 1994 met erg veel plezier deel uitgemaakt 
van de gemeenteraad van Apeldoorn. Anderen mogen 
het nu overnemen. Het was me een vreugde om dit 
werk te doen en aan zo’n enthousiaste club leiding te 
geven. Het ga jullie allen goed onder Gods zegen.

Roelof Veen, fractievoorzitter



Terugkijken
met drie vertrekkende politici
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onderwerpen. Al met al genoeg redenen 
om verder te willen en kans te maken om 
raadslid te worden. Maar er speelde meer. 
Vanuit vrijwilligerswerk voor de Nederlands 
Gereformeerde kerk ben ik gevraagd om 
vanaf  1 januari 2017 voor de duur van een 
jaar twee dagen in de week te gaan werken 
voor het Steunpunt KerkenWerk(SKW) in 
Zwolle. Hier ontstond voor mij een dilemma. 
Het tijdbeslag dat het fractiewerk in beslag 
nam, naast de twee dagen werk en de op-
pasdag op onze kleinkinderen, maakte dat 
mijn week vol gepland stond. Afgelopen zo-
mer heb ik na een zorgvuldig proces duide-
lijk gekregen waar de prioriteit lag: het SKW 
genoot de voorkeur boven de CU. 
Jeannet: Voor de ontwikkeling van de frac-
tie van de ChristenUnie is de combinatie van 
jong en oud, ervarenheid en nieuwe ener-
gie belangrijk. Nog steeds ben ik blij dat ik 
na de vorige raadverkiezingen mijn plek als 
raadslid heb afgestaan aan Ben Bloem, die 
nu is doorgegroeid tot wethouder. Mijn stu-
diepauze bood ook ruimte om Jarin van der 
Zande te laten meedraaien, onze man in 
Amersfoort en Den Haag als voorzitter van 
PerspectieF. Toch was stoppen toen en ook 
nu het moeilijkste wat ik heb gedaan. 

Wat was de belangrijkste les die je ge-
leerd hebt over lokale politiek?
Roelof: Geen enkele fractie kan iets op ei-
gen kracht. Je hebt altijd anderen nodig. Dat 
betekent dat je moet investeren in de rela-
ties met je collega’s. Het betekent ook dat je 
soms afziet van een punt waarmee je jezelf 
zou kunnen profileren, omdat het kansloos 
is en je de relatie een keer vooropstelt. Zo 
kun je ook een punt steunen wat een ander 
op prijs stelt, terwijl je het zelf niet zo nodig 
vindt. En als punten voor jou wel belangrijk 

Wat was het mooiste om mee te maken in 
de lokale politiek?
Roelof: Het is mooi om te ervaren hoe je 
binnen een fractie met verschillende men-
sen samenwerkt aan je politieke doelen ten 
gunste van de burgers van Apeldoorn. Met 
alle onderlinge verschillen versterk je elkaar. 
Het is ook mooi om met andere fracties voor 
Apeldoorn te werken, ook al ben je het soms 
erg oneens. In de loop van de jaren heb ik 
ervaren dat dat, ondanks de verschillen, een 
band met elkaar geeft.
Pieter: Aangezien ik als beroepsmilitair op 31 
december 2014 verplicht met prepensioen 
moest, was ik aan het nadenken welke werk-
zaamheden ik kon oppakken. Ik wilde iets 
gaan doen waar ik voldoening van kreeg. Na 
een kennismaking  met het bestuur werd ik 
op plaats 9 van de CU lijst GR2014 geplaatst. 
Wegens een uitzending voor de Landmacht 
in 2014 kon ik pas actief worden vanaf janu-
ari 2015. Ik woonde op maandag de verga-
dering bij en werd opgenomen in deze club. 
Er was na korte tijd ruimte voor inbreng van 
mijn kant en je werd serieus genomen. Het 
mooiste aan mijn werkzaamheden voor de 
fractie was het saamhorigheidsgevoel, we 
doen er samen alles aan om ons geluid te 
laten horen en om concreet iets te beteke-
nen voor de inwoners van onze mooie stad. 
Dit heeft mij veel voldoening geschonken!

Wat was de moeilijkste beslissing die je 
hebt moeten maken?
Pieter: Mijn moeilijkste beslissing om te ma-
ken was het besluit om mij niet meer be-
schikbaar te stellen voor de kandidatenlijst 
GR 2018. Het werken in en met de fractie 
was uitdagend en leuk om te doen. Het werk 
tijdens de Politieke Markt Apeldoorn was 
boeiend en afwisselend qua aanbod van 

Komende gemeenteraadsverkiezingen nemen drie ervaren politici afscheid van de lokale 
politiek. Roelof Veen was 24 jaar actief als raadslid en fractievoorzitter. Jeannet Huizing was 
12 jaar actief, afwisseld als raadslid en fractievertegenwoordiger. Pieter van Helden was 
vanaf 2016 fractievertegenwoordiger. Hen werd een paar vragen gesteld over hun periode 
in de politiek. 



zijn, dan moet je die ruimte ook voor jezelf 
volop nemen. Die afweging is soms lastig, 
maar altijd ook boeiend.  Ik heb geleerd  dat 
die gunfactor zich uitbetaalt.

Voldeed het politieke werk aan de ver-
wachtingen die je ervan had?
Jeannet: Van tevoren had ik weinig ver-
wachtingen van lokale politiek, omdat ik veel 
meer interesse had in landelijke en interna-
tionale politiek. De plaatselijke politiek was 
dus onverwacht verslavend, uitdagend en 
leerzaam. Toch voelde het soms ook alsof 
we met z’n allen als raad proberen een ma-
moettanker van koers te doen veranderen. 
Dit kwam vooral naar voren in de aanloop 
van de raadsenquête ‘De grond wordt duur 
betaald’ en de val van het College. ‘De ge-
meente’ bestaat niet, daarachter gaan groe-
pen mensen met allemaal verschillende doe-
len schuil. 
Roelof: Jazeker. Ik had gerekend op debat-
ten op principiële punten.  Die zijn er volop 
geweest. Een aantal debatten over winkelo-
penstelling, gokbeleid, reclame in de open-
bare ruimte, maar ook over allerlei andere  
onderwerpen als minimabeleid en verkeers-
oplossingen of de Apeldoornse begroting. 
Uiteindelijk was het veel breder dan ik me 
had voorgesteld. 

Welk behaald resultaat in de afgelopen 
periode ben je het meest dankbaar voor?
Jeannet: Iets willen betekenen voor Apel-
doorn in de plaatselijke politiek betaalde zich 
ruim terug; ik was getuige van veel moois 
en kan daaruit niet slechts 1 hoogtepunt 
noemen. Ik ben dankbaar voor deze moge-
lijkheid om over de eigen grenzen heen te 
kijken en deel uit te maken van de lokale 
democratie. Ook voor de fantastische on-
dersteuning vanuit de griffie ben ik veel dank 
verschuldigd, evenals voor de begeleiding 
van, en gesprekken met Roelof Veen en de 
contacten met vele anderen, de collega’s in 
de politiek, de ambtenaren en inwoners, met 
wie ik te maken heb gehad.
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Van boven naar beneden: Roelof 
Veen, Jeannet Huizing en Pieter van 
Helden.



Armoede in Apeldoorn
Op bezoek bij de Kledingbank
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In de tijd voor de verkiezingen laten we door 
extra werkbezoeken aan de stad zien wat we 
belangrijk vinden in Apeldoorn. Onlangs wa-
ren Peter Kranenburg (nr. 6 op onze lijst) en 
Hanna Riezebos (nr. 2) bij de Kledingbank 
van Sant’Egidio aan de Oude Beekberger-
weg in Apeldoorn Zuid. Ronald Dashorst, di-
aken in de Mariakerk en organisator, gaf ons 
een rondleiding. Hij vertelde over een toe-
nemende vraag en gaf ons een kijkje in de 
geoliede vrijwilligersmachine die de Kleding-
bank is. De organisatie heeft ook goed na-
gedacht over de toegang, zodat de mensen 
die het nodig hebben goed geholpen worden 
en er tegelijk geen misbruik kan worden ge-
maakt. Dat laatste gebeurt in Apeldoorn ove-
rigens nauwelijks. Ronald vertelt ons deze 
zaterdag dat de vraag naar gratis kleding 
toeneemt. Bij extra oproepen voor kleding 
zoals in deze koude winter wordt er snel en 
gul gegeven. 

Hanna en Peter werden verrast door de gro-
te aandacht voor de menselijke waardigheid 
in de opzet en verstrekking van de kleding 
door Sant E’gidio. Dat zit ‘m in ‘details’, zoals 
een respectvolle bejegening, het verstrek-
ken van nieuw ondergoed (hiervoor is een 
kleine subsidie van de gemeente ontvangen) 
en een goed verlicht pashokje. Bij het laat-
ste onderzoek in opdracht van de gemeen-
teraad bleek dat een gebrek aan respect bij 
inwoners in armoede het meeste pijn doet. 

Het christelijk geloof is de drijfveer van de 
vrijwilligers; de vaste groep bestaat uit zo-
wel protestantse als katholieke gelovigen. In 
een zorgvuldig ingericht hoekje zien we een 
icoon hangen van de intocht van Jezus op 
de ezel, waarbij mensen hun kleding voor 
Hem op de grond werpen. De bijbel ligt er 
opengeslagen bij.

Voor ons is de toename van bezoekers een 
belangrijk signaal, dat we naderhand door 
hebben gegeven aan de ambtenaren die 
er zorg voor moeten dragen dat het bud-
get voor Armoedebestrijding goed besteed 
wordt. Want hoewel we weten dat er 3.200 
kinderen in armoede opgroeien in onze stad, 
bereiken we er nu ruim duizend. We hoorden 
inmiddels van Ronald dat er al een afspraak 
is gemaakt met deze ambtenaren. Op deze 
manier werkt onze fractie ook altijd achter de 
schermen voor een goede verbinding tussen 
de stad en het stadhuis. 

Hanna Riezebos en Peter Kranenburg
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Gokken
Géén uitbreiding
In de afgelopen maand kwam opnieuw het voorstel aan de orde om de mogelijkheid te ge-
ven voor één gokhal om 150 speelautomaten te plaatsen. Nu mogen er vijf hallen actief zijn, 
met elk maximaal 35 automaten. Vorig jaar kon de politieke discussie niet doorgaan omdat 
er zoveel insprekers waren, dat de fracties geen gelegenheid meer hadden om hun bijdrage 
te leveren. Dit keer was er meer tijd voor de bespreking uitgetrokken en waren er minder 
insprekers, omdat het niet de bedoeling was de vergadering van vorig jaar nog eens over 
te doen.
Discussie
Het voorstel was niet aangepast sinds vo-
rig jaar, hoewel daarom wel was gevraagd. 
Het belangrijkste bezwaar van de insprekers 
bleef de concurrentiepositie: als één onder-
neming de kans krijgt fors uit te breiden, dan 
komen de anderen relatief op achterstand. 
Dat zij geen schade lijden, omdat ze door 
kunnen gaan op dezelfde manier als nu, 
klopt formeel wel, maar is niet waar, omdat 
één ander bedrijf ineens ruim viermaal zo 
groot mag worden. Er waren ook reacties 
vanuit de verslavingszorg, maar die kregen 
minder aandacht. 

Standpunt ChristenUnie
In de PMA heb ik namens de fractie gesteld 
dat het voorstel als centrale vraag stelde hoe 
de behoefte aan extra gokmogelijkheden zou 
moeten worden gegeven. De centrale vraag 
zou moeten zijn of die extra mogelijkheid er 
wel zou moeten komen. Is die extra ruimte 
wel goed voor Apeldoorn? Een ander punt 
is het internetgokken. Punt is echter dat dat 
illegale gokken minder verslavend werkt dan 
automaten in speelhallen. De voorgestelde 
uitbreiding voor automatenhallen is dus to-
taal geen oplossing, maar juist een groter 
probleem. Verder werd in het voorstel ge-
constateerd dat het verslavingsprobleem in 
Apeldoorn beperkt is.  Niet aangegeven werd 
hoe zou kunnen worden gezorgd dat het ver-
slavingsprobleem bij extra gokmogelijkhe-
den niet verder zou groeien. Om één onder-
neming de ruimte te geven om te groeien en 
de andere (en nieuwe) ondernemingen die 
kans te onthouden, moet je heel zorgvuldig 
handelen. Anders spreekt een rechter uit dat 
je oneerlijke concurrentie veroorzaakt en dat 
mag niet. Gaan we alles weer terugdraaien 

wanneer die situatie zich voordoet (terug 
naar vijfmaal 35) of accepteren we dan een 
groei naar bijvoorbeeld vijfmaal 150 auto-
maten? Ook op deze vraag kwam geen ant-
woord. 

Besluit
Na de politieke behandeling in de PMA leek 
er een (krappe) meerderheid te zijn voor het 
voorstel van het College. In het College ble-
ken overigens al twee van de wethouders 
hiertegen te zijn. Het voorstel kwam in de 
Raad. Ook daar werd uitgebreid gespro-
ken, omdat voor een dergelijk ingrijpend en 
principieel voorstel alle ruimte moet worden 
genomen om voor- en tegenargumenten 
uit te wisselen. Zowel het argument van de 
concurrentie als dat van de verslaving werd 
weer gebruikt. Dat blijven ook de belangrijk-
ste punten. Overigens vond de burgemees-
ter (die het voorstel verdedigde) dat het punt 
van de verslaving te veel aandacht kreeg en 
pas in een later stadium zou moeten wor-
den besproken. Dat zou echter betekenen 
dat het besluit feitelijk al genomen is tot uit-
breiding, waardoor het gevaar bestaat dat 
het verslavingsprobleem onvoldoende wordt 
aangepakt (bijvoorbeeld door gebrek aan 
mogelijkheden), terwijl de uitbreiding wel 
doorgaat.  Uiteindelijk bleek bij de stemming 
dat 20 raadsleden tegen waren, waarmee 
het voorstel was verworpen. Voor ons een 
reden tot dankbaarheid. Voorlopig wordt het 
gokbeleid niet slechter dan het nu al is.

 Roelof Veen, fractievoorzitter



Een politieke campagne
Hoe werkt dat?
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een verhaal in de ‘Waarom’ vraag zit. Waar-
om doen we dit? Waarom wil onze partij in 
Apeldoorn opnieuw politieke verantwoorde-
lijkheid nemen? Onze intrinsieke motiviatie, 
de ‘Waarom’ vraag, werd heel snel duidelijk. 
Wij geloven dat we vanuit ons gezamenlijk 
christelijk geloof geroepen zijn om ons in te 
zetten voor de stad. Wij willen gaan voor een 
sociale en rechtvaardige stad, met de speer-
punten ‘veiligheid op straat’, ‘iedereen doet 
mee’, en ‘voor een waardevol leven’. Dat 
kenmerkt de ChristenUnie.
Met externe en interne data hebben we als 
fractie een redelijk beeld van hoe er in de 
verschillende delen van Apeldoorn gestemd 
wordt. Ook zijn er verschillen in de onder-
werpen die in de stad en de dorpen leven. 
Het helpt in de keuze om activiteiten wel of 
niet te doen, wanneer je weet welk verhaal 
je op welk moment en op welke plek wilt ver-
tellen. Niet alleen kan je als fractie de keuze 
maken om specifieke groepen te bezoeken, 
maar ook op de sociale media kan je gebruik 
maken van zogenaamde filters. Zo kan je 
een bericht bijvoorbeeld extra onder de aan-
dacht brengen bij jongeren, of mensen in de 
wijk Zuidbroek.
Toch blijft campagne mensenwerk, en pro-
beren we in een relatief korte termijn zo veel 
mogelijk mensen te vertellen van onze ide-
alen, ons verhaal. Daarin hebben we heel 
veel steun en hulp ontvangen van onze ach-
terban. Mensen die dat verhaal delen, door-
vertellen, of helpen in de praktische zaken. 
Inmiddels is er een groot team die ons als 
partij ondersteund, en daar zijn we heel erg 
dankbaar voor. Wat de uitslag op 21 maart 
ook wordt, dit gezamenlijke project uitvoeren 
is voor mij nu al een overwinning!

Jarin van der Zande, raadslid

Op het moment van schrijven zit de Chris-
tenUnie nog vol in de campagne voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Het 
is een hectische en spannende tijd, met als 
belangrijke hoofdvraag: hebben wij de Apel-
doornse kiezer opnieuw weten te overtuigen 
van het ChristenUnie verhaal? Die vraag 
blijft voorlopig nog even onbeantwoord -mis-
schien weet u het al wel wanneer u dit leest- 
maar eerst wil ik u eens meenemen door de 
afgelopen periode heen. Want hoe werkt dat 
nu, zo’n politieke campagne?

Een aantal maanden geleden kwamen de 
fractie en het bestuur van de ChristenUnie 
voor het eerst bij elkaar om te brainstormen 
over de tactische keuzes  voor de komende 
campagneperiode. We stonden voor een 
enorme uitdaging: in 2014 heeft onze frac-
tie, mede door de inzet van wethouder Paul 
Blokhuis, een zetelwinst behaald die ons 
direct de 3de grootste partij van Apeldoorn 
maakte. Met vijf zetels in de gemeenteraad 
hebben we een flinke stempel kunnen druk-
ken op het gemeentelijk beleid, en uiteraard 
willen we die verantwoordelijkheid ook voor 
de komende vier jaar weer graag dragen. 
Dat betekent overigens niet dat we per se 
opnieuw in de coalitie plaats willen nemen. 
Daarvoor zijn de uitslagen van 21 maart 
doorslaggevend. Maar, met deze doelstel-
ling hebben we onszelf als team wel een 
enorme uitdaging meegegeven. Niet alleen 
is Paul naar Den Haag gehaald, maar de 
zetelwinst van de vorige keer was ook nog 
eens te danken aan de lijstverbinding met de 
SGP, en die verbinding is wettelijk niet meer 
toegestaan. Deze keer moet het op geheel 
eigen kracht gebeuren.
Voor wie de TED-talks met Simon Sinek wel 
eens gezien heeft (heeft u dat niet, dan is het 
een grote aanrader), weet dat de kracht van 
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Op zaterdag 10 maart was onze Familiedag op de Wenumhoeve van de familie Wensink. 
Een ruim aantal gasten van alle leeftijden kwam rondkijken op de boerderij, en werd rond-
geleid door de hulpboeren en 
vrijwilligers. De Wenumhoeve is 
een zorgboerderij waar allerlei 
verschillende mensen werk en 
dagbesteding hebben. Afhanke-
lijk van hun hulpvraag worden 
zij, onder begeleiding, ingezet 
als hulpboeren. Tegelijk is de 
Wenumhoeve een echte boerde-
rij met koeien, kalveren, pony’s, 
geiten, kippen en konijnen. Voor 
de aanwezige kinderen was er 
alle ruimte om de dieren te aaien 
en mee te helpen met de verzor-
ging. Namens fractie en bestuur 
gaf wethouder Ben Bloem aan 
de familie Wensink een Miep-
van-der-Zee-Trofee, als waarde-
ring voor het vele en mooie werk 
wat zij met de Wenumhoeve voor 
hun naasten verrichten.

Erik Jan Aalbers, raadslid

Familiedag
Op de zorgboerderij
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Uit het bestuur
Campagne

Bestuur ChristenUnie 
Apeldoorn

voorzitter: Martin van Bruggen
martin@famvanbruggen.eu

06 4638 3649

secretaris: Thea Buurman, 
Nieuwe Voorweg 5, 

7364 AD Lieren, 
bestuur@apeldoorn.christenunie.nl

055-5062860

lid: Mark Wallet

Op het moment van schrijven zitten we mid-
den in de 40-dagen tijd. Een tijd van bezin-
ning. Maar, met de verkiezingen op 21 maart 
in het vooruitzicht, voor ons juist ook een erg 
activistische tijd. Ook deze editie van het 
fractienieuws staat bol van de verkiezings-
koorts. Daar hoef ik dus ook niet veel extra 
woorden aan te besteden. Als bestuur zijn 
we vooral erg blij en dankbaar voor die men-
sen die zich de afgelopen tijd met hart en ziel 
en alle energie ingezet hebben om de Chris-
tenUnie net even wat zichtbaarder te maken 
dan anders. Dat geldt voor onze kandidaten, 
maar ook voor mensen daaromheen. 
We zijn ook dankbaar voor die mensen die 
zich de afgelopen jaren voor de Christen-
Unie hebben ingezet, en die nu het stokje 
overgeven aan een nieuwe generatie lokale 
politici. Dan heb ik het natuurlijk over Pie-
ter van Helden, Jeannet Huizing en Roelof 
Veen. Na een periode fractievertegenwoor-
diger te zijn geweest, kiest Pieter voor een 
rol in de landelijke organisatie van een van 
de kerkgenootschappen die Nederland rijk 
is. Jeannet heeft, na een periode van – grof-
weg – 12 jaar in verschillende rollen binnen 
de fractie, aangegeven ruimte te willen ge-
ven voor nieuw talent en zich te richten op 
haar werk als specialist ouderengenees-
kunde.  De laatste in dit rijtje heeft het het 
langste volgehouden: bijna 24 jaar, oftewel 
6 raadsperiodes. Wie de kans krijgt om hem 
te horen spreken over het raadswerk, die 
merkt vrij snel dat Roelof zich erg thuis voelt 
in de lokale politiek. Toch heeft ook hij be-
sloten ruimte te geven aan nieuwe mensen. 
En ik ben er afgelopen tijd getuige van ge-
weest hoe hij dat gedaan heeft: steeds een 
beetje meer naar de achtergrond treden, en 
daarbij zijn ervaring blijven delen.  Wij zijn 
erg dankbaar voor zijn inzet. Dankbaar naar 
Roelof, en dankbaar naar God. Vanaf deze 
plek willen we Pieter, Jeannet en Roelof dan 
ook graag alle goeds en zegen toewensen in 
de tijd die voor hen ligt. Een echt afscheid zal 
volgen op een komende ledenvergadering.

Een ander die we dankbaar zijn voor zijn in-
zet, is Paul Blokhuis. Dat hebben we vorm-
gegeven op de nieuwjaarsreceptie met een 
toespraak en een afscheidscadeau. 
De afgelopen periode heeft voor ons als 
bestuur ook weer nieuwe contacten opge-
leverd. Dat is belangrijk, want daar zijn ook 
mensen bij die interesse hebben om met 
ons als bestuur mee te doen. De komende 
tijd hopen we daar stappen in te kunnen zet-
ten en het bestuur weer op volle sterkte te 
krijgen. Dat verdient onze fractie, dat ver-
dienen we ook als vereniging. De afgelopen 
jaren zijn we langzaam gegroeid naar iets 
meer dan 300 leden! We hopen dan ook dat 
we de komende jaren het contact tussen le-
den, fractie en bestuur kunnen bevorderen.
 
Gezegende Paasdagen en wellicht tot ziens 
op een van onze volgende bijeenkomsten!

Hartelijke groet,

Martin van Bruggen, voorzitter
Bestuur ChristenUnie Apeldoorn



De vrijwillige brandweer
Waarom is het zo belangrijk?
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Mantelzorgers, verschillende zorgorganisa-
ties, schuldhulpmaatjes, het zijn stuk voor 
stuk enorm waardevolle mensen. De vrijwil-
lige brandweer past wat ons betreft ook in dit 
rijtje. Mannen en vrouwen die zich naast hun 
baan of bezigheden willen inzetten voor de 
veiligheid van anderen. Maar voor wie denkt 
dat de overheid de rode loper uitlegt voor 

deze helden, komt bedrogen uit. Bezuinigin-
gen en beleidswijziging maken het werk voor 
de brandweer steeds onaantrekkelijker. Met 
als gevolg: minder vrijwilligers.
Met de reorganisatie van de Veiligheidsre-
gio’s in Nederland -er zijn er in totaal tien- 
kwamen ook veel nieuwe regels en expe-
rimenten om het werk zo (kosten)efficiënt 
mogelijk uit te voeren. Om maar een voor-
beeld te noemen, in het land wordt bijvoor-
beeld geëxperimenteerd met een bezetting 
van vier man op een Brandweer autotank-
spuit, in plaats van de gewoonlijke zes man 
bezetting. Veel brandweervrijwilligers heke-

len deze experimenten, omdat ze niet bijdra-
gen aan hun eigen veiligheid. Veel vrijwilli-
gers stoppen om die reden, en de aanwas 
van nieuwe mensen stokt ook. In Apeldoorn 
hebben we gelukkig nog een goede bezet-
ting van mensen, maar in andere dorpen en 
steden in onze Veiligheidsregio Noord- en 
Oost Gelderland (VNOG) is er een tekort. Wij 

hebben er altijd voor gepleit dat Apeldoorn, 
als grootste gemeente in de VNOG, ook 
verantwoordelijkheid draagt voor de deze 
bezetting. Niet alleen uit solidariteit, maar 
ook omdat we deze korpsen heel hard nodig 
gaan hebben op het moment dat wij te ma-
ken krijgen met een heidebrand, of een groot 
incident in de stad. Voor ons is het daarom 
helder: de brandweervrijwilligers moeten we 
zo goed als mogelijk ondersteunen, omdat 
hun veiligheid uiteindelijk ook onze veiligheid 
is.

Jarin van der Zande, raadslid

Door de afgelopen jaren heen heeft onze fractie in de gemeenteraad veel waardering gehad 
voor mensen in de samenleving die een stapje harder willen lopen voor hun naaste. In Apel-
doorn zijn dat er overigens enorm veel, en daar mogen we heel dankbaar voor zijn. 
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Ik heb je nodig.
Echt.
Het klinkt zo eenvoudig misschien, maar het 
is zo waar. Nog een paar weken en we mo-
gen weer naar de stembus. En wij - alle 28 
mensen op de kieslijst van de ChristenUnie 
Apeldoorn - kunnen niet zonder jouw stem. 
En die van je buurman en buurvrouw, je col-
lega, en de mensen in jouw kerk of straat.

Want met 28 plus een beetje komen we er 
niet. Om je een beeld te geven: de vorige 
verkiezingen hadden we 8069 stemmen no-
dig om die o zo belangrijke 5 zetels te beha-
len. Ofwel: iedere stem telt. Echt. En daarom 
wil ik je vragen je Apeldoornse familie, vrien-
den en kennissen te benaderen. Vraag ze 
te gaan stemmen. En durf ze te vragen op 
de ChristenUnie te stemmen. Dat kan heel 
simpel. Gewoon door onze berichten op so-
cial media met je vrienden te delen, zelf een 
privébericht of appje te sturen, of door onze 
mailing te forwarden. Doen hoor. Want we 
hebben je nodig. Echt.

Het gaat namelijk echt ergens over. De ko-
mende vier jaar gaat de gemeente weer ver-
der met het ontwikkelen van de openbare 
ruimte en het bouwen van broodnodige wo-
ningen, met invulling geven aan lokale be-
lastingen, met zorg, met werkgelegenheid 
en met veiligheid op straat. En de Christen-
Unie heeft hier ook echt goede en hoopvolle 
plannen voor. Zo willen we doorgaan met het 
versterken van relaties en voorkomen van 
(v)echtscheidingen, omdat onze kinderen 
daar zo enorm onder lijden. Met preventie-
programma’s voor de zorg, met daarin ook 
aandacht voor ouderen en dementerenden. 
Met uitstapprogramma’s voor prostituees en 
slachtoffers van mensenhandel. Met meer 
veiligheid op straat en in huis, bijvoorbeeld 
door te investeren in de brandweer. Met het 
voorkomen van verslavingen en hulp aan 
dak- en thuislozen. En met ambitieuze plan-
nen om van Apeldoorn een duurzame stad 
te maken.

Allemaal thema’s waarin wij ook de afgelo-
pen jaren successen mochten behalen. En 
daar hadden we die 5 zetels hard voor no-
dig. We willen dan ook iedereen bedanken 
voor het vertrouwen de afgelopen 4 jaar, en 
van harte vragen dit vertrouwen opnieuw te 
geven. Omdat we oprecht geloven dat een 
stem op de ChristenUnie een zegen voor 
onze stad is. Kortom: wees Apeldoorn tot ze-
gen, stem ChristenUnie, en vraag je omge-
ving dat ook te doen. 

Dank je wel.

Ben Bloem

PS: Hoe zat dat ook alweer met die mooie 
plannen voor onze stad? Kijk dan even op 
onze website apeldoorn.christenunie.nl/
stemcu of ga naar echtapeldoorn.nl  


