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Snelle
fietsroute
opnieuw
bekeken

Op termijn is 800 de limiet

Getal 2000
bij azc was
‘oliedom’

Het tracé voor een snelle
ﬁetsroute tussen Apeldoorn
en Epe is nog onbekend. De
Apeldoornse gemeenteraad
vindt dat het traject voor zoveel onrust zorgt in de samenleving, dat er eerst uitgebreide politieke behandeling
moet komen.
Gep Leeflang
Apeldoorn

Tijdens een hoorzitting over de
voorjaarsnota gisteravond uitten
de Apeldoornse wijkraden Kerschoten en De Naald en de
dorpsraad WWNA opnieuw
hun ongenoegen. B en W hebben gekozen voor een route over
het voormalige spoorbaantracé.
Ook vanuit bewoners van Apeldoorn-Noord kwamen er opnieuw protesten tegen de keuze
voor dat traject. Het geld zou veel
beter gestoken kunnen worden
in een alternatieve route langs
het Apeldoorns Kanaal, zo pleitten ze.
Voor de Apeldoornse gemeenteraad is inmiddels niet meer
duidelijk wie de wijsheid in
pacht heeft. Klopt het rapport
dat de wijkraden deze week presenteren in het kader van ‘burgerparticipatie’?
Of klopt het gemeentelijke
rapport, waar gisteren in de
krant de Apeldoornse afdeling
van de Fietsersbond zich achter
schaarde?
D66-fractievoorzitter Paula
Donswijk, die de hoorzitting
leidde, had goed nieuws voor de
insprekers. ,,Het presidium
(agendacommissie van de raad,
red.) heeft zojuist besloten om
het onderwerp te agenderen tijdens de politieke markt en er opnieuw naar te kijken.’’
,,Er is een strijd gaande die in
de krant wordt uitgevochten.
Daarom wil ik nu van het college
van burgemeester en wethouders eerst een goed beeld krijgen
van de verschillende tracés en
alle problemen.’’

Dat er in de toekomst misschien wel tweeduizend asielzoekers worden gehuisvest in
het nieuwe azc op het terrein
van GGNet in Apeldoorn is volstrekt ondenkbaar. Een uitspraak die het COA daarover
deed in de Stentor was ‘oliedom’.

draagvlak daarvoor afneemt.
Erica Schmahl (VVD) viel hem
daarin bij: boosheid en wantrouwen winnen het nu. Die zijn zo
groot dat omwonenden van het
nieuwe azc daar zelfs geen opvang
voor vierhonderd mensen meer
willen. Daar moet dus aan worden gewerkt.

Gep Leeflang

Fouten

Apeldoorn

Berends gaf toe enkele fouten te
hebben gemaakt. Bijvoorbeeld
door niet genoeg duidelijkheid te
hebben verschaft over het aantal
van 660 dat in de overeenkomst

Dat waren de belangrijkste noten
die gisteravond werden gekraakt
tijdens het spoeddebat dat Lokaal
Apeldoorn had aangespannen.
Met het debat nam de oppositiepartij burgemeester John Berends onder vuur, omdat die in
zijn communicatie structureel tekort zou schieten. Berends wilde
weten of hij volgens Lokaal Apeldoorn-raadslid Wim Willems
‘willens en wetens’ zou hebben
gegoocheld met cijfers. Met andere woorden: trekt Willems zijn
integriteit in twijfel?

Zwarte piet

Ploeteren in het zand
■ Bijna

300 scholieren van het vwo
stonden gistermiddag te ploeteren in
Het Nationale Park
De Hoge Veluwe.
Tijdens de Highland Games sjouwden ze met boomstammen, gooiden
ze zwerfkeien en
probeerden ze een

tractor vooruit te
trekken. Voor de
zevende keer organiseerde Het Nationale Park samen
met het Isendoorn
College uit Warnsveld de games, die
oorspronkelijk uit
Schotland komen.
Dankzij de Schotse
oorsprong doen al-

leen scholieren
mee die tweetalig
onderwijs volgen.
Op de foto racen
leerlingen van de
Jacobus Fruytierschool (voorgrond)
tegen de KSG.
VIDEO op onze
site
destentor.nl

■

FOTO KEVIN HAGENS

Bij dat ‘willens en wetens’ legde
Willems de zwarte piet bij het
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), die in zijn ogen
doelbewust heeft aangestuurd op
het realiseren van een azc voor
minimaal zeshonderd asielzoekers. Na een fel debat benadrukte
hij met betrekking tot het azcdossier niet aan Berends’ integriteit te twijfelen.
Ook is Lokaal Apeldoorn er niet
op uit om de opvang van vluchtelingen in Apeldoorn te ondermijnen, benadrukte hij.
Die moeten echter wel een
warm bad in Apeldoorn kunnen
verwachten, legde hij uit, en er
gebeurt steeds meer waardoor het

Berends gaf toe
enkele fouten te
hebben gemaakt in
de communicatie
met het COA kwam te staan. Dat
is meer dan de zeshonderd die de
raad als maximum had gesteld,
maar puur bedoeld omdat meer
bedden nodig kunnen zijn om in
totaal zeshonderd mensen op te
kunnen vangen. Soms slapen op
een kamer met acht bedden maar
vijf mensen.
Toen het COA tegen de Stentor
het aantal van tweeduizend op
termijn mogelijk zei te achten,
had Berends fermer moeten optreden, erkende hij. Hier had hij
‘ram’, erbovenop moeten zitten,
en ultieme duidelijkheid moeten
verschaffen.
De gemeenteraad sloot het debat af met een collectief statement: aan Berends’ integriteit
wordt niet getwijfeld.
Na een begin met 400 plekken
mag het azc groeien tot 600 met na overleg - later 800 als absolute
bovengrens.

Ondernemers pleiten voor aanleg Apeldoornse raad blijft
kritisch na zevende plek
van groot terras op Marktplein
vervolg van eerste regiopagina
De gemeente moet nu meteen
doorpakken, vindt de Stichting
Centrummanagement Apeldoorn. Naast een luifel aan het
stadhuis, moet er ook een
groot terras op het Marktplein
komen.
Gep Leeflang
Apeldoorn

Hans Wesselink, voorzitter van
Centrummanagement
(SCA),
deed dat pleidooi gisteren tijdens
een hoorzitting over de voorjaarsnota, waarin burgemeester en

wethouders hun plannen voor de
komende jaren aankondigen.
De ondernemers zijn blij met de
aangekondigde koers, aldus Wesselink, aangezien de gemeente in
de binnenstad wil investeren.
Apeldoorn moet bruisen, is het
doel.
Wesselink: ,,Een groot terras bij
de nieuwe entree helpt daarbij.
Dat kan worden geëxploiteerd
door een Apeldoornse ondernemer.’’
Hans Wegman (CDA) wilde
graag meer details horen. Hij heeft
weleens vanuit de detailhandel te
horen gekregen dat bezoekers van
de binnenstad moeten worden

verleid daar langer te blijven. ,,Hoe
dan?’’ Dat kan met heel concrete
dingen, antwoordde Wesselink.
,,Het begint al bij het parkeren van
fietsen. Daar start je gezellige dagje
uit. Maar waarom vinden we daar
dan geen voorzieningen als toiletten en babyverschoonruimtes?
Waarom vinden we daar geen
gastvrouwen?’’
Ook wil hij meer speelplekken
voor kinderen. Wat let de ondernemers om zelf met zulke dingen
aan de slag te gaan, vroeg Roelof
Veen (ChristenUnie). ,,Niets. Maar
alleen redden we het niet. De binnenstadondernemers nemen hun
rol. De gemeente moet helpen.’’

APELDOORN Apeldoorn mag
dan zevende staan op de lijst
van grote gemeenten met de gelukkigste inwoners, waakzaamheid is wel degelijk geboden vinden meerdere gemeenteraadsleden. Ze reageerden gisteravond op het bekend worden
van de nieuwe Atlas voor gemeenten, waarin die ranglijst
staat.

,,We zien wel degelijk dat mensen
in de knel komen’’, zei Hanna Riezebos (ChristenUnie). ,,Twaalf
procent van onze inwoners maakt
gebruik van het armoedebeleid’’,
reageerde Henk van den Berge

(SGP). ,,Er zijn problemen in de
zorg, er wordt een groter beroep
gedaan op mantelzorgers en een
substantieel deel van de mensen
heeft een probleem met de zelfredzaamheid.’’
Ties Stam (PvdA) relativeert
dergelijke klassementen, waar gemiddelden een belangrijke rol
spelen. Hij ziet dat er tweedelingen zijn qua afkomst, tussen arm
en rijk en tussen oud en jong.
Hans Wegman (CDA) vindt dat de
gemeente alert moet blijven. ,,We
moeten als gemeente aandacht
houden voor dit soort problemen.
Anders vervreemden wij van de
samenleving.’’

