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Partijding
Elburg
wil low-budget winkel

Uitgave van de
kiesvereniging SGP Elburg

Doornspijk, Oostendorp, Elburg, ’t Harde, Hoge Enk

Onderzoek:

Het winkelgebied in de Elburger Vesting staat onder druk.
Leegstaande winkels staren ons met hologige etalages
na. De gemeente en ondernemers vragen zich af of het
winkelend publiek een ander winkelaanbod wenst. Onderzoeksbureau Totta heeft onderzocht in welke winkels de
Elburger bevolking boodschappen zou willen doen.
Uit het rapport, dat in z’n geheel op de website van gemeente
Elburg te lezen is, blijkt dat maar liefst 81% van de dagelijkse
boodschappen in de eigen gemeente wordt gekocht. Voor
kleding, apparatuur, meubels of bijvoorbeeld schoenen, wijkt
men al snel uit naar Nunspeet of winkelt online. Met name
de Vesting heeft last van deze verschuiving. Het winkelend
publiek dat wél naar de Vesting komt, geeft aan dat de mooie
uitstraling van de monumentale binnenstad heel belangrijk is.
Ook al boeren de winkeliers in de Vesting, in het algemeen,
slecht, vergeten zijn ze niet. Onderzoeksbureau Totta noteert
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een opvallend verschijnsel: 12% van de inwoners uit Elburg
winkelt in de Vesting om de eigen ondernemers te steunen!
Hoewel gratis parkeren op korte loopafstand van de Vesting
en de prachtige monumentale vesting aantrekkelijk zijn, de inwoners van gemeente Elburg lijken een andere samenstelling
van het winkelaanbod voor hun boodschappen nodig te hebben. Uit het onderzoek van Totta blijkt, dat veel winkelende
inwoners een low-budget winkel missen. Er zou zich volgens
veel respondenten een Action of Xenos in Elburg moeten
vestigen. Tevens bleek tijdens de presentatie door Totta dat
de combinatie van (grote) supermarkten of discounters, zoals
Lidl of Aldi, met speciaalzaken, zoals een groenteboer, slagerij, bloemist en schoenenzaak succesvol is. De aanzuigende
werking van een supermarkt versterkt de speciaalzaken en vice
versa.
Er ligt een uitdagend project voor de gemeenteraad en winkeliers in de Vesting. Zonder verlies van eigenheid, cultuur en
uitstraling dient Elburg zowel in aantal winkels voor dagelijkse
benodigdheden als in verscheidenheid van winkels te groeien.
De SGP denkt graag met u mee!
Arjan Klein

PARTIJDING IN NIEUW JASJE
Er bestaan van die momenten, dat je wel
weer eens wat nieuws wilt. Het oude is
‘op’. Zo met de wisseling van zomer naar
herfst, hebben we dat met onze kleding.
We hopen er dan letterlijk en figuurlijk ‘weer even tegen aan te kunnen’.
Aangekleed in een nieuwe jas voel je je
ook weer even ‘lekkerder in je vel’: je
gaat met nieuw elan verder. Kinderlijk blij

soms. Welnu, het bestuur hoopt dat met
de nieuwe outfit van de Partijding beide
wordt gerealiseerd! Nieuw elan, meer
betrokkenheid, meer de kiezer aan het
woord en dat allemaal in een nieuw jasje!
Met dezelfde kern, maar wel met een
frisse blik op de toekomst en de werkelijkheid van alledag. Dat vraagt ook om
uw medewerking. Wellicht dat u of jij er
de volgende keer in staat! Omdat u of jij
betrokken bént! Fijn, zo’n nieuwe jas.

achtergrond

overdenking

VAN KIESVERENIGING
NAAR AFDELING…
WAAROM DAT?

Jezus’
zelfgetuigenis

Meer politieke activiteiten en vergroting van de
betrokkenheid van de achterban. Dat is waar we
ons veel meer voor kunnen inzetten als we van
kiesvereniging naar afdeling gaan. Ons bestuur
kreeg onlangs mandaat van de leden om dat vorm
te geven.
Bij een kiesvereniging draait het meeste werk om de
financiële administratie en ledenadministratie. Deze
taken worden met ingang van 2016 grotendeels
overgenomen door het partijbureau. Door deze wijziging voldoet de SGP ook aan de Wet financiering
politieke partijen.
De afdeling valt straks onder de statuten van de
landelijke partij, maar dat brengt voor ons geen veranderingen met zich mee: wij conformeerden onze
statuten altijd al aan de landelijke statuten.
Door het overhevelen van taken naar het partijbureau
komt er voor het bestuur wel meer tijd vrij. Wij willen
deze tijd besteden om de politieke vitaliteit en betrokkenheid van onze achterban te vergroten. Onze
fractie waardeert het namelijk enorm als wij actief
en betrokken kunnen zijn met de concrete belangen
van onze Staatkundig Gereformeerde Politiek. Wij
zijn er van overtuigd dat wij straks onze betrokkenheid kunnen vergroten door actief te ondersteunen
in het opzetten van meerdere SGP-activiteiten. Ook
daarmee willen we helpen uitdragen dat het Woord
van God hét fundament is voor het politieke en maatschappelijke leven binnen onze gemeente.
Het bestuur wil de komende maanden veel zaken
regelen om de huidige kiesvereniging te beëindigen
en als afdeling te starten. Op D.V. 18 februari 2016 is
er een oprichtingsbijeenkomst, waar u nu al van harte
voor bent uitgenodigd.

Meer informatie hierover vindt u de
komend tijd op: www.elburg.sgp.nl
Bart van Putten

vanuit de voorzitter

Ik ben het Licht der wereld. (Johannes 8 : 12a)
De Heere Jezus openbaart Zich met de woorden: ‘Ik bén…’.
Dat zijn rijke evangeliewoorden. Christus geeft met deze
uitspraken een getuigenis van Zichzelf. Hij eist alle aandacht
voor Zichzelf op en daarom hebben deze uitspraken een
diepe betekenis. Ze herinneren ons aan de grote Godsopenbaring aan Mozes in de woestijn, toen de HEERE Zich
openbaarde in de brandende braambos met die rijke naam:
Ik zal zijn, Die Ik zijn zal!
Zo heeft de HEERE Zich in het Oude Testament telkens
geopenbaard. Maar hoeveel te rijker en heerlijker openbaarde Hij Zich in het Nieuwe Testament. Hij openbaart Zich als
Jawhe, de Ik ben die Ik ben. Christus is waarlijk God uit God
en Licht uit Licht. Hij is gekomen naar deze donkere aarde
en zegt: Ik ben het Licht der wereld!
Dat Licht is zeer noodzakelijk in deze duistere wereld. Daarom getuigt de Heere Jezus: Het Licht, dat u zo nodig hebt,
dat ben Ík!
Wat wil dát nu zeggen? Dan moet u eens denken aan de betekenis van de kandelaren op het Loofhuttenfeest. Het licht
herinnerde aan de vuurkolom in de woestijn.
Het sprak van het komen van de HEERE tot Zijn volk en van
Zijn aanwezigheid bij Zijn volk. Het leidde en beschermde het volk. Het sprak van Zijn gunst en trouw voor het
volk. En tegen die achtergrond verkondigt Jezus de blijde
boodschap, die al de volken wezen zal: Ik ben het Licht der
wereld.
Bij Hem kunt u terecht kunt met al uw duisternissen. Bij
Christus, het Licht der wereld! Hoor toch Zijn stem: Ik ben
het Licht der wereld!
Ds. J. de Bruin, CGK Elburg

Waarom
zo’n Partijding?
Aan het eind van de vorige eeuw kwamen enkele mannen
en, misschien nog wel meer, jonge studerende meisje
bijeen. Dat gebeurde toen onder de bezielende leiding
van de heer E. Klein. Ze dachten na over vragen als: ‘Hoe
geven wij de SGP-boodschap door aan onze achterban?’
Daar moet ik aan denken als me de vraag naar het waarom van een Partijding wordt gesteld.
Er leefden meer vragen. Hoe betrekken wij onze SGP-jeugd
bij deze boodschap? Wat gebeurt er zoal in de politiek?
Welke mannen vertegenwoordigen ons? Welke standpunten
verwoorden zij? Hoe opereert een SGP-wethouder? Welke
onderwerpen staan in de belangstelling?
In die tijd werd Partijding geboren. Er waren onderwerpen te
over. Wat nu normaal is, werd toen bediscussieerd. Wat mij
toen opviel, was de enorme betrokkenheid. Ieder kende zijn
taak. Interviews werden gehouden, het bedrijfsleven werd
benaderd voor sponsoring. Ook het middenkader deed mee.
Predikanten schreven hun meditaties.
We hadden een zeer groot bereik. Er groeide een enorme
politieke bewustheid. Mede door Partijding zijn jongeren nu

ingestroomd of staan klaar om de plaatsen in te nemen van
anderen. Jongeren gingen hun eigen avond organiseren.
Wat eerder een gesloten maatschappij was, is nu veel meer
een open maatschappij geworden. We legden als een van de
eerste partijen werkbezoeken af en dat niet alleen in verkiezingstijd.
Nu, zo’n kleine 20 jaar verder, blijkt de maatschappij veranderd. Er is geen stilstand. Het is noodzakelijk dat ook Partijding mee verandert, met de maatschappij meegroeit, zonder
dat principes overboord worden gezet. Het zou een mooie
taak van Partijding zijn om de brugfunctie tussen politiek,
samenleving, burgers, te vervullen. De afstand te verkleinen.
Vanuit een positieve grondhouding veel zaken bespreekbaar
te maken.
Wij hebben een grote afdeling. Laten wij gezamenlijk de
handschoen opnemen om te zorgen dat ons blad Partijding
blijft bestaan. Het is mijn wens dat Partijding samenbindend
werkt. Wij moeten er wel goed van doordrongen zijn, dat
zonder de hulp van de Heere er niets te verwachten valt.
Gerrit Wijnne, SGP-voorzitter Elburg

Advertenties

vanuit de fractie

Niet meer ‘zorgen voor’,
maar ‘zorgen dat’…

Bij Van Reeuwijk Zonwering heeft u keuze uit vele
verschillende zonweringsystemen.
Compleet assortiment zonwering
voor binnen en buiten:
• knikarmschermen
• markiezen
• screens / zip
• lamellen
• rolluiken
• garagedeuren
• speciale serrezonwering

"Ga voor kwaliteit en zekerheid!
De scherpe prijs geven wij cadeau!"
Broeklandstraat 2 • 8082 AE Elburg • T (0525) 63 29 66 • T (0525) 66 16 94

maat:
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Westerlengte 7
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• (sier)hekwerken

U heeft het vast al gemerkt dat in zorg- en welzijnsland
diverse verantwoordelijkheden zijn overgedragen aan de
gemeenten. Dit, omdat men meent dat de kwaliteit, vooral door betere afstemming, zal toenemen. We moeten
niet meer in de eerste plaats zorgen voor, maar zorgen
dat er iets gebeurt.

Uw totaalbeveiliger

• automatische toegang
• toegangscontrole
• inbraakbeveiliging
• camerabeveiliging
• brandmeldinstallaties

Zuiderzeestraatweg West 24 Doornspijk
T. (0525) 68 53 20 E. info@klompenburg.eu
I. www.klompenburg.eu
d

al 15 jaar een begrip

Voor al uw
bestratingswerkzaamheden
zoals:
erfverharding,
sierbestrating etc.

En de praktijk? De een heeft een positieve ervaring, voelt
dat het elkaar helpen en bijstaan een belangrijk en Bijbels
gegeven is. De ander weet dit ook, maar voelt zich toch in de
kou staan, omdat eenzaamheid en/of het zich niet gehoord
voelen en weten, parten speelt. Uw SGP-fractie is er graag
van op de hoogte! Er is niet alleen gebrokenheid en zorg in
deze wereld, maar we mogen er ook op wijzen, dat alles in
Gods voorzienigheid ligt: “De HEERE zal het voorzien!”
Er zijn drie wetten, die in deze veranderingen een grote rol
spelen.
Participatiewet
Mensen met een arbeidshandicap en mensen die een
beschermde werkplek nodig hebben, komen nu naar de
gemeente. De SGP staat achter het advies uit het rapport,
waarin wordt opgeroepen om mensen met een handicap
zoveel mogelijk in een zo regulier mogelijke werkomgeving
hun werk te laten doen. De SGP houdt de meest kwetsbare
burgers goed in het vizier!

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Bij de nieuwe WMO heeft u geen recht op zorg, maar is er
sprake van compensatie. Wanneer u zich meldt om ondersteuning, onderzoekt de gemeente uw persoonlijke situatie.
Onder voorwaarden wordt een persoonsgebonden budget
(PGB) verstrekt. U kunt dan zelf ondersteuning kiezen en
inhuren. De SGP is heel benieuwd of u zich, bij een mogelijke
aanvraag of herindicering, voldoende gewaardeerd en geholpen weet door de gemeente.
Jeugdwet
De nieuwe Jeugdwet legt de verantwoordelijkheid voor het
gezond en veilig opgroeien van jeugdigen allereerst bij de
ouder(s) en de jeugdige zelf. De SGP vindt dat jeugdhulp
snel en effectief geboden moet worden. Vooral het Centrum
voor Jeugd en Gezin vervult hierin een cruciale rol.
De inning van alle ouderbijdragen is op dit moment opgeschort. Heeft u vragen over deze ouderbijdrage, of het al dan
niet verkrijgen van jeugdhulp en de communicatie hierover,
laat dat onze fractie gerust weten.
Jan Beens

SGP-jongeren

vanuit de wethouder

HÉ,
SGP-JONGEREN, TOM,
WAKKER
DE KARWORDEN!
TREKKER
Zowel in Elburg als in Oldebroek weer interessante en gezellige avonden
met SGP-jongeren! En ook met elkaar andere activiteiten organiseren.
Wij willen graag het voortouw nemen, maar hebben daarbij de hulp van
anderen nodig. Dit is een oproep om mee te doen!
Van 2010 tot 2012 waren de SGP-jongeren erg actief in de gemeente Elburg.
Er werden regelmatig mooie avonden gehouden voor leden. De plaatselijke
SGP-fractie werd ondersteund en er werden mooie debatavonden georganiseerd met veel verschillende boeiende sprekers voor leden en niet-leden!
In 2012 is voorzitter Harm-Jan Polinder vertrokken. Nooit werd er daarna een
nieuwe voorzitter gekozen. De situatie heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat
de SGP-jongeren Elburg een slapende beweging is geworden.
Nu, drie jaar later, zitten er in Oldebroek en Elburg 70 SGPJ´ers! Daar willen
we weer wat voor gaan doen! We willen in de SGPJ weer leven gaan blazen,
maar we willen naast Elburg er nu ook Oldebroek erbij pakken. Voor een
grotere regio!
Onlangs stuurden we een mail naar alle SGPJ’ers met de vraag of ze mee
willen denken in het heroprichten. We verwachten nog steeds reacties!
We hebben inmiddels rond de tafel gezeten om te praten hoe we een en ander vorm willen geven. Na een paar keer bij elkaar komen en brainstormen is
er al een aantal dingen op papier gezet over wat we willen bereiken als politieke jongerenorganisatie. Om alle ideeën te kunnen realiseren, hebben we veel
jongeren nodig die actief willen worden! Pas dan kunnen er leuke avonden en
andere activiteiten worden georganiseerd.
Ben jij een SGP-jongere in hart en nieren of wil je dat worden en wil je meehelpen bij het opzetten van deze organisatie? Stuur dan een mail naar t.nooijer@
gmail.com. Elke hulp is welkom, hoe klein ook! Elk uurtje, dat je kunt, is meegenomen!

De SGPJ-leden:
Erik-Jan Vinke
Marieke Boeve
Robert Braskamp
Tom de Nooijer

Tom de Nooijer (15) staat in de startblokken om van de SGPJ in Elburg
en Oldebroek een geweldig actieve
‘club’ te maken. De mensen uit de
dorpen moeten weten dat we er zijn
en er staan, zo vindt de VWO-er.
“Jammer dat er op dit moment niets
gebeurt”, zo geeft hij aan. „En dat is niet
nodig, want we hebben zeker 70 jongeren die met ons mee kunnen doen.”
Tom staat ronduit achter de SGPJ-doelen. „Ik heb wat met de idealen, zoals:
uitgaan van de Bijbel, niet leven bij de
waan van de dag, werken voor je geld,
maar dan vanuit het christelijk beginsel
en zorg voor het milieu, maar dan vanuit
zorg voor de schepping. Het lijkt me
mooi om over onderwerpen als ‘jeugdwerkeloosheid’, en ‘drugsbeleid’ eens
flink in debat te gaan met de Jong-Democraten bijvoorbeeld”, vertelt hij.
Als het aan hem ligt, komen er debatavonden, infoavonden en schrijven
SGP-jongeren ook stukjes voor lokale
kranten. „Maar ook het campagne voeren, het organiseren van flyeracties en
het bijstaan van de SGP-gemeenteraadsleden, al of niet met leuke acties, lijkt me
leuk om met elkaar te doen”, aldus Tom.

Wethouder praat
Voor burgers is de woonvisie van de gemeente een belangrijk beleidsdocument. Er staat meer in dat iets voor
je regelt, dan je denkt! We zijn bezig om de woonvisie
verder uit te werken. Hou het bij!
„Allereerst wordt het beleid rondom de Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing (VAB) herzien. Aangezien we verwachten is dat veel agrariërs stoppen met hun bedrijf in de
komende jaren, zullen er veel schuren leeg komen te staan.
Naast het mogelijk maken van woningbouw op dergelijke
percelen, wordt er nu ook nadrukkelijker gekeken naar lichte
bedrijvigheid. In een notitie hierover zullen we aangeven wat
er mogelijk is. Een andere uitwerkingsnotitie zal omschrijven
hoe we het makkelijker willen maken om senioren te laten
wonen binnen in een bestaande woning.
En als laatste wil ik hier noemen dat we een beleidsnotitie willen maken die omschrijft hoe woonbestemmingen verplaatst
kunnen worden naar een betere plek. Als er voldoende aanbod is op de woningmarkt, zijn woningen die op een slechte
plek staan, moeilijk verkoopbaar. Om daar wat aan te doen,
moet het mogelijk gemaakt worden om deze te herbouwen
op een betere plek. Denkend vanuit de woonkwaliteit is er
nog wel wat te verbeteren!”
Het college heeft in het collegeprogramma nadrukkelijk
een aantal locaties genoemd, die men deze raadsperiode af willen maken, ook al weet men dat dat een lastige
opgave wordt.
„De voormalige Elburgse schoollocaties van ‘Burgemeester
Folkerts’ en ‘Rehoboth’ zullen het wel halen. In het winkelcen-

trum ’t Harde en Waterlanden I te Doornspijk, moet nog wel
heel wat gebeuren, maar over drie jaar ziet dat er vast heel
anders uit. Waar ik mij wel veel zorgen over maak, is de voortgang in Vossenakker Zuid in Elburg en Heidezoom in ’t Harde.
Deze plannen zijn voor de crisis bedacht en een wijziging in
het programma gaat veel geld kosten, buiten het feit om, dat
de ontwikkelaar bereid moet zijn om te herontwikkelen en
daarbij de oude plannen moet afschrijven. Ondanks de energie die we hier als gemeente al in gestoken hebben, levert
het nog niet veel voortgang op.
Naast deze bestaande plannen hebben we besloten ook
enkele nieuwe locaties te ontwikkelen. Allereerst is dit de
locatie Gerichtenweg op De Hoge Enk. Voor de leefbaarheid
van de kern is het absoluut noodzakelijk dat er betaalbare
woningen bijkomen voor gezinnen. Zo kunnen de school en
het verenigingsleven blijven bestaan. Verder staan de herontwikkeling van de schoollocaties Vrijheidsschool in Elburg en
Petraschool in ’t Harde in de planning. Als laatste hebben we
de wens uitgesproken om in het Havengebied woningbouw
toe te voegen achter de botterwerf. Een prachtige plek om te
wonen, maar dit zal de uitstraling van het gebied ook zeker
ten goede komen. Kortom, genoeg te doen!”
Jan Polinder, wethouder

P.S. Vanuit de uitwerking van de Woonvisie
heb ik nu Leefbaarheid in de volle breedte in
mijn portefeuille. Lees hier meer over op mijn
weblog op: http://www.elburg.sgp.nl
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Een accountant die
verder kijkt, is die er?

Ondernemen is beslissingen nemen. Voor gefundeerde keuzes weeg
je alle voors en tegens af, samen met de betrokken specialisten van
Visser & Visser. Inspirerende meedenkers die op ieder terrein adviseren.

Een stap verder

www.visser-visser.nl/apeldoorn
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