
 

 

Algemene Beschouwingen: ‘CDA Apeldoorn wijst op focus en prioriteit’ 
 

Uitgesproken door fractievoorzitter Alinda Fredriks tijdens de raadsvergadering van 3 
november 2022 

“Namens het CDA Apeldoorn begin ik graag met complimenten aan het college voor de 
gedegen en solide gemeentebegroting. Apeldoorn groeit en wij hebben forse ambities. 
We zetten in op het bouwen van woningen, vergroening van de omgeving en de 
voorzieningen groeien mee.  

Het CDA Apeldoorn maakt zich wel zorgen over de uitvoerbaarheid. De ontwikkelingen 
rondom de krapte op de arbeidsmarkt en tekorten aan materialen zorgen voor risico’s. 
Deze maken het noodzakelijk om prioriteiten te stellen. Wat moet nu en wat kan later? 
Daarom willen wij een aantal plannen noemen: 

De plannen rondom het BSK gebied: De herontwikkeling van de  Binnenstad, spoorzone 
en kanaalzone. Maar ook de verschillende gebiedsvisies voor Uddel, Beemte Broekland 
en Klarenbeek. Wat ons betreft zijn dit integrale visies, die verschillende domeinen, zoals 
energietransitie, wonen, toerisme; samen brengen. Wij zien ook graag dat deze visies een 
perspectief bieden voor de agrariërs.  

Ook willen we aandacht vragen voor andere woonvormen; zoals bijvoorbeeld het 
initiatief Knarrenhof; waar wonen en het sociale aspect samenkomt. Wij hopen dat dit 
ook Apeldoorn een succes wordt.  

Prioriteiten stellen; Wij zullen het college, waar nodig, hier op bevragen. Laten wij, als 
gemeenteraad, elkaar hier ook scherp op houden qua planning, haalbaarheid en 
prioritering.  

Wij hebben een aantal roerige jaren achter de rug, waarin we veel van iedereen 
gevraagd hebben. Helaas bevinden we ons nog steeds in een onzekere tijd; de oorlog in 
Oekraïne, stikstof problematiek, stijgende inflatie en hoge energieprijzen. Heel wat 
inwoners en ondernemers maken zich zorgen om hun financiële en sociale situatie. Als 
gemeente, raad en college moeten wij de komende tijd inzetten op het ondersteunen 
van deze inwoners. De initiatieven rondom het aanvalsplan armoede sluiten hier goed op 
aan.  

Het CDA Apeldoorn wordt blij van het voorstel van het college om meer in te zetten op 
jongerenwerkers. Werken aan preventie zorgt voor een stevigere basis en geeft jongeren 
een betere start voor de toekomst.  

Daarom vragen wij ook graag aandacht voor andere samenwerkingsvormen op het 
gebied van preventie.  Zoals de preventieaanpak jeugdzorg en onderwijs. Waarin wij 
onder andere inzetten op het tegengaan van laaggeletterdheid. Goed mee doen in de 
samenleving vraag om een goede taalbeheersing.  

Ook het tegengaan van vechtscheidingen is onderdeel van deze aanpak. Vaak zijn hier 
kinderen de dupe. Voorkomen is beter dan genezen en in een vroeg stadium 
ondersteunen bied echt een meerwaarde.  

 



Daarom hebben wij meegewerkt aan een motie waarin we het college vragen om het 
budget voor deze aanpak ook in 2025 en 2026 te regelen.  

Apeldoorn zet, terecht, hoog in op veiligheid. Niet alleen met inzet van mensen en 
middelen, maar ook met de doorontwikkeling van het centrum voor veiligheid en 
digitalisering. Toch krijgen wij meldingen van inwoners dat zij zich niet altijd veilig voelen, 
of dat onze inzet niet zichtbaar is. Daarom komen wij volgende week met een voorstel 
om meer middelen vrij te maken voor de uitbreiding van het aantal BOA’s. Hierbij 
hebben wij ook aandacht voor de juridische versterking en het procesmanagement.  

Afrondend kom ik terug bij waar ik gestart ben: 

Complimenten voor dit college en het ambtelijk apparaat. Er wordt lef getoond door niet 
alleen te kijken naar het nu, maar ook de toekomst. Laten wij als raad dit ook doen en 
samenwerken aan een nog mooier en woest aantrekkelijk Apeldoorn.  

Namens het CDA Apeldoorn wens ik het college en deze raad veel wijsheid en Gods 
zegen toe.” 


