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SVP strijdlustig naar verkiezingen
Tijdens een openbare fractie- en ledenvergadering
in het gemeentehuis is Peter Frans Koops dinsdagavond opnieuw gekozen als lijsttrekker van de
SVP. De partij is momenteel met één zetel in de
gemeenteraad vertegenwoordigd, maar rekent op
groei. Telde de vorige kieslijst nog vijf namen, bij
de komende verkiezingen staan er tien personen
op de lijst.
,,De Bijbel is een belangrijk
boek voor ons. Maar we laten
liever zién dat we christen zijn
dan dat we het verkondigen’’,
verklaarde Peter Frans Koops
bij de opening van de vergadering.
De oprichter van de vrijheidspartij voegde er aan toe dat
mensen uit alle levensbeschouwelijke richtingen welkom zijn
bij de SVP, ongeacht huidskleur
of geaardheid. ,,Zelfs moslims
zijn welkom. Wel zullen wij dan
als eerste kijken of we hen uit
de islam kunnen krijgen.’’ Met
deze opmerking werd meteen
duidelijk dat de partij, hoewel zij hier tegenwoordig wat
minder nadruk op legt, zeer
kritisch blijft over de islam als
ideologie. ,,Islam en democratie
zijn niet met elkaar te verenigen.’’
Koops noemde bij de leden
die met kennisgeving afwezig
waren de naam van Gijsbert
Beekhuis. Hij had hiervoor een
heuglijke reden. Het fractielid
is pas vader geworden van zijn
tweede dochter.
De twaalf aanwezigen verdiepten zich hierna met behulp
van een beamer in het verkiezingsprogramma, hoewel Peter
Frans Koops en consorten
liever van een presentatiegids
spreken. Er is een kleurig en
luchtig opgezet boekwerkje
gerealiseerd met onder andere
foto’s van Spakenburgse kunst
en partijleden. De Spakenburgse Vrijheidspartij heeft
in de gids drie hoofdthema’s
opgenomen: solidariteit (met
de gemeenschap), voorlichting
(over de islam in relatie tot het
christendom) en politiek (verantwoordelijkheid nemen). De
verkiezingsslogan is: Vertrouwen in de burger.
,,Als jonge beweging komen wij
op voor nuchtere realistische
zaken voortkomend uit de politieke denkrichting van het conservatisme’’, staat in het voorwoord van de presentatiegids.
Deze denkrichting wordt even
later enigszins modern aangeduid als conservatisme 2.0.
Sommige grote denkers blijven
vermeld, anderen werden inge-

ruild. De SVP spreekt overigens
tegenwoordig over ‘inspirators’.
Bob Smalhout, Bart Jan Spruyt
en Andreas Kinnegin zijn uit de
eregalerij verdwenen.
Geert Wilders en de Canadese
schrijfster Irshad Manji zijn
toegevoegd. Hun namen staan
naast Pim Fortuyn en de joodschristelijke pastor Ben Kok.
De SVP vindt dat de samenleving, zo legde Peter Frans
Koops uit, op drift is. ,,We willen terug naar het fatsoen.’’ De
partij verwijst daarbij steevast
naar Mattheüs 7: 12: ‘Behandel
anderen dus steeds zoals je zou
willen dat ze jullie behandelen.
Dat is het hart van de Wet en
de Profeten.’
Het is binnen het gedachtegoed
niet de enige verwijzing naar
de Bijbel. In een ander verband
staat een tekst uit Jesaja 5: 20:
‘Wee degenen die het kwade
goed noemen en het goede
kwaad, die het licht tot duisternis maken en het duister tot
licht, die van zoet bitter maken
en van bitter zoet.’

Schooluniform
Wat betreft de concrete politieke punten zijn er geen
grote veranderingen. Nog altijd
wordt wat de wethoudersbezetting betreft geopteerd voor
twee fulltime-eenheden. Ook
op de zondag mag het van de
SVP allemaal wel wat ruimer:
terrassen, zwembad en pont
open. Over de citymarketing is
de SVP alleen al uit kostenoogpunt ronduit sceptisch.
Gebiedsverboden en een vrijwillige burgerwacht; het zijn
enkele punten die op het gebied van veiligheid genoemd
worden. Nieuw is dat de SVP
- hoewel de partij het niet bij
scholen kan afdwingen - zich
een voorstander toont van het
dragen van het schooluniform
op basisscholen. ,,Gelijkheid
en saamhorigheid. Pesten op
basis van kleding is uitgesloten,
geen dure merkkleding voor
zeurende kinderen en vermiste
leerlingen kunnen sneller worden gevonden.’’
De partij vindt de bouw van
moskeeën ongewenst. ,,En een

Acht personen uit de top tien van de SVP. Zittend v.l.n.r. Lambertus de Graaf, Peter Frans Koops, Loes
van Buuren en Juul de Graaf. Staand v.l.n.r. Hans van Tamelen, Henk van Diermen, Ilfredo Regales en
Jan van Diermen. Klaaz van Twillert en Gijs Beekhuis waren afwezig. (foto: de Bunschoter)

minaret, die een atmosfeer van
islamitische dominantie uitstraalt, wil de SVP al helemaal
niet zien op ons grondgebied.’’
Geen uitbreiding van het gemeentehuis en afschaffen van
de welstandscommissie zijn
enkele andere punten waarmee
de vrijheidspolitici de komende
tijd de boer op gaan. Over
maatschappelijks stages is de
politieke groepering positief
evenals het in de vaart houden
van de pont over de Eem.
Tevens worden bezuinigingsdoelstellingen genoemd. Een
greep hieruit: lidmaatschap
VNG, Rekenkamercommissie, samenwerkingsverbanden,
rotondes, subsidies, centrum
Jeugd & Gezin en de raadsledensalarissen. OZB-verhogingen worden, als het aan de SVP
ligt, alleen toegestaan in relatie
tot het inflatiepercentage.

Ambulancepost
De problematiek rond de biogascentrale moet snel en goed
worden opgelost, staat in de
presentatiegids. ,,De bevolking
mag geen blijvende last van de
stank hebben. Een verhuizing
van het bedrijf moet goed overwogen worden.’’ Dinsdagavond
werd tevreden opgemerkt dat
er de laatste weken geen sprake
is van stankoverlast.
Er mag van de SVP een eigen
ambulancepost in Bunschoten
komen. Ook valt er volgens
de partij nog winst te behalen
wat betreft de veiligheid op het
Oostpoortplein.

Opvallend in het stuk zijn
enkele ‘doordenkers voor het
slapen gaan’. In dit rijtje staan
onder andere de punten: zonder dwarsliggers geen spoor,
een sobere overheid maakt rijk
en het Rijk Gods zit in mensen.
Tevens worden ‘sociale adviezen’ gegeven. Enkele daarvan:
Gebruikt de fiets bij het ritje
naar school, winkel of kerk en
neem tijd voor een praatje.
Geen aandacht voor uw mobiel
bij visite, maar kom tot een zinnig en opbouwend gesprek. Het
is heilzaam voor lichaam en
geest om een ieder te groeten.
De eerste twee exemplaren van
het verkiezingsprogramma/de
presentatiegids werden hierna
overhandigd aan Bob Offringa,
omdat hij een betrokken inwoner is, en aan journalist Jan
Muijs, vanwege de bijdrage van
nieuwsblad de Bunschoter aan
het levend(ig) houden van de
lokale democratie.

Stemming
Onder leiding van Juul de Graaf
vond de stemming plaats, waarbij zoals verwacht Peter Frans
Koops gekozen werd tot lijsttrekker.
Daarna volgen Loes van Buuren, Juul de Graaf, Ilfredo Regales, Henk van Diermen, Gijs
Beekhuis, Jan van Diermen,
Lambertus de Graaf, Klaaz van
Twillert en Hans van Tamelen.
De lijst telt vijf namen meer
dan bij de vorige verkiezingen. Aangetekend werd dat er,
voordat de definitieve lijst in
februari wordt vastgesteld, nog

De bijbel is voor
Van der Zweep
Op de Zorg en Welzijnsmarkt
van stichting de Boei was ook
het Nederlands Bijbelgenootschap (N.B.G.) aanwezig.

Greet van der Zweep (l.) krijgt De bijbel van Marijke ten Cate overhandigd door Francisca Duijst.

De werkgroep presenteerde
vele uitgaven van het N.B.G.,
waaronder de waterproofbijbel
en er was een prijsvraag. De
bedoeling was om bij een klein
plaatje het juiste bijbelverhaal
te zoeken in de prentenbijbel
van Marijke ten Cate.

Het juiste antwoord was de
hoogste toren, het bijbelverhaal: de torenbouw van Babel,
uit Genesis 11. Uit de goede
oplossingen werd Greet van
der Zweep getrokken. De bijbel
van Marijke ten Cate werd haar
overhandigd door Francisca
Duijst namens de werkgroep
Bunschoten. Greet was heel
blij met de prijs en gaf aan dat
de prentenbijbel in haar gezin
goed gebruikt gaat worden.

namen toegevoegd kunnen
worden.
Peter Frans Koops bedankte de
aanwezigen voor het in hem
gestelde vertrouwen en gaf aan
de toekomst vol vertrouwen tegemoet te zien. In het bijzonder
bedankte hij zijn echtgenote,
die ook bij de vergadering
aanwezig was. ,,Mijn steun en
toeverlaat.’’

Geld
De hoop en verwachting om na
de verkiezingen met een extra
zetel in de raad te komen, was
duidelijk merkbaar. ,,Dan kunnen we meer druk uitoefenen
op het financiële verhaal. Want
daar ben ik niet al te positief
over’’, toonde Jan van Diermen
zich alvast strijdlustig.
De financieel deskundige van
de SVP deelde mee dat hij gegevens opgevraagd heeft van
diverse omvangrijke gemeentelijke projecten. ,,In plaats
van geld besteden aan prestigezaken kan dit beter gebruikt
worden voor dingen die echt
nodig zijn.’’ Van Diermen liet
doorschemeren dat hij via de
SVP de komende tijd nog van
zich zal laten horen.
Enkele andere aanwezigen
merkten op de afgelopen jaren
veel van Peter Frans Koops te
hebben geleerd.
Juul de Graaf: ,,Vier jaar hebben
we met elkaar samengewerkt.
Het is allemaal heel stabiel. De
eerste echte ruzie moeten we
nog krijgen. We kunnen gemakkelijk door één deur. Fantastisch dat er chemie is.’’
Jan Muijs

Verkoop grond
Oude Haven
Het perceel grond aan de
Oude Haven 18 wordt door
de gemeente in recht van erfpacht uitgegeven.
De erfpachter heeft aangegeven
dat hij het perceel grond graag
van de gemeente wil kopen.
Het college heeft besloten tot
verkoop van het perceel over
te gaan.

