
De Stentor 06/01/2014 Page : 11

Copyright (c)2014 De Stentor 06/01/2014 Januari 6, 2014 9:47 pm / Powered by TECNAVIA

Copy Reduced to %d%% from original to fit letter page


nieuws vanuit jouw wereld www.destentor.nl � maandag 6 januari 2014

door Gep Leeflang

APELDOORN – Onzorgvuldig, te
weinig transparant en te passief.
Die kwalificaties geeft de gemeen-
telijke rekenkamercommissie bij
de totstandkoming van werkge-
bouw Post Zuid. Zowel het colle-
ge van burgemeester en wethou-
ders als de gemeenteraad is op di-
verse fronten tekortgeschoten.
Dat blijkt uit vervolgonderzoek
van de rekenkamercommissie
naar de beheersing van grote pro-
jecten. Daarbij werd ingezoomd
op het nieuwe werkgebouw in
Zuid, waarin meerdere locaties
van gemeentelijk beheer en onder-
houd zijn samengebracht.
Het pand won in november de
Stentor Publieksprijs Architec-
tuur en krijgt volgens de rekenka-
mercommissie van zowel buiten-
staanders als gebruikers veel waar-
dering. Op de totstandkoming is
echter veel aan te merken.
Dat staaft een conclusie die al in
2009 werd getrokken op het stad-
huis: de aansturing van grote pro-
jecten laat veel te wensen over.
Als projecten uit de hand lopen,
is dat meestal een gevolg van een
gebrekkige aanpak bij de start,
werd toen vastgesteld.
Het besluit om een nieuwe ge-
meentelijke hoofdlocatie te bou-
wen op Aruba, was op dat mo-
ment echter al bijna een feit, nu-
anceert de commissie. Inmiddels
heeft de gemeente de beheersing
van grote projecten volgens de
commissie beter op orde.
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door Wilma van Wijk

UGCHELEN – De houtkachel staat lek-
ker te branden bij het Houthuus
aan de Hoenderloseweg 133a in
Ugchelen. Afvalmateriaal om te sto-
ken is bij Wim Hartgers (52) ruim-
schoots voorhanden. De meubelma-
ker heeft sinds enkele weken de
voormalige werkplaats van de over-
leden Anne Siersma in gebruik en
stort zich op allerlei opdrachten
om in zijn onderhoud te voorzien.

Hij voelt zich al helemaal thuis
tussen de machines en de hout-
voorraad. Het is wel een hele an-
dere entourage dan in zijn laatste
functie. Toen hij als coördinator
van de facilitaire dienst bij de Ra-
bobank in Zutphen werkzaam
was. Maar aan die functie kwam
een einde. ,,Op een gegeven mo-
ment hoorde ik dat ik weg moest.

Dat heb ik ruim van tevoren ge-
hoord. Het was moeilijk. Maar ge-
lukkig kreeg ik de kans cursussen
te volgen. Ik heb gekozen voor pro-
grammeren en meubelmaken, om-
dat het een hobby is en ik het
graag doe.”
„Die hobby heb ik al van jongs af
aan. Toen ik klein was liep ik al
met een figuurzaag en maakte ik
allerlei rekjes. Op school bleek dat
ik goed kon rekenen, toen ben ik
boekhouder geworden.”
„Eerst heb ik geprobeerd te sollici-
teren als programmeur’’, licht
Hartgers zijn zoektocht naar werk
toe na het vertrek bij de bank.
,,Maar al vrij snel dacht ik: dit
werkt niet. Toen ben ik thuis in
mijn eigen werkplaatsje gaan klus-
sen.’’
Tijdens een zondagse fietstocht
kwam Hartgers, die in Zevenhui-
zen woonachtig is, langs de Hoen-

derloseweg fietsen en zag de
werkplaats te huur staan. ,,Ik bel-
de en kon dezelfde middag gaan
kijken. Ik keek mijn ogen uit van-
wege de machines die er stonden.
Na het opruimen van de werk-
plaats kon ik zo beginnen.’’
Hartgers is zeer content met zijn
carrièreswitch. ,,Een half jaar heb
ik als ondersteuning een gedeelte-
lijke ww-uitkering. Spannend of
ik het red allemaal.’’
Dochter Maaike is, net als andere
familieleden, regelmatig in de
werkplaats te vinden en helpt
soms mee. ,,Van de familie krijg
ik volop medewerking. Het is
heel prettig om daar op terug te
kunnen vallen’’, zegt de beschei-
den meubelmaker.
Ook bij het onlangs gehouden
open huis zorgden familieleden
voor een hapje, een drankje en
voor bemanning van het winkel-

tje. Wim Hartgers: ,,De winkel,
met woonaccessoires en houten
speelgoed, nodigt uit binnen te
kijken. Voor de feestdagen zijn de
kerstboompjes en elandjes goed
verkocht.’’
De eerste opdrachten (onder
meer een keukenblad voor een
kookeiland en een plank met daar-
in een gegraveerde naam) zijn af-
gerond. Offertes voor een tuin-
bank en luiken aan een huis zijn
verstuurd. ,,Ik pak alles aan. Een
tevreden klant: daar geniet ik van.
Dat heb ik al gemerkt. Een lande-
lijk meubeltje en steigerhouten
banken maak ik met net zoveel
plezier.’’

Openingstijden van de winkel en
werkplaats: dinsdag tot en met
vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag
van 9 tot 16 uur. Meer informatie
op www.houthuus.nl.

door Johannes Rutgers

APELDOORN – Overal in de gemeen-
te Apeldoorn moeten hoogspan-
ningskabels voor 2020 onder-

gronds zijn gebracht. Dat is een
van de punten in het verkiezings-
programma van Gemeentebelan-
gen.
De lokale partij zegt ‘zeer be-

zorgd’ te zijn over de gezondheids-
risico’s van de magnetische stra-
ling rond de kabels.
In het partijprogramma voor de
komende vier jaar benoemt Ge-
meentebelangen meer (poten-
tiële) knelpunten rond leefbaar-
heid, milieu en/of gezondheid. Zo
is volgens Gemeentebelangen
strenge handhaving van regels
rond geluidsoverlast nodig. De
partij roept op tot ‘vooruitstre-
vend milieubeleid’. Dat behelst

onder meer: geen vestiging van-
uit buurgemeenten van bedrijven
die in de zware milieucategorieën
vallen. Apeldoorn heeft dat eerder
wel zo afgesproken met buurge-
meenten. Gemeentebelangen ver-
zet zich ook tegen de komst van
‘megastallen’ en veehouderijen
waar koeien het hele jaar op stal
staan.

Andere punten uit het program-
ma:

● Het schoolzwemmen moet op-
nieuw worden ingevoerd.
● Lagere toegangsprijzen voor
zwembaden.
● Geen sportaccommodaties
meer sluiten. De huidige bezuini-
gingen op sportgebied moeten zo
veel mogelijk worden terugge-
draaid. In plaats daarvan kan op
topsport (evenementen in Omni-
sport) worden bezuinigd.
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De beheersing van grote
gemeentelijke projecten is
nu beter op orde, maar bij
Post Zuid ging van alles mis.
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Gemeentebelangen wil onder andere
strenger toezicht op geluidsoverlast en
herinvoering van het schoolzwemmen.
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Boekhouder blij als meubelmaker

Kabels inzet van verkiezingen
Duidelijkheid nodig over winkels

� Wim Hartgers voelt zich al helemaal thuis tussen de machines en de houtvoorraad. Dochter Maaike helpt hem geregeld. foto Cees Baars
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