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Eper Veste had SDS al geloosd
Voormalig serviceflats Eper Veste en
Rozenhof ‘werkten’ ook met SDS maar
wezen stichting gedecideerd de deur.
vervolg van pagina Binnenland
door Marco Gruben
– De voormalige serviceflat
Eper Veste had in het verleden
ook te maken met de Stichting
Dienstverlening
Serviceflats
(SDS), die nu in opspraak is gekomen. In 2009 werkten de huidige
bestuurders van Eper Veste die

EPE

‘boevenbende’ echter resoluut de
Eper deur uit.
Voorzitter Bert-Jan Haverkamp
van de Vereniging Van Eigenaren
(VVE) van Eper Veste windt er
geen doekjes om. „Die boevenbende gaat het er alleen maar om om
de tent financieel leeg te trekken,
daarna voor veel te weinig geld de
boel op te kopen en dan de appar-

tementen weer voor veel te veel
geld te verhuren of te verkopen.
Ze duperen zo vooral wat minder
weerbare ouderen.”
SDS kreeg in 2006 bij Eper Veste
een vinger in de pap, toen de organisatie moest worden omgeturnd
van een Coöperatieve Vereniging
naar een Vereniging Van Eigenaren. Haverkamp: „Het idee van de
serviceflats met hoge servicekosten werkte niet meer. Op zich
was het niet raar dat een organisatie van buitenaf werd ingehuurd
om de bestuurlijke zaken te behartigen en om de organisatiestructuur om te zetten naar een Vereniging van Eigenaren.”

Haverkamp kocht voor een werknemer van hem in 2008 een appartement in Eper Veste en proefde
direct de paniek onder veel bewoners. „Veel bewoners waren al argwanend over tal van kosten. Ik
ging ook vragen stellen aan de bestuurders. Omdat ik geen antwoord kreeg van het bestuur, heb
ik een brief rondgestuurd naar alle bewoners. En toen is in december 2008 de ‘opstand’ gekomen.”
Het door SDS overheerste, driekoppige, bestuur van Eper Veste
viel vervolgens snel toen de voorzitter opstapte nadat hij door de
bewoners was beticht van belangenverstrengeling. Haverkamp en

nog twee nieuwelingen meldden
zich in het bestuur en toen ging
het snel. Haverkamp: „In april waren de andere twee SDS-bestuursleden ook weg.” Het nieuwe bestuur nam geen halve maatregelen. „We hebben de botte bijl gehanteerd, in plaats van alles via
een juridische weg te spelen, wat
SDS gewoon is te doen. We hebben kasten opengebroken om inzage te krijgen. Alleen met de gasrekening over het jaar 2008 waren
de bewoners al voor 9000 euro opgelicht. SDS bracht heel andere bedragen in rekening dan de Nuon.”
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Rekenkamer
doet goed
werk
door Lo van der Wal
– De rekenkamercommisie
van de gemeente Epe, die in 2006
is ingesteld en als taak heeft kritisch te kijken naar het functioneren van de gemeente, heeft nu
ook haar eigen functioneren onderzocht. De conclusie van deze
evaluatie, waarbij een aantal waarborgen is ingebouwd om haar zo
objectief mogelijk te laten zijn, is
dat de rekenkameronderzoeken
in Epe een belangrijke functie
hebben, omdat ze ervoor zorgen
dat een onderwerp op de agenda
blijft staan en duidelijk maken
waar de verbetermogelijkheden
zitten.
De rekenkamercommissie, die de
afgelopen jaren onder andere het
woningbouwbeleid, de communicatie van de gemeente en de kwaliteit van raadsvoorstellen onder
de loep heeft genomen, kraakt
echter ook enkele kritische noten
over zichzelf.
Zo moet de commissie in het vervolg beter motiveren waarom ze
bepaalde beleidsonderdelen bij de
kop pakt en ook het beginsel van
hoor en wederhoor beter toepassen voor onderzoeksrapporten
worden aangeboden. Door dit beginsel achterwege te laten zijn
aantoonbaar fouten gemaakt in
rapporten, waardoor de geloofwaardigheid en de acceptatie van
de aanbevelingen van de rekenkamercommissie worden ondermijnd.
Uit de evaluatie blijkt overigens
dat het in de regel wel snor zit
met de aanbevelingen van de rekenkamercommissie, in de zin
dat ze als duidelijk, toegankelijk
en handzaam worden ervaren.

EPE

䡵 Beeldend therapeute Annet Verhoeven in haar

onderkomen aan de Dwarsweg 12a in Epe.

foto Kevin Hagens

Comfortabel door grote tekening
door Marco Gruben
EPE – Met ingang van vandaag is
Epe een praktijk voor beeldende
therapie rijker.
Annet Verhoeven opent vanmiddag tussen 13 en 18 uur officieel
haar ‘winkel’ voor kinderen en
verstandelijk gehandicapten aan
de Dwarsweg 12a.
Beeldend therapeut, dat zal niet
direct bij iedereen blikken van
herkenning oproepen. Geen probleem, want Annet Verhoeven
(30) heeft voorbeelden te over.

„Neem een kind dat erg teruggetrokken is. Daarmee ga ik bijvoorbeeld tekenen op een groot vel papier en dan stimuleer ik hem juist
heel grote lijnen te trekken en het
hele vel papier te gebruiken. Zodat ’ie ervaart hoe leuk en fijn het
is om met die ruimte om te
gaan.”
Verhoeven hielp ook al eens een
meisje wiens moeder was overleden. „Ze kon haar verdriet maar
moeilijk uiten. Ik nodigde haar
uit haar tranen te tekenen. En al
tekenend kon ze haar verdriet ui-

ten. Zoiets kun je ook doen door
naar aanleiding van een verhaal
een dier met een theepotje te
kleien. In het potje huilt het dier
dan z’n tranenthee.”
„Het helpt kinderen heel vaak als
ze niet zichzelf tekenen of ‘maken’, maar bijvoorbeeld de hoofdpersoon uit een verhaal of een
dier. Door zich hiermee te identificeren kunnen ze zich beter uiten.”
Het kan echter ook heel concreet,
weet Verhoeven. „Dan maak ik
met een kind een beeldje voor op

het graf van de persoon die is
overleden. In zulke gevallen werk
ik veel met speksteen.”
De praktijk die Verhoeven vandaag opent, is echter ook bestemd
voor verstandelijk gehandicapten.
„Dat zijn vaak heel creatieve mensen, maar sommigen, bijvoorbeeld autisten, vinden het moeilijk om met veranderingen om te
gaan. Als je ze dan de veranderingen laat tekenen, geeft hen dat
meestal veel rust.”
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