Verslag Algemene Ledenvergadering op 21 juni 2016 in
Wijkontmoetingscentrum De Stolp.
Aanwezige Bestuursleden (DB en AB):
Alex van Luttikhuizen (voorzitter Wijkraad Zuidoost a.i.)
Aren Steenbergen (secretaris Wijkraad Zuidoost a.i.)
Nico van der Tuin (penningmeester Wijkraad Zuidoost)
Koos Ham (Voorzitter Wijkraad Zuidoost)
Truus te Winkel (Voorzitter BR Horsten/Hoeken
Johannes Altena (Voorzitter BR de Dreven)
Erwin Faneyte (Voorzitter BR de Gaarden)
Marjola van Luttikhuizen (secr. Medewerker/notulist)
Afwezig m.k.: Edwin Romberg (Voorzitter BR de Donken), Albert van Bemmel (Voorzitter BR de
Velden)
Gast: Marjolein Tillema KEN regisseur.
Verder waren er 23 aanwezigen, waaronder een afvaardiging van de Gemeente en
vertegenwoordigers van politieke partijen van PSA, Lokaal Apeldoorn, CDA, Groen Links,
Stadsdeelmanager Corine Kapenga en de buurtregisseur van de Maten Hermien Marsman en een
aantal buurtraadsleden van de diverse buurtraden.

1.Opening en welkom
Alex opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
2. Mededelingen vanuit het bestuur:
-

Bestuur a.i. Wijkraad Zuidoost
Agenda voor de ALV wordt bij deze vastgesteld, er zijn geen opmerkingen of aanvullingen.
Er is een interim bestuur bestaande uit Alex van Luttikhuizen (voorzitter a.i.) en Aren
Steenbergen (secretaris a.i.) . Koos Ham is momenteel herstellende van een ziekte.
Nico van der Tuin is penningmeester.

-

Greenferm
De wijkraad is een jaar geleden geïnformeerd over Greenferm op de Ecofactorij door Sjaak de
Ligt. De wijkraad heeft zich goed laten informeren over Greenferm en heeft een zienswijze
ingediend. Er zijn een aantal mensen gevonden die specialist zijn op het gebied van milieu en
chemie. Belangrijk is dat de wijk de Maten er geen hinder van mag ondervinden. De wijkraad
gaat een klankbordgroep oprichten om het bedrijf te kunnen monitoren. Het is een

mestverwerker, geen mestvergister. Er vindt scheiding plaats van natte en droge fracties. Op
basis van een biologisch proces waaraan enkel lucht wordt toegevoegd dat leidt tot een
reactie waarbij warmte ontstaat wat leidt tot het drogen van het product. Het waterschap
moet controleren of het natte deel (urine) wat geloosd wordt op het riool, dat er geen
schadelijke stoffen in het milieu komen. Als normen overschreden worden of blijvend
overschreden worden, kan het bedrijf stilgelegd worden. Het bedrijf zal dit niet graag doen
omdat dit tot grote omzetverliezen leidt. Wijkraad heeft er nu vertrouwen in dat indien de
vergunning verleend wordt en Greenferm er komt, dat dit een betrouwbare buurman wordt
en een bedrijf dat zich houdt aan de afgesproken regels. Er wordt gewacht op de definitieve
vergunning, eind deze week. Bezwaar kan alleen nog maar gemaakt worden door de gang
naar de rechter. Er zijn helaas geen andere zienswijzen ingediend.
Stilleggen? Op welke procedures stoelt dit? Er zijn kaders afgesproken waarbinnen reuk
waarneembaar mag zijn. 300 meter vanaf Greenferm mag er geen overlast meer
waarneembaar zijn. (geur) In de vergunning is vastgelegd wat de max. emissie mag zijn. Is er
sprake van overschrijding dan worden er aanvullende maatregelen getroffen, lukt het dan
nog niet dan wordt het bedrijf stilgelegd.
Stillegging is een lastig iets, er wordt nu heel makkelijk gezegd dat stillegging mogelijk is.:
Niet de Wijkraad kan dit bedrijf stilleggen. Als de emissie niet wordt overschreden, zal er
geen overlast ontstaan binnen 200-300 meter. Eerste woningen van de Maten liggen op 1000
meter. Enkele woningen Biezematen en IJsseldijk en bedrijven liggen dichterbij maar zelfs
daarvan is de verwachting niet dat er overlast gaat ontstaan.
Vraag uit publiek: Indien de stank overlast nu eens 2x zoveel is? Liever nu klagen dan later
eeuwigdurende procedures omdat mensen in hun woongenot gestoord worden. Iemand uit
het publiek vindt dat er voorzichtig met mensen in omgeving om moet worden gegaan. Er
moet heel precies vastgelegd worden hoe en wat. Koos verwacht niet dat stankoverlast gaat
ontstaan. De klankbordgroep zal regelmatig met bevoegd gezag overleggen over hoe het
gaat. Er zijn zeker mogelijkheden om in te grijpen. Nogmaals, er is geen verwachting dat er
overlast gaat ontstaan in de Maten.
Alex legt uit hoe de mest in het bedrijf aankomt, de mest wordt in een afgesloten ruimte
aangeleverd, deze ruimte heeft een onderdruk. De mest wordt via afvoerslangen op de
vrachtwagens in opvangcontainers binnen Greenferm gestort. Er vindt niets plaats in de
buitenlucht. Er zitten luchtfiltratiesystemen op de opslagtanks van Greenferm. Er komt ook
een 24-uurs klachtenlijn door Greenferm zelf.
Wordt hier dan wel wat mee gedaan kunt u zich afvragen? Achteraf kan altijd door
windrichting gecontroleerd worden waar stank vandaan komt. Wijkraad heeft er alles aan
gedaan om overlast te voorkomen en evt. Greenferm te weren. Binnen de wetgeving was
weren niet mogelijk en de Wijkraad heeft zich gericht op de overlastbeperking. Er zit een
bepaalde classificatie van 4.2 op de Ecofactorij. Hieraan voldoen ze. Een mestvergister heeft
3.9. Aan de vestiging van een mestvergister zitten veel meer gevaren en
overlastproblematiek vast.

Leden van de Wijkraad zijn in Raalte geweest, daar is de behandeling van droge mest, fractie
bekeken. Ook zijn we in Brabant, in Son geweest en daar heeft de wijkraad de natte en droge
fractiescheiding bekeken. In de hal van verwerking kon je niet veel ruiken. Buiten was daar
wel een varkenshouderij, die hebben we hier niet. Maar zelfs daar viel het mee. Geur is
echter subjectief.

Vraag uit publiek: Is er een verschil tussen wat slecht is voor de gezondheid en wat iemand
wel en niet leuk vindt in de buurt?
Voor zover sprake is van gezondheidsaspecten heeft dit met psychisch welbevinden te
maken. De geur zelf van mest is niet schadelijk.
Vraag uit publiek: Komen er giftige stoffen vrij? En ziet de overheid hierop toe?
Binnen de vergunning wordt er gemeten op schadelijke stoffen. Er wordt niets verbrand
alleen gedroogd. Er worden geen chemische stoffen aan toegevoegd. Alleen een mestgeur
zou te ruiken kunnen zijn. Omdat de woningen er eerder stonden dan het bedrijf heeft de
wijkraad er juist wel op toegezien dat procedures zo helder mogelijk waren en overlast
beperkt werd.
Vraag uit het publiek: Is er een vergelijkbare fabriek in Nederland? Nee, niet in deze vorm en
niet in deze omvang. Dit is de eerste locatie waarin deze twee afzonderlijke processen
worden samengevoegd.
Indien er meer vragen komen kunnen deze gemeld worden of getuurd worden aan
info@wijkraadzuidoost.nl
Inhakend op een opmerking van een toehoorder: In het buurtblad heeft een project gestaan
over bestuur in nieuwe stijl:
Alex leest voor uit dit stuk.(citaat buurtblad de Hoeven) Het gaat over een oproep voor
nieuwe (projectmatige) medewerkers.
Besturen Nieuwe Stijl
Of u nu Advocaat bent of Hovenier, Stedenbouwkundige of Stratenmaker, makelaar, of
Timmerman, Leraar of Piloot met een helikopterview, het kan maar zo zijn dat uw bijdrage
aan onze buurt en wijk groter kan zijn dat u zelf denkt.
Leden van de Wijkraad en Buurtraden proberen regelmatig mensen warm te maken voor
werk in de buurt- en/of wijkraad. Een veel gehoord bezwaar is “ik heb daar geen tijd voor”.
Onze prachtige wijk heeft een grote variëteit aan bewoners die stuk voor stuk heel veel kennis
bezitten over onderwerpen die ons dagelijks raken. Veel van deze mensen zouden het leuk
vinden om af en toe aan een project deel te nemen die juist op hun expertisegebied ligt. Het
hoofdstuk over de mestverwerking in deze uitgave is zo’n voorbeeld. Experts uit uw buurt
hebben objectief en kritisch naar dit plan gekeken.

Veel mensen haken bij voorbaat al af, omdat ze bang zijn structureel veel (vrijwilligers)tijd in
het wijkraadswerk te moeten steken. Dat hoeft niet langer zo te zijn!

Samen met u houden we onze wijk leefbaar en kunnen wij gefundeerde adviezen geven en
onderbouwde bezwaren maken op projecten die ons leefgebied raken en waarover advies aan
de Wijkraad wordt gevraagd.
Hoe vaak komt het niet voor dat u zegt: “weten ze wel waar ze het over hebben?. Ik zou dat
toch echt veel beter aangepakt hebben?”
Die kans willen we u nu geven.
Wat vragen wij van u?

De Wijkraad wil graag op projectmatige wijze een beroep op u kunnen doen, maar alleen op
de tijden dat het u schikt.
De Wijkraad wil u niet nodeloos lastig vallen en u alleen benaderen voor die zaken waarvan u
vindt dat u er een toegevoegde waarde aan kunt leveren.
De wijkraad wil u kunnen benaderen voor projecten met een duidelijke kop en staart en
binnen een overzichtelijk tijdskader.
Spreekt dit u aan en wilt u invloed kunnen uitoefenen op uw woonomgeving? Meldt u dan nu
aan via info@wijkraadzuidoost.nl

Wij hebben wel wat gegevens van u nodig om u voor de juiste projecten te benaderen:





Naam, adres, woonplaats en telefoonnummer
Beroep / Achtergrond / Interesse
Dagen en tijden van de week dat u beschikbaar bent (’s morgens, ’s middags, ’s avonds),
maar vooral ook wanneer u niet beschikbaar bent.
Welk soort projecten u graag zou doen
Wij zoeken zoveel mogelijk mensen die zich af en toe constructief projectmatig voor hun
leefomgeving willen inzetten, zodat wij niet al te vaak dezelfde mensen hoeven te vragen.
Meldt u nu aan! Uw buurt en uw wijk hebben uw hulp hard nodig!

-

Hoogspanningsmasten
Onlangs heeft de Wijkraad de media opgezocht over de Hoogspanningsmasten n.a.v. een
krantenartikel over teruggekregen subsidies bij de Gemeente Apeldoorn na het ondergronds
brengen van de leidingen in Zuid. Dit is bij heel veel mensen in de hoevenbuurt behoorlijk

verkeerd gevallen. Er is een brief gestuurd aan de Gemeente Apeldoorn vanuit de wijkraad
en er is een interview geweest met RTV Apeldoorn. De reactie van de Gemeente was zeer
teleurstellend. Niet alleen omdat het niet doorgaat maar we kregen antwoorden op vragen
die wij niet gesteld hadden. Maar ook een duidelijke stelling dat de Gemeente Apeldoorn
eigenlijk niet achter dit project staat. De Wijkraad heeft gevraagd of de gemeente Apeldoorn
vast voorbereidingen voor aanvraag wil starten. Hierop is geen antwoord gekomen. De
gemeente is ingegaan op mogelijke gezondheidsklachten, hiervan distantieert de gemeente
Apeldoorn zich duidelijk. Wat echt vervelend was te lezen is dat er niet serieus omgegaan
wordt met zorgen van burgers. Als mensen bijv. horen over kosten voor vernieuwing van het
stadshuis en horen dat er geen hoogspanningsleidingen onder de grond gebracht kunnen
worden, is dat wrang. Alex wil benadrukken dat hij hoopt dat de politiek zich realiseert dat ze
er wel voor burgers zitten.
In de Stentor staat weer een ander verhaal. Het gevoel ontstaat nu dat mensen met een
kluitje in het riet gestuurd worden. De journalist heeft dit artikel zelf geschreven. Wijkraad is
wel van mening dat er toezeggingen waren gedaan door de politiek. Overheid gaat niet voor
niets een wet maken om hoogspanningsleidingen onder de grond te brengen. Welke
redenen daarvoor zijn is niet erg duidelijk, kunnen gezondheidsredenen zijn of schoonheid
redenen. We hadden de verwachting dat dit een kwestie van tijd zou zijn dat deze
hoogspanningsleidingen onder de grond zouden komen maar zoals de brief nu geschreven is
lijkt het een verloren zaak.
Vanuit de aanwezigen wordt geopperd dat toch geld gereserveerd moet worden door de
politiek. Alex geeft aan dat de teleurstelling duidelijk is aangegeven aan de politiek. We gaan
ervan uit dat de boodschap naar de politiek wel duidelijk is en gaan er vanuit dat zij daar iets
mee gaan doen.

-

Windmolens Beekbergsebroek
Onlangs is er een gesprek geweest met de projectleider verantwoordelijk voor inrichting
Beekbergsebroek. Dit is dhr. Herforth. Dit gaat over meer dan alleen windmolens, maar ook
over recreatie, duurzame energieprojecten. De Wijkraad maakt zich zorgen over de
windmolens. DeA, wil laten geloven dat de plaatsing van windmolens een feit is, maar dit is
niet zo. Het is nog steeds een plan. Wijkraad maakt zich zorgen omdat er zoveel ruimte
gegeven wordt aan invulling hiervan dat bewoners er bijna warm voor worden gemaakt.
(draagvlak creëren). Wijkraad is niet specifiek tegen windmolens maar wel op die plek.
Beekbergsebroek ligt achter de A1, iets voorbij de scouting. Voor het Beekbergse woud.
Indien de windmolens geplaatst worden, komen deze op 300 meter vanaf de Maten. Ze
worden 185 meter hoog, 50 meter hoger dan in Deventer omdat ze anders niet rendabel
worden. Er is een afbeelding die getoond wordt over de hoogtes van de molens. De beoogde
molens zijn zo hoog als de Euromast. Er zijn zelfs plannen om ze nog hoger te maken, ter
hoogte van de Eiffeltoren. De plek is niet geschikt vanwege de ligging. Wijkraad is eerder
voor een zonnecollectorenpark. Daar is meer draagvlak voor te creëren. Er bestaat angst
voor geluidsoverlast en slagschaduw. (monotoon gebrom en slagschaduw). Wijkraad
probeert niet om alleen maar “ tegen” te zijn maar ook om dit te onderbouwen. Net zoals

Greenferm willen wij dit goed uitzoeken. Ook op dit gebied heeft de Wijkraad specialisten
gevonden die hiermee bezig zijn om dit uit te zoeken. Wijkraad heeft alvast wel een artikel
geschreven en geplaatst op de website. Hierin staat onder meer voors- en tegens en
opbrengsten en waarom de Wijkraad tegen is. Er is morgen vanaf 17:00 een presentatie in de
Heemgaard door deA hierover. Indien u mee wilt praten, wederom oproep om mee te praten
en deel te nemen aan bestuur nieuwe stijl.
-

Dhr. Lodewijk Versluis heeft een opmerking over het opstellen visie windmolens: deA heeft 1
grote voorwaarde: is er geen draagvlak? Gaat het project niet door. Er zijn diverse
bijeenkomsten geweest voor informatie en het is niet zo dat het al een gelopen race is.
Wijkraad Zuidoost werpt zich wel op als vertegenwoordiger van inwoners van de Maten.
Gesprekken met de projectleider hebben geleid tot het besluit dat de Wijkraad net zoals met
Greenferm open en in dialoog gaan treden. Met de kennis en kaders die gelden zal de
Wijkraad belangen van bewoners proberen te beschermen. Indien de media opgezocht
wordt is dit dus ook om mensen te informeren. Website gaat meer gebruikt worden voor
publicatie. Ook op andere manieren wordt aandacht gegeven aan publicatie (FB
bijvoorbeeld)
Overlaten aan overheid wordt niet handig geacht omdat windmolens op subsidie in stand
gehouden worden.
Ontwikkelingen gaan echter ook op het gebied van windenergie erg snel en er komen steeds
meer mogelijkheden dus wellicht komen er ook andere mogelijkheden dan deze molens. De
vraag is wel of het plaatsen van deze, op oudere techniek berustende, molens handig is.
Projectleider Beekbergsebroek (Jaap Herforth) stelt zich toch even voor en is in de pauze
aanwezig om vragen over gebiedsvisie te beantwoorden.
Schone energie is wel belangrijk, een aanwezige heeft in de buurt van windmolens gewoond
en heeft geen last ondervonden. Misschien qua schoonheid iets minder maar dat is het wel.
En af en toe slagschaduw.
Alex geeft aan dat overlast een subjectief begrip is. De een ervaart het anders dan de andere.
Groene energie is goed maar het moet ook rendabel zijn. Beekbergsebroek is qua locatie niet
geschikt omdat het in het dal van het Veluwe massief ligt. Er moet windkracht 5 staan
voordat de molens op vollast draaien. Er moet wel gelet worden op het draagvlak. Dus ook
op het gebied van rendabiliteit is het niet handig. Is het niet zo dat het geluid minder wordt
naarmate de molens hoger worden? Dit wil de Wijkraad dus ook uit laten zoeken. Indien er
geen draagvlak is dan komen de molens er niet. Dus informatieverstrekking is heel belangrijk.
In Duitsland zijn er toch ook al diverse windmolenparken op het land? Ja, maar daar is echter
veel meer ruimte en de molens kunnen hoger geplaatst worden (bergen, heuvels).
Aren geeft aan dat provinciale staten nog onderzoekt of plaatsen van molens op de Veluwe
moet doorgaan. Daar is binnen Provinciale Staten nog geen beslissing over genomen.
Duurzame energie is belangrijk maar niet met windmolens op Beekbergsebroek.

Dhr. Arun Junai: ontwikkeling Beekbergsebroek zou ook op recreatief gebied ontwikkeld
worden, er moet daar ook nog naar gekeken worden.

Notulen 2015: Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden hierbij vastgesteld.

3. Vaststellen jaarverslag 2015, tekstueel en financieel
- Verslag Kascommissie
Aangegeven wordt vanuit het publiek, dat het jammer is dat dit verslag nu pas beschikbaar gesteld
was. Nico antwoord dat dit heeft te maken met het feit dat het verslag een concept is en pas na de
vergadering openbaar en vastgesteld wordt.
Jaarverslag:
Alex leest het voorwoord van de Voorzitter voor:
Het jaar 2015 was voor het stadsdeel Zuidoost een jaar waarin veel gebeurd is. De voorzitter van de
Wijkraad, Arie van Woudenberg, heeft plaatsgemaakt voor onze nieuwe voorzitter Koos Ham. Onze
vaste kracht op het secretariaat, Meity Pattipeilohy, is met pensioen gegaan en heeft het stokje
overgedragen aan Marjola van Luttikhuizen. Het dagelijks bestuur moet ook op zoek naar een nieuwe
secretaris, ter vervanging van Edwin Romberg die te kennen heeft gegeven zijn inzet meer te willen
richten op de Buurtraad Donken.
Veel inhoudelijke zaken die ons stadsdeel aangaan zijn in 2015 in de steigers gezet die in 2016 de
agenda van de Wijkraad en de Buurtraden mede zullen gaan bepalen. Te denken valt aan:


de inrichting van het gebied Beekbergsebroek, direct ten zuiden van de A1, met activiteiten
gericht op duurzame energieopwekking en -gebruik;



het reeds jaren lopende pleidooi om de hoogspanningsleidingen in de buurten Velden en
Hoeven ondergronds te brengen en de huidige masten te verwijderen;



de uitvoering van een aanpassing aan het klaverblad Knooppunt Beekbergen in de A1/A50
waarvan impact wordt verwacht voor de buurten Hoeven en Donken;



de heropening van het Matenpark dat in de tweede helft van 2015 een grondige
opknapbeurt onderging;



inspraak in de vergunningverlening voor het realiseren van een mestverwerkingsbedrijf op
industrieterrein Ecofactorij, oostelijk van onze wijk;



besluitvorming over de herinrichting van de weekmarkt op het Violierenplein.

Daarnaast zijn er diverse activiteiten die worden geïnitieerd vanuit de gemeente, woningcorporaties,
welzijnsorganisaties etc. en waarbij de mening en visie van een wijkraad worden gevraagd. Dit vraagt
van bestuursleden van de Wijkraad vaak ad-hoc overleg dat meestal op uren overdag plaatsvindt. En
hier doet zich een steeds vaker gevoeld knelpunt voor. Het werk van een wijkraad en van buurtraden
wordt uitgevoerd door vrijwilligers, mensen met meestal een fulltime baan overdag. Voor hen is het

moeilijk om steeds de tijd vrij te maken voor de wijkraadactiviteiten. Daardoor komt overleg met
andere partijen vooral neer op de leden die reeds met pensioen zijn. Dit knelpunt is in 2015 expliciet
benoemd in het Algemeen Bestuur van de Wijkraad en heeft geleid tot zoeken naar oplossingen,
onder de noemer “Besturen Nieuwe Stijl’. Begin 2016 mogen we constateren dat dit initiatief vruchten
begint af te werpen. Enkele wijkbewoners hebben hun belangstelling getoond om op projectbasis hun
specifieke kennis, ervaring of interesse in te zetten voor het wijkbelang, zonder daarvoor meteen lid
van een van de raden te worden. De aanmeldingen kwamen tot nu toe vanuit één buurt maar we
zetten de werving in 2016 voort om een bredere spreiding van deelname van projectvrijwilligers te
bereiken.
Het Dagelijks Bestuur wil hierbij iedereen bedanken die het afgelopen jaar heeft bijgedragen aan het
welslagen van het Wijkraadswerk. Deze dank gaat in de eerste plaats uit naar de Buurtraden en naar
hun voorzitters die, samen met het DB, het Algemeen Bestuur van de Wijkraad vormen. Zij vormen de
antennes en voelsprieten voor de behoeften in de buurten waardoor de Wijkraad in zijn werk gevoed
moet worden.
Maar ook danken we het bestuur, de politiek en de uitvoerende diensten van de gemeente Apeldoorn,
de welzijnsorganisaties, de (wijk)politie en alle anderen die, gevraagd of ongevraagd, de Wijkraad
informeerden of adviseerden. In het bijzonder gaat onze dank naar ‘onze’ wijkmanager Corine
Kapenga die steeds het verbindingskanaal vormde tussen de Wijkraad en de Gemeente, en specifiek
naar ‘onze’ wijkwethouder Detlev Cziesso.
En ten slotte zijn we de meest onzichtbare groep dankbaar: de bewoners van ons stadsdeel die,
meestal in bilaterale contacten of via email, de Wijkraad voeden met de onderwerpen die hen in de
woonomgeving aan het hart gaan (of storen). De signalen van behoeften of ergernissen -variërend
van parkeerperikelen tot speelveldjes en van hondenpoep en zwerfvuil tot verkeersoverlast- worden
meestal op het niveau van de straat geuit. Aan de buurtraden is het vervolgens de taak om deze
signalen op te pakken en te kanaliseren naar de plaats waar een oplossing kan worden geboden.
Soms is dit een gemeentelijke instantie of de wijkagent; maar veel kan ook in onderling overleg tussen
buurtgenoten worden opgelost. In de buurt De Gaarden is zo’n straatinitiatief succesvol opgestart om
gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen voor de leefbaarheid. De Wijkraad streeft ernaar dat
zulke initiatieven navolging vinden in andere delen van de wijk.

Koos Ham
(Voorzitter Wijkraad Zuidoost, m.i.v. 1 januari 2016)
Hierna leest Alex passages van de diverse stukken van de buurtraden voor:
Groot Zonnehoeve:
De rol van de buurtraad Zonnehoeve in deze ontwikkelingen is contactpersoon zijn voor de gemeente.
Tegenvallende ontwikkelingen, problemen melden zoals wateroverlast, verkeershinder en de
gemeente aansporen om dit ter hand te nemen. Wij kunnen zeggen dat de samenwerking met de
projectleiding bij de gemeente goed is. Men brengt ons meestal op de hoogte als er iets te gebeuren
valt in de wijk waar de bewoners hinder van kunnen ondervinden. Wij proberen dan mee te denken
om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Dreven:
Doelstelling : De vereniging heeft onder andere ten doel:
a. het behartigen van de algemene belangen van de inwoners van het werkgebied;
b. het bevorderen van de leefbaarheid in het werkgebied;
c. het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in het werkgebied.
Op deze plaats wil Buurtraad De Dreven de Wijkraad, de Stadsdeelmanager,
de buurtregisseur, de wijkagent, de wijkbeheerder met zijn personeel, en daarmee de
gemeente hartelijk danken voor hetgeen gedaan is voor de buurt.
De buurtraad is al jaren aan het strijden om een plaats te creëren voor de
jeugd, een plaats om te chillen. Dit is afgelopen jaar gerealiseerd in de
voormalige Zonnehoek, Imkersplaats 38(nu geheten De Zonne Dreef).
Hierin is ruimte gemaakt voor de jongeren. Tevens is hier nu plaats voor
huisvesting/vergaderruimte voor Sociaal Wijkteam en Welzijnsnetwerk.
De buurtraad heeft in 2015 met de jongeren meegedaan te doen met NL
Doet, om de buitenruimte mooi in te richten en van banken en bloemen te
voorzien. Voor dit jaar 2016 is het echter door te weinig animo niet
doorgegaan.
Een belangrijke doelstelling voor deze dag is om jong en oud, buren en bekenden
met elkaar in contact te brengen. Dat is deze dag zeker gelukt, ook mede dank zij de
jongeren werkers, buurtraad en Stimenz. De jongelui hebben voor deze actie een
certificaat uitgereikt gekregen.
De buurtraad is doende een
enquête te houden onder de bewoners wat de wensen van de bewoners zijn.
Enkele reacties zijn er al gekomen, te weten:
Maak vissteigers langs het kanaal, maak afgesloten uitlaat plaatsen voor
honden, maak speelterreinen voor de kinderen, laat kunstenaars hun werk
doen, maak een skatebaan, laat bewoners zelf de ruimte inrichten enzovoorts
De buurtraad doet jaarlijks mee aan de actie “Houdt Apeldoorn Rein”, en roept de
bewoners op ook hieraan gevolg te geven.
De visie van de Buurtraad is verder dat er ook ruimte moet komen
voor beweging, ontspanning en ontmoeting door het inrichten van een bewegingstuin
met daarom heen bewegingstoestellen voor bewoners met daarbij banken voor rust,
ontmoeting en gesprek (Samenleven in de Maten).
De Dreven is niet zomaar een buurt, maar echt wat bijzonders waar we trots op
mogen zijn. Maar of we er prettig wonen, daar zijn we zelf verantwoordelijk voor,
want de buurt is niet die ander, is niet de buurtraad, niet de Wijkraad en niet de
gemeente, maar dat zijn vooral de bewoners zelf. De buurtraad heeft in de afgelopen
periode gezien en gemerkt dat de gemeente alles doet om het de bewoners zoveel
mogelijk naar de zin te maken (onderhoud grijs en groen, speeltoestellen, beplanting,
bestrating enzovoorts), waarvoor onze hartelijke dank!
De tijd staat echter niet stil en er blijven er altijd zaken die de aandacht verdienen.
De Gaarden:
De jeu-de-boulebaan van de Matenhof in het Matenpark heeft de buurtraad min of meer
‘geadopteerd’. In het voorjaar en najaar maakt de buurtraad de baan speelklaar ( NLDoet-activiteit).

Verwijderd: e b

In september heeft de buurtraad i.s.m. migrantengroepen, de gezamenlijke kerken en Don Bosco een
buurtbarbecue georganiseerd met als motto ‘De ontmoeting tussen oud en jong’. Lokale
ondernemers en de gemeente hebben het initiatief financieel mogelijk gemaakt.
De Matenschans is met behulp van een aantal vrijwilligers en bestuursleden opgeknapt na opnieuw
vernield te zijn. De herstelwerkzaamheden vonden plaats in juli. De Kern met Pit subsidie van Arcadis,
toegekend in 2013 aan de buurtraad, werd daarvoor gebruikt. Stadsdeelwethouder Detlev Cziesso
heropende de Matenschans. De aanwezige schoolkinderen, getrakteerd op ijs door stadsdeelmanager
Corine Kapenga en de CU, gaven de heropening een feestelijk tintje.

De Donken:
Begin dit jaar hebben we vooroverleg gehad met de energiecoöperatie deA over een te starten
energiebesparingsprogramma in de Donken. Helaas wilde de leverancier van deA in de gekozen
straten niet beginnen en moest het project worden afgeblazen.
De toestand van de openbare ruimte en de sociale veiligheid in de buurt zijn onze vaste
aandachtspunten. Oplossingen voor parkeerproblemen en vervanging van speeltoestellen zijn
besproken en uitgevoerd. Zo financierde de buurtraad de nieuwe parkeerplaatsen aan de
Kloversdonk. Met de wijkbeheerder en buurtagent hebben we hierover veelvuldig overlegd.
Om dit te regelen zijn we 10 keer bij elkaar geweest. Wil je meer weten of heb je suggesties, mail naar
donken@wijkraadzuidoost.nl
De Horsten/Hoeken:
Buurtraad de Horsten/ Hoeken bestond in het jaar 2015 op haar hoogtepunt uit 6 leden. Ook is het dit
jaar helaas wederom niet gelukt om een bestuurslid uit de Hoeken te vinden.
Zorg in de buurt
De Buurtraad organiseerde in januari een bijeenkomst voor de buurt omtrent dit punt. Hiervoor was
een buurtkrant verspreid. Helaas was er geen enkele reactie vanuit de buurt, waarmee geconcludeerd
kan worden, dat het punt of niet leeft, of onduidelijk is. De Buurtraad wilde dan ook eigenlijk verder
onderzoek gaan plegen in de buurt, om achter behoeften en wensen van de bewoners te komen.
Over dit onderzoek zijn contacten met Hermien Marsman van Stimenz geweest. Door ziekte en
onderbezetting is dit een blijvend punt van aandacht.
Blijvende aandachtspunten zijn het Groen (onderhoud) en het Grijs (wegen, parkeren etc.) in onze
buurt.
Aandacht was er o.a. voor de afwatering van Park de Buitenhorst, de parkeersituatie bij het
winkelcentrum de Gildenhof, de “karresporen” op sommige grasvelden, verkeersoverlast woningen
Houtsnijdershorst, Speelplek Schrijnwerkershorst, Bomenkap Olieslagershorst. Voor dit laatste
onderwerp waren op de laatste vergadering van de Buurtraad in December enkele bewoners
aanwezig.

Een zeer prettige samenwerking op deze punten had de Buurtraad met Wijkbeheerder Dirk Strijk van
de Gemeente Apeldoorn.
Vanuit de Buurtraad hebben we deelgenomen aan het overleg met de Gemeente over het
“Hondenbeleid” , dat wenselijk zou moeten zijn om overlast van honden zoveel mogelijk te
voorkomen.
De Buurtraad heeft in haar geheel weer een ochtend aan het ophalen van zwerfvuil besteed en heeft
in oktober een ochtend deelgenomen aan een zwerfvuilproject van de 2 lagere scholen in de buurt (De
Sjofar en de Horst).

De Hoeven:
Buurtraad De Hoeven heeft zich in 2015 evenals in 2014 intensief beziggehouden met de
bouwactiviteiten in de Bakershoeve.
Goede samenwerking met de projectleiding, aannemer en Gemeente hebben er toe geleid dat veel
problemen netjes en goed werden opgelost. Ook dank aan onze wijkagent die ook de nodige punten
heeft opgepakt.
Problemen met de parkeergelegenheid in de Minstreelhoeve hebben er toe geleid, dat de straat
wordt opgeknapt.
Een aantal buurtraadsleden hebben zich beziggehouden met de herinrichting van Het Klaverblad van
Knooppunt Beekbergen (A1/A50) en uitbreiding van het aantal rijstroken van de A1.
Hiervoor zijn een aantal zienswijzen ingediend m.b.t. de geluidsoverlast die dat mogelijk kan
veroorzaken. De buurtraad heeft zich dit jaar wederom ingespannen om de hoogspanningsleidingen
ondergronds te krijgen. Dit wordt door de Wijkraad gecoördineerd. De Buurtraad heeft zich met
verkeersproblemen beziggehouden, met name (hard) rijgedrag in de verschillende straten. Hierbij is
er een aantal keren opgetreden door onze wijkagent om dit te verminderen.
Evenals voorgaande jaren heeft de Buurtraad zich beziggehouden met de veiligheid in onze buurt. Een
project als “Duizend ogen” krijgt ook in 2016 weer een vervolg. De Buurtraad heeft zich met de
website beziggehouden en daar diverse stukjes op geplaatst.
Ook in 2016 zullen wij ons blijven inzetten voor een verbetering van het leefklimaat in onze buurt.
De Velden:
Opsomming van enkele besproken onderwerpen in BR de Velden:
-

A1 – Indienen zienswijze

-

Geluidswal (n.a.v. berichtgeving Stentor)

-

Geluidsoverlast

-

schoonmaak vijvers

-

Bestemmingsplan Zuid/Oost

-

Criminaliteitscijfers Veldenbuurt

-

Landdrostlaan – Plan van aanpak herinrichting

-

Parkeren op de Landdrostlaan door bezoekers EAV tuinen

-

No Shit Campagne

-

No Shit actie bij scholen

-

Woningmarkt

-

Vluchtelingen in de Amerikahal

Promotieochtend:
Om zich te profileren houdt de buurtraad jaarlijks een promotieochtend in de Plussupermarkt.
Aan alle bezoekers werd een plantje uitgedeeld “om de wijk te kleuren”.
Tevens was er een ballonnenwedstrijd voor de kinderen.
Buurtblad:
De Veldwachter is in 2015 twee keer uitgebracht in voor- en najaar.
18 vrijwilligers brengen de Veldwachter rond.

Verslag Kascommissie:
Nico van der Tuin, penningmeester
Nico legt uit dat het verslag niet verstuurd mag worden voordat het goedgekeurd is. Idee wordt
geopperd om misschien het volgend jaar het geheel als duidelijk concept vooraf door te sturen naar
de voorzitters van de buurtraden.
Begroting: 8000 euro positief saldo. Resultaat: 12000 euro positief saldo. Er is goed bezuinigd. De
Wijkraad kan weer wat meer gaan ondersteunen aan projecten eventueel.
Kascommissie: 13 juni jl. is er kascontrole gedaan door Johannes Altena en Frans Thomas. Het
geheel geeft een compleet, verzorgde en toegankelijke indruk. Geen commentaar. Voorstel is aan
het bestuur: decharge verlenen voor het komende boekjaar. Wie wil dit volgend jaar doen? Svp
aanmelden bij Marjola of bij Aren.
Toos Dikkers: blz 5: vraag: leden bestuur krijgen een vrijwilligersvergoeding (onder meer de
secretarieel medewerkster en schoonmaakster van het kantoortje. Ja, dit klopt. Er wordt vervolgens
decharge verleend.

4. Pauze

5. Presentatie door Marjolein Tillema (KEN regisseur), over duurzame energie in de wijk
Marjolein Tillema krijgt het woord.
Sinds 2013/2014 Ken regisseur. Wijkregisseur op het gebied van duurzame energie. Stadsdeelplan
geeft aan dat duurzaamheid belangrijk is. Zij vindt het ook erg belangrijk. Met name op het gebied
van huizen en energie. Wijkbewoners wil zij ondersteunen met vragen over duurzaamheid. Er is een
groep gevormd “ de energieke Maten” Zij wonen op diverse plekken in de wijk. Allemaal hebben zij
een andere kennis en kunde en achtergrond. Lodewijk Versluis is ook een van hen (Windmolens). Zij
willen graag aandacht voor energiebesparing met name met mensen die ludieke dingen doen in de
wijk. Opruimactie in de Horsten is geweest, enorm leuke dag geweest met veel aanloop. Oude
spullen die opgeruimd konden worden, konden mensen verzamelen in containers en andere mensen
konden eventueel bij interesse goederen mee nemen. Het kringloop centrum heeft de restanten
meegenomen. Uitnodiging om ook hieraan mee te doen.
Er komt een nieuwsbrief die 1 maal per maand uit gaat komen. Ook wordt er een FB pagina geopend.
Ook op de site van de Wijkraad komt een vermelding.
1. power in de huiskamer
Groepje mensen (vrijwilligers) in een huiskamer waarbij onderling nieuwe contacten worden
gelegd, ook energieverbruik wordt dan besproken. Energieverbruik is vaak niet duidelijk. Er
zijn wel overzichten die gestuurd worden die inzicht geven in energieverbruik.
Isolatiemogelijkheden zijn ook opties die besproken worden. Ook het energielabel van een
huis is belangrijk. Aanpassingen die niet al te veel geld kosten maar veel besparingen
opleveren worden besproken. Energie/jaarafrekeningen worden besproken. Gas, stroom en
kostenstaatje wordt getoond, gemiddelde woning en bewoners. Kosten zijn vaak toch wel
hoog en er kan gekeken worden naar verbetering en vermindering van kosten indien mensen
dit willen. Ook zonnepanelen zijn een mogelijkheid om kosten te verminderen. Isolatie ook.
Douchen kost enorm veel gas omdat de CV op vol vermogen moet draaien. Dag en
nachttarieven lijken aantrekkelijk maar in praktijk werkt het andersom. Hoeveel energie
wordt er verbruikt? 67% gasverbruik en 33% elektra verbruik. Gasverbruik zou eigenlijk
verminderd worden (afhankelijkheid gasleveranciers) Nuon is vrij duur en wil liever niet
meewerken aan tariefverlaging bij particulieren. Deze cijfers zijn gebaseerd op normaal
verbruik en niet op stadsverwarming. Bij stadsverwarming heb je minder invloed op je
kostenplaatje. Een gloeilamp van 60 W die 3 uur per dag aanstaat kost per jaar 16 euro. Wifi
modem (10 watt) die continue aanstaat kost dit 20 euro per jaar. Ook sensoren van
buitenverlichting nemen ook stroom. Het gaat om bewustwording van dingen die aanstaan
en die wellicht onnodig veel kosten met zich meebrengen.
2. Het e-team (energie team)

Er wordt vooraf een cursus gegeven aan mensen die bij particulieren thuis kunnen kijken wat
zij kunnen besparen en waar energie bespaard kan worden aan de hand van een kaart. Tips
worden gegeven, uitleg wordt gegeven. Ook kleine aanpassingen kunnen direct worden
gerealiseerd. Het gaat om besparing en verduurzaming.
Mocht er interesse zijn dan kan er contact opgenomen worden met Marjolein Tillema. Haar
gegevens worden op de website van de Wijkraad gezet binnenkort.

6. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
7.Sluiting en vaststellen datum volgende vergadering in 2017.
Alex dankt iedereen voor de interesse, aanwezigheid en voor hun inzet. Vergadering volgend jaar is
voorlopig gezet op dinsdag 25 april 2017.
Actiepuntenlijst:

04.03.03 Besturen nieuwe Stijl handhaven en bijhouden
21.06.01 Project duurzaamheid en energieneutraal: buurtraden
informeren en afhankelijk van belangstelling neemt
men contact op met Marjolein Tillema
21.06.02 Mailronde jaarverslag tekstueel en financieel als de
stukken binnen zijn
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Marjola

