Onderwerp:

Verslag Algemene ledenvergadering Wijkraad Zuidoost gehouden op
dinsdag 25 april 2017.

Aanwezig DB:

Hans van der Linden (interim voorzitter ), Nico van der Tuin (penningmeester)
en Aren Steenbergen (algemeen adjunct).

Aanwezig AB:

Jan Kalter, Gerrit van der Heide, Mark Klein Kranenbarg.

Overige aanwezigen: 28 personen waaronder wethouder Detlev Cziesso en een aantal
medewerkers van de gemeente Apeldoorn.
Verslaglegging:

Joop Hoekman.

V E R S L A G.
1.

Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.

2.

Toelichting jaarverslag.
Aansluitend geeft de voorzitter middels het gebruik van een PowerPoint presentatie een
uitgebreide en vooral duidelijke toelichting op het zorgvuldig samengestelde jaarverslag
2016 (het complete verslag is in te zien via de website van de wijkraad). Samengevat stelt
hij de volgende onderwerpen aan de orde.

-

Algemene taken en bevoegdheden van de Wijkraad:
o
o
o
o

-

Gevraagd en ongevraagd advies geven.
Communicatieve taken naar de inwoners
Betrokkenheid bij ontwikkelingen in het werkgebied
Betrokkenheid bij de Stadsdeelaanpak

Revitalisatie de Maten.
De wijk bestaat al weer een aantal tientallen jaren en er is inmiddels behoefte ontstaan om
de structuur hier en daar aan te passen. De uitvoering van het project zal een aantal jaren
inbeslagnemen en er lijkt een aanzienlijk budget beschikbaar te zijn. De gemeente geeft
prioriteit aan de wijk De Maten en wil de gewenste aanpassingen graag uitvoeren in
samenwerking met de Wijkraad, bewoners en woningcorporaties. Er wordt gestart met een
drietal pilots(waarvan twee in de Maten) zodat vanuit het principe “learning by doing” de
vanuit de pilots opgedane ervaringen kunnen worden toegepast bij de verdere uitvoering van
het totale project. De reden waarom deze revitalisatie gaat plaatsvinden heeft te maken met
ondermeer de volgende aspecten:
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De veranderde demografische opbouw van de wijk in combinatie van het bezit en gebruik
van de auto. Daarnaast is er sprake van `verrommeling` door het plaatsen van schuttingen en
het gebruik van openbaar groen. Bovendien is het onderhoud van de groenstructuur van de
wijk arbeidsintensief en ook nieuwe richtlijnen op het gebied van duurzaamheid vereisen de
nodige aanpassingen. Verder is er in sommige buurten sprake van overlast. De toekomstige
revitalisering van de wijk zal een bijdrage leveren aan het verhogen van de leefbaarheid in de
wijk.
Aansluitend geeft de voorzitter een toelichting op de activiteiten die door de buurtraden in
2016 zijn ontplooid.
Samenvatting activiteiten buurtraad De Gaarden.
o
o
o
o
o

Adoptie jeu-de-boulesbaan
Informatieavond Buurtpreventie
Deelname Iftarmaaltijd
Regelmatige controle van defecte lantaarnpalen
Verwijderen “weesfietsen” Eglantier

Samenvatting activiteiten buurtraad De Dreven.
o
o
o
o

Uitvoeren enquête kanaalboulevard
Upgrade winkelcentrum de Maat
Buurt Ontmoeting- en OntspanningsTuin
Buurtschouw

Samenvatting activiteiten buurtraad De Horsten / Hoeken.
o
o
o
o

Power in de huiskameravond
Actie zwerfvuil
Overlast ganzen
Containeractie Gildenhove

Samenvatting activiteiten buurtraad De Hoeven.
Voor dit deel van de presentatie geeft de voorzitter het woord aan Aren Steenbergen die
namens de buurtraad De Hoeven een korte toelichting geeft op de volgende onderwerpen.
o
o
o
o
o
o
o
o

Bouwactiviteiten Bakershoeve
Parkeren Minstreelhoeve
Knooppunt Beekbergen en A1
Windmolens Beekbergsebroek
Hoogspanningsmasten
Veiligheid (verkeer en buurtpreventie)
Speeltoestellen
Ecofactorij (Greenferm en Ameco)
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Samenvatting activiteiten buurtraad De Velden.
o
o
o
o
o
o
o

Windmolens Beekbergsebroek
Rotonde bij GroenWit
Te snel rijden
Parkeerplaatsen
Groen
Promotieochtend
Plaatsen bankje bij Ambtsrichtersveld.

Samenvatting activiteiten buurtraad De Donken.
o
o
o
o
o
o

Plaatsing AED in flat Tingietersdonk
Herinrichting speelveldje Pottenbakkersdonk
Openbare pluktuin Klingmakersdonk
Buitenspeeldag in de Bronsgietersdonk
EricaCup op grasveld Steenhouwersdonk
Start ontmoetingsruimte Viltmakersdonk

Samenvatting activiteiten buurtraad Groot Zonnehoeve.
o
o
o
o
o
o

Versnelling in ontwikkeling
Wateroverlast
Verkeerssituatie Barnewinkel
Verkeerssituatie Laan van Erica
Groene Voorwaarts
Herkenbaarheid: ‘Icoon’

Tot slot schetst de voorzitter een bloemlezing van de activiteiten en betrokkenheid van het
Dagelijks en het Algemeen Bestuur bij een aantal relevante onderwerpen.
-

Beekbergsebroek.

De wijkraad is nauw betrokken geweest bij de voorgestelde ontwikkelingen van het gebied
Beekbergsebroek. De vanuit de gemeente voorgestelde plannen hebben de nodige stof doen
opwaaien. Definitieve besluitvorming moet nog plaatsvinden en het onderwerp staat daarom
nog steeds hoog op de agenda van de Wijkraad. De wijkraad heeft de conceptvisie uitgebreid
bestudeerd en heeft besloten tot het houden van een enquête onder de wijkbewoners
waarvan een grote meerderheid zich heeft uitgesproken tegen de komst van de geplande
windmolens. De mening en visie van de wijkraad, gesteund met de uitslag van de gehouden
enquête, is tijdens een inspraakavond namens de wijkraad door Alex van Luttikhuizen
duidelijk toegelicht. Inmiddels is er een raadswerkgroep ingesteld die als opdracht heeft om
onderzoek te doen naar de haalbaarheid van windmolens in Apeldoorn.
Bij de raadswerkgroep is de mening van de wijkraad bekend. Een onderzoeksbureau is
ingeschakeld en de planning is dat dit bureau voor de zomer van 2017 een rapport zal
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samenstellen aan de hand waarvan de besluitvorming over de inrichting van het genoemde
gebied verder ter hand kan worden genomen.

-

Greenferm.

De Wijkraad is aangevuld met een werkgroep verder betrokken geweest bij de eventuele
komst van het bedrijf Greenferm op de Ecofactorij. Dit bedrijf gaat zich bezig houden met de
verwerking van mest. De wijkraad heeft zijn zienswijze ingediend en gesteld kan worden dat
het indienen van deze zienswijze erin heeft geresulteerd dat een aantal belangrijke
waarborgen zijn opgenomen in de aan het bedrijf verstrekte vergunning. De wijkraad zal
betrokken blijven bij de behandeling van eventuele klachten en verder is afgesproken dat de
wijkraad ook bij toekomstige evaluatiemomenten van het door Greenferm uitgevoerde
bedrijfsproces betrokken zal blijven. Stankoverlast voor de bewoners van de wijk zal van een
aanvaardbaar niveau dienen te zijn. Overigens wordt verwacht dat van echte stankoverlast
geen sprake zal zijn.
3.

(Her)benoeming bestuursleden.
Aren Steenbergen geeft een korte uiteenzetting over de ziekte van de huidige voorzitter Koos
Ham. Vanwege zijn ziekte is Koos helaas niet in staat zijn functie van voorzitter te vervullen.
Aren spreekt de wens uit dat de situatie van Koos snel mag verbeteren zodat hij weer volop
kan gaan genieten van het dagelijkse leven.
Hans van der Linden geeft een toelichting op situatie binnen het DB en AB. Vanwege het feit
dat een groot aantal bestuursleden tegelijkertijd aftredend is, wordt ervoor gekozen bij de
huidige en toekomstige bestuurswisselingen te kiezen voor een schema zodat slechts een
deel van de bestuursleden tegelijkertijd aftredend is. Op die manier blijft de continuïteit
gewaarborgd. Aansluitend worden de voorgestelde bestuurders door de deelnemers aan de
vergadering per acclamatie benoemd (zie ook de bijlagen 1 en 2).

4.

Wijziging huishoudelijk reglement.
De voorzitter stelt aan de orde dat is gebleken dat het Huishoudelijk Reglement op een paar
punten niet aansluit of het Statuut van de vereniging. Het gehanteerde Statuut is eigenlijk
een model statuut dat voor vrijwel alle verenigingen wordt gebruikt. Het is echter gebleken
dat in de vertaalslag vanuit het statuut naar de betreffende artikelen in het Huishoudelijk
Reglement een paar “weeffoutjes” zijn ontstaan. Vooral op het gebied van de benoeming van
de voorzitter van een buurtraad is gelet op opgedane ervaringen behoefte ontstaan op dat
punt het huishoudelijk reglement aan te passen. Na de uitleg en een korte discussie over de
mogelijkheid om vanuit de leden een voordracht voor het bestuur te doen, vraagt de
voorzitter of de vergadering instemt met de voorgestelde wijzigingen. De voorgestelde
wijzigingen worden met algemene stemmen goedgekeurd.
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5.

Verslag penningmeester en kascontrolecommissie.
De penningmeester geeft een korte toelichting op het financiële verslag van de wijkraad.
Volgens hem zijn er weinig bijzonderheden te melden. Er is een batig saldo. Op één
kostenpost is de vooraf gehanteerde begroting overschreden. Die overschrijding had te
maken met de bijdrage aan de nieuwe wijkkrant en de kosten voor het afscheid van de vorige
voorzitter en administratief medewerkster.
Aansluitend geeft de kascontrolecommissie (bestaande ui de heren J. Altena en
E. Vierhout) aan dat de financiële administratie er verzorgd uitzag en dat verantwoording van
de inkomsten en uitgaven op een uitstekende manier zijn verwerkt en verantwoord.
Aansluitend verleent de vergadering het bestuur decharge voor het gevoerde financiële
beleid.
Volgens de regels van het Statuut inzake de samenstelling van de kascontrolecommissie
treedt de heer J. Altena af en wordt als nieuw lid benoemd de heer A. de Blois.

6.

Vaststelling notulen ledenvergadering 21-6-2016.
Ten aanzien van dit verslag worden er geen op- of aanmerkingen gemaakt en onder
dankzegging wordt het verslag vastgesteld en goedgekeurd.

7.

Pauze.

8.

Presentatie Energieke Maten.
Na de pauze wordt namens de werkgroep Energieke Maten een boeiende presentatie
gegeven over de activiteiten van de werkgroep. Het streven van de werkgroep is erop gericht
samen met de bewoners de duurzaamheid in de wijk te verhogen. Daarbij wordt een zg. Eteam ingezet die bij de bewoners thuis de energiesituatie komt bekijken en adviezen
verstrekt op welke manier de energienota kan worden verlaagd. Daarbij kan het gaan om
kleine aanpassingen zoals het vervangen van lampen, maar ook kunnen adviezen worden
verstrekt op het gebied van isolatie en het plaatsen van zonnepanelen.
In het tweede deel van de presentatie is ingegaan op het gebruik van de warmtepomp.
Daarbij gaat het om hogere investeringen en ook daarover zijn vanuit de werkgroep
contacten gelegd met woningbouwcorporaties. Inmiddels zijn de nodige huisbezoeken
afgelegd. Verder is de werkgroep betrokken bij de advisering over de isolatie van een project
bestaande uit 48 woningen. Tijdens de presentatie ontwikkelt zich een levendige discussie
waarbij vrijwel iedereen en voorstander lijkt te zijn van het nemen van stappen op het gebied
van de energiebesparing, maar de bekostiging van de te nemen maartregelen vormt voor
sommigen toch nog een behoorlijke drempel. De voorzitter bedankt de werkgroep voor de
voorlichting. Voor het plannen van een afspraak met de werkgroep kan contact worden
opgenomen via energiekematen@gmail.com . Verder kan daarover telefonisch contact
worden opgenomen met Marjolein Tillema. Zij is te bereiken op telefoonnummer
0652828625.

9.

Rondvraag.
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Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
10.

Sluiting.
Onder dankzegging voor een ieders inbreng sluit de voorzitter de vergadering. De volgende
algemene ledenvergadering staat gepland voor dinsdag 24 april 2018.

Bijlage 1
Rooster van statutair aftreden van bestuursleden.
Conform artikel 12.2 van de statuten is het volgende rooster van aftreden van toepassing:
voorzitter
2018
penningmeester
2019
secretaris
2020
algemeen leden DB
2021
voorzitter BR Donken
2018
Dreven
2019
Gaarden Gr Zonnehoeve
2020
Horsten/Hoeken
2020
Velden/Hoeven
2021
-----------------------------------------------------bijlage 2
Voordracht aan de ledenvergadering
Het bestuur draagt de volgende personen voor tot benoeming respectievelijk herbenoeming in het
dagelijkse bestuur:
Koos Ham-voorzitter,
Nico van der Tuin-penningmeester,
Hans van der Linden-secretaris,
Aren Steenbergen-algemeen bestuur,
Daniël van Bruggen-algemeen bestuur.
Naast deze personen worden de volgende personen voorgedragen voor benoeming respectievelijk
herbenoeming om het algemene bestuur te complementeren:
Edwin Romberg-De Donken,
Johan van der Veen-Groot Zonnehoeve,
Mark Klein Kranenbarg-De Dreven,
Jan Kalter-De Horsten,
Gerrit van der Heide- De Velden
Alex van Luttikhuizen-De Hoeven
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