Onderwerp:

Concept verslag Algemene Ledenvergadering Wijkraad Zuidoost gehouden op
dinsdag 24 april 2018.

Aanwezig DB:

Koos Ham(voorzitter), Nico van der Tuin (penningmeester) en Hans van der
Linden (secretaris).

Aanwezig AB:

Jan Kalter, Gerrit van der Heide, Mark Klein Kranenbarg, Johan van der Veen,
Alex van Luttikhuizen en Caroliene Struijs.

Overige aanwezigen: 13 personen waaronder een aantal medewerkers van de gemeente
Apeldoorn en vertegenwoordigers van enkele politieke partijen.
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.

Vaststelling notulen ALV vergadering april 2017.
Er zijn geen op- en of aanmerkingen over dit verslag en het wordt onder dankzegging
goedgekeurd.
Opm.
Het conceptverslag van de ALV vergadering wordt zo spoedig mogelijk op de website
geplaatst.
De voorzitter geeft aan dat in verband met andere verplichtingen de presentatie over de
Whatsapp- buurtgroepen (agendapunt 7) voor de pauze zal worden behandeld. De
resterende agendapunten komen na de pauze aan de orde.

3.

Presentatie over whatsapp-groepen.
De voorzitter geeft het woord aan Cengiz Kara (wijkagent in de wijk De Maten) die aan de
hand van een PowerPoint presentatie een toelichting zal geven over de opzet en
werkzaamheden van whatsapp- groepen (buurtpreventie) in Apeldoorn.
Cengiz verzorgt aansluitend een duidelijke presentatie waarin hij uitlegt dat een whatsappgroep in vrijwel iedere buurt kan worden opgericht. De politie maakt geen deel uit van een
dergelijke groep. De persoon die een beheersfunctie heeft is ook de persoon die eigenlijk de
regie over de groep voert. Bij het signaleren van een vreemde dan wel verdachte situatie
door één van de leden van de groep worden de overige leden van de groep geïnformeerd en
op haar beurt kunnen aangrenzende buurten die ook over een whatsapp-groep beschikken

worden ingeschakeld. Bij een echt verdachte situatie kan vanzelfsprekend contact worden
opgenomen met de politie die de verdachte situatie kan gaan onderzoeken. Alle door de
leden van de whatsapp-groep verzamelde gegevens komen ter beschikking van de politie
zodat die voorzien van de juiste informatie concrete stappen kan ondernemen.
Het fenomeen whatsapp-groep moet functioneren vanuit het begrip “SAAR” en die afkorting
staat voor Signaleren, Alarmeren, Appen en Reageren.
Tijdens de presentatie beantwoordt Cengiz de nodige vragen en wordt ondermeer het punt
van de privacy benoemd. Cengiz geeft aan dat de politie blij is met foto’s of opnames van
verdachte situaties dan wel personen. Het privacyaspect ligt daarbij natuurlijk gevoelig, maar
in het kader van het opsporingsbelang is de politie altijd blij met dergelijke gegevens.
Cengiz Kara is natuurlijk bereid om ook vragen die achteraf nog naar boven komen te
beantwoorden.
De voorzitter bedankt Cengiz voor zijn overzichtelijke presentatie.
4.

Pauze.

5.

Toelichting jaarverslag.
De voorzitter geeft een uitgebreide toelichting op de werkzaamheden en activiteiten van
respectievelijk de wijkraad en de buurtraden. Voor de detailinformatie van dit overzicht volgt
hieronder de door Koos Ham gebruikte PowerPoint presentatie.

Toelichting op Jaarverslag 2017
Wijkraad (1)
 Windturbines in Beekbergsebroek: mede door inspanning van WRZO heeft
Gemeenteraad beslist dat deze windmolens er niet komen: geen
draagvlak onder de bevolking.
 Wijkraad staat wel positief tegenover andere initiatieven voor
energiebesparing en anticiperen op ‘van het gas af’: Energieke Maten en
Wijk van de toekomst
 Hinder door autosnelwegen: geluidhinder (sterk) toegenomen sinds de
maximum snelheid op A1 en A50 is verhoogd naar 130 km/uur en sinds de
herinrichting van knooppunt Beekbergen. WRZO gaat zich inzetten om de
maximum snelheden te verlagen.
 Langdurige hinder (open straten en trottoirs) door renovatie van gas- en
waterleidingen; WRZO heeft aangedrongen op betere communicatie.

Toelichting op Jaarverslag 2017
Wijkraad (2)
 Publiciteit en communicatie:
 Structurele sponsoring Wijkkrant de Maten: elke buurt eigen pagina, actueler
dan jaarlijkse buurtkrant, besparing op buurtbudgetten;
 TV interview (RTV Apeldoorn met a.i. voorzitter WRZO) over wat wijkraad
bezighoudt;
 Presentatie ter gelegenheid van 40-jarig bestaan van de Stolp.

Toelichting op Jaarverslag 2017
Wijkraad (3)
 Overige onderwerpen:
 Omgevingsvergunning slachterij Ameco op Ecofactorij
 Ontwikkelingen afval en recycling
 Voorbereidingen revitalisering: pilots in de Dreven en de Velden
 Herinrichting Violierenplein: zorg over geluidoverlast bij omwonenden
 Consequenties van subsidieverlaging bij Stimenz voor jongeren, kwetsbare
gezinnen en ouderen: voorbereiding SWOT analyse, begin 2018
 Verhuizing van Eben Haezerschool naar locatie OBS ‘t Gilde: WRZO heeft zorgen
geuit over verwachte parkeerproblemen en verkeersdrukte bij brengen en halen
van de kinderen
 Openbaar vervoer: buslijn door Groot Zonnehoeve en langs hotel Van der Valk

Toelichting op Jaarverslag 2017
Buurtraden: de Horsten / de Hoeken
(Hoofd)activiteiten:


Veiligheid en parkeren, in samenspraak met scholen (Sjofar en de Horst) en met
bewoners. Knelpunten zijn vooral hoge snelheid van verkeer en parkeren, met name
in de Hoeken. Opvoeden is begonnen en zal in toekomst vervolgd (moeten) worden.

Diversen


Containerdag: een succes, voornemen om dit volgend jaar op twee locaties te
organiseren.



Overlast door groei van ganzenpopulatie: in overleg met gemeente wordt gestreefd
de populatie te reduceren.



Samenwerking met Belangenvereniging Matenhoek.

Toelichting op Jaarverslag 2017
Buurtraden: de Dreven
(Hoofd)activiteiten:


Betrokkenheid bij opknapbeurt van Winkelcentrum De Maat.



Veiliger maken van de ‘oude busbaan’ langs het Kanaal, voor
voetgangers en hondenbezitters; in overleg met de gemeente.



Eerste aanzet tot revitalisering van gebied Dreven Noord.

Toelichting op Jaarverslag 2017
Buurtraden: de Gaarden
(Hoofd)activiteiten


Schouw op Eglantier, melden van te herstellen objecten



Opmerken en doorgeven van te verbeteren punten in de buurt, zoals zwerfafval,
defecte straatverlichting en gevaarlijke verkeerssituaties



Bewonerscommissie Warenaargaarde



Deelname aan werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen (Eglantier)



Herontwikkeling van de Eglantier op locatie de Drie Ranken



Continuering van buurtrestaurant De Dreven, door Kookgroep Ridderbuurt



Maandelijkse opruimactie van zwerfvuil door werkgroep Ridderbuurt



Buurtpreventieloop (elke twee dagen) in straten en aangrenzend park door bewoners
Ridderbuurt

Punt van grote zorg: Bemensing van de Buurtraad

Toelichting op Jaarverslag 2017
Buurtraden: de Hoeven
(Hoofd)activiteiten:


Nazorg bouwactiviteiten Bakershoeve



Toename geluidhinder na herinrichting klaverblad knooppunt Beekbergen;
Buurtraad neemt deel aan overleg met Rijkswaterstaat en aannemers



Blijvend aandringen op ondergronds brengen van hoogspanningslijnen



Behoefte aan meer duidelijkheid over rijrichting op fietspaden



Bijdrage in plaatsing/vervanging van speeltoestellen



Bezwaren tegen windmolens onder aandacht gebracht van gemeente en
Gemeenteraad, samen met WRZO en Buurtraad de Velden



Deelname aan ROCOV: signalering van problemen met doelgroepenvervoer



Verkeersafhandeling rond nieuwe vestiging van Eben Haezerschool

Toelichting op Jaarverslag 2017
Buurtraden: de Donken
(Hoofd)activiteiten


Meningsvorming over plannen voor windturbines op Beekbergsebroek



Plannen voor vestiging van Hornbach op de Voorwaarts



Deelname aan / organisatie van diverse evenementen, zoals:
 Erica Cup
 Onderhoud AED (met inzamelingsactie)
 Exploitatie van Donkhuus

 Pluktuin tussen de Donken
 Buitenspeeldag 2017 (uitgebreid verslag in jaarverslag)

Toelichting op Jaarverslag 2017
Buurtraden: de Velden
(Hoofd)activiteiten


Realisatie beplanting op rotonde Landdrostlaan – Gildelaan – Heemradenlaan



Grofvuilactie, in samenwerking met de Energieke Maten



Initiatief tot verhoging van aantal AEDs en verbeteren van de bereikbaarheid ervan in de
buurt



Stimulering gebruik van fiets naar scholen, in plaats van auto



Actie tegen windturbines op Beekbergsebroek



Realisatie van een verkeersdrempel, een afrit voor een scootmobiel, extra
parkeerplaatsen, een speeltoestel, een prullenbak bij het winkelcentrum

En verder:


Bij Waterschap en Gemeente aangedrongen op snoeien van de oevers langs de vijvers



Signalering van ongewenste situaties bij woningen van corporatie de Woonmensen

Toelichting op Jaarverslag 2017
Buurtraden: Groot Zonnehoeve
(Hoofd)activiteiten:

6.



Wijk in aanbouw geeft overlast door werkverkeer; streven om aanleg van fietspaden
en wegen in 2018 te realiseren en sluipverkeer te voorkomen.



Aandacht voor meer evenwichtige bevolkingsopbouw en ouderinitiatieven.



Deelname aan nationale boomplantdag



Aanhalen van contacten met ‘buren’: ‘s Heeren Loo; uitgenodigd bij officiële
opening van nieuwbouw.



Bedenkingen tegen kaderwijziging Villahoeve kenbaar gemaakt bij gemeenteraad.
Resultaat: kaderwijziging is niet doorgezet.



Opzet WhatsApp groep in Boskamers, in samenwerking met wijkagent.

(Her)benoeming bestuursleden.
De voorzitter stelt Conform artikel 12.2 van de statuten en gekoppeld aan het eerder
vastgestelde rooster de (herbenoeming) van bestuursleden aan de orde. Het Dagelijks
Bestuur draagt voor om Koos Ham te herbenoemen tot voorzitter van de Wijkraad en
daarnaast worden als leden van het Algemeen Bestuur voorgedragen Caroliene Struijs ( De
Gaarden) en Henk Hamers (Donken). Per acclamatie worden ze door de leden van de
vergadering in genoemde functies benoemd.
Aansluitend spreekt de voorzitter een woord van dank uit aan het adres van Edwin Romberg
voor het vele werk dat hij in het bestuur heeft verricht. De woorden van dank worden
aangevuld met een klein cadeau. De voorzitter merkt op dat Erwin, als lid van de buurtraad
De Donken gelukkig nog betrokken blijft bij het wijk- en buurtraadswerk.

7.

Verslag penningmeester en kascontrolecommissie.
De penningmeester Nico van der Tuin geeft een korte toelichting op het financiële verslag
van de wijkraad. Echte bijzonderheden zijn er niet te melden. Er is goed batig saldo en de
vooraf gestelde begrotingsdoelen zijn gehaald. Wel geeft Nico aan dat er wel een
probleempje is. Door miscommunicatie is de kascontrolecommissie (nog) niet in de
gelegenheid geweest haar werkzaamheden uit te voeren. Na een korte discussie wordt
besloten dat dit binnenkort alsnog zal gebeuren. Het verslag van de kascontrolecommissie zal
via een mail worden doorgestuurd aan de leden die in de vergadering aanwezig waren.
Indien deze leden – n.a.v. het verslag van de kascontrolecommisie - geen bezwaar maken, zal
het bestuur geacht worden decharge te hebben verkregen. Als nieuwe leden van de
kascontrolecommissie worden benoemd de heren Romberg en Prins.

8a.

Rondvraag.

Vanuit de vergadering wordt de vraag gesteld om het verslag van de algemene
ledenvergadering eerder te verspreiden. Van achter de bestuurstafel wordt opgemerkt dat
het verslag zo spoedig mogelijk na de vergadering op de website van de wijk zal worden
geplaatst.
Vanuit de vergadering komt een opmerking over de slechte kwaliteit van wegen en
paden. Na een discussie wordt geadviseerd om klachten over dit soort zaken door te geven
aan de “Buitenlijn”van de gemeente (14055).
Verder wordt door dhr. Prins informatie gevraagd over de nieuwe verkeerssituatie die zal
ontstaan bij de realisatie van de nieuwbouw van Hornbach. Alex van Luttikhuizen geeft
daarover een korte uitleg waarbij hij aangeeft dat de wijkraad niet echt blij is met de plannen
over de manier waarop het vrachtverkeer (bestemd voor Hornbach) het terrein van dit
bedrijf moet gaan verlaten. In de plannen is aangegeven om een nieuwe uitrit te creëren
direct naast de spoorlijn waarbij het de bedoeling is dat het vrachtverkeer rechtsaf de wijk in
moet rijden. De wijkraad is een absolute tegenstander van die keuze en dat is ook aan de
gemeente kenbaar gemaakt. Afgewacht moet worden hoe de situatie er daadwerkelijk uit
komt te zien. Er loopt nog een procedure bij de Raad van State en wellicht komt er
binnenkort duidelijkheid over de concrete uitvoering van het project.
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat ideeën en suggesties die vanuit de buurtraad de
Dreven aan de gemeente worden gedaan (bijvoorbeeld over de kofferbakverkoop langs het
Kanaal) grotendeels worden genegeerd en men vraagt zich af wat het nut is van de
adviserende rol richting de gemeente. Tijdens de discussie die over dit onderwerp ontstaat,
wordt uiteindelijke geconcludeerd dat de gemeente natuurlijk vrij is om de vanuit de wijk
gedane suggesties al dan niet over te nemen, maar ondanks het feit dat ideeën niet altijd
worden gehonoreerd men door moet gaan om vanuit de buurten met adviezen te komen.

8b.

Sluiting.
Onder dankzegging voor ieders inbreng sluit de voorzitter de vergadering.

