Jaarverslag 2018
Ook in 2018 heeft de Wijkraad zich ingespannen om de belangen van de bewoners van De
Maten en Groot Zonnehoeve zo goed mogelijk te behartigen.
De wijk- en buurtraden hebben zich daarbij met onder andere de volgende onderwerpen
beziggehouden.

Revitalisering
De buurtraden in de Dreven en de Velden zijn nauw betrokken bij een tweetal pilotprojecten
om de openbare ruimte aan te passen aan de eisen die daaraan nu gesteld worden. De wensen
van de bewoners vormen daarbij het uitgangspunt.
Op termijn zullen we te maken krijgen met de concrete gevolgen van het beleid van de
overheid om over te schakelen naar duurzame vormen van energie-voorziening (aardgasloze
wijk). Dit thema zal aan de orde komen op onze algemene ledenvergadering.
Openbare ruimte.
De wijkraad heeft klachten over de problemen die ontstonden na het vervangen van leidingen
in de wijk onder de aandacht van de gemeente gebracht.
Verder is met de gemeente gesproken over het groen- en bomenbeleid, de herinrichting van
het Violierenplein en de verkeersafwikkeling bij de toekomstige vestiging van Hornbach.
In het verleden heeft de wijkraad zich ingespannen om de hoogspanningslijnen in de Hoeven
en de Velden ondergronds te krijgen. Het lijkt erop dat dit vruchten gaat afwerpen; er wordt
nu een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om na te gaan hoe dit concreet zou moeten.
Een punt van zorg blijft de geluidsoverlast veroorzaakt door het verkeer op de A1 en A50. Na
de ingebruikname van een fly-over en de verhoging van de maximum snelheid nemen de
klachten toe.

Afvalbeleid
De gemeente heeft ons geïnformeerd over de nieuwe wijze van inzamelen.
Onze indruk is dat de communicatie hierover door de gemeente goed is opgezet. Wij zullen de
introductie kritisch volgen, zodat we eventuele knelpunten tijdig kunnen signaleren.
Veiligheid
In de ledenvergadering heeft de wijkagent een presentatie gegeven over aandachtspunten bij
het opzetten van een whatsapp-groep om de veiligheid in een buurt te vergroten.
In een aantal woonerven zijn door buurtraden Victor-Veilig-poppetjes geplaatst om aandacht
te vragen voor de verkeersveiligheid.
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Sociale cohesie
Veel taken van het rijk op het terrein van maatschappelijke ondersteuning zijn overgedragen
aan de gemeente. De gemeente en de betrokken organisaties hebben buurtteams opgezet om
hier handen en voeten aan te geven.
De wijkraad ondersteunt (ook financieel) een initiatief om in de zomer van 2019 een
buurtcamping in het Matenpark te organiseren.
Verder heeft de wijkraad bijdragen geleverd voor het organiseren van burendagen (Groot
Zonnehoeve, Passerel, Stamppotfeest, Pizza-avond).
Communicatie
Belangrijke media voor het contact met de bewoners zijn de Wijkkrant, de website en de
facebookpagina van de wijkraad. Het ledenbestand is geactualiseerd zodat leden nu ook via email (nieuwsbrief) geïnformeerd kunnen worden.
Interne organisatie
Helaas is het bestuur bij de controle van de jaarrekening gestuit op verduistering van een fors
bedrag. De vereniging heeft de penningmeester uit zijn functie ontheven en aangifte bij de
politie gedaan. Het bestuur zal nagaan hoe de schade verhaald kan worden.
Het kantoor van de wijkraad is (in april 2019) verhuisd (van de Bierbrouwershorst) naar
wijkcentrum de Stolp, zodat de wijkraad nu op een centralere en toegankelijkere plaats
gehuisvest is..

Tot slot
We willen hierbij een ieder die in het afgelopen jaar zijn/haar bijdrage heeft geleverd aan het
werk in de wijkraad of een buurtraad, hartelijk bedanken voor de inzet en samenwerking.
Ook gaat onze dank uit naar een aantal personen die meer of minder regelmatig de
vergaderingen van de wijkraad bijwoonden en ons van zinvolle informatie en advies
voorzagen:


Gemeente: Corine Kapenga (stadsdeelmanager) en Wim Mekelenkamp (regisseur
openbare ruimte Zuidoost)



Stimenz: Hermien Marsman (buurtregisseur)



Politie: Anne-Jan Zeilstra en Cengiz Kara (wijkagenten)
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Bestuurlijke ontwikkelingen in 2018
Samenstelling bestuur
Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Wijkraad Zuidoost zag er aan het einde van het
verslagjaar 2018 als volgt uit:
Koos Ham – voorzitter
Nico van der Tuin – penningmeester.
Hans van der Linden - secretaris
De werkzaamheden van het secretariaat werden ondersteund door Marjola van Luttikhuizen.
Het (algemeen) bestuur (AB) van de Wijkraad Zuidoost bestond aan het einde van het
kalenderjaar 2018 uit de leden van het Dagelijks Bestuur aangevuld met de navolgende
buurtraadvoorzitters:
Henk Hamers – De Donken, Alex van Luttikhuizen-De Hoeven, Jan Kalder-De
Horsten/Hoeken, Mark Klein Kranenbarg – De Dreven, Gerrit van der Heide – de Velden en
Johan van der Veen – Groot Zonnehoeve.
Caroliene Struijs vertegenwoordigde de buurtraad de Gaarden in het bestuur, maar is vanwege
persoonlijke omstandigheden teruggetreden. Jan van den Heuvel vervangt haar op tijdelijke
basis.


Corine Kapenga (stadsdeelmanager), Wim Mekelenkamp (wijkbeheer) en Hermien
Marsman (Stimenz) zijn nauw betrokken bij het werk van de wijkraad en wonen
regelmatig de wijkraadvergaderingen bij.
Wijkwethouder is Detlev Cziesso, wethouder van financiën van de gemeente.
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Jaarverslag 2018 Buurtraad De Dreven
Samenstelling
Team: Mark Klein Kranenbarg (voorzitter), Edwin Vierhout (penningmeester) Jetty Bennink,
Herbert Schwarzer en Gerhard ter Mors.
Het jaar 2018 verliep voor de Buurtraad de Dreven prima. Qua leden aantal zijn we stabiel
gebleven.

Hoofdactiviteiten.
Revitalisering
Dit jaar is de start gemaakt met de Revitalisering, een belangrijk thema in de Dreven (Noord).
Samen met de gemeente en Stimenz is er op diverse manieren getracht in contact te komen
met de bewoners. Er zijn huis aan huis enquêtes gedaan, er heeft een nulmeting
plaatsgevonden, er zijn zes bakfietsronden geweest door de buurt en er heeft een grote
inloopavond plaats gevonden. Dit allemaal met als doel zo veel mogelijk informatie en
wensen te verzamelen. Deze informatie en wensen worden in de eerste helft van 2019
uitgewerkt in een algemeen ontwerp. Het is de bedoeling dat ultimo 2019 een eerste start
gemaakt gaat worden met de uiteindelijke revitalisering.
AED’s
Momenteel hangt er in de Dreven geen enkele AED die 24 uur per dag beschikbaar is.
Geïnspireerd door buurtraad De Velden willen we dit graag verbeteren. Er hangt op dit
moment een AED in de Dekamarkt in het winkelcentrum de Maat. Deze is alleen beschikbaar
tijdens openingstijden van de Dekamarkt. Samen met de winkeliersvereniging willen we deze
buiten de winkel hangen in een daarvoor bestemde buitenkast. Op deze manier is deze 24/7
beschikbaar. Daarnaast willen we nog een AED plaatsen zodat in samenwerking met
omliggende buurten er altijd een AED in de buurt is.
Victor Veilig verkeersmaatjes
Een veel gehoorde klacht in de buurt blijft het (te) hard rijden in de woonerven. Hierover is
nauw contact met de wijkagent en handhaving. Daarnaast zijn er door ons acht Victor Veilig
Verkeersmaatjes aangeschaft en in overleg met buurtbewoners op strategische plaatsen
geplaatst.
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Koolmeeshuisjes
Op diverse plaatsen, maar met name in de eiken langs de oude busbaan, hadden we in de
Dreven last van de eikenprocessierups. Uiteraard heeft de gemeente haar best gedaan dit zo
snel mogelijk te bestrijden. Een belangrijke natuurlijke vijand van de eikenprocessierups is de
koolmees. Als Buurtraad hebben we via Stichting de Passerel veertig koolmeeshuisje laten
maken. We zullen deze samen met de gemeente plaatsen en hopen hiermee de overlast van de
Eikenprocessierups wat te verkleinen.
Nieuwe vergader ruimte
Momenteel vergaderen wij met onze buurtraad in Ontmoetingscentrum de Dreven aan de
Imkersplaats 38. In verband met de nieuwbouw van eengezinswoningen zal deze locatie
worden gesloopt. Vanaf maart 2019 zullen onze vergaderingen plaatsvinden in Basisschool
de Korf aan de Postmeestersdreef.
Verder zijn de contacten met Hermien Marsman van Stimenz, Dirk Strijk , Corine Kapenga
van de gemeente en wijkagent Serdar Erkan (John van Manen) prima. Regelmatig schuiven ze
even aan bij de vergaderingen of is er op andere manieren contact.
Ook voor 2019 zullen wij ons weer inzetten voor de Buurt!
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Jaarverslag 2018 Buurtraad de Donken
Algemeen
In dit verslagjaar hebben we veel aandacht besteed aan ons bestaansrecht. De herstart van
Vonken in de Donken, de geconstateerde onbekendheid van de buurtraad en de
ontwikkelingen rondom burgerparticipatie in de gemeenteraad fungeerden als aanjagers van
de discussie en ideeënvorming. We zijn er nog niet uit en gaan in 2019 verder met dit
belangrijke onderwerp.
De buurtraad heeft een bemiddelende rol gespeeld bij een discussie over de beplanting van
een strook gemeentegrond en het plaatsen van buurtpreventieborden. Parkeerplaatsen en
doeltjes worden gerealiseerd na onze inzet. Dit allemaal in een goede samenwerking met de
wijkbeheerder.
De ontsluiting van Hornbach heeft onze doorlopende aandacht.
De buurtraad heeft een bijdrage geleverd aan o.a. :





exploitatie DonkHûûs( zie bijlage 1)
pluktuin tussen de Donken
AED; tweemaal is er door mensen met de AED ter plaatse gegaan, maar was de
ambulancedienst er eerder.
buitenspeeldag( zie bijlage 2)

De buurtraad is 10 keer bij elkaar geweest en telt 9 leden. Niet elke straat is
vertegenwoordigd. Heeft u belangstelling om eens een keer een vergadering bij te wonen,
aarzel niet en mail naar donken@wijkraadzuidoost. U bent van harte welkom.
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Bijlage 1 bij Jaarverslag 2018 van Buurtraad de Donken

In het DonkHûûs hebben het gehele jaar de koffieochtenden plaatgevonden.
Op de dinsdagochtend wordt deze verzorgd door de heer van Putten van woningcorporatie
Mooiland die dan tevens zijn spreekuur houdt. Op de donderdagen hebben de beheerders van
het DonkHûûs deze georganiseerd van 10:00 tot 11:30. Er is nu een vaste groep bezoekers
aanwezig, maar er is nog altijd plaats voor mensen die een lekker bakje koffie willen drinken
met een lekker koekje erbij. Gewoon gezellig kletsen en praten over de buurt.
Sinds de opening van de jeu-de-boulesbaan is er in het seizoen (april t/m oktober) elke
woensdag een groep mensen bezig met de jeu-de-boulessport.
Kom eens gezellig kijken of meedoen. Voor data zie de wijkkrant.
Wilt u een lekker een potje komen kaarten, dan bent u welkom op de vrijdag. Iedere twee
weken is er een kaartavond. Houd de wijkkrant in de gaten voor de datums.
In de winterperiode verruilt het DonkHûûs het jeu-de-boulen voor het darten.
We hebben vorig jaar een burendag georganiseerd die goed bezocht was en dit jaar zeker een
vervolg gaat krijgen.
Ook voor de kinderen was er afgelopen jaar voldoende te doen. We hebben met zijn allen
paaseieren gezocht, een leuke burendag gehad met een springkussen, kleedjesmarkt en
lekkere pannenkoeken gegeten. In december was Sinterklaas er natuurlijk en is er begonnen
met het KidsHûûs en MamaHûûs.
De beheerders van het DonkHûûs bedanken dan ook de organisaties die dit mogelijk hebben
gemaakt:






Mooiland voor het beschikbaar stellen van de ruimte en ruime sponsoring.
Stimenz voor de begeleiding, contact en sponsoring.
Buurtraad de Donken voor hun financiële bijdrage.
De gemeente Apeldoorn voor hun bijdrage aan de jeu-de-boulesbaan en het aanpassen
van groen en grijs in de omgeving.
Alle vrijwilligers, die dit belangeloos mogelijk hebben gemaakt.

Het DonkHûûs toont aan dat er met een relatief kleine bijdrage een hoop mogelijk is.
Wij hopen dat in 2019 het DonkHûûs meer mensen zal gaan trekken waarbij de beheerders en
Mooiland al het mogelijke zullen doen om de mooie opstartfase een nog fraaier vervolg te
geven.
Komt u een keer kijken en of meedoen? Het DonkHûûs is van er voor iedereen in de Donken.
Koffie, thee en een koekje zijn altijd gratis.
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Heeft u een activiteit en zoekt u een goed ingerichte ruimte neemt u dan contact op met de
beheerders. Voor info zie de posters op het raam van Klingmakersdonk 378A of kijk u in de
wijkkrant.
Uiteraard heeft het DonkHûûs zijn regels om respectvol met de buren en omgeving om te
gaan.
En tenslotte: vrijwilligers zijn altijd welkom. Het maakt niet uit wat u kunt of wilt doen.
Bijlage 2 bij Jaarverslag 2018 van Buurtraad de Donken
De Nationale Buitenspeeldag vindt ieder jaar plaats op de tweede dinsdag van juni. In 2018
vond dit evenement plaats op woensdagmiddag 13 juni. In Apeldoorn werd dit evenement o.a.
georganiseerd in De Donken, op de speelvelden in de Bronsgietersdonk. En dat was een groot
succes, want ruim 400 kinderen namen hier aan deel. Voor een goede indruk van dit
evenement zie https://www.youtube.com/watch?v=uu78ZBjsy1I
Bij dit evenement zijn veel deelnemers en vrijwilligers betrokken en er is voor ieder wat wils.
De Buitenspeeldag de Donken is dan ook uitstekend geschikt voor ieder kind. De
speelgoedkar zit ieder jaar vol met diverse spelletjes voor buiten
De ervaring leert dat kinderen vooral hun (groot)ouders vragen om met hen samen te spelen.
De kinderboerderij is in principe (mits voldoende sponsoring) een vast onderdeel van het
programma en is zeer in trek bij zowel jong als oud. Dit jaar namen zij ook een melkgeit mee.
De kinderen vonden het geweldig om een keer een geit te mogen melken, ook al was hij niet
echt (of juist daarom).
Dit jaar nam voor het eerst Orpheus deel. Zij plaatsten hun theaterbus op het veldje voor de
jongste kinderen. Kinderliedjestheater Broodje Aap verzorgde diverse voorstellingen. Op het
andere speelveld werden voornamelijk activiteiten georganiseerd die geschikt zijn voor de iets
oudere kinderen (7+).
Accres verzorgt ieder jaar de hindernisbaan en diverse sportieve activiteiten. Zij stemden hun
activiteiten af op de activiteiten van Circus Apeldoorn, die dit jaar ook weer deelnam aan dit
evenement. Voor de kinderen die liever willen knutselen en verven werden diverse creatieve
workshops georganiseerd.
Het succes was – net als voorgaande jaren - mede te danken aan het mooie weer. De ijsjes
waren dan ook weer snel op ……
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Jaarverslag 2018 Buurtraad De Horsten/ Hoeken
De Opstelling en mutaties.
Team: Jan Kalter (voorzitter), Ans Reukers (penningmeester) Dieta Friggen, Carola Joosten
en Vladimir Lukic.
In 2018 hebben Hans Nacken, Yvonne Grutter en Antonio de Ruiter aangegeven te stoppen
met de buurtraad. Een behoorlijke tegenvaller dus. Gelukkig is hebben we Vladimir binnen
gehengeld als nieuw lid uit de Houtsnijdershorst.
Tijdens een buurtbezoek (overlast bomen) kwamen we in contact met Vladimir. Hij vond het
geweldig dat de buurtraad gewoon op bezoek kwam nadat hij en zijn medebewoners een
klacht hadden ingediend via de website van de wijkraad. In september hebben we hem
uitgenodigd voor een vergadering en hij heeft besloten erbij te blijven.
Hoofdactiviteiten 2018.
In de Hoeken is in november vorig jaar een grote bijeenkomst gehouden voor het parkeren
aldaar. De gemeente en politie hebben plannen voorgelegd om dit in de toekomst in betere
banen te leiden. Het wordt namelijk steeds drukker op ons bedrijventerrein. Zeer recent zijn
er borden geplaatst voor parkeerverboden op de doorgaande weg en dat is een flinke
verbetering en nu kan er gehandhaafd worden door de politie.
Dit jaar zijn we in het begin van onze vergaderingen regelmatig naar buiten gegaan om delen
van onze buurt te screenen met het oog op de toekomstige revitaliseringsplannen. Over het
algemeen zijn we best tevreden hoe e.e.a. er nu bij staat. Gezien de toekomstige plannen wil
de Buurtraad graag de focus leggen op de doorgaande wegen
Houtsnijdershorst/Schrijnwerkershorst en de Glazeniershorst. Bewoners klagen vaak over het
te hard rijden. Daarnaast blijft parkeren aan deze doorgaande straten een chaos. Middels
waarschuwingsbriefjes achter de ruitenwissers komen we in contact met bewoners . Geopperd
is om op sommige plekken een parkeerverbod voor te stellen (bijvoorbeeld in bochten). Bij
Houtsnijderhorst 501 t/m 504 is daar flink op gereageerd omdat deze bewoners de auto’s vaak
aan de doorgaande weg parkeren. Ook mensen uit het hofje Houtsnijdershorst 400 serie
parkeren hier regelmatig (bestelbusjes).
Ik heb een ronde gemaakt met verkeersdeskundige Martijn Bentum van de gemeente. Met
hem ben ik de hele buurt rond geweest en laten zien hoe onduidelijk de regels zijn momenteel.
In feite zijn er helemaal geen regels. In sommige hofjes staat een bord met woonerf, in de
meeste hofjes niet. Op een paar plaatsen zijn parkeervakken aangebracht en op 1 plek zien we
een gele streep in een bocht waar overigens gewoon geparkeerd wordt.
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Diversen.
De ganzen blijven op de agenda staan want de groep is dit jaar wederom stevig gegroeid naar
27 stuks in totaal. We hebben inmiddels contact met de gemeente en andere instanties over de
toekomst van de ganzen. We hebben een buurtonderzoek gedaan en daaruit bleek dat er toch
flink overlast is. De groep zal moeten worden teruggebracht naar een acceptabel aantal is het
streven en dat blijft het streven. Dit jaar zijn veel eieren geraapt anders was de populatie fors
verder gegroeid. Er wordt bekeken om een deel van de groep te verplaatsen.
De contacten met Hermien Marsman van Stimenz, Dirk Strijk , Corine Kapenga van de
gemeente en wijkagent Anne Jan Zijlstra zijn prima. Regelmatig schuiven ze even aan bij de
vergaderingen of is er op andere manieren contact.

2019
Voor de regio Glazeniershorst/Boekbindershorst zullen we op zoek gaan naar 1 of 2 leden
erbij zodat de hele Horsten goed vertegenwoordigd zijn.
Ook in 2019 zullen we wederom de buurt in gaan tijdens vergaderingen . We merken dat
bewoners behoefte hebben aan contact of een klankbord. Bewoners weten vaak niet waar ze
met hun problemen terecht kunnen. Voor 2019 zal de Buurtraad de Horsten/Hoeken de
bewoners nog meer centraal willen stellen.
In mei zal er een containerdag georganiseerd gaan worden. Voorheen deden we dit alleen
voor de Gildenhove flat maar in 2019 zal dit voor de hele Horsten gelden. Flyers en
spandoeken zijn reeds in bestelling.
In september staat de burendag centraal. Deze willen we op het park de Buitenhorst
organiseren.

Jan Kalter
Voorzitter
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Jaarverslag Buurtraad De Hoeven 2018
In het jaar 2018 heeft de buurtraad De Hoeven 11 maal vergaderd en vanzelfsprekend zijn er
meerdere relevante onderwerpen aan de orde geweest. In dit verslag een greep uit de
onderwerpen die tijdens de vergaderingen zijn behandeld.
Hoogspanningsleidingen/ Windmolens;
Deze punten stonden voortdurend hoog op de agenda. Met betrekking tot de eventuele
plaatsing van windmolens langs de A1 is tot tevredenheid van de buurtraad besloten dat deze
niet langs de A1 ter hoogte van de wijk De Maten worden geplaatst. Inmiddels vindt er binnen
de gemeenteraad wel weer discussie plaats over andere locaties langs de A1, maar niet ter
hoogte van De Maten. In 2019 zal daar wellicht duidelijkheid over ontstaan. Nogmaals dient
gezegd te worden dat de buurtraad De Hoeven geen enkel bezwaar heeft tegen het opwekken
van windenergie, maar de locatie bij De Maten vond men niet gunstig en zou bovendien
leiden tot de nodige overlast voor de bewoners van de wijk en haar omgeving.
Verder kwam de situatie rond de hoogspanningsleidingen regelmatig aan de orde. Al langere
tijd heeft de wijkraad Zuidoost (en dus ook de buurtraad De Hoeven) zich sterk gemaakt de
hoogspanningsleidingen ondergronds te brengen. En zowaar, eind 2018 kwamen er van de
kant van de gemeente positieve geluiden over op handen zijnde veranderingen. Het ziet er
naar uit dat in 2019 daadwerkelijk zal worden begonnen met het “slopen” van de masten en
het ondergronds brengen van de hoogspanningsleidingen. Binnen de buurtraad heerst veel
optimisme over dit besluit en men is dan ook benieuwd wanneer de ontmanteling
daadwerkelijk zal gaan plaatsvinden.
Actualisering ledenbestand.
Op initiatief van de voorzitter van onze buurtraad is in 2018 gestart met het optimaliseren van
het ledenbestand van de vereniging (de wijkraad is namelijk ondergebracht in de juridische
structuur van een vereniging). Het lidmaatschap is gratis en ook in de andere buurten van De
Maten is men gestart met het op orde brengen van het ledenbestand. Middels een brief zijn de
bestaande leden geïnformeerd en is gevraagd hun gegevens te actualiseren.
Eben Haëzerschool.
Vanuit de buurtraad is er de nodige bemoeienis geweest met de situatie rond de Eben
Haëzerschool. De voormalige school De Gilde is verbouwd en aangepast en de nieuwe school
is daar nu in ondergebracht. Samen met buurtbewoners is geparticipeerd in een commissie die
zich bezig heeft gehouden met het beoordelen en daar waar mogelijk aanpassen van de
parkeer- en groenvoorziening. Deze punten waren belangrijk voor de buurtbewoners. Gesteld
kan worden dat in goed overleg met het schoolbestuur, de gemeente en buurtbewoners een
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passende situatie is gecreëerd. Weliswaar zijn er nog kleine aandachtspunten, maar de
verwachting is dat die ook naar tevredenheid zullen worden opgelost.

Geluidsoverlast A1/A50. Zienswijze
Gebleken is dat vanuit de wijk de nodige klachten zijn binnengekomen over de toenemende
geluidsoverlast veroorzaakt door het groeiende autoverkeer dat gebruik maakt van de A1 en
de A50. Naast de geluidsoverlast maakt men zich ook grote zorgen over de aspecten van
(lucht)vervuiling. Mede op initiatief van de buurtraad is er een zienswijze over dit onderwerp
bij de gemeente ingediend. Afgewacht zal moeten worden met welke oplossingen de overheid
gaat komen om de gerezen problemen te bestrijden.
Herinrichting Beeldhouwershoeve.
De buurtraad heeft zich nadrukkelijk bezig gehouden met de aanpassing van de
verkeerssituatie en de groenvoorzieningen in de Beeldhouwershoeve. Leden van de buurtraad
hebben een enquête in de straat gehouden en dat alles heeft erin geresulteerd dat de bestaande
situatie naar volle tevredenheid van de buurtbewoners door de gemeente is aangepast.
Wijkkrant artikelen over fraude.
Op initiatief van de buurtraad zijn in 2018 een aantal artikelen in de wijkkrant verschenen
over het onderwerp “Fraude”. Op zich hadden deze artikelen gelukkig geen betrekking op
gebeurtenissen in onze buurt of wijk maar ze waren vooral gericht op het verhogen van de
alertheid zodat men minder snel slachtoffer wordt van deze ergerlijke vorm van criminaliteit.
Verkeersgedrag in de wijk.
Regelmatig is bij de handhavende instanties aandacht gevraagd voor extra controle op het
gedrag van verkeersdeelnemers op en rond het winkelcentrum De Eglantier. Gelet op de
huidige verkeersmaatregelen blijft dat een lastig punt. Er wordt gepleit voor een algeheel
rijverbod (dus ook voor fietsers), maar de besluitvorming daarover ligt bij de gemeente.
Natuurlijk waren er ook nog de nodige aandachtspunten rond kap van bomen en de
groenvoorziening in de buurt.
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Sterke-zwakteanalyse.
Tot slot van dit korte jaarverslag aandacht voor de sterkte- zwakteanalyse die op initiatief van
Hermien Marsman is onze wijk en dus ook in onze buurt is uitgevoerd. Hermien heeft met
betrekking tot de leefomstandigheden is onze buurt diverse instanties en personen
geraadpleegd en vanzelfsprekend over dat onderwerp ook een gesprek gevoerd met leden van
onze buurtraad. De conclusies die zij over De Hoeven heeft getrokken waren op zich niet
verrassend. De Hoeven staat bekend als een rustige woonbuurt. Er is geen sprake van
overlastplekken en voor kinderen is er voldoende speelgelegenheid.
Verder zijn er veel koopwoningen en wonen er in verhouding tot andere delen van De Maten
relatief veel ouderen. Onderwerpen die leven binnen de buurt hebben vooral te maken met de
al eerder genoemde zaken zoals het ondergronds brengen van de hoogspanningsleidingen en
de toenemende zorg over overlast veroorzaakt door het autoverkeer op de A1 en de A50 en de
nieuwe fly-over.
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Jaarverslag 2018 Buurtraad de Velden
Bestuur:
Gerrit v.d.Heide (voorzitter), Rik Huisken (vice-voorzitter), Ciska Otten (secretariaat), Huib
Timmerman (penningmeester), Jenny v.d. Belt – Bakker (AED project), Hidde Posthuma
(algemeen).
Huib Timmerman: Afgetreden op 28 mei i.v.m. verhuizing
Inge Fortgens: Aangetreden op 28 mei als penningmeester.
Hoogspanningslijnen:
Contact gehad met de gemeente m.b.t. tot de stand van zaken. Inmiddels is een
haalbaarheidsonderzoek gestart voor het ondergronds brengen van de kabels. Tevens is een
projectmanager aangesteld door de gemeente om het proces te begeleiden.
AED project:
Afgelopen jaar hebben we de 6-minutenzone gerealiseerd. In 2019 gaan we nog 1 AED
aanschaffen om de gehele Velden te bestrijken.
De AED’s van de Buurtraad hangen op het Poortersveld, Schepenenveld en Boswachtersveld.
Basisschool De Ploeg heeft de AED nu nog binnen hangen maar is voornemens hem naar
buiten te verplaatsen. Supermarkt de Plus heeft zijn AED ook naar buiten geplaatst zodat ook
die 24 uur per dag beschikbaar is.
Op particulier initiatief is er een AED gekomen op het hofje Holtrichtersveld 600-nummers
waaraan de Buurtraad een kleine financiële bijdrage heeft gedaan.
Dank aan de woningcorporatie De Woonmensen, de Gemeente en de Wijkraad welke het
financieel mogelijk hebben gemaakt de 6 minutenzone te realiseren.
Plannen voor 2019: Nog 1 AED plaatsen in de hoek bij Groen/wit. AED cursussen aanbieden.
In het voorjaar een Promotie ochtend/middag houden samen met het Rode Kruis.
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Revitalisering Rakkersveld / Schoutenveld:
In de zomer 2018 is het plan gekomen van de gemeente om het Schoutenveld en Rakkersveld
in aanmerking te laten komen voor revitalisering (herinrichting).
Gerrit van der Heide en Rik Huisken hebben hier een plan voor gemaakt, met aanvullingen
van de BR leden. Hier is goed gekeken naar parkeren bij de scholen, parkeren bij de
Passerelle om cliënten te brengen, verlichting, snelheidremmende maatregelen bijv.
versmallen van de rijbaan Schoutenveld. Dit is gepresenteerd samen met de gemeente in
september/oktober, waarna er nog een tweede inspraakavond is geweest voor bewoners. De
uitvoering van dit plan zal na de zomervakantie 2019 plaatsvinden.

Buurt aangelegenheden:
In het voorjaar hebben we gezamenlijk met de Woonmensen een tuinschouw gehouden in het
Griffiersveld om verpaupering van de buurt tegen te gaan. Diverse bewoners zijn er op
gewezen dat zij verplicht zijn hun tuin te onderhouden. Tevens heeft de woonmensen een
aantal coniferen bij bewoners laten verwijderen die de doorgang van een achterpad
belemmerden. Gebleken is dat het effect heeft gehad, daar bewoners massaal bezig zijn
geweest hun tuin van onkruid te ontdoen.
Op het grasveld naast de openbare school De Marke zijn twee doeltjes geplaatst. Aan het
Schoutenveld t.h.v. de 500-nummers is bij een speelplaats een picknicktafel geplaatst. Aan het
Holtrichtersveld is op verzoek van omwonenden de picknicktafel weggehaald. Er werd
veelvuldig door de jeugd van de picknicktafel gebruik gemaakt. Helaas met veel overlast tot
diep in de nacht.
Een aantal bewoners had het idee opgevat om spullen, die zij niet meer gebruikten, buiten de
schutting te plaatsen. In samenwerking met de BOA zijn die bewoners er op gewezen dat dit
niet de bedoeling was.
De Buurtraad heeft het bij het Waterschap en de Gemeente druk uitgeoefend de vijvers te
onderhouden. Door het waterschap en de gemeente is nu de afspraak gemaakt het jaarlijks bij
te houden.
In december hebben de bestuursleden van de Buurtraad zich weer ingezet bij de jaarlijkse
Kerstmaaltijd, die wordt gehouden voor mensen met een smalle beurs of die eenzaam de kerst
moeten doorbrengen.
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Interactie met bewoners:
De Buurtraad vergadert 10 keer per jaar in OBS De Marke. Deze vergaderingen zijn openbaar
en bewoners kunnen daar hun ideeën c.q. klachten kwijt. Tevens worden zij op de hoogte
gehouden van de lopende zaken. De Buurtraad prijst zich gelukkig met de altijd even grote
opkomst bij de vergaderingen.
Op 2 juli 2018 een promotiedag gehouden bij supermarkt “De Plus”.
Op 10 november 2018 meegewerkt aan een lokale radio uitzending van RTV Apeldoorn
Ook hebben wij een Facebook-pagina waarop met regelmaat berichten m.b.t. tot de buurt
worden vermeld. We zijn te vinden onder de naam “Buurtraad de Velden”.
Op de website van de wijkraad kunt u ons vinden onder “www.wijkraadzuidoost.nl”
En als laatste kunt u onze bijdrage aan de “Wijkkrant De Maten” lezen.
Lopende zaken:
Bestrating van het Edelenveld; Te hard rijden Musketiersveld; Herinrichting parkeerterrein bij
De Plus; Nieuwbouw scholen De Marke en De Ploeg op de locatie van de Marke;
Hoogspanningsnet en realisering diverse speeltoestellen.
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Jaarverslag 2018 Groot Zonnehoeve
De Buurtraad is dit jaar 10 keer bij elkaar gekomen. Er zijn nog wat extra bijeenkomsten
geweest om de burendag te organiseren.
In mei is er samen met Hermien Marsman van Stimenz een sterkte- zwakteanalyse gemaakt
van onze wijk Groot Zonnehoeve. Hier waren een aantal leden van de Buurtraad bij
betrokken. Het was een nuttige bijeenkomst die nieuwe inzichten heeft opgeleverd.
Vanaf juni zijn wij druk bezig geweest met de organisatie van de Burendag van Groot
Zonnehoeve. Hierbij waren ’s Heeren Loo en een aantal vrijwilligers uit onze wijk betrokken.
De Burendag was een enorm succes .
Door het jaar heen is er met regelmaat overleg geweest met de gemeente en handhaving over
zaken die niet lekker liepen, of waar men last van had. Het is voornamelijk de overlast van het
bouwverkeer wat soms tot kleine strubbelingen leidde. Gelukkig is de wijk bijna klaar.
We proberen ook zoveel mogelijk e- mailadressen te bemachtigen om op deze manier de
communicatie met onze achterban te kunnen borgen.
Nieuwe bewoners zijn wederom door de Buurtraad welkom geheten in onze wijk. Wij doen
dit door rond de kerst een tulband te bestellen bij de bakkerij van ’s Heeren Loo en deze te
bezorgen bij de nieuwe bewoners van de wijk. Deze actie wordt altijd goed ontvangen en
zorgt ook voor aanmelding van nieuwe leden. In totaal hebben zich vorig jaar 20 nieuwe
leden van de wijkraad aangemeld.
Speerpunten voor volgend jaar zijn de inrichting van de wijk en de groenvoorziening in de
wijk en we bereiden weer een burendag voor.
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Jaarverslag 2018 Buurtraad de Gaarden.

Samenstelling Team:
voorzitter.: Caroliene Struijs ,
secretaris :
Jan van den Heuvel,
leden:
Fiona van Abbott. Ria Schalkwijk. Roepesh Bechan.
buurtwaarnemers: Erik Hemken. Ria Schalkwijk

Ook in het jaar 2018 hebben we te maken gehad met de gevolgen van voorzitterswisselingen
van de jaren daarvoor. Ook de enorme verscheidenheid van de Gaarden zien we als een
probleem. Het winkelcentrum de Eglantier vraagt om een specifiekere aanpak dan in de
woonbuurten in de Gaarden.

Activiteiten:
Winkelcentrum de Eglantier.
Avondschouw in het kader van het donkere dagen offensief .
Deelname aan het overleg keurmerk veilig ondernemen.
Actief in het door geven van zaken in de openbare ruimte als afval straatverlichting
weesfietsen.
Overleg met afdeling verkeer i.v.m. fietsen op de Eglantier er voor zorg dragen dat belang van
bewoners winkels en bezoekers en passanten zo veel mogelijk bij de gemeente onder de
aandacht gebracht worden.
Het aanspreken van winkeliers over hun bevoorrading buiten de afgesproken tijden.
Warenargaarde.
Problemen met parkeren van pakketbezorgingsbusjes. Hierover is overleg geweest met de
wijkagent.
Warenargaarde heeft een actieve bewonerscommissie met eigen overleg en activiteiten.
Pallietergaarde, Jaromirgaarde, Gijsbrechtgaarde, Ferguutgaarde.
Het hengelen in de kledingcontainer en dan uit pakken in het park is iets dat regelmatig
terugkeert.
Uit terugkoppeling van buurtwaarnemers zijn hier verder geen bijzonderheden te melden
buurt doet het steeds meer op eigen kracht.
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Ridderbuurt: Adelbrechtgaarde, Elegastgaarde, Arthurgaarde, Waleweingaarde.
Veiligheid: Buurtpreventie met 40 deelnemers van de 101 woningen, zorgen ervoor dat over
een periode van twee dagen er ongeveer een uur wisselend gelopen wordt met 3 personen.
Deze 3 personen bepalen zelf wanneer. Bijkomend voordeel: bewoners leren elkaar beter
kennen. Verder is er bij begrafenissen een vaste groep die op de woning past tijdens de
uitvaart.
Omgeving: Er is 3 keer per jaar overleg met gemeente en politie over de Buurt en Matenpark.
Zwerfvuil: De eerste zaterdagmorgen van de maand gaat een vaste groep van 11 personen het
zwerfvuil ruimen in de straten en een deel van het Matenpark, dit in overleg/samenwerking
met de gemeente.
Ridderzorg: Sinds kort is er een goed georganiseerde werkgroep actief, bijeenkomsten met
Buurtzorg, Zorgzaam, Stimenz en De Kap. Verder is er een AED geplaatst aan Elegastgaarde
113.
Buurtcontact: Elke tweede dinsdag van de maand kookt onze Ridderbuurt kookclub in
Ontmoetingscentrum de Dreven voor de bewoners in die omgeving. Tevens koken we ook
voor het Kerstdiner dat Stimenz jaarlijks organiseert. Met ingang van eind maart is dit
verplaatst naar een nieuwe locatie ‘Het Veldhuus’ aan Magistratenveld 613.
Graag willen wij in contact komen met bewoners in de Gaarden die het leuk vinden om een
paar uurtjes per maand bezig te zijn voor hun eigen woonomgeving.
Wij proberen zo weinig mogelijk te vergaderen en elkaar per mail, telefoon of WhatsApp te
informeren.
Uit de praktijk blijkt dat de problematiek in de verschillende delen van de Gaarde heel
verschillend is. De verschillende delen kunnen iets van elkaar leren, maar in de buurtraad zijn
buurtraadleden en buurtwaarnemers hoofdzakelijk bezig met het gebied waar zij vandaan
komen, dit wordt mede veroorzaakt door een tekort aan leden.
In de praktijk lijkt het al of we verschillende buurtraden in de buurtraad hebben de een wat
beter opgetuigd dan de ander, het zijn groepen mensen die betroken zijn bij hun buurt en die
soms wat ondersteuning nodig hebben maar heel veel op eigenkracht doen
Dit is ook de reden om minder te vergaderen het is wel de bedoeling om de zaken die in de
buurt spelen te bespreken en indien nodig/wenselijk aan wijkraad door te geven. Het valt
alleen op bij mensen die actief zijn en zelf de weg weten en alleen als het niet lukt bij de
buurtraad komen.
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