Onderwerp:

Concept verslag Algemene Ledenvergadering Wijkraad Zuidoost gehouden op
dinsdag 23 april 2019.

Aanwezig DB:

Hans van der Linden (secretaris).

Aanwezig AB:

Henk Hamers (interim voorzitter), Jan Kalter, Gerrit van der Heide, Mark Klein
Kranenbarg, Johan van der Veen en Alex van Luttikhuizen.

Overige aanwezigen: 51 personen waaronder wijkwethouder Cziesso, stadsdeelmanager Corine
Kapenga en buurtregisseur Hermien Marsman.
Verslaglegging:

Joop Hoekman.

V E R S L A G.
1.

Opening.
Interim voorzitter Henk Hamers opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom
en vraagt bijzondere aandacht voor wethouder Detlev Cziesso die naar aanleiding van het
overlijden van onze voorzitter Koos Ham samen met de aanwezigen wil stilstaan bij de
persoon Koos Ham. Dhr. Cziesso heeft vanuit zijn rol als wijkwethouder op een uitstekende
manier met Koos samengewerkt. Voor hem was Koos een kundig en prettig persoon met wie
je op een ontspannen manier kon overleggen. Koos was tot in de laatste fase van zijn leven
betrokken bij de wijk en ook voor minder plezierige zaken liep hij niet weg. Cziesso roemde
ook zijn materie deskundigheid zoals Koos die kon inzetten bij de gesprekken over
ondermeer de ontwikkelingen rond de bouw van Greenferm. Na de terecht uitgesproken
lovende woorden aan het adres van onze overleden voorzitter namen de aanwezigen ter
nagedachtenis aan Koos een minuut stilte in acht.

2.

Aansluitend wordt overgegaan tot de afwikkeling van de reguliere agenda en geeft de
voorzitter het woord aan Pauline Tiecken en Xandra Lipzig van de gemeente Apeldoorn. Zij
verzorgen een presentatie over het onderwerp “gasloze wijken”.
Zowel tijdens als na afloop van de presentatie ontspon zich een levendige discussie waaruit
geconcludeerd kan worden dat de aanwezigen zeer betrokken waren bij het onderwerp.
Voor de inhoud van de presentatie wordt verwezen naar de website van de wijkraad.

3.

Vaststelling notulen ALV vergadering april 2017.
Na een korte pauze stelt de voorzitter de notulen van de algemene ledenvergadering
gehouden in april 2018 aan de orde. Er zijn geen op- en of aanmerkingen over dit verslag en
het wordt onder dankzegging goedgekeurd.

Opm.
Het conceptverslag van de ALV vergadering 2019 zal zo spoedig mogelijk op de website
worden geplaatst.
4.

Toelichting jaarverslag.
De voorzitter geeft een korte toelichting op de werkzaamheden en activiteiten van
respectievelijk de wijkraad en de buurtraden. Hij staat stil bij aspecten zoals de sterkte en
zwakteanalyse die is uitgevoerd door Hermien Marsman. Daarin zijn een aantal onderwerpen
naar voren gekomen die om de nodige aandacht vragen. Verder zijn in onze wijk inmiddels
een aantal AED apparaten geplaatst. Voor meer details over het jaarverslag wordt verwezen
naar de website.

5.

Jaarrekening 2018.
Hans van der Linden geeft een duidelijke uiteenzetting over de jaarrekening van 2018. Na de
ontdekte malversaties heeft hij de financiële administratie op een adequate manier weer op
orde gebracht. Door de malversaties van de vorige penningmeester leidt de wijkraad een
verlies van afgerond 48.000 Euro. Aansluitend geeft Johan van der Veen een toelichting op
de manier waarop het bestuur is omgegaan met de ontdekte fraude. Hij heeft samen met
Joop Hoekman (lid van de buurtraad De Hoeven) een cijfermatige analyse uitgevoerd met als
resultaat het genoemde schadebedrag. De ex-penningmeester heeft begin maart zijn functie
neergelegd en de nodige administratieve bescheiden bij het bestuur ingeleverd. Het bestuur
heeft bij de politie aangifte van verduistering gedaan en inmiddels hebben er gesprekken
plaatsgevonden met de ex-penningmeester die zich bereid heeft verklaard, voor zover hij
daartoe in staat is tenminste, een deel van het verduisterde bedrag terug te betalen.
Binnenkort zullen daarover aanvullende afspraken met de nog aan te stellen
budgetbeheerder van de ex-penningmeester plaatsvinden. Verder geeft Johan aan dat de
controle op de financiën van de wijkraad in de toekomst beter zal worden geregeld, zodat
bovengenoemde malversaties kunnen worden voorkomen.
De leden van de kascontrolecommissies van de afgelopen jaren treffen geen blaam. De
grootste malversaties hebben plaatsgevonden in de jaren 2018 en 2019 en over die periodes
had er nog geen kascontrole plaatsgevonden.
De door Hans van der Linden samengestelde jaarrekening over het jaar 2018 waarin
inmiddels het genoemde fraudebedrag is verwerkt, is door de kascontrolecommissie
gecontroleerd en in orde bevonden. De vergadering verleent het bestuur dan ook decharge
over het gevoerde financiële beleid.

6.

Verslag penningmeester en kascontrolecommissie.
De heren Prins en Van Bel worden benoemd tot kascontrolecommissie en zij zullen de cijfers
over het jaar 2019 zal controleren.

7.

(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 Mark Klein Kranenbarg te herbenoemen tot voorzitter van de
buurtraad de Dreven. Verder wordt voorgesteld om Hans van der Linden te benoemen tot
penningmeester en Johan van der Veen te benoemen tot secretaris van het Algemeen
Bestuur. Als laatste wordt de aanwezige leden gevraagd om Henk Hamers te benoemen als
nieuwe voorzitter van de wijkraad. Alle benoemingen worden per acclamatie goedgekeurd.

8a.

Rondvraag.

-

Ingestuurde notitie over bebording in de wijk.
Eén van de aanwezigen merkt op dat hij een notitie aan het DB heeft gestuurd met
betrekking tot de bebording in onze wijk. Tot op heden is daar nog niet op geantwoord. De
voorzitter geeft aan dat hij daar alsnog zo spoedig mogelijk op zal reageren.

-

Energietransitie De Hoeven.
Op een vraag over dit onderwerp geeft Alex van Luttikhuizen (ter aanvulling op de
presentatie van de gemeente) een duidelijke toelichting.

-

Hoogspanningsleidingen.
Ook over dit onderwerp wordt op verzoek van enkele aanwezigen de stand van zaken
toegelicht. Alex schets de huidige situatie. Momenteel wordt er een haalbaarheidsonderzoek
uitgevoerd en de verwachting is dat eind van dit jaar de aanbesteding van het project kan
plaatsvinden. De benodigde gelden voor het ondergronds brengen van de
hoogspanningsleidingen lijken in orde te zijn (nog niet definitief) en de daadwerkelijke
werkzaamheden zouden in 2021/2022 kunnen worden uitgevoerd. Al met al is men positief
en is het wachten nu op de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek.

-

Geluidsoverlast A1/A50.
Uit de reactie van de aanwezigen blijkt dat ook dit punt enorm leeft. Van de zijde van het
bestuur wordt de huidige situatie belicht. Door de Wijkraad is een zienswijze ingediend en is
men in afwachting van een reactie van de gemeente. Ook de wijkraad maakt zich zorgen over
de toename van de geluidsoverlast en de wijkraad zal nadrukkelijk de vinger aan de pols
houden. Een complicerende factor vormt het feit dat het gaat om rijkswegen en die worden
niet beheerd door de gemeente maar door Rijkswaterstaat. De wijkraad zal het
gemeentebestuur toch blijven wijzen op haar verantwoordelijkheid met betrekking tot dit
onderwerp. Een onderwerp dat de gemoederen binnen de wijk, maar ook in andere wijken
van Apeldoorn, behoorlijk bezighoudt. Bij nieuws over dit onderwerp zal het bestuur middels
de wijkkrant en de website de bewoners informeren.

-

Burgerparticipatie.
Aansluitend worden de aanwezigen ook over dit onderwerp geïnformeerd. Momenteel is een
werkgroep (waarin namens de wijkraad de heren Cramer en Steenbergen zitting hebben)
bezig om invulling te geven aan de toekomstige burgerparticipatie. Van de kant van de
gemeente wil men de zaak moderniseren en bewoners meer direct betrekken bij dit
onderwerp. Verwacht mag worden dat de werkgroep binnen afzienbare tijd met een passend
advies zal komen.

-

Overlast pand Gruttersdreef .
Vanuit de vergadering wordt gemeld dat men al geruime tijd overlast ondervindt van de
bewoners van een huis in het Gruttersdreef . Allerlei instanties zijn ingelicht maar men heeft
het idee dat er geen maatregelen worden getroffen om de overlast te stoppen. Tijdens de
daarop volgende discussie blijkt dat deze klacht wel bekend is bij de betreffende buurtraad
en de gemeente. Er wordt nog op gewezen dat dergelijke klachten middels een digitaal
formulier kunnen worden gemeld bij het woonoverlast team van de gemeente.

-

Geluidarm asfalt in de wijk.
Tot slot wordt vanuit de vergadering nog opgemerkt dat in het kader van de geluidsoverlast
ook meer gebruik zou moeten worden gemaakt van geluidsarm asfalt. Her en der wordt dat
al wel gebruikt, maar het aanbrengen van dat asfalt zou het verkeerslawaai aanzienlijk
kunnen terugdringen.

8b.

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

