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Bestuursverslag
Overlijden Koos Ham
Onze voorzitter Koos Ham is na een lange ziekteperiode overleden. Tot het laatst toe heeft hij
zich ingezet voor onze vereniging. Helaas heeft hij in zijn laatste periode als voorzitter ook de
schokkende fraude binnen het bestuur moeten meemaken. Hierbij heeft hij ondanks zijn ziekte
zich ingespannen om de gevolgen voor de vereniging zoveel mogelijk te beperken.
Wij gedenken hem met respect.
Bestuur
De samenstelling van het bestuur is flink aangepast in 2019. Het ontslag van de
penningmeester heeft ertoe geleid dat de secretaris Hans van der Linden de rol van
penningmeester heeft opgepakt. Als secretaris is toen aangetreden Johan van der Veen,
voorzitter van de buurtraad Groot Zonnehoeve. Na het overlijden van Koos Ham is Henk
Hamers aangetreden als voorzitter.
Johan van der Veen heeft zich per januari 2020 teruggetrokken als bestuurslid van Groot
Zonnehoeve en als secretaris van de wijkraad. De beoogde opvolger als secretaris heeft zich
later teruggetrokken, waardoor de functie secretaris op dit moment nog vacant is.
Gelukkig is het bestuur er wel in geslaagd om twee leden aan te stellen als vast notulist van de
bestuursvergaderingen. Beide heren wisselen in onderling overleg elkaar af.
Het bestuur van de Wijkraad is maandelijks bijeengekomen. Doorgaans worden de
zomermaanden juli en augustus overgeslagen, maar in verband met de fraude (zie hierna) is in
juli ook twee keer vergaderd. Tijdens de bestuursvergaderingen zijn ook steeds medewerkers
van de gemeente aanwezig. Ook Stimenz, de wijkagenten en BOA’s schuiven regelmatig
aan.
Burgerparticipatie
Bij de dorps- en wijkraden is veel te doen over de plannen van de gemeente om de
burgerparticipatie anders in te richten en de rol van de dorps- en wijkraden drastisch in te
perken door de verordening, waarin de dorps- en wijkraden een vaste plaats hebben te willen
intrekken. Ook de subsidiëring van de dorps- en wijkraden zal komen te vervallen.
Er is veel overleg geweest met de gemeente, waarbij de dorps-en wijkraden hun bezwaren
duidelijk naar voren hebben gebracht, maar het ziet er naar uit dat de gemeente deze plannen
wil doorzetten. Hierdoor zal de inbreng van burgers in de verschillende dorpen en wijken
versnipperd raken, waardoor het tegenspel ten opzichte van de politiek en bureaucratie op het
gemeentehuis ernstig zal verzwakken. Dit zal de kwaliteit van de besluitvorming niet ten
goede komen.
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De dorps-en wijkraden hebben zich altijd constructief en meedenkend opgesteld. Het samen
zoeken naar de best mogelijke aanpak was belangrijker dan de tegenstem te laten horen.
Hoewel ook daarvoor niet teruggeschrokken is. Toch bestaat de indruk dat “men” op het
gemeentehuis liever minder gekwalificeerde tegendruk heeft. De voorgestelde manier van
burgerparticipatie zal naar de mening van het bestuur eerder leiden tot vermindering van goed
participatie dan tot verbetering.
Fraude
In het eerste kwartaal kwam aan het licht dat de penningmeester gedurende een flink aantal
jaren heeft gefraudeerd. Dit heeft ertoe geleid dat over de periode 2014-2019 een bedrag van
ruim 48 duizend euro is ontvreemd. Uiteraard is hiervan aangifte gedaan en is de
penningmeester uit zijn functie ontheven en als lid geroyeerd. Een klein team uit het bestuur
is in de materie gedoken, heeft de aangifte verzorgd. Na overleg met instanties is met de expenningmeester een formele schuldsanering afgesproken. Hierdoor bestaat de mogelijkheid
dat een deel van de schade zal worden vergoed.
Activiteiten wijkraadbestuur
Het wijkraadbestuur ondersteunt de verschillende buurtraden bij hun activiteiten. Een
belangrijk onderdeel daarvan is het financieel ondersteunen van de buurtraden.
Enkele onderwerpen waaraan aandacht is besteed (vaak in samenwerking met betrokken
buurtraden);
 Wijkkrant de Maten, de wijkraad is de belangrijkste financier van de wijkkrant.
 Buurtcamping in het Matenpark
 Revitalisering, met pilots in de Velden en de Dreven
 Energietransitie
 Verkeerssituaties
 Onderhoud wegen
 Overlast A1
 Hoogspanningslijnen
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Verslag Buurtraden
Dreven

Samenstelling
Team: Mark Klein Kranenbarg (voorzitter), Edwin Vierhout (penningmeester) Jetty Bennink,
Herbert Schwarzer, Paul Bevers en Gerhard ter Mors.
Het jaar 2019 verliep voor de Buurtraad de Dreven prima. We zijn met 1 lid gegroeid. En we
hebben nog 2 potentieel nieuwe leden die in de loop van 2020 bekijken of ze lid worden.

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 bakfiets ronden 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. Momenteel staat de revitalisering on hold in verband met de financiële
positie van de gemeente.
Kanaalboulevard (oude busbaan)
De gemeente was voornemens de oude busbaan te verwijderen en hier een wandel parkachtig
gebied van te maken. De buurtraad wil hier graag bij aanhaken maar dit is uitgesteld. Wel zijn
er gesprekken gestart voor een kunstwerk langs de Matenpoort. Deze zal medio 2020
geplaatst gaan worden.
AED’s
In 2019 is er vanuit een burgerinitiatief in samenwerking met de buurtraad een AED geplaatst
aan de Leidekkersdreef. Ook hebben we in samenwerking met de winkeliersvereniging de
AED die binnen hing buiten geplaatst. Momenteel zijn er dus twee openbare AED’s
gerealiseerd in de Dreven.We zijn voornemens om in de loop van 2020 een derde AED te
plaatsen in de Dreven Noord zodat onze hele buurt goed gedekt is.
Koffieochtend
Binnen de Dreven vindt er wekelijks op woensdagochtend een koffieochtend voor ouderen en
eenzame bewoners plaats. Buurtraad de Dreven ondersteund deze koffieochtend financieel en
hoopt op deze manier dat het huidige aantal van een kleine 20 wekelijkse bezoekers stabiel
blijft en misschien nog wat kan groeien.
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Nieuwe vergaderruimte
Vanaf maart 2019 vergaderen wij in Basisschool de Korf aan de Postmeestersdreef. Op deze
manier is onze samenwerking met deze basisschool ook verbeterd.
Verder zijn de contacten met Hermien Marsman van Stimenz, Dirk Strijk , Corine Kapenga
van de gemeente en wijkagent John van Manen en Annette Hilberts BOA prima. Regelmatig
schuiven ze even aan bij de vergaderingen of is er op andere manieren contact.
Ook voor 2020 zullen wij ons weer inzetten voor de Buurt!
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Horsten
Bestuur.
Van links naar rechts:
Carola Joosten (lid), Jan Kalter (voorzitter), Ans Reukers (penningmeester), Dieta Friggen
(lid) en Vladimir Lukic (secretaris).



Containerdag voor de hele Horsten. Inzamelen grofvuil en vooral contact met
buurtbewoners. Flyers en spandoeken zijn gemaakt om ieder jaar te gebruiken.



Parkeren in de Horsten. Al jarenlang discussies over het parkeren en de te hoge
snelheid op de doorgaande wegen in de Horsten. In januari heeft de Buurtraad samen
met de verkeersdeskundige van de gemeente een ronde gemaakt. Het is de bedoeling
dat de doorgaande wegen in de Horsten heringericht gaan worden naar een 30 km
zone.
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Mailcontact met bewoners. Regelmatig heeft buurtraad de Horsten mailverkeer met
bewoners over allerlei zaken. Het blijkt dat veel bewoners de behoefte hebben aan een
klankbord of instantie om vragen te stellen. Daarnaast gaat de buurtraad ook vaak op
pad en zelf naar bewoners toe om klachten te beoordelen en aan te horen. In stukjes in
de wijkkrant plaatsen we altijd ons mailadres zodat bewoners ons kunnen bereiken.



Ganzen.
Het voeren door bewoners en passanten
zorgen ervoor dat de groep groter wordt.
In diverse artikelen heeft de Buurtraad
aangegeven dit niet meer te doen. Er zijn
gesprekken gevoerd met bewoners die
dit wel doen en we hopen dat het niet
meer voorkomt.



Buurtraad aanwezig bij de Coöp.
Zo’n twee keer per maand tussen 10:00 en 12:00
uur is de Buurtraad met enkele leden aanwezig bij
de Coöp. Op Facebook wordt de aankondiging
gedaan waardoor bewoners langs kunnen komen
met vragen. Deze methode werkt dusdanig goed dat
de Buurtraad nog maar eens per kwartaal vergadert
en verder in het ” veld” aanwezig is. Los van het al
bestaande mailcontact met bewoners werkt dit goed
want veel bewoners weten niet hoe ze in contact
moeten komen met instanties of vinden het te veel
werk dit uit te zoeken. Tijdens de dagen bij Coöp
laten veel bewoners hun gegevens achter. Hierdoor
is het makkelijk ze uit te nodigen voor
bijeenkomsten die de Buurtraad organiseert mocht
daar aanleiding voor zijn.
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Gaarden en Eglantier
Samenstelling Team:
Voorzitter:
Secretaris :
Buurtbeheerder Winkelcentrum Eglantier:
Leden:

Buurtwaarnemers:

Jan van den Heuvel.
Rob Slijkhuis.
Caroliene Struijs
Fiona van Abbott
Ria Schalkwijk
Roepesh Bechan.
Erik Hemken.

In 2019 zijn we begonnen met uitbreiding van Buurtraad de Gaarden,
We zijn blij met onze nieuwe secretaris Rob Slijkhuis. Gelukkig heeft de Wijkraad een
oplossing gevonden door Caroliene Struijs Buurtbeheerder Winkelcentrum Eglantier te
maken.

Activiteiten:
Winkelcentrum de Eglantier
Plaatsen van banken met herplaatsing prullenbakken aanvankelijk in oktober, door overleg
met beheerder van de Stolp, zal dit voorjaar 2020 worden.In deze winterperiode december –
maart wordt de bestaande beplanting, vervangen door kleurrijke beplanting. (kleur in
winkelcentra.
Storing verlichting rondom de Stolp, is eind november door Liander opgelost.
Parkeren, auto’s, taxibusjes en fietsen bij de Stolp is afgestemd met Accres en beheerder van
de Stolp.
Nieuwbouw en Violierenplein in overleg met Caroliene.
Warenargaarde:
Problemen met parkeren van Pakketbezorgingsbusjes. Hierover is eerder overleg geweest met
de wijkagent. Pakjes van diverse koeriersbedrijven worden op de gekste plaatsen gelost.
Hier is duidelijk behoefte aan een vaste plek om te laden en lossen.
Roepesh Bechan heeft een actieve bewonerscommissie met eigenoverleg en activiteiten.
Verdere bijzonderheden over Warenargaarde in overleg met Roepesh
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Pallietergaarde, Jaromirgaarde, Gijsbrechtgaarde, Ferguutgaarde:
Over het hengelen in de kleding container zoals in 2018, geen bijzonderheden meer.
Uit terugkoppeling van buurtwaarnemers zijn hier verder geen bijzonderheden te melden.
Buurt doet het steeds meer op eigenkracht
Ridderbuurt: (Adelbrechtgaarde, Elegastgaarde, Arthurgaarde, Waleweingaarde.)
Op dinsdag 10 december bezocht het college van B&W, Jeroen Joon (loco burgemeester)
Wim Willems, Nathan Stukker, Detlev Cziesso, wijkvoorzitter Henk Hamers en Wim
Mekelenkamp de Ridderbuurt.
De belangrijkste reden voor dit bezoek is de aanpak van de Ridderbuurt van :
Burgerparticipatie, naar Buurtparticipatie, naar vrijwillerswerk, naar leefbaar wonen.
Veiligheid: Buurtpreventie met 38 deelnemers van de 101 woningen, zorgt ervoor dat over
een periode van twee dagen er ongeveer een uur wisselend gelopen wordt met 3 personen.
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.
Vooral het contact met de Wijkbeheerder Zuidoost is heel positief.
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 zal de AED aan Elegastgaarde 113,
officieel worden aangemeld.
Buurtcontact: Elke tweede dinsdag van de maand kookt onze Ridderbuurt kookclub voor de
bewoners in die omgeving, op nieuwe locatie ‘Het Veldhuus’ aan Magistratenveld 613.
Jammer genoeg ging het Kerstdiner dat Stimenz jaarlijks organiseert en waarvoor de
kookclub kookt niet door.
Verder is de kookclub actief geweest tijdens de buurtcamping Matenpark 19 – 21 juli.
Uitbreiding Buurtraad de Gaarden.
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 er is in de buurtraad wel sprake van
dat buurtraadleden en buurtwaarnemers hoofdzakelijk bezig zijn 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.
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Het zijn groepen mensen die betrokken 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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Donken
Een nieuw verschijnsel in onze buurt is, dat woonhuizen worden gekocht om deze te
exploiteren door middel van kamerverhuur. Dit legt een extra beslag op de toch al schaarse
parkeerruimte en kan geluidsoverlast veroorzaken. Om deze redenen reden hebben we begin
dit jaar bezwaar gemaakt tegen een verleende omzettingsvergunning. Omdat de leden van de
buurtraad verder dan 50 meter van het pand wonen, is het bezwaar niet ontvankelijk
verklaard.
 De ontsluiting van Hornbach en de herinrichting van de Laan van Erica hebben we
nauwlettend gevolgd.
 We hebben een extra budget aangevraagd voor speeltoestellen. Eind van dit jaar is de
plaatsing van 2 toestellen toegezegd.
 De buitenspeeldag is helaas verregend. Dit was extra jammer, omdat de organiserende
vrijwilligers deze editie als hun laatste hadden aangekondigd. Opvolgers kunnen zich
bij ons melden.
 Het Donkhuus heeft een vaste club deelnemers aan de koffieochtenden en voorziet in
een behoefte. De jeu-de-boulesbaan is populair en het eieren zoeken en de bijdrage aan
de Burendag scoorden goed.
 In de Zadelmakersdonk is een opruimdag georganiseerd. Gretig heeft men gebruik
gemaakt van de in het verleden opgedane expertise in de Bronsgietersdonk.
De buurtraad heeft een financiële bijdrage geleverd aan o.a. :
 exploitatie Donkhuus
 pluktuin tussen de Donken
 AED
 buitenspeeldag
 de Ericacup
De buurtraad is 10 keer bij elkaar geweest en telt 9 leden. Inmiddels is 1 lid verhuisd. 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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Hoeven
In het afgelopen jaar hebben de leden van de buurtraad De Hoeven 11 maal vergaderd.
Tijdens deze vergaderingen zijn diverse relevante onderwerpen die betrekking hadden op de
woon- en leefsituatie in onze buurt besproken. In dit verslag zijn met name de meest relevante
en in het oog springende onderwerpen kort toegelicht.
Overlijden Koos Ham
In het voorjaar van 2019 overleed Koos Ham, de voorzitter van de Wijkraad ZO, maar
bovendien ook een gerespecteerd lid van onze buurtraad. Vanuit zijn humane persoonlijkheid
was hij zeer betrokken bij de ontwikkelingen in de wijk De Maten en ook in onze buurt De
Hoeven. Met veel respect denken we terug aan zijn tomeloze inzet voor onze wijk.
Afscheid Piet Geirnaert
Na een periode van ruim 25 jaar nam Piet afscheid van onze buurtraad. Gedurende die lange
periode heeft hij zich ingezet voor de belangen van de bewoners van onze buurt. Vooral
onderwerpen zoals het ondergronds brengen van de hoogspanningsleidingen en het
terugdringen van de geluidsoverlast veroorzaakt door het verkeer op de A1 en de A50 hadden
zijn voortdurende aandacht.
Energietransitie
Leden van de buurtraad hebben geparticipeerd in een klankbordgroep die zich bezighoudt met
de ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie. Op langere termijn lijkt het erop dat
in verband met de milieuproblematiek het gebruik van aardgas sterk moet worden
teruggedrongen dan wel moet worden gestopt. Door de leden van de klankbordgroep is onder
meer gekeken naar mogelijke alternatieven en op welke manier er binnen onze buurt
proefprojecten, zoals het winnen van energie uit oppervlaktewater, zouden kunnen worden
uitgevoerd. Voor de buurtraad blijft daarbij het uitgangspunt (vanuit het kostenaspect gezien)
dat de bewoners zelf moeten kunnen kiezen van welke vorm van energievoorziening men in
de toekomst gebruik wil gaan maken. Dit interessante onderwerp is regelmatig aan de orde
geweest tijdens de vergaderingen van de buurtraad en gelet op de huidige stand van zaken zal
dat onderwerp ook in 2020 nog regelmatig aan de orde komen. Vanuit de buurtraad blijft men
betrokken bij de klankbordgroep.

12

Burgerparticipatie
Dit onderwerp is vele malen behandeld en twee leden van onze buurtraad hebben namens de
wijkraad De Maten zitting in de klankbordgroep die bestaat uit leden van de dorps- en
wijkraden in Apeldoorn. Deze klankbordgroep heeft in 2019 regelmatig overleg gevoerd met
vertegenwoordigers van de gemeente. Vanuit de politiek is naar voren gebracht dan men de
burgerparticipatie in Apeldoorn op een andere manier wil organiseren. Men spreekt daarbij
over het model dat in de gemeente Haarlemmermeer wordt gehanteerd. Vanuit de
klankbordgroep zijn diverse suggesties en ideeën aangereikt en de belangrijke vraag is of deze
ideeën uiteindelijk worden meegenomen in de politieke besluitvorming die in 2020 over de
burgerparticipatie zal gaan plaatsvinden. De politiek heeft namelijk voorgesteld de
verordening, waarin aan de dorps- en wijkraden onder meer een belangrijke inspraakfunctie is
toegewezen, in te trekken. Door het intrekken van deze verordening komt het voortbestaan
van de huidige structuur en werkwijze van de dorps- en wijkraden ernstig in gevaar.
Verkeersituatie Violierenplein
De verkeerssituatie rond de kruising van de Eglantierlaan en het Violierenplein is veelvuldig
besproken. De huidige onoverzichtelijke situatie wordt door de buurtraad als onveilig
beschouwd. Vooral voetgangers en fietsers ondervinden de nodige problemen. Mede gelet op
de herinrichting van het Violierenplein en de bouw van supermarkt Jumbo is bij de gemeente
aangedrongen deze kruising aan te passen. Vanuit de gemeente is aangegeven aandacht te
hebben voor deze problematiek, maar dat er geen extra budget beschikbaar is. Eventuele
aanpassingen van de kruising zullen vanuit het huidige budget moeten worden gedaan.
Geluidsoverlast A1/A50
Ook dit onderwerp is veelvuldig aan de orde gesteld en zal zolang er geen maatregelen
worden genomen om de veroorzaakte geluidsoverlast terug te dringen hoog op de agenda van
de buurtraad blijven staan. Momenteel is er een haalbaarheidsonderzoek gaande om te bezien
of de bestaande geluidschermen kunnen worden verhoogd door het plaatsen van
zonnepanelen.
In het kader van dit onderwerp kan nog worden gememoreerd dat een vertegenwoordiging
van het gemeentebestuur een werkbezoek heeft gebracht bij Piet Geirnaert (lid van onze
buurtraad en woonachtig in de directe omgeving van de nieuwe fly-over) zodat men zich op
de hoogte kon stellen van de aard en omvang van de geluidsoverlast. Verder kon men zich in
het kader van de plannen inzake het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen op de
hoogte stellen van de situatie ter plaatse.
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Hoogspanningslijnen
Al een aantal jaren staat het ondergronds brengen van de hoogspanningsleidingen als 1e
prioriteit op de agenda. Een in 2019 uitgevoerd haalbaarheidsonderzoek zal mogelijk tot de
conclusie leiden dat inderdaad de hoogspanningsleidingen ondergronds kunnen worden
gebracht. De discussie over de financiering van de plannen moet nog worden afgerond. De
verwachting is dat daarover begin 2020 een besluit zal worden genomen.
Onderhoud groenstroken en onderhoud/kappen van bomen.
De buurtraad heeft zich ook dit jaar weer nadrukkelijk bezig gehouden met het monitoren van
de aard en omvang van het groenonderhoud en het kappen van bomen in onze buurt. Daar
waar nodig zijn richting de gemeente de nodige vragen gesteld en is verzocht bepaalde
snoeiwerkzaamheden in de buurt al dan niet uit te voeren.
AED
Op initiatief van de buurtraad is dit jaar een AED apparaat geplaatst bij het schoolgebouw van
de Schakel.
Penningmeester wijkraad
Vanuit de buurtraad is ondersteuning verleend aan het onderzoek naar de door de inmiddels
vertrokken penningmeester van de wijkraad De Maten gepleegde malversaties.
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Velden
Teamsamenstelling
Voorzitter:
Vicevoorzitter:
Secretariaat:
Penningmeester:
Leden:

Gerrit van der Heide
Rik Huisken
Ciska Otten (intussen afgetreden)
Inge Fortgens
Jenny v.d.Belt-Bakker (AED project)
Hidde Posthuma (algemeen).

Hoogspanningslijnen:
Tennet heeft een haalbaarheidsonderzoek verricht. Als beste optie is ervoor gekozen om de
kabels op 15 meter diepte onder de vijvers door te leggen. Financieel lijkt het haalbaar
alhoewel de gemeente nog 1 a 2 miljoen van de provincie moet los weken om het project met
zekerheid te kunnen uitvoeren.
AED-project:
Dit jaar hebben we ons doel bereikt. In de buurt De Velden is een zes minuten zone gecreëerd
welke is voorzien van AED’s. Dit houdt in dat binnen elke 6 minuten een AED te vinden is.
Hierdoor is de kans op overleven aanzienlijk vergroot. Meerdere buurtbewoners hebben een
AED-cursus gevolgd via de Buurtraad. Het Rode Kruis heeft gezorgd voor instructeurs en
basisschool De Ploeg stelde hun school ter beschikking voor de cursus. In totaal hebben 24
buurtbewoners een diploma behaald. Helaas is er geen 2e ronde gekomen. Dit omdat het Rode
Kruis erg moeilijk te benaderen is waardoor het te veel tijd kost om het te regelen.
Hulpverleners met een diploma kunnen zich aanmelden bij HartslagNu. Bij een oproep
krijgen zij meteen te zien of ze een AED moeten ophalen of direct door kunnen naar de plek
waar hulp nodig is. De AED van het Poortersveld is 4x meegenomen, voornamelijk voor de
Dreven. De AED van het Schepenenveld is 1x meegenomen., voor in de buurt zelf.
Op dit moment staan op de volgende plekken een AED:
 Poortersveld 900 nummers
 Schepenenveld 100 nummers
 Burgersveld onder de 100 nummers
 Boswachtersveld 300 nummers
 Zwaardvegersveld onder de 100 nummers
 Holtrichtersveld 600 nummers
 Musketiersveld 100 nummers
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Revitalisering Rakkersveld / Schoutenveld:
Vanaf zomer 2018 is het plan van de gemeente gekomen om het Schoutenveld en het
Rakkersveld te revitaliseren (herinrichting). De Buurtraad heeft hier een plan voor gemaakt,
met aanvullingen van Buurtraadleden. Hierbij is gekeken naar het parkeren bij de scholen,
parkeren bij de Passerel om cliënten te brengen en te halen, verlichting, snelheid remmende
maatregelen, bijvoorbeeld het versmallen van de rijbaan van het Schoutenveld. Dit is
gepresenteerd samen met de gemeente in september/oktober waarna er nog een 2e
inspraakavond is gehouden voor bewoners. De uitvoering van dit plan zal na de
zomervakantie 2020 worden uitgevoerd.
Buurt aangelegenheden:
Het Edelenveld is voorzien van nieuwe bestrating, nadat diverse leidingen zijn vervangen en
regenwater van rioolwater is gescheiden.














Naast de Buurtraad is een sociaal wijkteam opgericht bestaande uit WMO, Stimenz en
Don Bosco. Zij zullen vanuit hun professie de sociale kant van de buurt behartigen. Zij
houden zitting in het nieuwe Buurthuis “Het Veldhuus”. Het Veldhuus is gevestigd
aan het Magistratenveld en beschikbaar gesteld door woningbouwvereniging Ons
Huis.
Er is een vergeefse poging gewaagd om doeltjes te plaatsen bij het Magistratenveld,
echter de buurt was daar niet zo op gesteld. De doeltjes zijn later geplaatst aan het
Boswachtersveld waar de bestaande doeltjes aan vervanging toe waren.
De Buurtraad heeft namens enkele bewoners haar bezorgdheid uitgesproken richting
gemeente i.v.m. plaatsing van een 2e plaatvriezer door het bedrijf ESA Met name
waren er zorgen met betrekking tot het ammoniak reservoir. De gemeente heeft hier
aandacht aan besteed en veilig verklaard.
Een bewoner aan het Boswachtersveld maakte zich zorgen over de plaatsing van een
nieuwe koelinstallatie op het dak van perceel Landdrostlaan 51, waarin een bedrijf is
gevestigd. Hij gaf aan dat dit mogelijk tot geluidsoverlast kon leiden. De Buurtraad
heeft de gemeente verzocht hiernaar te kijken. Er bleek geen vergunning te zijn
aangevraagd.
In het Kanaalpark is een plek gerealiseerd voor de hangjongeren, welke overlast
veroorzaakten bij het winkelcentrum De Maat.
Gebiedsmonitoring en Vitaliteitsagenda van De Velden. Op basis van opgehaalde
informatie bij onder andere de Buurtraad vergadering, is de Vitaliteitsagenda
opgesteld waarin thema’s zijn opgenomen die aandacht verdienen op korte c.q. langere
termijn.
Op verzoek van de Buurtraad is een verwijzingsbordje met de nrs. 771 t/m 773 aan het
Schoutenveld geplaatst. Bewoners kregen dit maar niet voor elkaar.
Op verzoek van de Buurtraad is op twee plaatsen aan het Musketiersveld een
snelheidsmeting annex verkeerstelling uitgevoerd. De Buurtraad wil de resultaten van
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het onderzoek gebruiken om aan te tonen dat er verkeer remmende maatregelen
moeten komen in deze 30 km zone. Analyse heeft aangetoond dat ter hoogte van de
meetplaats de gemiddelde snelheid, nabij het Landmetersveld, van 85% van het
autoverkeer tussen de 45 en 50 km/h ligt. Verder is gebleken dat er in de nachtelijke
uren harder gereden wordt. Bij de gemeente is het parkeren aan het Musketiersveld ter
hoogte van het Soldeniersveld aangekaart. Daar geparkeerde auto’s zorgen voor een
onoverzichtelijke situatie. Tegemoet rijdende auto’s kunnen elkaar niet of nauwelijks
passeren. Verzocht is om na te gaan of de ruime groenstrook gedeeltelijk omgevormd
kan worden tot parkeergelegenheid.
Kanaalpark:
In 2019 heeft de wielervereniging De Adelaar plannen onthult voor de aanleg van een
wielerbaan in het Kanaalpark in de Maten. Voor deze plannen heeft de vereniging een
landschapsarchitect ingeschakeld, die de ingrijpende en ambitieuze plannen van de Adelaar in
een bijeenkomst in aanwezigheid van functionarissen van de gemeente, onthuld heeft.
Bij deze bijeenkomst waren eveneens De Adelaar en leden van de Buurtraad de Velden
aanwezig.
In een vervolgbijeenkomst heeft de groendienst van de gemeente haar visie gegeven over de
gevolgen voor de flora en fauna van het Kanaalpark. Conclusie van de groendienst was dat de
aanleg van deze wielerbaan in het Kanaalpark ongewenst is en dat er uitgekeken moet worden
naar een andere locatie. Tevens is er in deze bijeenkomst aangegeven dat er risico’s voor de
omgeving kunnen ontstaan met betrekking tot de chemische stoffen op deze locatie, zijnde
een voormalige, ongesaneerde vuilnisbelt.
De buurtraad is unaniem van mening dat de aanleg van een wielerbaan in het Kanaalpark
ongewenst is, gezien de aard van het park. De wielerbaan is te dicht bij de woonwijk
gesitueerd, hetgeen onvermijdelijk overlast tot gevolg zal hebben. Daarnaast vindt de
Buurtraad het ongewenst dat daardoor veel onrust in de buurt is ontstaan. De gemeente rakelt
het verleden weer op en confronteert bewoners wederom met het feit dat zij naast een gifbelt
wonen. De onvermijdelijke werkzaamheden, voortvloeiend uit de plannen van De Adelaar,
zouden de gezondheid van de directe omgeving in gevaar kunnen brengen.
In een openbare vergadering van de Buurtraad De Velden is met verontwaardiging op dit plan
gereageerd en is de aanzet gegeven tot het oprichten van de actiegroep “Ons Kanaalpark”.
De doelstelling van de actiegroep is het voorkomen van de aanleg van de wielerbaan.
Op 16 januari 2020 is een bewonersavond georganiseerd door De Adelaar waar zij het plan
aan de bewoners hebben voorgelegd. Op deze bijeenkomst is door de bewoners uit de directe
omgeving van het Kanaalpark in duidelijke, soms felle en emotionele bewoordingen te
kennen gegeven dat de plannen van de Adelaar niet uitgevoerd moeten worden.
Ook in de Dagbladen is door middel van een aantal artikelen, ruime aandacht besteed aan de
Kanaalpark problematiek.
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Interactie met bewoners:
De Buurtraad vergadert zes keer per jaar in OBS De Marke. Deze vergaderingen zijn
openbaar en bewoners kunnen hier hun ideeën c.q. klachten uiten en meepraten over het wel
en wee van de buurt.
Daarnaast zijn wij te vinden op Facebook onder de naam “Buurtraad de Velden”.
Ook kunt u ons vinden op internet onder www.wijkraadzuidoost.nl
Lopende zaken:
Te hard rijden Musketiersveld; Revitalisering Schoutenveld / Rakkersveld; Nieuwbouw
scholen de Marke en de Ploeg; Hoogspanningsnet en Wielerbaan Kanaalpark.
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Groot Zonnehoeve


De Buurtraad is in 2019 tien keer bij elkaar geweest. Namens de gemeente waren er
op vast afgesproken data vertegenwoordigers van diverse afdelingen. Voor ons als
Buutraad werkte dit prima. Punten werden opgespaard en besproken met de
betreffende afdeling binnen de gemeente.
 De opbouw van de wijk is bijna afgerond.
 In Villahoeve is de tweede buurtpreventie-app van de wijk een feit geworden.
 In april is er door bewoners van de wijk in de pluktuin een paasfeest georganiseerd.
Kinderen konden eieren zoeken en iedereen nam zijn eigen eten, drinken en picknick
kleed mee. Een geslaagde middag!
Halverwege het jaar zijn ook in Zonnehoeve de ondergrondse afvalcontainers een feit
geworden. In overleg met de Buurtraad heeft de gemeente de plekken van de containers
voorgesteld.
In mei is er met de gemeente een Buurtschouw geweest waarin punten voor verbetering zijn
besproken aan de hand van een rondje door de wijk lopen. De meeste punten die besproken
zijn, zijn opgelost en een aantal zaken lopen nog. Zie onze website voor het volledige
verslag.
De burendag is helaas niet doorgegaan. Er was te weinig budget beschikbaar en er waren
te weinig vrijwilligers om de organisatie rond te kunnen krijgen. Wij hopen dat met het
steeds voller worden van de wijk, dat er ook meer mensen beschikbaar zijn om te helpen.
In de zomer heeft de voorzitter van de Buurtraad aangegeven per januari zijn taken te
willen neer leggen. Gelukkig is er binnen de huidige bezetting een nieuwe voorzitter
gevonden en ook een vice-voorzitter.
In december hebben wij als Buurtraad weer onze jaarlijkse Tulband actie gedaan. Nieuwe
bewoners van de wijk krijgen een Tulband van Bakkerij de Zon om ze welkom te heten in
deze wijk. Op deze manier proberen wij ook nieuwe leden te werven. Dit jaar ruim 100
nieuwe gezinnen mogen verwelkomen!
Speerpunten voor 2020 zijn:




Burendag
Inrichting centrale groenstrook
Verbeteren informatievoorziening via de Website
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