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1 Rol van de Wijkraad Zevenhuizen Zuidbroek
Vanaf september geven we maandelijks onze nieuwsbrief uit.
Daarin schrijven we de meest actuele zaken die spelen in
Zevenhuizen en Zuidbroek en dat zijn er nogal wat. We kunnen niet
alles in deze nieuwsbrief plaatsen en zetten daarom veel informatie
in de rubriek Actueel op onze website. Daar staat o.a. meer over de
nieuwbouwplannen in de Wellen en de informatieavond op 13
december over de ontsluiting van Zuidbroek.
Uit de reacties die we ontvangen blijkt dat onze rol niet altijd
duidelijk is. Soms wordt ons gevraagd wat wij ergens van vinden.
Maar wat wij vinden is niet zo belangrijk. Waarom we iets vinden is
veel belangrijker. Dat stimuleert de dialoog en dat is precies wat we
willen. Bewoners betrekken bij wat er speelt in onze buurt.
De leden van de wijkraad zijn niet gekozen en hebben dus geen
bevoegdheid. We houden ook geen referenda. De reden is dat we
alle bewoners vertegenwoordigen en niets hebben aan een mening.
Het gaat dus niet om voor- of tegenstanders, maar om argumenten
die leiden tot een mening. Want als we het daar over hebben,
ontdekken we ook hoe we elkaar tegemoet kunnen komen. Daar
ligt onze rol. Mensen die verschillend denken bij elkaar brengen en
kijken hoe we elkaar tegemoet kunnen komen. Zo willen wij een
bijdrage leveren aan de leefbaarheid in onze wijk. We hopen dat u
dat waardeert en ons wilt steunen in het stimuleren van onderlinge
dialoog. Dat kunt u doen door gratis lid te worden. We rekenen op
uw steun en vertrouwen.
Ron Rietjens
Secretaris Wijkraad Zevenhuizen Zuidbroek
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2 Verkoop Zilverschoon aan de VAVA
Op 27 november hebben we o.l.v. de wijkmanager van de
gemeente Apeldoorn weer een overleg gehad met een aantal
omwonenden over Zilverschoon. Ook twee leden van de VAVA
waren daarbij aanwezig.

Het gevraagde verkeersonderzoek geeft aan dat de
verkeersbelasting van de omgeving binnen de normen valt. De
aanwezige bewoners vonden alleen dat met de verschillende
evenementen in de Mheenhal de overlast op specifieke momenten
niet acceptabel is. En daar willen we serieus naar kijken.
Bij actueel op onze website leest u een uitgebreid verslag van deze
bijeenkomst. Met de informatie van deze bewoners kunnen we
verder. We gaan zeker kijken op 28 januari hoe dat alles gaat bij het
Mheenpark en ook het verkeer van en naar scholen heeft onze
aandacht.
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3 Afsluiting Schelpenpad
In de vorige nieuwsbrief werd het al aangekondigd. Inmiddels heeft
de burgemeester een besluit over de eventuele afsluiting van het
Schelpenpad uitgesteld. Als wijkraad adviseren we om het
Schelpenpad af te sluiten om te voorkomen dat het rustige karakter
van de Homerusstraat verloren gaat. Het College van B&W zal haar
uiteindelijke besluit na 18 december bekend gaan maken.

Op 6 december wordt de bestemmingsplanwijziging bekend
gemaakt en kan bezwaar worden aangetekend. Op 12 december is
een inloopavond bij GGnet tussen 17:00 uur en 21:00 uur. Van het
Comité passend AZC hebben we begrepen dat ze rond 19:00 uur
een bijdrage zullen leveren.
Mocht u vragen hebben of willen zien hoe het AZC eruit gaat zien?
Kom dan gerust naar deze inloopavond.
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4 Windmolens in de wijk Kerschoten
In september is door de gemeenteraad besloten om geen
windmolens te plaatsen in Beekbergsebroek. Bewoners hebben hun
bezwaren kenbaar gemaakt tijdens een hoorzitting en hun
argumenten zijn gehonoreerd. Het besluit staat vast.
De Wijkraad Kerschoten wil alleen wel graag windmolens in hun
achtertuin. Wat ze willen staat zelfs in de Stentor.

Dit gebied ligt alleen binnen de veiligheidscirkel van vliegveld Teuge
(5.100 meter). Daarbinnen mag niet hoger dan 100 meter gebouwd
worden. Het is alleen wel mogelijk om een ontheffing aan te
vragen. De Wijkraad Kerschoten overweegt om dat ook te doen.
De vraag is hoe bewoners dit zien? Daar komt dus weer die lastige
rol van de wijkraad kijken. We kunnen voorstellen doen om zo de
discussie op een verstandige manier met elkaar aan te kunnen
gaan. We wensen onze collega wijkraad succes en zijn benieuwd
hoe bewoners de klimaatdoelstellingen van de gemeente
Apeldoorn zien. Gaan we deze ambitie samen waarmaken?
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5 Nieuwe penningmeester
We zijn erg blij dat we een nieuwe penningmeester hebben
gevonden om de wijkraad te versterken. Onze huidige
penningmeester, Jaap Warnaar, zal deze functie vervullen tot onze
ledenvergadering op woensdag 11 april en dan willen we Edwin van
Naarden voordragen als nieuwe penningmeester. Edwin zal ook het
dossier AZC Deventerstraat van Jaap overnemen. Hij wil zich graag
voorstellen:

Ik ben Edwin van Naarden, 46 jaar oud en
woon sinds 2013 in Zuidbroek met mijn
vriendin en onze twee kinderen (8 en 10 jaar
oud). In het dagelijks leven ben ik freelance
financial controller (zzp-er dus) en vanuit deze
professie denk ik de rol van penningmeester
goed te kunnen vervullen. Tot aan de
ledenvergadering van april 2018 ben ik
aspirant bestuurslid van de wijkraad.
Vanuit mijn betrokkenheid bij de wijk en de diverse issues die
spelen ben ik het laatste jaar als betrokken buurtbewoner
meerdere keren in contact gekomen met de wijkraad en de politiek.
Om de kloof tussen de individuele burgers en de politiek te
overbruggen heeft onze samenleving organen zoals de wijkraad
nodig. Het lijkt mij interessant om vanuit de nieuwe rol de ervaring
op te doen en te leren hoe je vanuit de wijk zaken kunt oppakken,
met elkaar in contact komt en samen verder te bouwen aan een
mooie toekomst in de wijk Zevenhuizen – Zuidbroek.
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6 Kerst in het Kristal
De kerstdagen komen eraan en bij het Kristal
staat een hoop te gebeuren dat u niet zou
mogen missen.
Op maandag 11 december wordt het
ontwerp van het Parktheater in Park Zuidbroek gepresenteerd in
het Kristal. Vanaf 19.30 uur kunnen alle wijkbewoners de
presentatie bekijken. De ontwerper en een vertegenwoordiger van
de gemeente zijn aanwezig.
Op dinsdagavond 12 december is de kerstbingo in het Kristal met
vele mooie prijzen. Het begint om 19.30 uur en de entree is €10,inclusief koffie, drankje, hapje en bingokaarten.

Vrijdag 15 december tussen 16.00 en 21.00 uur is de sfeervolle
kerstmarkt in het park Zuidbroek. De schaatsbaan is geopend op
vrijdag 15 december van 14.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 16
december van 10.00 tot 16.00 uur. ’s Middags is er tussen 13.00 en
16.00 uur ook een Fancy Fair voor Serious Request.
Kijk ook op: facebook.com/kersteventparkzuidbroek.
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7 Fijne feestdagen
We hebben dit jaar veel bereikt. Op voorspraak van onze wijkraad
komen er in januari 2018 ondergrondse vuilcontainers voor de
inzameling van plasticafval en de geluidsruimte voor Teuge wordt
straks bij het luchthavenbesluit teruggebracht naar 80.000
vliegbewegingen per jaar. Ook bij de ontsluiting van Zuidbroek en
bemiddeling over de verkoop van Zilverschoon hebben we partijen
met elkaar in gesprek kunnen laten komen. Daar zijn we blij mee.

We zien uit naar 2018 en wensen u allemaal een goede
jaarwisseling en alle goeds voor het nieuwe jaar.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de wijkraad Zevenhuizen Zuidbroek

