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1. Voorwoord
Na een jaar van hard werken mogen we hierbij weer een jaarverslag voorleggen aan de leden en
bewoners van onze wijkdelen in de Gemeente Apeldoorn. We kijken terug op een goede periode
waarin we veel hebben bereikt en veranderd. Zo zijn Kimberley Ekkers en Ron Rietjens als twee
nieuwe bestuursleden toegetreden en Mark van Zwol en Carla van Megen, die al aspirant lid waren,
als bestuurslid benoemd. We konden dus met een gerust hart afscheid nemen van onze secretaris
Engeline van Houwelingen, Aart Laros en Peter Kwant.
Een hele positieve ontwikkeling en een behoorlijke verjonging van het bestuur. Ron is de nieuwe
secretaris, Mark heeft verkeer en veiligheid in zijn portefeuille, Kimberley neemt de communicatie
voor haar rekening en Carla behartigt de zaken omtrent zorg en welzijn.
Er is veel overleg geweest met de wethouders Paul Blokhuis en Johan Kruithof, de stadsdeelmanager
Jos van Nuenen, gemeenteambtenaren van diverse diensten, de projectmanager Peter Scherders van
het stadsdeelhart Anklaar en het wijkdeel Zuidbroek. Over het groen in onze wijkdelen hebben we
overlegd met Henk Harmsen, wijkbeheerder stadsdeel Noord-Oost
Veel tijd en overleg is besteed aan de ontwikkeling van stadsdeelhart Anklaar. De wijkraad heeft er
steeds op gehamerd dat de ontwikkeling van dit stadsdeelhart van essentieel belang is voor de wijk
en gelukkig gaan de plannen nu definitief door. Door wethouder Paul Blokhuis en de
verkeersdeskundige van de gemeente Apeldoorn is uitleg gegeven over de berekening van het aantal
parkeerplaatsen. De wijkraad heeft haar zorgen over de verstandhouding tussen de
projectontwikkelaar, de gemeente en de winkeliers uitgesproken. De bouw van de parkeergarage is
inmiddels gestart en het nieuwe woonzorgcentrum Koningin Wilhelmina is geopend. De sloop van
het oude gebouw is op het moment van dit schrijven in volle gang. Medio 2018 verwachten we dat
het gehele nieuwe stadsdeelhart in gebruik zal worden genomen.
Op initiatief van oud bestuurslid Fred van Vessem zijn er de afgelopen jaren in de bermen van de
Laan van Charleston, Anklaarseweg en Laan van Zevenhuizen krokusbollen geplant. Ook in 2016 is er
wederom een strook van ruim 200 m in de berm van de Laan van Zevenhuizen aangebracht. Dit geeft
echt kleur aan de wijk!

Van het spreekuur op afspraak is weinig gebruik gemaakt. Wel wordt er gebruik gemaakt van het
meldingsformulier op de website.
Hebt u als wijkbewoner opmerkingen, vragen of problemen die volgens u de Wijkraad aangaan,
neem dan contact met ons op. Ons adres is Anklaarseweg 195 ( boven het Shell-station ). Uiteraard
kunt u ons ook bellen ( 055-3670847 ) of mailen naar wijkraadzz@hetnet.nl.
Harry Elzinga, voorzitter

Hoofdstuk: Voorwoord

Het blijft lastig om informatie en input vanuit de wijkbewoners te krijgen. De meeste informatie
wordt verkregen uit het wijkteamoverleg waarin o.a. de woningbouwverenigingen/-corporaties,
politie, gemeenteambtenaren, buurtregisseur van Wisselwerk, Don Bosco en Leger des Heils zitting
hebben.
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2. Wijkraadbestuur
De wijkraad bestaat uit de volgende bestuursleden:
Harry Elzinga

Richard Lock

Voorzitter

Toekomstagenda &
Ruimtelijke ordening

Jaap Warnaar

Carla van Megen

Penningmeester

Zorg & Welzijn

Ron Rietjens

Kimberly Ekkers

Secretaris

Media & Communicatie

Mark van Zwol

Irene Creutzburg

Verkeer & Veiligheid

Secretariaat

Het dagelijks bestuur bestaat uit Harry Elzinga, Jaap Warnaar en Ron Rietjens en komt een keer per
maand samen om de algemene bestuursvergadering voor te bereiden.

Hoofdstuk: Wijkraadbestuur

Het volledige bestuur vergaderde bijna wekelijks om actuele onderwerpen te bespreken. Eenmaal
per maand is er overleg met vertegenwoordigers van de Gemeente Apeldoorn.
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3. Algemene ontwikkelingen
Dit jaarverslag heeft als titel funderen en opbouwen. Dat is wat we als bestuur dit jaar in mijn
beleving ook hebben gedaan. Er waren veel nieuwe dingen om te leren. Het is boeiend om als
secretaris van een wijkraad je rol op te pakken en ervaring op te doen in de samenwerking met de
verschillende vertegenwoordigers van overheidsinstanties.
Vanaf 1 april heb ik de taak van secretaris van de wijkraad op me genomen. Tijdens de
ledenvergadering kreeg ik al gelijk te horen wat er speelde. De paaltjes langs de Nijbroekseweg
waren te scherp. Natuurlijk zijn er schokkender zaken in het leven, maar toen ik er de dag daarna
langs fietste, begreep ik wat men bedoelde. Je zou er maar op vallen. Na overleg met de gemeente
zijn de paaltjes op 15 juni 2016 aan de bovenkant afgezaagd. Dat leerde mij twee dingen:
Ogenschijnlijk onbelangrijke opmerkingen van leden van onze wijkraad, kunnen toch heel belangrijk
blijken te zijn. De tweede les luidt dat het even duurt voordat je iets voor elkaar krijgt in de wijkraad.
Drie maanden is dus een te verwachten termijn voor dit soort zaken.
Gewapend met deze ervaring hebben we als bestuur elkaar ook beter leren kennen. We vergaderen
om de twee weken en er is altijd genoeg te bespreken. En het gaat ook echt ergens over. Toen op 8
november het heien van de fundatie van het stadsdeelhart Anklaar begon, hebben we geprobeerd
om alternatieve methoden te bespreken zoals boren. Helaas bleek er een wettelijke basis te zijn om
tussen 7:00 uur en 16:00 uur de mogen heien. De herrie heeft tot 26 januari 2017 geduurd en is
gelukkig nu voorbij. Het lukt dus niet altijd om iets voor elkaar te krijgen en daar had ik dan mijn
derde les als secretaris van de wijkraad te pakken.












De start van de bouw stadsdeelhart Anklaar op 7 april 2016
Het afkoppelen van regenwater
LPB congres in november 2016 voor overleg met andere wijkraden en instanties
De erkenning (RABO-prijs) en financiële steun voor het S-team
Het opruimen van zwerfvuil
De aanvraag voor een klimboom bij basisschool de Zevensprong
Het initiatief van stichting “van harte” over de kinderresto's
De afvalhaken om lantaarnpalen voor het PMD afval bij de hoogbouw
De verkeersontsluiting Zuidbroek
De beschikbare geluidsruimte voor Teuge

Er staan ook andere berichten tussen die wellicht ook interessant zijn om te lezen. Het twitter
account van de wijkraad geeft onze officiële berichten, maar het is toch goed om te melden waar ik
mee bezig ben. Al is het alleen maar om te zien wat al dat praten en overleggen uiteindelijk oplevert.
Ron Rietjens, secretaris

Hoofdstuk: Algemene ontwikkelingen

Maar er zijn ook zaken die je wel voor elkaar krijgt. Op twitter vermeld ik nagenoeg alle activiteiten
en daar kunt u zelf kijken wat er zoal gebeurt. Daarvoor hoeft u niet op twitter te zitten. Voer bij
Google @ronrietjens in en u ziet de hele lijst op datum gesorteerd. Een greep uit de acties:
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4. Wijkteamoverleg
Het wijkteamoverleg, onder voorzitterschap van de stadsdeelmanager Jos van Nuenen en bestaande
uit vertegenwoordigers van de gemeente Apeldoorn, woningcorporaties, Stimenz, wijkagenten,
buurtregisseur, Don Bosco, Leger des Heils en de Wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek, heeft vijf keer
plaats gevonden.
In het overleg wordt veel informatie uitgewisseld en het wel en wee van de wijk besproken. De
volgende onderwerpen kwamen regelmatig ter sprake:
-

Veiligheidsthema’s met prioriteiten aan sociale en fysieke kwaliteit en jeugdoverlast/criminaliteit
Kinderboerderij Laag Buurlo
Verkeersverbinding Zevenhuizen-Zuidbroek
Verkeersveiligheid in het algemeen
Ontwikkelingen in park Zuidbroek
Buurtteam Sprenkelaar en Gentiaan
Stand van zaken in de wijk o.a stadsdeelhart Anklaar en vorderingen van de bouw in
Zuidbroek
Beheer en onderhoud aspecten
Asiel Zoekers Centrum
Informatie uitwisselen door de woningcorporaties
Vitaliteitsagenda
Ontwikkelingen vliegveld Teuge

In het stadsdeel Noordoost is de buurtregisseur Maria van der Maat werkzaam. Haar prioriteiten
liggen met name in de gebieden de Sprenkelaar en de Gentiaan, waar zij nauw samenwerkt met de
buurtteams en woningcorporaties.
De wijkagenten hebben op dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur aan de Fauststraat een spreekuur
opgezet. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u zich daar melden voor een gesprek met
de wijkagent.

Hoofdstuk: Wijkteamoverleg

Harry Elzinga, voorzitter

5

5. Verkeer & veiligheid
Op verkeersgebied hebben we diverse zaken besproken met de gemeente, maar de discussie rond de
verkeersontsluiting van Zuidbroek domineerde het jaar. De gemeente Apeldoorn heeft bureau Royal
Haskoning ingehuurd om na 15 jaar discussiëren een plan op te stellen. Op 6 & 7 september 2016
werd dat plan gepresenteerd.
Met dit plan hoopt men de wijk bereikbaar te houden
en tegelijkertijd doorgaand verkeer te weren. Alleen
bestemmingsverkeer zou Zuidbroek nog moeten
inrijden. Het voorstel om met drie voordeuren de wijk
bereikbaar te houden en maatregelen te nemen om
tegelijkertijd doorgaand verkeer te weren, stuitte op
veel verzet.
Veel bewoners waren hier fel tegen. Vooral het openen
van de huidige busbaan voor verkeer gaf veel
weerstand. Het consensusteam werd opgericht en er
kwam een consensus plan. Niet iedereen was het met
dit consensusplan eens, maar het protestplan werd wel
gesteund door bijna 1.000 bewoners en betrokkenen.
Als wijkraad hebben we ons niet inhoudelijk in de discussie gemengd. Dat is ook niet onze rol. We
hebben aandachtspunten meegegeven, waar de einduitkomst aan moet voldoen.

Als Wijkraad zullen we de verdere besluitvorming
blijven volgen en toezien dat de Gemeente
Apeldoorn de bewoners betrekt bij de verdere
uitrol van het plan van Royal Haskoning.
Besluitvorming over het uitvoeren van dit plan is
een politiek besluit van de gemeenteraad en het
College. Hiernaast kunt u zien hoe voorzitter
Harry Elzinga uitleg geeft over de inrichting
Sluisoordlaan. Die bekijken we in detail en we
zullen vragen stellen wanneer dat gepast is.
Mocht u vragen hebben of willen volgen hoe dit
proces verder gaat? Schrijf u dan in voor de
nieuwsbrief op onze website.
Ron Rietjens namens Mark van Zwol, bestuurslid verkeer & veiligheid

Hoofdstuk: Verkeer & veiligheid

Inmiddels hebben we begin 2017 met het consensusteam geprobeerd overeenstemming te krijgen
over de uiteindelijke uitwerking van alle maatregelen binnen het kader van het plan van Royal
Haskoning. We hebben veel interessante oplossingen gevonden, maar een aantal bewoners wil
procederen om de busbaan te behouden zoals die nu is.
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6. Teuge
Omdat er nogal wat aan de hand is met vliegveld Teuge besteden we hier een heel hoofdstuk aan. In
2016 is duidelijk geworden dat er een rekenfout is gemaakt bij het bepalen van het aantal
vliegbewegingen dat is toegestaan op Teuge. Het aantal vliegbewegingen wordt bepaald middels
geluidsnormen. Met nogal ingewikkelde berekeningen wordt op die manier de belasting, die een
vliegveld nou eenmaal voor omwonenden veroorzaakt, binnen aanvaardbare proporties gehouden.
Tot 2010 werden die geluidsnormen in de Nederlandse BKL eenheid uitgedrukt, maar deze norm
moest worden omgerekend naar de Europese L-den norm. Tijdens een expertmeting is door het
Nederlands Instituut voor Lucht en Ruimtevaart (NLR) vastgesteld dat tijdens deze omrekening een
rekenfout is gemaakt. De oorspronkelijk vergunde geluidsruimte is te vertalen in 80.000
vliegbewegingen en de nu gebruikte geluidsruimte kwam neer op 160.000 vliegbewegingen. Maar
wat betekent dat?
Met 160.000 vliegbewegingen in 365
dagen zijn dat zo’n 438
vliegbewegingen per dag
(aangenomen dat je alle dagen van
het jaar kunt vliegen, wat niet zo is!).
Wanneer gemiddeld gedurende 12
uren alleen overdag gevlogen kan
worden, zijn dat zo’n 36
vliegbewegingen per uur. Dat is bijna
iedere anderhalve minuut een start
of landing. Met 160.000
vliegbewegingen hebben we het
over 33% van het aantal
vliegbewegingen op Schiphol in
2016. Schiphol heeft zes banen
terwijl Teuge er maar één heeft.

De wijkraden van Noord Apeldoorn hebben zich verenigd om dit te voorkomen. Middels onze
nieuwsbrief kunt u worden geïnformeerd over het verdere verloop van dit alles. Wilt u dit proces
volgen dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief op onze website.
Ron Rietjens, secretaris en plaatsvervangend lid CRO Teuge

Hoofdstuk: Teuge

Naast bewonersbelangen en milieuaspecten lijkt dit volume niet inpasbaar binnen de mogelijkheden
en ruimte die Teuge heeft. Dat het uit de hand kan lopen bij Teuge is een reëel gevaar. Lelystad zal
vanaf 2019 chartervluchten van Schiphol overnemen en men verwacht dat tussen de 50.000 en
68.000 vliegbewegingen elders moeten worden ondergebracht. Teuge staat boven aan de lijst met
vliegvelden om deze vliegbewegingen te verwerken. Er zijn meer vliegvelden om deze vluchten te
laten plaatsvinden. Zo zal vliegveld Twente per 30 maart 2017 open worden gesteld voor sport- en
zakenvluchten. Toch moeten we opletten dat het aantal vliegbewegingen op Teuge niet uit de bocht
vliegt.
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7. AZC Deventerstraat
Nog zo’n onderwerp dat een hoofdstuk verdient. In 2015 is het politieke besluit genomen door het
College van B&W van de Gemeente Apeldoorn dat er op de locatie van GGNet aan de Deventerstraat
een permanent asielzoekerscentrum (AZC) gevestigd gaat worden voor in eerste instantie 400
asielzoekers, met uitbreiding naar 600 asielzoekers wanneer na monitoring blijkt dat 600 asielzoekers
mogelijk is. Uitbreiding naar 800 asielzoekers vindt vervolgens uitsluitend plaats na consultering van
de Gemeenteraad.
In 2016 heeft overleg plaatsgevonden tussen GGNet en COA over overdracht van een deel van het
terrein naar COA. Er is voor gekozen een deel van het terrein aan de oostzijde over te dragen aan
COA. Een aantal gebouwen zal gerenoveerd worden en er zal nieuwbouw plaatsvinden. De Europese
aanbestedingsnormen zullen gevolgd worden, waardoor er langere tijd overheen gaat voordat het
AZC gerealiseerd is.

In de klankbordgroep wordt de voortgang van het proces en mogelijke knelpunten besproken. De
Klankbordgroep is in 2016 een aantal keren bijeen geweest. De verslagen van deze bijeenkomsten
kunt u vinden op de website van de wijkraad en meer informatie over de opvang staat op
https://www.apeldoorn.nl/vluchtelingenopvang.
Jaap Warnaar, Penningmeester

Hoofdstuk: AZC Deventerstraat

Er is ook weerstand tegen het AZC. Sommige bewoners willen niet meer dan 400 asielzoekers, maar
dat is een politiek besluit. Er is een Klankbordgroep geformeerd bestaande uit omwonenden, leden
van de wijkraden Zevenhuizen-Zuidbroek en Osseveld-Woudhuis, medewerkers COA,
vertegenwoordigers Gemeente en GGNet. Deze klankbordgroep is een aantal keren bijeen geweest.
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8. Vitaliteitsagenda & Ruimtelijke ordening
Momenteel worden budgetten voor de wijk vooraf vastgesteld en door verschillende gemeentelijkeen wijkinstanties toebedeeld aan projecten binnen de wijk. Dit is een redelijk centraal gestuurd
proces vanuit de gemeente en verlangt weinig initiatief van de bewoners.
In 2016 is een aanzet gegeven voor een nieuw beleid waarbij nadrukkelijk meer initiatief van de
buurt en zijn bewoners wordt gestimuleerd. Het voorgenomen beleid “Wijkgericht Werken” wil het
proces voor het toewijzen van budgetten veel meer laten afhangen van buurt initiatieven. Hiermee
krijgt een buurt en de wijken de mogelijkheid projectvoorstellen in te dienen. Op basis van een
aantal criteria zoals de mate waarin het project de buurt versterkt en de sociale betrokkenheid
bevordert zal een budget wel of niet worden toegekend.
Een deel van het budget dat voorheen werd verdeeld over de wijken zal nu in een centrale pot
terecht komen. Op basis van ingediende projectvoorstellen zullen de middelen worden toegekend op
projectbasis. Als een wijk geen initiatief neemt en geen project voorstelt, kan ze geen aanspraak
maken op de centrale pot. Dit is nog geen aangenomen beleid maar de voorstellen zijn positief
ontvangen door B&W en voorgedragen aan de gemeenteraad.
In 2015 zijn wij gestart met het opstellen van de toekomstagenda voor de wijk Zevenhuizen
Zuidbroek. Inmiddels heeft de toekomstagenda een nieuwe naam gekregen: de vitaliteitsagenda van
de wijk. In het voorjaar van 2016 hebben wij samen met buurtbewoners kunnen bepalen aan welke
prioriteiten wij in de wijk aandacht willen geven. Met deze gegevens zijn wij samen met de
gemeentelijke wijkteams en de wijkraad van Osseveld Woudhuis aan de slag gegaan. Dit heeft een
document opgeleverd waarin de verschillende aandachtsgebieden een heldere doelstelling hebben
gekregen (wat willen we bereiken) en deze verder zijn uitgewerkt in concrete initiatieven. Dit alles
heeft een onderbouwing gekregen met kwantitatieve gegevens over onze wijk. Zeg maar een foto
van de wijk.

1.
2.
3.
4.

Levensloop bestendig wonen
Opgroeiende jeugd
Welzijn
Openbare Ruimte

Gezien de ontwikkeling van het wijkgericht werken beleid van de gemeente is de vitaliteitsagenda
een onmisbaar instrument om aanspraak te kunnen maken op middelen vanuit de gemeente voor
buurt initiatieven. Op 18 april 2017 zullen wij met alle geïnteresseerde bewoners de vitaliteitsagenda
presenteren en een start geven voor het oppakken van de benoemde initiatieven.
Richard Lock, bestuurslid toekomstagenda & Ruimtelijke ordening

Hoofdstuk: Vitaliteitsagenda & Ruimtelijke ordening

De verschillende aandachtsgebieden zijn:
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9. Zorg en Welzijn
In februari is het project ‘Buren voor buren’ gestart. Uit een behoefte onderzoek in de gebieden
Gentiaan en Anklaar is gebleken dat er bewoners zijn die af en toe wel wat hulp kunnen gebruiken bij
b.v. klusjes en/of met iemand wandelen. Anderzijds zijn er bewoners die hun buurtgenoot zouden
willen helpen. Er is een fysieke plek gerealiseerd in Woonzorgcentrum Koningin Wilhelmina waar
bewoners de gelegenheid hebben om met elkaar in contact te komen en elkaar te leren kennen. Om
vraag en aanbod te matchen is het van belang dat bewoners er vertrouwen in hebben en dat het
veilig voelt. Onder begeleiding worden er matches gemaakt.
Naast de ontmoetingsplekken die we al hadden in onze wijk is in 2016 het nieuwe buurtcentrum
1005 aan de Aristotelesstraat gestart met het organiseren van activiteiten door, voor en met
buurtbewoners, waaronder op de woensdagmiddag een kinderinstuif.
In Zevenhuizen is een groep bewoners gestart met WhatsApp-groepen in de wijken Sprenkelaar, De
Mheen, Sluisoord en Anklaar. Buurtbewoners kunnen zo een bijdrage leveren aan de veiligheid in
hun eigen buurt.
In 2016 heeft de wijkraad een financiële bijdrage gedaan aan:






Gentiaan Zomer Event, een buurtfeest met o.a. kinderactiviteiten, bloemschikken en
multiculturele muziek.
Vrienden van Park Zuidbroek
Buurttuin Aristotelesstraat
S-team dat in het ‘Sluisje’ allerlei activiteiten organiseert voor bewoners.
Sinterklaasfeest in het Kristal

Carla van Megen, bestuurslid Zorg en Welzijn

Hoofdstuk: Zorg en Welzijn
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10.

Media & Communicatie

Sinds maart 2016 heb ik de taak van bestuurslid Media & Communicatie op me genomen. het is mijn
taak om te zorgen voor:
-

Website Zevenhuizen-Zuidbroek
Facebook / Twitter account
WZZ nieuws ( glossy magazine)

In april 2016 ben ik gestart met een onderzoek naar de bereikbaarheid, kwaliteit en servicegerichtheid van de wijkraad op internet. Hoe kunnen we de website, Facebook en andere social
media optimaal inzetten.
Door Google analytics te gebruiken hebben wij ondervonden dat de website van de wijkraad
minimaal bezocht wordt. We willen hier graag verandering in brengen.
In december 2016 hebben we de nieuwe website online gepresenteerd. Na wat heen en weer
gesleep met digitale termen en overzichten, hebben we in 2017 nogmaals een andere website
neergezet die nóg overzichtelijker is. Hopelijk geeft dat het gevoel van de wijkraad Zevenhuizen
Zuidbroek, in combinatie met het logo, goed weer.

De nieuwsberichten
op de website kunnen
variëren van
gemeente nieuws tot
brieven die verstuurd
zijn door de
gemeente. Maar we
willen ook meer de
brieven laten zien die
de wijkraad naar de
betreffende
instanties en/of
gemeente stuurt. We

Hoofdstuk: Media & Communicatie

De inhoud van de
website is best lastig
in te vullen. Wat wil
iemand die in de wijk
woont nou precies
weten? Welke
informatie zoekt
men? En niet geheel
onbelangrijk, wat
willen wij laten zien
als wijkraad?
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willen graag een overzicht geven welke punten de wijkraad besproken heeft en de uitkomsten
hiervan.
Medio oktober/november hebben we als wijkraad de knoop doorgehakt om te stoppen met het WZZ
nieuws. Een aantal redenen hiervoor waren: hoge kosten en behoefte aan actuele informatie. Uit
navraag bij diverse bewoners bleek dat veel bewoners niet eens merkten dat er daadwerkelijk een
magazine op de mat was gevallen! Zonde dus.

Eind vorig jaar zijn we gestart met het verzamelen van email adressen door een leuke ludieke actie!
Met onze nieuwjaarskaart hebben we 9.600 huishoudens bereikt. Het aantal aanmeldingen loopt
aardig op en inmiddels hebben we er ruim 300! Dat is toch een heel mooi resultaat. Nu moeten we
doorpakken en de bewoners daadwerkelijk voorzien van leuke en interessante informatie.

-

Digitale nieuwsbrief incl. advertentie plekken voor bedrijven uit Zevenhuizen-Zuidbroek
(Zowel grote als kleine ondernemers die we willen betrekken)
Ludieke like en win acties in samenwerking met bedrijven [optioneel]
Communicatie to the next level —> communicatie in de wijk en met de wijk!
De buurt united! etc..

en many more to come…..
Kimberley Ekkers, bestuurslid Media & Communicatie

Hoofdstuk: Media & Communicatie

Voor 2017 hebben wij de volgende plannen:
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Jaap Warnaar, Penningmeester
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