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Passagiersvliegtuigen op 1.800 meter hoogte over Apeldoorn

Met deze maand:
1 Initiatief in de wijk
2 Verkoop Zilverschoon aan de VAVA
3 Nieuwbouw in de Dovenetel
4 Vliegroutes Lelystad moeten hoger
5 Subsidie afkoppelen hemelwater
6 Bezichtigen parkeergarage Anklaar
7 Opening pannakooi bij het Kristal
Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via
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1 Initiatief in de wijk
Na veel besprekingen is een zogenaamde vitaliteitsagenda
opgesteld. Dat is een moeilijk woord voor een beschrijving hoe onze
wijkdelen zijn samengesteld en opgebouwd. Dat helpt om na te
gaan of plannen passen bij Zevenhuizen en Zuidbroek.
Nu is het zoeken naar de plannen van bewoners. We weten dat er
heel goede ideeën zijn om onze wijk goed en gezellig te houden.

Er zijn al voorstellen gedaan, zoals een bibliotheek tegen
laaggeletterdheid en een prik polie. Die laatste is er al in Don Bosco.
Mocht u ook iets willen doen dan willen we dat graag mogelijk
maken. We zien uit naar uw ideeën en voorstellen die bijdragen aan
de leefbaarheid in onze wijk. Mogen we ook uw voorstel
ontvangen?
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2 Verkoop Zilverschoon aan de VAVA
Op 28 september 2017 stond in de Stentor dat de VAVA (Vereniging
Afghaanse Vluchtelingen Apeldoorn) Zilverschoon hebben gekocht.
Er is inderdaad een voorlopige koopovereenkomst getekend, maar
de zaak is zeker nog niet rond. Omwonenden hebben een aantal
vragen en we willen graag met hen in gesprek gaan. We hebben de
omwonenden dan ook uitgenodigd om samen na te gaan wat nodig
is, zodat we hier allemaal enthousiast over kunnen zijn.

Als wijkraad zijn wij voor de verkoop van Zilverschoon aan de
VAVA, omdat ze een prima relatie hebben met de omwonenden
van hun huidige locatie, geen overlast veroorzaken en hun plannen
passen binnen de doelstellingen van het Mheenpark. Daarom
hebben we er vertrouwen in dat de VAVA ook op de nieuwe locatie
een goede buur zal blijken te zijn. Dat moet alleen wel in goede
afstemming met de omwonenden gebeuren. We willen dan ook als
wijkraad een bemiddelende rol innemen, zodat alle betrokkenen
een eerlijke start krijgen. We houden u op de hoogte hoe dit verder
gaat.
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3 Nieuwbouw in de Dovenetel
Vaak worden plannen laat bekend gemaakt en voelen
omwonenden zich overvallen. Dat zien we ook in het vorige artikel
over de voorgenomen verkoop van Zilverschoon. Om daar maar
eens verandering in te brengen volgt hier een veel te vroege
aankondiging. In een gesprek met de Woonmensen bleek dat ze van
plan zijn om in 2018 nieuwe woningen te bouwen aan de Dovenetel
in Zevenhuizen. De kleine huisjes worden nu bewoond met anti
kraak- en tijdelijke huurcontracten.

Er zijn nog geen tekeningen, maar men is het wel van plan. Zodra er
bouwtekeningen zijn hopen we die in een volgende editie van deze
nieuwsbrief te kunnen vermelden.
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4 Vliegroutes Lelystad moeten hoger
De informatiebijeenkomst van 26 september in Orpheus over de
nieuwe vliegroutes van vliegveld Lelystad verliep chaotisch. Het
plan om passagiersvliegtuigen op 1.800 meter hoogte langs
Apeldoorn te laten vliegen stuit op veel weerstand. Als u wilt horen
hoe het klinkt, klik dan op deze link. Naast meer lawaai verbruikt
een passagiersvliegtuig ook meer brandstof op zo’n relatief lage
hoogte. Er is ook meer uitstoot van CO2 en fijnstof.
Hoe dit verder gaat
weten we niet.
Waarschijnlijk kan
Teuge wel verder
zonder de
parachutisten
doordat veel
vliegbewegingen
van Lelystad naar
Teuge komen. Maar
de lobby voor
windmolens op die
plek is ook al
begonnen.

Als wijkraad willen we Teuge graag behouden als vliegveld van
Apeldoorn. Alleen maken dit soort zaken onderdeel uit van de
landelijke politiek. We zullen de ontwikkelingen blijven volgen.
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5 Subsidie afkoppelen hemelwater
Met de klimaatverandering zullen steeds heftiger regenbuien ook
op Apeldoorn neerkomen. Om overstroming van het riool te
voorkomen is het niet meer toegestaan om bij nieuwbouw de
regenpijp op het riool aan te sluiten. Er zijn in Apeldoorn nog veel
oudere woningen, waarbij de regenpijn wel uitkomt op het riool.

De gemeente biedt huiseigenaren aan om subsidie aan te vragen
om de regenpijpen af te koppelen. Na de aanvraag kunt u met een
ijzerzaag de regenpijp doorzagen en een hoekstukje monteren. Het
plaatsen van een regenton is nog mooier, maar niet vereist. Door
met foto’s te bewijzen dat de dakgoot blijvend is afgekoppeld, kunt
u € 6,= per vierkante meter dakoppervlak subsidie ontvangen. Een
woning heeft al gauw 50 m2 dakoppervlak, dus dat gaat over serieus
geld. Maar u bespaart ons allemaal een hoop wateroverlast,
doordat overstroming van het riool minder snel zal plaatsvinden.
We hopen dan ook dat u hier gebruik van gaat maken.
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6 Bezichtigen parkeergarage Anklaar
De werkzaamheden aan de parkeergarage zijn bijna afgerond en
BPD Ontwikkeling B.V. geeft iedereen de mogelijkheid om alvast
een kijkje te nemen in de parkeergarage. Mede namens de
aannemers Aan de Stegge en Ten Brinke bent u uitgenodigd om 12
oktober a.s. tussen 16.00 en 18.00 uur een kijkje te komen nemen.

We verzamelen in de ruimte tegenover de bouwkeet van aannemer
Aan de Stegge. Dat is op de hoek van de Tannhäuserstraat en de
Aïdastraat. Uiteraard zijn de bouwers aanwezig om een toelichting
te geven en vragen te beantwoorden. Graag tot 12 oktober.
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7 Opening pannakooi bij het Kristal
De leerlingen van de school bij het Kristal hebben nagedacht over
wat ze nog graag zouden willen hebben. Een van hun wensen was
een zwembad, maar uiteindelijk kozen ze voor een pannakooi.
Diverse partijen hebben
dat financieel mogelijk
gemaakt. Onze
voorzitter Harry Elzinga
heeft samen met
Vincent van Oordt van
de Woonmensen en de
leerlingen de pannakooi
geopend.

Tijdens een partijtje scoorden de leerlingen de enige goal. Bewegen
is heel belangrijk en we zijn dan ook blij te zien dat de kinderen van
de school hier zoveel plezier aan beleven.
Heeft u nog vragen of opmerkingen of weet u iemand die deze
nieuwsbrief ook graag wil ontvangen? Mail dan naar:

