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1 De beste wensen voor 2018
Onze
burgmeester
John
Berends
vertelde
bij
zijn
nieuwjaarstoespraak op 6 januari in het stadhuis dat het goed gaat
met onze stad. Criminaliteit loopt terug en onlangs hebben we de
160.000e inwoner in Apeldoorn ontvangen.

Er is nog wel een hoop te doen. Teveel mensen zijn afhankelijk van
een bijstandsuitkering en we willen dus iets doen voor mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt, aldus de burgemeester. Het
belangrijkste woordje dat hij benadrukte was het woord “elkaar”.
Dat toont een relatie en geeft iets wederkerigs weer. Waar we
landelijk zien dat meningen verharden en mensen tegenover elkaar
staan, willen we dat in Apeldoorn proberen te voorkomen door
naast elkaar te staan. Een goed voornemen waarin we onze
burgemeester als Wijkraad graag willen volgen.
Ron Rietjens
Secretaris Wijkraad Zevenhuizen Zuidbroek
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2 Stadsdeelhart Anklaar wordt prachtig
Langzaam maar zeker worden de contouren zichtbaar en wordt
hard aan de realisatie gewerkt. Hieronder krijgt u een indruk hoe
het gaat worden en op onze website staan nog meer sfeerbeelden.

In het najaar van 2017 kon de parkeergarage door bewoners en
andere belangstellenden bezichtigd worden. De belangstelling was
groot en men vond over het algemeen dat het een zeer ruime
parkeergarage wordt. Ook de hellingbaan kon vanaf de
Sluisoordlaan bekeken worden. Deze is gelukkig mooi breed ( drie
rijstroken ) en niet erg stijl. Wel jammer dat er veel gedoe is over
het aantal parkeerplaatsen in de garage. Gemeente en de
projectontwikkelaar zoeken in overleg met de winkeliersvereniging
naar een oplossing. Gelukkig de rechter geen bouwstop opgelegd.
Samen met de herinrichting van de Sluisoordlaan krijgt
Zevenhuizen-Zuidbroek begin 2019 een prachtig Stadsdeelhart
Anklaar! De eerste mijlpaal is bereikt. Lees meer op onze website.
Met vriendelijke groet,
Harry Elzinga
Voorzitter Wijkraad Zevenhuizen Zuidbroek
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3 Overlast bij sporthal Mheenpark
In de Noordkrant stond een verslag van gesprekken met bewoners
over de verkoop van Zilverschoon aan de VAVA. Ze reageren met
een ingezonden brief en voelen zich niet gesteund door de
Wijkraad, omdat wij voor de verkoop van Zilverschoon zijn.

Hun klachten betreffende overlast nemen we serieus. Dat zeggen
we niet alleen, maar daar zullen we ook naar handelen. We hopen
zo deze bewoners te kunnen laten zien dat we de verschillende
evenementen in de Mheenhal en de mogelijke overlast serieus
bekijken. We zullen dan ook niet aarzelen om de gemeente in te
schakelen, wanneer deze overlast te groot wordt. Dus geen
woorden maar daden. Want we zijn wijkraad voor de VAVA, maar
ook voor deze omwonenden. Ze hebben recht op een rustige
woonomgeving en daarin vinden ze ons aan hun zijde. Ook het
verkeer van en naar scholen heeft onze aandacht.
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4 Afsluiting Schelpenpad
In onze vorige nieuwsbrief hebben we laten weten dat wij als
wijkraad hebben gevraagd om het Schelpenpad af te sluiten om te
voorkomen dat het rustige karakter van de Homerusstraat verloren
gaat. De burgemeester heeft anders besloten en dat op 8 december
per brief laten weten. Op 12 december was er een interessante
discussie bij een inloopavond die we op onze website hebben gezet.

De burgmeester heeft wel geluisterd naar de bezwaren, maar
anders besloten dan verwacht. Dat kan. Over zaken wordt soms
verschillend gedacht en vooral dan is het de taak van een
burgemeester om ook moeilijke beslissingen te nemen. Ook als die
anders zijn dan wij als wijkraad graag zouden zien. We zullen er wel
op blijven toezien dat er wordt ingegrepen wanneer de overlast uit
de klauwen loopt. Dat hebben we in een brief laten weten en daar
mogen de bewoners van de Homerusstraat ons ook aan houden.
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5 Windmolens in de wijk Kerschoten
Einde 2017 hebben we gesproken met onze collega’s van
Kerschoten. Zij hebben in de Stentor gevraagd om windmolens in
hun buurt te plaatsen. Op zijn zachtst gezegd een opmerkelijke en
vooral dappere keuze.

We zijn nu aan het onderzoeken wat een optimale plaats zou zijn
om vier windmolens te plaatsen. Aan de noordkant van Kerschoten
zou het kunnen, maar daar wonen ook mensen. Daarbij moeten we
wel rekening houden met de hindercirkel van vliegveld Teuge. Dat is
een cirkel van 5,1 km en daarbinnen mag niet hoger dan 100 meter
gebouwd worden.
De vraag is ook hoe bewoners dit zien? Een wijkraad kan
voorstellen doen en de discussie aangaan. We zullen onze collega’s
van de wijkraad Kerschoten zeker steunen om de
klimaatdoelstellingen van de gemeente Apeldoorn haalbaar te
houden. Gelukkig gaat het zonnepanelen park in Zuidbroek door.
Voor meer informatie daarover kunt u terecht op onze website.
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6 Wijkraad steunt Friends
Al een hele tijd wordt in het pluspunt een kinderclub georganiseerd.
Als wijkraad zijn we erg blij dat dit soort initiatieven ondernomen
worden en we dit mogen steunen.

Heeft u ook een idee en zou u dat willen uitvoeren? Gewoon doen
dus en laat het vooraf aan ons weten. Een goed idee mag niet in
een lade blijven liggen. Dat willen we steunen en uitvoeren!
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7 Zwemmen in het Kristal
Wat is er nu heerlijker in de winter dan bewegen in warm water?
Dat kunt u doen bij Vitaliteit in het Kristal aan de Distelvlinderlaan
120 op dinsdag en vrijdag van 09:30 – 11:00 uur.

Elke les bestaat uit een half uur en wordt gegeven door een
bevoegd docent. Kom voor een gratis proefles. Aanmelden is niet
nodig. Voor meer info kunt u bellen met Lies Bosma 055-5413881.

