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1. Voorwoord
Hierbij mogen wij het jaarverslag 2017 voorleggen aan de leden, sympathisanten en bewoners van
Zevenhuizen-Zuidbroek. Het afgelopen jaar kunnen we terugkijken op een goede periode waarin we
veel hebben bereikt en veranderd. Ik ben er dan ook trots op dat we dat met het enthousiaste
bestuur voor elkaar hebben gekregen.
Vele uren heeft het bestuur zich voor het welzijn, veiligheid en woonplezier van de bewoners
ingezet. Helaas hebben we vanwege haar verhuizing in september afscheid van Kimberley Ekkers
moeten nemen. Vooreerst heeft Ron Rietjens haar taak van communicatie overgenomen, maar we
zijn naarstig op zoek naar een opvolger. We zien uit naar uw reactie!
Onze penningmeester Jaap Warnaar heeft te kennen gegeven om na negen jaar afscheid van de
Wijkraad te nemen. Inmiddels heeft Edwin van Naarden zich als aspirant penningmeester aangemeld
en dat is een hele fijne ontwikkeling. Het is de bedoeling dat Edwin ook de belangen van het AZC
binnen de wijkraad gaat behartigen.
Naast intensieve overleggen met gemeentebestuurders en -vertegenwoordigers is er ook gesproken
met diverse initiatiefnemers binnen de wijkdelen. Bewegen is voor een goede gezondheid belangrijk
en daarom heeft de wijkraad in april meegeholpen de fitnesstrail in park Zuidbroek aan te leggen.
Eveneens hebben we bijgedragen in de aanleg van een Pannakooi, een klein omheind voetbalveldje,
bij de basisschool De Diamant en in 2018 hopen we dat in het Mheenpark een Obstacle run wordt
gerealiseerd. Ook voor de komende jaren zijn we op zoek naar initiatieven vanuit de wijk. Dat kunnen
speelplekken, crossbaantjes, buurtactiviteiten e.d. zijn zodat we ons beschikbaar budget ook
daadwerkelijk kunnen besteden !

Veel tijd en energie is besteed aan de verkeersverbinding tussen de wijkdelen Zevenhuizen en
Zuidbroek. Door veel overleg met de bewoners en gemeente is getracht een consensus te bereiken
doch de gemeente heeft er uiteindelijk toch voor gekozen, de verkeersmaatregelen in 2018 te
realiseren. Als Wijkraad hebben we wel bereikt dat alle wegen open blijven en de verkeersdrukte op
deze wijze wordt gespreid. Dankzij de nieuwsbrieven en het meldingsformulier krijgen we nu meer
informatie en input vanuit de wijkbewoners. We willen graag weten wat er in de buurt leeft en welke
wensen er zijn, zodat we daarmee aan de slag kunnen gaan. Door officieel lid of sympathisant van de
wijkraad te worden ( geheel gratis ) , worden de vrijwilligers van de Wijkraad in hun
vertegenwoordigende functie naar de gemeente toe enorm ondersteund.
Met veel inspiratie en enthousiasme willen we ons het komende jaar weer inzetten voor een mooi,
groen, veilig en leefbaar Zevenhuizen-Zuidbroek.
Harry Elzinga, voorzitter

Hoofdstuk: Voorwoord

Met de wijkbeheerder stadsdeel Noordoost hebben we het onderhoud aan de openbare
groenvoorzieningen onder de aandacht gebracht evenals de kwaliteit van de vijvers in Zevenhuizen.
Samen met het Waterschap wordt er een plan opgesteld om de kwaliteit van het water te
verbeteren.
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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

Edwin van Naarden

secretaris &
communicatie

Adspirant penningmeester

Mark van Zwol

Irene Creutzburg

Verkeer & Veiligheid

Secretariaat

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

Hoofdstuk: Wijkraadbestuur

Het volledige bestuur vergaderde twee keer per maand om actuele onderwerpen te bespreken.
Eenmaal per maand is er overleg met vertegenwoordigers van de Gemeente Apeldoorn.
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3. Algemene ontwikkelingen
Als wijkraad hebben we dit jaar veel verschillende meningen gehoord. Dat verklaart ook de voorkant
van dit jaarverslag. Want al die meningen kun je laten samenkomen op een kruispunt. Daar komen
we elkaar tegen en moeten we een andere mening soms voor laten gaan. Om daarbij te helpen zijn
stoplichten nodig. Bij rood wachten we op de ander om botsingen te voorkomen. Want waar
meningen botsen ontstaan ongelukken. Op de kruispunten van onze meningen staan alleen geen
stoplichten. De vraag is dan ook of we ons duren inleven in de ander en elkaar ruimte gunnen?

Wilt u mee genieten van dit soort momenten? Kijk dan regelmatig op twitter of Facebook. Daar staan
actuele zaken en kunt u zelf zien wat er zoal gebeurt in onze wijk.
Ron Rietjens, secretaris

Hoofdstuk: Algemene ontwikkelingen

Begin 2017 hebben we een botsing gehad met de directie van Teuge en de Provincie Gelderland over
de geluidsruimte voor Teuge. Hoe dat is afgelopen staat in het hoofdstuk verderop. Deze zomer
hadden we een “botsing” met de gemeente over de klikhaken aan de lantaarnpalen voor plastic
afval. Het is de bedoeling om de dag voordat plastic afval wordt opgehaald, het afval daar op te
hangen. Er hingen alleen altijd zakken met plastic. De gemeentevertegenwoordigers vertelden ons
dat ze de haken wilden weghalen, omdat het niet werkte. Als wijkraad waren we het daar niet mee
eens. We zeiden dat de klikhaken juist niet zouden werken als er nooit iets aan gehangen werd. De
bewoners scheiden hun afval en ze waren dus juist een succes. Ook Wethouder Sandmann was
gevoelig voor dit argument en reserveerde geld om ondergrondse containers te plaatsen. Dat zijn
van die momenten dat je blij bent betrokken te zijn bij de besluitvorming. Onderstaand beeld
behoort daarmee tot het verleden.
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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 drie 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
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5. Verkeer & veiligheid
Vergelijkbaar met 2016 stond in 2017 de verkeersontsluiting tussen Zevenhuizen en Zuidbroek
centraal. De gemeente heeft hier invulling aan gegeven door drie hoofdingangen te benoemen.
Eerste hoofdentree is via de Laan van de Leeuw (vanaf de Oost Veluweweg). Tweede hoofdentree is
voor het toekomstige wijkdeel De Wellen gepland vanaf de Deventerstraat. Derde hoofdentree is via
de Sluisoordlaan (vanaf de Laan van Zevenhuizen), langs Winkelcentrum Anklaar, via de
Anklaarseweg naar de busbaan tot aan de Laan van de Charleston nabij het Kristal.
Eind 2017 heeft de gemeente de ontwerpen gepresenteerd aan de wijkbewoners. In een
bijeenkomst in het Kruispunt met de direct omwonenden van de busbaan en later een
inloopbijeenkomst in het Kristal voor alle wijkbewoners. De gemeente heeft hier aanvullende
maatregelen aangekondigd. Deze bestaan uit een gedeeltelijke afsluiting van de Laan van de
Dierenriem en het sluiten van de Anklaarseweg, tussen de Symfoniestraat en de Pythagorasstraat
voor gemotoriseerd verkeer.

Een ander belangrijk aandachtspunt van de wijkraad is het
instellen van een groene golf op de Laan van Zevenhuizen
om hiermee de verkeersstromen van en naar de wijk te
reduceren. Dit aandachtspunt is inmiddels door de
gemeente gerealiseerd. De uitkomst in harde cijfers is nog
niet bekend en wordt naar verwachting medio 2018
bekend gemaakt.

Mark van Zwol, bestuurslid verkeer & veiligheid

Hoofdstuk: Verkeer & veiligheid

De wijkraad heeft bij de gemeente
aandachtspunten aangedragen. Een
belangrijk aandachtspunt is de
veiligheid rondom de scholen De
Diamant in het Rooster en het Kristal.
Ook in 2018 staat het onderwerp hoog
op de agenda van de wijkraad en
blijven we vanuit onze rol als wijkraad
de gemeente benaderen met
bevindingen en vragen van
wijkbewoners om tot een verkeersveilige oplossing te komen. Vanuit de wijkraad blijven we de
gemeente er op attenderen om de wijkbewoners zoveel mogelijk te betrekken in de ontwikkelingen.
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6. Teuge
In 2017 hebben we een pittig conflict gehad met de directie van vliegveld Teuge. Op 22 februari
kregen we te horen dat een in 2010 gemaakte rekenfout betreffende de geluidsruimte voor Teuge,
werd gehandhaafd. Alle alarmbellen gingen af. Met de ontwikkelingen op Lelystad kregen we de
indruk dat men Teuge wilde uitbreiden en de recreatieve luchtvaart van Lelystad naar Teuge zou
komen. We vroegen de wijkraden van Apeldoorn Noord om steun en kregen hun vertrouwen.
Op 21 maart hebben we de
gemeenteraad in Apeldoorn
geïnformeerd. In een PMA (Politieke
Markt Apeldoorn), waarin bewoners
van de gemeente de raad kunnen
toespreken over wat hen dwars zit,
hebben verschillende insprekers een
vurig betoog gehouden om de
geluidsruimte voor Teuge terug te
brengen naar 80.000 vliegbewegingen
per jaar. Op 15 juni 2017 heeft de
gemeenteraad unaniem een motie
aangenomen met de vraag om dat ook
te doen. Op 30 augustus 2017 heeft
Meiltje de Groot als directeur van vliegveld Teuge ons gemeld dat ze in het kader van de aanvraag
van een nieuw luchthavenbesluit niet meer geluidsruimte zal aanvragen. Met dank aan alle
insprekers en de wijkraden van Apeldoorn Noord is dat een prachtig resultaat. Zo blijkt dat we als
wijkraden echt het verschil kunnen maken.
Op dit moment hebben we het gedoe over de vliegroutes voor Lelystad. De opening van Lelystad is
een jaar uitgesteld. LVNL beweert nog steeds dat het niet mogelijk is om de routes hoger te plaatsen
vanwege een tekort aan capaciteit. Dat vraagt alleen om meer uitleg van LVNL (Luchtverkeersleiding
Nederland). We blijven het volgen en hopen dat we dit, in samenwerking met de verschillende
actiegroepen, kunnen voorkomen.

Wilt u weten hoe dit verder gaat? Abonneer u op onze nieuwsbrief en ons Twitter en Facebook
account. We melden het als er nieuws is.
Ron Rietjens, secretaris en plaatsvervangend lid CRO Teuge

Hoofdstuk: Teuge

In 2018 gaan we de circuithoogte van Teuge testen. Het circuit voor Teuge ligt nu op 700 voet (233
meter). Omwonenden vragen zich af of ze minder hinder zouden ervaren als dat op 1.000 voet (300
meter) zou worden uitgevoerd. De discussie werd samengevat met de woorden: wil je nou een
bromvlieg of een mug in je slaapkamer? Een boeiende vergelijking, maar het helpt ons niet veel
verder. Je kunt hier jaren over praten maar je komt er alleen achter als je gaat vliegen en meten. En
dat is precies wat we gaan doen.
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7. AZC Deventerstraat
In het eerste kwartaal 2017 heeft het Bureau Beke uit Arnhem een rapport opgesteld over de
risico’s, oplossingsrichtingen en veiligheid van een AZC aan de Deventerstraat op de locatie
GGNet. Dit rapport is uitgebracht in opdracht van de Gemeente Apeldoorn, GGNet en COA. In dit
rapport zijn een aantal aanbevelingen en risico’s genoemd welke voor opening van het AZC
geregeld moeten worden. De opdrachtgevers hebben uitgesproken de aanbevelingen over te
nemen.

Ondanks bezwaar hiertegen van de bewoners van de Homerusstraat en de Wijkraad
Zevenhuizen-Zuidbroek om het schelpenpad niet af te sluiten en om wel een voetpad aan te
leggen langs de Deventerstraat, heeft uiteindelijk de Gemeente (College van B&W) besloten de
aanbevelingen van Bureau Beke te volgen.
Een deel van de door COA aan te schaffen gebouwen wordt gebruikt door een zeldzame soort
vleermuizen. Deze zullen voor aanvang van de werkzaamheden verplaatst moeten worden.
Tevens is er sprake van asbestverontreiniging. De (ver)bouw is om die redenen vertraagd en de
eerste bewoners zullen niet eerder dan medio 2019 gebruik gaan maken van de gebouwen. Het
rapport van Bureau Beke is te vinden op de website van de Gemeente Apeldoorn, evenals de
verslagen van de klankbordgroep.
Jaap Warnaar, Penningmeester

Hoofdstuk: AZC Deventerstraat

Door de afdeling verkeer van de Gemeente Apeldoorn is een loopstromenonderzoek gedaan
naar de verwachtte looproutes van de toekomstige bewoners van het AZC. Daarin kwam als
uitkomst dat het zogenaamde schelpenpad, de verbinding tussen het terrein van GGNet en de
Homerusstraat, naar alle waarschijnlijkheid de belangrijkste looproute zal worden voor de AZCbewoners naar winkels en voorzieningen. Het rapport van Bureau Beke geeft ook aan dat het
schelpenpad een belangrijk risico- en aandachtspunt is, maar adviseert om vooralsnog geen
maatregelen te nemen.
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8. Ruimtelijke ordening & groenvoorziening
Park Zuidbroek
Eind 2016 is in samenspraak met de gemeente en betrokkenen, waaronder de wijkraad, het
definitieve ontwerp voor het laatste stukje wildernis van park Zuidbroek vastgesteld. Dit is een
gebied van ongeveer 1,5 hectare achter de Stadsakkers en de A50. Met het laatste budgetpotje voor
het park Zuidbroek is besloten om in dit deel een natuurlijke fitnesstrail aan te leggen. Het
beschikbare budget was voldoende voor de aanschaf van het materiaal, maar onvoldoende om het
plaatsen van de fitness-installaties uit te laten voeren.
Handen uit de mouwen steken dus.
Twee weekeinden in het voorjaar van 2017 hebben bewoners, vrienden van park Zuidbroek, de
wijkraad en andere betrokkenen de modderlaarzen en werkkleding aangetrokken en zijn we
begonnen aan het graaf-, sjouw-, zaag- en hakwerk. Het heeft behalve spierpijn een mooie en
uitdagende natuurlijke fitnesstrail opgeleverd voor jong en oud waar we best een beetje trots op zijn.
Een mooi voorbeeld van participatie.

Een ander mooi voorbeeld van burgerinitiatief is het Obstaclerun-project van Dave van de Brink.
Dave meldde zich bij de wijkraad met een visie dat er in het Mheenpark een obstaclerun-parcours
kan worden gerealiseerd. Via facebook had hij op dat moment al een grote groep mede
ondersteuners gemobiliseerd en hij was nu op zoek naar financiering. Hij had berekend dat het rond
de € 30.000 zou kosten. Een onbegonnen missie leek het, maar voor Dave was geen muur te hoog.
Met veel doorzettingsvermogen, ondersteuning van de wijkraad en gemeente en geen genoegen
willen nemen met een afwijzing is het Dave gelukt om de financiering bij elkaar te schrapen en kan
hij in 2018 samen met de gemeente beginnen met de bouw. Het grootste deel van de financiering is
via een provinciaal subsidiepotje voor burgerparticipatie initiatieven gekomen. Toen dit rond was is
het restbedrag gefinancierd uit middelen van de wijkraad, gemeente en via crowdfunding. Wij kijken
uit naar het resultaat en het laat zien dat er voor een goed idee mogelijkheden zijn.
Vervanging gas- en waterleiding
In 2017 is een groot deel van de gas- en waterleidingen in de wijk Zevenhuizen vervangen. Gezien de
aanhoudende calamiteiten met gebroken gas- en waterleidingen was dit geen overbodige luxe.
Ondanks het ongemak zijn er bij de wijkraad geen klachten binnengekomen. We zijn blij dat we nu
weer jaren vooruit kunnen met de nieuwe leidingen en hopelijk zijn we verlost van de storingen.

Hoofdstuk: Ruimtelijke ordening & groenvoorziening

Het Mheenpark
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Winkelcentrum Anklaar en woonzorgcentrum Koningin Wilhelmina
In 2017 zijn grote stappen gezet. Het nieuwe woonzorgcentrum is opgeleverd en het oude centrum
gesloopt. Door juridische escalaties rond de parkeervoorzieningen is de bouw van het winkelcentrum
in 2017 voor een tijdje stil komen te liggen. Vooralsnog leidt dit volgens de projectmanager niet tot
vertraging van de uiterste opleveringsdatum die midden 2019 is gepland.
Woningbouw
In 2017 is gestart met een inhaalslag bij het opvullen van lege plekken in onze wijken Zevenhuizen en
Zuidbroek. De bouwstop als gevolg van de vraaguitval tijdens de crisisjaren is voorbij en
projectontwikkelaars investeren weer volop in de woningbouw. Mooie voorbeelden zijn de sloop van
het oude vervallen winkelpand aan de Boterbloem waar nu nieuwe appartementen worden
gerealiseerd en de oplevering van nieuwe huizen op het open terrein tussen de Tannhauserstraat en
de Parelvisserstraat.

Hoofdstuk: Ruimtelijke ordening & groenvoorziening

Richard Lock, bestuurslid toekomstagenda & Ruimtelijke ordening
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9. Zorg en Welzijn
In januari is een WhatsApp buurtpreventie-oefening ‘Vang de boef’ geweest in de wijken
Zevenhuizen en Zuidbroek. Een aantal vrijwilligers deed zich voor als boef. De buurtbewoners
konden de ‘boeven’ volgen door WhatsApp-berichten. Een geslaagde oefening door het
enthousiasme van bewoners die veel app-berichten deelden. De ‘boeven’ konden goed gevolgd en
uiteindelijk ook aangehouden worden door de politie.
Op 23 maart werd de nieuwe locatie van het woonzorgcentrum Koningin Wilhelmina geopend. De
nieuwbouw is onderdeel van het Stadsdeel Anklaar. Het gebouw is van alle gemakken voorzien en
afgestemd op de behoeften van de bewoners. Op de begane grond vinden verschillende vormen van
dagbesteding plaats, op de verdiepingen zijn de appartementen gesitueerd.
Op initiatief van Stichting Vrienden van park Zuidbroek is een natuurlijke fitnesstrail aangelegd in
park Zuidbroek. Een schitterend parcours, gemaakt van natuurlijke materialen, waarop een breed
publiek kan werken aan verbetering van de conditie. Vrijwilligers hebben fietsenrekken en een
stappalenparcours gebouwd. In juni is de trail geopend met een Family Obstacle Run met medailles
voor de kinderen.
Na een grondige verbouwing is de basisschool ’t Schrijvertje weer geopend in september. De
kinderen kunnen nu weer lekker spelen en leren in een mooie omgeving.
In november was de officiële opening van vroeghulpcentrum Doggersbank aan de Pinkersterbloem in
Apeldoorn. Het vroeghulpcentrum is onderdeel van Stichting De Passerel en ondersteunt ouders van
kinderen van 0 tot 5 jaar met een (vermoeden van een) ontwikkelingsachterstand.

In 2017 heeft de wijkraad een financiële bijdrage gedaan aan:
Gentiaan Zomerfeest
Medailles voor de Family Obstacle Run in park Zuidbroek
De concertcyclus 2017 in park Zuidbroek
Kinderactiviteiten in Het Kristal
De Obstacle Run in het Mheenpark
Friendsclub in ontmoetingsplek Gentiaan
Pannakooi PCBO De Diamant
Schommel Vuurvlinder, Park Zuidbroek en de Venkelstraat
Carla van Megen, bestuurslid Zorg en Welzijn

Hoofdstuk: Zorg en Welzijn

Samen met de stadsdeelmanager Noordoost van de gemeente Apeldoorn zijn basisscholen in
Zevenhuizen en Zuidbroek benaderd met de vraag of zij interesse hebben in het Burgerschapsspel.
Dit is een spel en discussietool om lastige maatschappelijke thema’s naar de belevingswereld van
kinderen en jongeren te brengen. Aan de hand van een verhaallijn op een onbewoond eiland
discussiëren ze over hun ideale samenleving. Tijdens hun avontuur worden ze uitgedaagd door
morele dilemma’s. Ze verkennen wat voor hen ‘juist’ is en wat niet.
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10.

Media & Communicatie

In september hebben we helaas afscheid moeten nemen van Kimberley Ekkers. Zij heeft onze
website vormgegeven en ook de overgang van ons papieren wijkblad naar een digitale nieuwsbrief in
gang gezet. De website is gereed en we plaatsen nu regelmatig berichten waarmee we onze
bewoners informeren over actuele zaken.
Verder bouwend op de bestaande structuur gebruiken we de volgende middelen:
Website Zevenhuizen-Zuidbroek met actuele nieuwsberichten.
Facebook account om die berichten bekend te maken.
Twitter account om die berichten bekend te maken.
WZZ nieuwsbrief (PDF) om bewoners actief te informeren over onze resultaten.

Hoofdstuk: Media & Communicatie

We hebben zo’n 550 mensen die per mail regelmatig een link naar onze nieuwsbrief ontvangen. De
reacties geven ons de indruk dat we onze leden met actuele berichten goed op de hoogte houden
van ons werk. We plaatsen reacties op onze website ook al zijn deze niet altijd In overeenstemming
met onze zienswijze. Dat is goed! Op de website hebben we uitgelegd wat onze visie is op onze rol.
Die visie wil ik dan ook graag hieronder voluit afbeelden.
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We zijn een wijk van diverse mensen en het is dus ook goed dat diverse meningen hun weg vinden
via onze communicatiekanalen. We zijn er voor alle bewoners van de wijk. Vooral wanneer er
verschillende meningen zijn. We zullen er tenslotte toch samen uit moeten komen. Dat is niet
vervelend maar een gelegenheid om met elkaar het gesprek aan te gaan. Vooral dan kunnen we als
wijkraad de verbindende schakel zijn. Natuurlijk mogen bewoners bezwaar maken tegen besluiten
van de gemeente, zoals o.a. bij de ontsluiting van Zuidbroek het geval is bij de openstelling van de
busbaan. Het heeft alleen onze voorkeur om te proberen er samen uit te komen. Dat kan alleen
wanneer we het met elkaar aangaan en erop vertrouwen dat we elkaar tegemoet kunnen komen.
Als wijkraad geven we gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Burgmeester en
Wethouders en de Gemeenteraadsleden. Het leuke is dat we steeds vaker gevraagd en ongevraagd
advies krijgen van de bewoners van onze wijkdelen. Daar zijn we blij mee omdat voor een gezonde
dialoog inspraak en vooral tegenspraak nodig zijn. Dat is een gezonde ontwikkeling en hopelijk
kunnen we daar in 2018 mee verder gaan.
Voor 2017 wilden we onze communicatie naar een hoger niveau brengen. Naast de genoemde
communicatiekanalen hebben we ook diverse artikelen geplaatst in o.a. de Noordkrant en hebben
we een aantal interviews gegeven via RTV Apeldoorn. Voor 2018 willen we graag meer inbreng van
bewoners in de wijk. Meningen en zienswijzen kunt u indienen via onze website.
Mocht u het leuk vinden om deze rol op u te nemen dan bent u meer dan welkom om eens met ons
te komen praten. We hebben een vacature voor de bestuursfunctie communicatie en zien uit naar
uw reactie.

Hoofdstuk: Media & Communicatie

Ron Rietjens, waarnemend bestuurslid Media & Communicatie
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Hoofdstuk: Financieel jaarverslag

11.
Financieel jaarverslag
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Hoofdstuk: Financieel jaarverslag
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Hoofdstuk: Financieel jaarverslag

Hoofdstuk: Financieel jaarverslag

Jaap Warnaar, Penningmeester
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