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1 Tijdelijke brug Kanaal Noord
De gemeente heeft onlangs een brug aangelegd bij Kanaal Noord
vanaf de Sleutelbloemstraat naar het evenementen terrein Zwitsal
en Soap.
Zo kunt u nog makkelijker uw weg vinden naar een lekkere bak
koffie, biertje of glas wijn op dit terrein.

2 Opening Obstacle parcours Mheenpark
Na jaren van hard werken en voorbereiden is een mooi project van
Dave van den Brink werkelijkheid geworden. Hij heeft zich lange tijd
hard gemaakt om in het Mheenpark een Obstacle parcours te
realiseren.
De gemeente, provincie, wij als wijkraad en een crowdfunding actie
hebben eraan bijgedragen dat het is gelukt om alle financiën rond
te krijgen.
Onder uitstekende weersomstandigheden en ruime publieke
belangstelling verrichtte wethouder Nathan Stukker op vrijdag 6
juli, rond 19.00 uur de opening van het Obstacle parcours in het
Mheenpark. Aansluitend startte om de 5 minuten een groepje
deelnemers om hun eerste ervaring met het parcours te
beleven. Met een lengte van 4 km en onderweg 14 uitdagende
obstakels een uitdagend parcours.
.

3 Nieuws van de Wijkraad
Beste lezers het doet ons deugd om te kunnen vertellen dat de
wijkraad inmiddels weer op volle sterkte aan de slag is.
Wij hebben een nieuw aspirant lid voor de communicatie die in de
toekomst de communicatie activiteiten op zich gaat nemen.
Ron Rietjes heeft aangegeven per 1 juli te stoppen met zijn
activiteiten bij de wijkraad als secretaris.
Wij willen hem bedanken voor zijn inzet van de afgelopen tijd en
wij wensen hem alle goeds in de toekomst.
De wijkraad zal verdere versterking ontvangen van de heer Coen
Wouters. De heer Wouters is per 1 juli begonnen.
Wij zullen u in toekomstige nieuwsbrieven kennis laten maken met
alle bestuursleden.

4 Park Zuidbroek: voor elk wat wils
Het is 27 juni en lekker wandelweer. Rond 15.00 uur loop ik via de
Rumbastraat het park in.
Jong geleerd
Aan de overkant van het grasveld staat een jongen van zo’n jaar of
elf aan de waterkant en gooit zijn hengel uit. Het blijkt een fanatiek
hengelaar (met visvergunning) en komt wekelijks in het park. Het
vissen heeft hij geleerd van zijn vader. Samen zijn ze lid van
viswerkgroep de Prik. Hij vertelt met veel gezag over de
verschillende soorten vis die er in de waterloop zwemmen. Hij vist
meestal op rietvoorn en blankvoorn. Hij heeft er al 3 gevangen. Zijn
grootste vangst: een vis van zo’n 27 cm. Ook de karper, brasem en
snoek komen voor weet hij uit ervaring, maar daar vist hij niet zo
vaak op.
Vitaliteit
Op de brug zit ik nog even naar hem te kijken. In de verte zie ik een
bekend echtpaar aan komen wandelen. Beiden gepensioneerd. Ze
stoppen voor een praatje. Bijna dagelijks maken ze een wandeling
door of via het park. Voor hen een onderdeel van een vitale
levensstijl.
Het gaat niet zo snel als de trimmers op de hardlooproute, maar het
is effectief en past bij hun levensfase.
Terwijl we praten komt er een man aan, moeizaam lopend achter
een rollator. Hij stopt even en vertelt dat hij ondanks zijn Parkinson
toch in beweging wil blijven.

Dat is lang niet makkelijk, want het is door zijn ziekte bijzonder
moeilijk om na een stop weer in beweging te komen. Dankzij een
hulpmiddel lukt het en kan hij verder genieten van het park.
Waterpret
Het is echt een dag om blij te zijn met de waterpartijen in het park.
In de verte zie ik boven het riet een omgekeerde opblaasboot met
twee hoofden eronder mijn kant op bewegen. Ernaast een los hoofd
van de moeder. Ze zijn kennelijk op de terugweg van een middagje
spelevaren in de waterplas.
Bij de avontuurlijke oversteekplaats van de waterloop zijn Quinn
(7), Just (7) en Seb (4) met schepnetten in de weer. In de emmertjes
aan de kant krioelt het van kleine, deels onbekende waterdiertjes.
Het is verrassend hoeveel verschillende soorten er in het water
leven. De moeders Hanneke en Jessica hebben het zich op een soort
mini grasstrandje met lekkers en drinken gemakkelijk gemaakt.
Genieten van de zon, de natuur en de kinderen.
Ik krijg een handdoek aangeboden en ga erbij zitten. Wat een
wereldplek denk ik. De dames beamen dat. In Osseveld en de
Maten, waar ze eerder woonden hebben ze dit niet gevonden.

Ook vandaag ervaar ik weer hoeveel het park voor jong en oud te
bieden heeft!
www.parkzuidbroek.nl Volg ons op Facebook
Joost Huijsman, voorzitter

5. 1 juli 2018 Zondagmiddagconcert in Park Zuidbroek
Lekkere Muziek en Waterpret
Wat een sfeervolle concertmiddag in park Zuidbroek. In een ZuidEuropees klimaat: strak blauwe luchten met een magistrale zon,
sfeervolle muziek voor jong en oud door het Apeldoorns duo
Acoustic Affair en de Jayveeband, waterpret op en in springkussens
met waterglijbaan, door de brandweer met genoegen gevuld, de
frisse fruit- en groentehapjes van StadsAkkers zorgden voor een
grote toeloop van vooral gezinnen uit de wijk Zuidbroek, maar ook
de oudere wijkbewoners lieten zich zien en horen.
Door de opstelling van de attracties ontstond er een bijna familiaire
samenhang. Samenhoren op z’n best.
Een hart onder de riem stak wethouder Wim Willemsen tijdens zijn
informele bezoek aan dit evenement in park Zuidbroek waarin hij
liet weten dat hij dit soort burgerinitiatieven, vooral, in ons geval,
het samenwerken met stichting Kinderactiviteiten het Kristal en
StadsAkkers, van harte toejuicht.
Tot slot de aankondiging van ons volgende concert vol
tegenstellingen op zondag 5 augustus a.s..
Quintetten van Mozart door een Ensemble van Phylharmonie
Noord gevolgd door het Apeldoorns Smartlappenkoor.
Aanvang 15.00 uur, Toegang Gratis.
Stichting Vrienden van park Zuidbroek

6. Vernieuwen van het bestemmingsplan
De wijkraad heeft in juni een uitnodiging ontvangen van de
gemeente voor het bespreken van een concept nota van
uitgangspunten. Deze nota is een belangrijke eerste stap voor het
vaststellen van de inhoud van het bestemmingsplan. De gemeente
vindt het belangrijk dat er zoveel mogelijk draagvlak en
betrokkenheid uit de wijk ontstaat en heeft op basis van deze
zienswijze gesproken met bewoners, de wijkraad en de
ondernemersvereniging (OBAN).

Waarom een nieuw bestemmingsplan?
Het huidige bestemmingsplan is opgesteld in 2006 en is daarna een
aantal keren aangepast. Het gevolg is dat er een lappendeken (34
uitwerkingen, 6 wijzigingsplannen) van deelplannen is ontstaan en
niet alle informatie digitaal beschikbaar is voor bewoners. Het
vaststellen van een nieuw plan is daarom belangrijk zodat iedereen
een goed beeld krijgt van de (eind)situatie.

Welke stappen moet de gemeente nog maken?
De gemeente heeft de conceptnota nu klaar. Dit ruim 60 pagina
tellende document zal voor het zomerreces in de gemeenteraad
worden aangeboden ter goedkeuring. De gemeente heeft bij ons
aangegeven dat het tot doel heeft om medio augustus de nota van
uitgangspunten te publiceren. Vanaf dat moment kunnen inwoners

reageren op de nota. Deze reacties worden meegenomen bij het
uitwerken van het definitieve bestemmingsplan.

Rol van de wijkbewoners
De gemeente heeft in 2016 en 2017 een inspraakavond met
bewoners georganiseerd. Omdat dit alweer enige tijd geleden is
roepen we op om na publicatie door de gemeente de nota rustig te
lezen en daar waar nodig hierop reactie te geven aan de gemeente.

Rol van de wijkraad
De wijkraad heeft geen formele rol in het proces. Wel denken we
graag mee en brengen onderwerpen onder de aandacht (verkeer,
veiligheid, vernieuwing). Interactie en communicatie naar de wijk
vinden we belangrijk. Als wijkraad hebben we er bij de gemeente
op aangedrongen om hier extra aandacht aan te gaan besteden. Als
wijkraad dragen we hieraan bij door alvast te communiceren via
deze nieuwsbrief.

