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1 Help jij de natuur ook een handje?
Het regent steeds vaker heel hard. Al dat regenwater zorgt met
regelmaat voor overlast en schade aan straten, huizen en tuinen. Het
water komt voor het grootste deel rechtstreeks terecht in het riool.
Maar regenwater is ook schoon water, onmisbaar voor planten en
dieren. In Apeldoorn willen we dit regenwater dat wij ‘gratis’
ontvangen weer gebruiken of teruggeven aan de natuur. De
gemeente Apeldoorn doet dit door openbare ruimtes af te koppelen
van het riool. Asfalt wordt vervangen door klinkers, er worden wadi’s
aangelegd en beken en sprengen naar boven gebracht. Als inwoner
van Apeldoorn kun jij hier ook een bijdrage aan leveren door de
regenpijpen bij jouw huis af te koppelen van het riool.
Wat is afkoppelen?
De meeste regenpijpen van huizen die voor 2011 zijn gebouwd zijn
aangesloten op het riool. Wanneer regenwater op het dak valt,
verdwijnt dit dus rechtstreeks in het riool. Afkoppelen betekent dat
het regenwater van het dak niet langer het riool instroomt, maar
wordt opgevangen of weggeleid naar de tuin. We voorkomen
hiermee dat het riool overstroomt en hergebruiken het schone
regenwater.
De voordelen van afkoppelen
Wanneer je het regenwater van jouw dak niet meer in het riool laat
stromen is er meer ruimte in het riool en daardoor minder kans op
wateroverlast en -schade. Ook hoeft hierdoor het schone regenwater
niet onnodig gezuiverd te worden en werken de zuiveringsinstallaties
beter.

Door het regenwater bijvoorbeeld in de grond te infiltreren, wordt
het grondwater aangevuld en helpt dat om verdroging te voorkomen.
Daarnaast is regenwater natuurlijk altijd goed voor planten, bomen
en de natuur om ons heen. Kortom, mens en natuur worden beter
van afkoppelen. Help jij mee?
Hoe koppel je af?
Afkoppelen kan op veel verschillende en eenvoudige manieren. Een
aantal factoren (zoals de bodemsoort, de ruimte die je hebt en het
terrein waar je het wilt toepassen) bepalen welke manier het meest
geschikt is.
We onderscheiden twee soorten afkoppelmogelijkheden, namelijk
bovengronds en ondergronds. In beide gevallen zaag je de regenpijp
af en verdwijnt het regenwater dat op het dak valt niet meer in het
riool. Vervolgens kun je het regenwater naar je tuin laten weglopen
(foto) of het opvangen in een regenton (foto) en het op die manier
hergebruiken. Je kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen om de
regenpijp aan te sluiten op een grindkoffer of infiltratiekrat onder de
grond. Meer informatie over de verschillende manieren van
afkoppelen is te vinden op www.apeldoorn.nl/regenwater.

Subsidie
Goed nieuws! Als je gaat afkoppelen is de kans groot dat je in
aanmerking komt voor subsidie. Je kunt de subsidie aanvragen via de
website van de Gemeente: www.apeldoorn.nl/regenwater
Doe dit wel voor je begint met afkoppelen.
Zo weet je precies aan welke voorwaarden
je moet voldoen om in aanmerking te
komen en voor welke gebieden in
Apeldoorn de subsidie geldt.

2 Interview met Harry Elzinga
Beste voorzitter, vandaag wordt u geïnterviewd om ervoor te zorgen
dat met name de inwoners van de wijken Zevenhuizen en Zuidbroek
meer over u te weten komen.
Kunt u allereest beginnen met wat over uzelf te vertellen?`
Ik ben Harry Elzinga, geboren en getogen in Winschoten en ik ben in
1970 als opzichter-tekenaar gaan werken bij de gemeente Apeldoorn.
Vanaf 1975 tot 2000 heb ik bij de
Recreatiegemeenschap Veluwe, nu Leisurelands,
gewerkt en veel dagrecreatieprojecten rondom
de Veluwe zoals Bussloo, Heerderstrand en
Kievitsveld aangelegd. In 2000 heb ik nog weer
een keer gesolliciteerd bij de gemeente
Apeldoorn en tot 2012 heb ik daar bij de afdeling
Beheer en Onderhoud als wegbeheerders
gewerkt.
Hoe bent u in contact gekomen met de wijkraad?
Door deze werkzaamheden kwam ik met veel wijkraden in Apeldoorn
Noord-West in aanraking en dus ook met de wijkraad ZevenhuizenZuidbroek.
De toenmalige voorzitter van de wijkraad kwam erachter dat ik met
pensioen ging en wilde samen met de andere bestuursleden mij
graag als nieuwe voorzitter. Na verschillende gesprekken, ook met
het thuisfront, ben ik deze uitdaging per september 2012 aangegaan.

Welke taken heeft u bij de wijkraad?
Op mijn manier probeer ik alle “kikkers” in de kruiwagen te houden.
Er zijn verschillende meningen en persoonlijkheden met ieder een
bepaalde kijk op de situatie waarbij we uiteindelijk met zijn allen een
eensgezind besluit moeten nemen. Daarnaast probeer ik de mensen
te motiveren en een goed netwerk op te bouwen met bestuurders en
medewerkers van de gemeente Apeldoorn en andere
belangengroepen binnen de wijkdelen Zevenhuizen en Zuidbroek.
Daarnaast was het ook nodig om het bestuur te verjongen en ik denk
dat dit de afgelopen tijd goed gelukt is. We hebben bestuursleden uit
verschillende delen van de wijk in verschillende leeftijden.
Wordt u al herkend als voorzitter?
Nee nog niet zozeer maar dat is ook niet belangrijk. Wel vind ik het
belangrijk dat de wijkraad meer bij de inwoners van ZevenhuizenZuidbroek bekend wordt. Dat is iets waar wij als wijkraad hard aan
moeten blijven werken. De nieuwsbrief en social media zijn de ideale
kanalen.
Wij hebben natuurlijk korte lijntjes met de gemeente en kunnen
dingen meer aandacht geven om op die manier invloed uit te
oefenen op de besluitvorming bij het verwezenlijken van initiatieven
in de wijk.
Kortom, wijkbewoner schroom niet en kom met ideeën naar de
wijkraad.

Wat kan de wijkraad voor wijkbewoners betekenen?
Bij elk initiatief danwel bestuurlijk issue kunnen wij een
ondersteunende en faciliterende rol spelen. Wij kunnen via onze
communicatiekanalen aandacht besteden aan initiatieven en het bij
verschillende belangengroepen onder de aandacht brengen. Onze
lijnen zijn erg kort en er wordt zeker naar ons geluisterd door
bestuurders, medewerkers van de gemeente en andere partijen zoals
de politie
Kunt u een concreet voorbeeld geven van wat de wijkraad heeft
bereikt?
Door de komst van het AZC heeft de wijkraad middels brieven en
inspreken tijdens de Politieke Markt Apeldoorn aandacht gevraagd
voor de ontstane onrust onder de buurtbewoners. Met een vijftal
argumenten en aandachtspunten heeft de gemeenteraad gedeeltelijk
onze argumenten overgenomen. Tevens heeft een bestuurslid zitting
in de bewonersgroep.
Daarnaast hebben wij actief bijgedragen aan de totstandkoming van
de verkeersverbinding tussen de wijkdelen Zevenhuizen en
Zuidbroek. Momenteel worden de plannen verder uitgewerkt en op
korte termijn worden de wijkbewoners verder geïnformeerd.
Zouden jullie nog ondersteuning kunnen gebruiken ?
Op dit moment is het bestuur compleet en zoeken wij dus geen
aanvulling.Wel kunnen wij initiatieven en voorstellen van bewoners
gebruiken om beide wijken verder te ontwikkelen.

Welke ideeën zijn er binnen de wijkraad voor de toekomst?
De wijkraad heeft de zogenoemde activiteitenkalender. Deze zal in de
toekomst ook online komen. Wij willen ons ook richten op het
bekend worden onder de wijkbewoners en hopen zo op initiatieven
die wij kunnen ondersteunen en waarbij wij eventueel een rol
kunnen spelen in het beslissingsproces. Burgerparticipatie is
momenteel het toverwoord binnen de gemeente.
Daarnaast willen wij het vergrootglas houden op het leefbaar houden
van de wijken. Momenteel zijn er enkele probleemgebieden die onze
volle aandacht hebben.
Is de wijkraad gelieerd aan de politiek, en zo ja, hoe?
Wij zijn niet gelieerd aan politieke partijen.
Welke issues spelen er momenteel en staan hoog op de agenda voor
de wijkraad?
Dit zijn momenteel het AZC en de voortgang van de verkeerssituatie
tussen de wijkdelen Zevenhuizen en Zuidbroek. Daarnaast speelt op
korte termijn het door de gemeente op te stellen integrale
verkeersplan voor Apeldoorn Noord. Wij proberen daarnaast onze
betrokkenheid met de buurt te vergroten en de wijk meer erbij te
betrekken.
Heeft u nog een woordje voor de bewoners van de wijken
Zevenhuizen en Zuidbroek?
Beste buurtbewoners kom met initiatieven. Wij kunnen vaak meer
betekenen dan u denkt. Uiteraard volgen wij de politiek en proberen
wij iedereen zo goed mogelijk te informeren. Dit doen wij via de site,
de nieuwsbrief en wat de toekomst nog gaat brengen.

3 Nieuws van de Wijkraad
Zoals de wijkraad heeft aangegeven steunen wij actief initiatieven uit
de wijken Zevenhuizen en Zuidbroek.
Zo kunnen wij de juiste mensen bij elkaar brengen, dingen aanhangig
maken bij politieke partijen of ondersteunen met financiële
middelen.
Hieronder een foto-impressie van de speeltuin in de buurt de
Ratelaar in de wijk Zevenhuizen die, mede door onze financiële
ondersteuning, kon worden gerealiseerd.

4 Bestemmingsplan is vastgesteld
In de Politieke Markt Apeldoorn (PMA) van 13 september is het
bestemmingsplan
besproken.
Daarbij
waren
circa
100
belangstellenden aanwezig. Een aantal bewoners heeft ingesproken.
Op 20 september heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan
vastgesteld. Daarmee is de realisatie van het AZC aan de
Deventerstraat weer een stapje dichterbij gekomen. De gemaakte
afspraken tussen de gemeente en het COA zijn ongewijzigd gebleven.
Er zal worden gestart met 400 bewoners. Bij positieve monitoring kan
worden doorgegroeid naar maximaal 600 plaatsen. De gemeenteraad
heeft aangegeven veel waarde te hechten aan een gedegen
monitoring, gebaseerd op de risicoanalyse van Bureau Beke.
Hoe nu verder?
Nu het bestemmingsplan is vastgesteld, zal het COA verdergaan met
het voorbereiden van de omgevingsvergunning voor de renovatie van
de bestaande gebouwen, De Sprenge, De Kapel, De Voorde en De
Gaarde en de nieuwbouw. Zodra hier meer over bekend is, zullen we
u informeren.

5. Herfst

Winterklaar
Na een heerlijk voorjaar, een fantastische zomer en een schitterende
nazomer die ruim tot in oktober duurde, lijkt de herfst eindelijk
aangebroken. Het park verandert van sfeer en van kleur. Sommige
bomen zijn met hun rood/bruine herfstkleuren tussen het groen
regelrechte blikvangers. De gemeente heeft haar onderhoudswerk
aan de velden en sloten in het middendeel van het park verricht. Er is
gemaaid en alle dode gewassen en ongewenste jonge opstand zijn
verwijderd. De velden liggen er kaal bij en zijn voor zover nodig
opnieuw ingezaaid. Ze liggen te wachten op het voorjaar om dan
weer tot leven te komen en de parkbezoekers hun bloemenpracht te
laten zien. Onze werkgroep natuur&milieu heeft inbreng gehad bij de
keuze van de zaaimengsels. Met name in de natuurakker helemaal
achterin het park worden andere graansoorten ingezaaid. Het
resultaat viel dit jaar een beetje tegen. In 2019 belooft het een
kleurrijke graanakker te worden.

Zelfwerkzaamheid
Naast de gemeente steken we ook zelf de handen uit de mouwen.
Een groep vrijwilligers heeft een paar dagen geleden het mossenveld
onder handen genomen. Om volgend voorjaar en zomer van de
kleurenpracht van de lage mossen te kunnen genieten moet er Ieder
jaar weer opschietend onkruid worden verwijderd. Maar ook jonge
houtige gewassen. Het opschot moet met een spade diep worden
uitgegraven en, als dat niet lukt met een takkenschaar, worden
afgeknipt. Best zwaar werk als je dat niet gewend bent.
Datzelfde geldt voor het restaureren van de ijsvogel- en
oeverzwaluwwand. Ieder jaar weer brokkelen er delen spontaan of
door vandalisme af en moeten hersteld worden. Ook deze klus doet
een aanslag op ongetrainde spieren. Gelukkig hebben we ook altijd
enkele vrijwilligers die tijdens de rustpauzes de catering verzorgen.

Vrienden vergroten leefbaarheid
Met een verwijzing naar het bekende gezegde, zeg ik “Vele vrienden
maken licht werk”. Zij zorgen ervoor dat er van alles en nog wat tot
stand komt. Vrijwilligers, begunstigers en sponsoren maken het
mogelijk dat het park steeds meer een ontmoetingsplek in Zuidbroek
wordt. Dat wandelaars, natuurliefhebbers, sportievelingen,
hondenbezitters, muziekliefhebbers, picknickers, waterspetteraars en
doellozen met elkaar van park Zuidbroek genieten. We doen dit niet
alleen, maar samen met stichting Kinderactiviteiten Kristal en de
stadsAkkers.

We hebben het eens op een rijtje gezet.
In 17 werkgroepen realiseren zo’n 110 vrijwilligers 13 verschillende
parkactiviteiten of evenementen. Zij besteden daar veel tijd aan. Per
jaar steken ze ca. 3000 uur in hun vrijwilligerswerk en daarmee
worden tenminste 4300 deelnemers of evenementbezoekers bereikt.
Tel daarbij op de dagelijkse ‘ongeorganiseerde’ bezoekers en het is
duidelijk welke betekenis het park heeft voor Zuidbroek.

Park Zuidbroek verbindt ons

Joost Huijsman, voorzitter
www.parkzuidbroek.nl

