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1. Informatiemarkten zienswijzen Lelystad Airport
In januari en februari zijn er in verschillende provincies
informatiemarkten over de zienswijzeprocedure rond Lelystad
Airport. Bezoekers kunnen bij stands informatie krijgen over de
manier waarop zij tot en met 21 februari een zienswijze kunnen
indienen. Ook is er informatie over het gewijzigde luchthavenbesluit
waarop de zienswijzeprocedure betrekking heeft.
Locaties:
·

Overijssel: Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle, 11 februari

·

Gelderland: Theater Orpheus in Apeldoorn, 14 februari

Aanmelden
Belangstellenden kunnen tussen 18.00 tot 21.30 uur op de markt
terecht. Er is per locatie tijdens de inloopavond ruimte voor
maximaal 300 bezoekers. Wilt u een markt bezoeken? Gebruik dan
het aanmeldformulier voor de informatiemarkten van de website
Participatie.nl. Op deze site kunt u tot en met 21 februari ook zelf een
zienswijze indienen. Alle informatie van de markten is ook te vinden
op de website Luchtvaartindetoekomst.nl.
Aangepaste verkeersverdelingsregel in consultatie
De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is de
marktconsultatie gestart voor de aangepaste verkeersverdelingsregel
(VVR) voor Schiphol-Lelystad Airport. In de brief Selectiviteitsbeleid
Schiphol – Lelystad Airport informeerde ze op 17 januari jl. de
Tweede Kamer over de aanpassingen.

De consultatie loopt drie weken. Hierna zal de minister de
aangepaste VVR notificeren bij de Europese Commissie.
2 Interview met Carla van Megen
Beste Carla,
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 geboren en getogen in het dorp Nibbixwoud in Noord-Holland.
In 1977 ben ik in Apeldoorn komen wonen. Sinds 1992 woon ik met
veel plezier in de wijk Zevenhuizen. Ik werk sinds 1991 als
medewerker personeelsadministratie bij De Passerel, een stichting
voor mensen met een beperking.
Hoe bent u in contact gekomen met de wijkraad?
Ik ben vóór ik bij de wijkraad kwam, 12 jaar secretaris geweest van de
atletiekvereniging AV’34. Toen ik daarmee stopte, heeft Harry
Elzinga, onze voorzitter, gevraagd of ik het team van de wijkraad
Zevenhuizen-Zuidbroek wilde versterken.
Welke taken heeft u bij de wijkraad?
Mijn takenpakket is Zorg en Welzijn.
Heeft u nog een woordje voor de bewoners van de wijken
Zevenhuizen en Zuidbroek?
Ik zou het mooi vinden als we nog meer burgers enthousiast kunnen
maken om met ideeën te komen om samen onze woonomgeving nog
veiliger en prettiger te maken.

3 Nieuws van de Wijkraad
Ook dit jaar is er een ledenvergadering gepland waarin wij vertellen
over het afgelopen jaar en onze ideeën en gedachten delen voor
komend jaar. Wij hopen hierbij op een zo groot mogelijke opkomst.
De ledenvergadering vindt plaats op 17 april 2019 in
Woonzorgcentrum Koningin Wilhelmina, Operaplein 181 (navigeer
naar Lohengrinstraat).
De vergadering wordt afgesloten met een hapje en drankje waarbij u
persoonlijk verder kennis kunt maken met de bestuursleden van de
wijkraad.
Wij heten u allen alvast van harte welkom!
4 Update Vrienden van Zuidbroek
Ieder jaar om deze tijd gaat het een beetje kriebelen. De dagen
beginnen weer langer te worden. Het voorjaar ligt in het verschiet.
Binnen ons bestuur de tijd om ons voor te bereiden op het nieuwe
seizoen. Wat gaan we doen?
Natuurlijk oude vertrouwde activiteiten, maar ook nieuwe. Daarbij is
het steeds wikken en wegen. Kunnen we het organisatorisch aan en
kunnen we het betalen?

Voorlopig programma 2019
De onderhoudswerkzaamheden aan het mossenveld en de
ijsvogelwand zijn afgerond. Het benodigde zaaiwerk staat op stapel.
De natuurakker achterin het park wordt dit jaar aangevuld met
diverse oude graansoorten. Zo ontstaat samen met de klaprozen en
korenbloemen een ouderwets nostalgische boerenakker.
De werkzaamheden van de zwerfvuilgroep gaan gewoon het hele jaar
door. Naast het schoonhouden van het park worden ook blikjes
verzameld. In het kader van de actie ‘Goedbezig’ vielen wij met
10586 blikjes in de prijzen. Met de € 0,05 per blikje zorgt het
verzamelen voor een welkome extra bron van inkomsten.
Sportieve activiteiten gaan extra aandacht krijgen. Vanaf de
FitnessTrail wordt er in maart/april onder de leiding van ons nieuwe
bestuurslid Lito Hasselnook weer een fitnessrun georganiseerd. Een
gecombineerd obstakel- en hardlooptraject voor diverse doelgroepen
over verschillende afstanden. Over zijn verdere plannen op
sportgebied later meer.
Op 13 en 14 april willen we deelnemen aan ‘Cultuur bij je buur’ met
één of twee podia. Het jaarlijkse landelijke evenement waarbij vraag
en aanbod van kleine muzikale en theatrale optredens bij elkaar
worden gebracht.
Met een natuurwandeling verlenen we op 15 juni medewerking aan
de open dag van de StadsAkkers.
Daarnaast kunnen we het hele jaar voor groepen rondleidingen
verzorgen in de vorm van ontdekkingstochten. Avontuurlijk en
leerzaam! Aanmelden via de website.

De traditie van de zomerse picknickconcerten op zondagmiddag
wordt voortgezet. We zijn er in geslaagd om een zeer gevarieerd
programma van hoge kwaliteit samen te stellen. De optredens vinden
plaats nabij de Citybox onder onze eigen luifel op een vast podium.
Tussen 15.00 en 17.00 uur zijn er steeds twee optredens van een uur.
* De aftrap is op 1 juni met het Deventer Symfonisch Orkest en Pop &
Rock Koor Apeldoorn.
*Op 7 juli een optreden van jazz ensemble The Quintet en
Musicalgroep Colours, beide uit Apeldoorn.
*Het volgende concert is op 11 augustus in verband met de NJO
muziekzomer, die een passend ensemble naar het park stuurt.
Daarna een optreden van het Apeldoorns Symfonie Orkest.
*Het laatste concert op 8 september begint met de jazzklanken van
ParBarBand, gevolgd door musicalgroep Tabula Rasa.
Nieuw in de planning is een groots midzomerfeest op vrijdag 21 juni.
Samen met Stichting Kinderactiviteiten Kristal en anderen zijn we
bezig met de invulling. We denken aan een breed programma met
muziek, sport en spel voor het hele gezin. Daarbij willen we
organisaties op dit gebied uit Zuidbroek e.o. de gelegenheid geven
zich te presenteren.
Ideeën voor de invulling van het programma zijn welkom.
Na de in het water gevallen deelname vorig jaar willen we toch op
28 september weer deelnemen aan de ‘Burendag’ met een opzet die
ongeveer gelijk is aan die van 2018.
Samen met Stichting kinderactiviteiten Kristal willen we het jaar weer
afsluiten met een kerstevenement. Over de uitvoering zijn we met
elkaar in gesprek. Vanwege de hoge kosten staat met name de

schaatsbaan ter discussie. We zoeken naar een sfeervol en
verbindend programma.
Ook hier: Ideeën voor de invulling van het programma zijn welkom.

Vanaf deze plaats spreek ik de (wat verlate nieuwjaars)wens uit dat
de lezers van deze nieuwsbrief volop zullen genieten van en in park
Zuidbroek. Als u er bent vergeet dan niet een mooie foto te maken
en ons die toe te sturen.
Park Zuidbroek verbindt ons!
Joost Huijsman, voorzitter
www.parkzuidbroek.nl

5. Initiatief Slow Down Park Zuidbroek
De geschiedenis leert ons dat initiatieven in de wijk vaak bij één of
meerdere actieve personen beginnen. Die nemen anderen dan weer
mee. Zo is ook ‘Slow Down Zuidbroek’ ontstaan: bewoners van de
wijk willen verkeersoverlast verminderen en letten samen op
verkeersveiligheid.
Samen met de gemeente, wijkraad, Veilig Verkeer Nederland,
wijkagent en de scholen gaan we verschillende acties ondernemen
om onze wijk Zuidbroek een stuk fijner en veiliger te maken.
Zo zijn we onder andere bezig met de voorbereiding op een schouw
omtrent de verkeerssituatie bij basisschool De Diamant, delen we
30 km stickers van VVN uit via onze facebookpagina ‘Slow Down
Zuidbroek’ en plannen we een hoop andere buurtacties.
De maximumsnelheid in de gehele wijk is 30 km per uur. Uit
metingen blijkt dat veel weggebruikers ruim harder rijden. Met ons
burgerinitiatief ‘Slow Down Zuidbroek’ willen wij onze krachten
bundelen door niet alleen naar onze eigen straat te kijken, maar in
het belang van heel de wijk Zuidbroek. Als we daardoor de overlast
van verkeer kunnen verminderen en de wijk een stuk veiliger kunnen
maken voor iedereen, loont het zeker de moeite.
Mocht je de verkeersveiligheid in Zuidbroek net zo belangrijk vinden
als wij en heb je af en toe tijd om ons te helpen met buurtacties, dan
kan je je aanmelden via ons mailadres
Slowdownzuidbroek@gmail.com

Tevens zou ik iedereen willen vragen om onze online enquête in te
vullen op https://tinyurl.com/slowdownzuidbroek. Daarmee krijgen
we nog meer inzicht in hinderlijke en onveilige verkeerssituaties in de
wijk.

6. Column van de Voorzitter
WZZ-exit ?
Begin 2018 heeft een werkgroep van de gemeenteraad een notitie
aangeboden aan de gemeenteraad “ Samen voor Apeldoorn “.
De centrale vraag in deze notitie was met welk scenario de
gemeenteraad het beste richting kan geven aan de verdere
ontwikkeling van burgerparticipatie in Apeldoorn.
In de notitie wordt de inhoudelijke context ingezet op een scenario
van verbreding en uitbreiding van alle vormen van participatie.
Ten aanzien van de dorps- en wijkraden werd voorgesteld de
Verordening in te trekken, algemene afspraken te maken en een
initiatievenfonds in te stellen dat al dan niet ten koste gaat van de
budgetten voor de wijk- en dorpsraden.
Tijdens de Politieke Markt Apeldoorn op 29 november jl. is veel
reuring ontstaan over het voortbestaan van de wijk- en dorpsraden
en is het besluit over de notitie uitgesteld.
Op 19 december jl. is er een informeel gesprek geweest met de
gemeenteraad over de notitie “Samen voor Apeldoorn”. In deze
bijeenkomst is geconcludeerd dat er vier punten zijn waar de wijk-en
dorpsraden graag verder met de raad over willen spreken, te weten:
- Het al dan niet intrekken van de Verordening op de wijk- en
dorpsraden.
- Het mogelijk verdwijnen van de voorinspraak.

- De instelling van een initiatievenfonds dat al dan niet ten koste
gaat van de budgetten.
- (Het gebrek aan) doorzettingsmacht van de stadsdeelmanager.
Op 10 januari jl. zijn deze vier punten opnieuw uitvoerig met de raad
besproken en hebben wij ondermeer ingebracht dat de wijk- en
dorpsraden een succesvol voorbeeld zijn van burgerparticipatie.
Voor vele jaren zijn honderden burgers als vrijwilliger actief
betrokken bij initiatieven in de wijk en proberen, soms met succes en
soms met minder succes, de burger in de wijk te betrekken.
De reden waarom zij slagen is dat zij ook daadwerkelijk
beslissingsbevoegdheid krijgen over hun eigen handelen en besteding
van budgetten. Dit is precies de kracht van de verordening en bij
intrekken verdwijnt het fundament voor het voortbestaan van de
wijk- en dorpsraden.
Het verdwijnen van de voorinspraak dient op een andere wijze terug
te keren en is in ieder geval in de omgevingswet opgenomen.
Het instellen van een initiatievenfonds is wat ons betreft een goed
plan.
De stadsdeelmanagers zijn voor ons de spin in het web en zouden
eigenlijk nog meer bevoegdheden moeten krijgen om de
bureaucratie in het stadhuis te omzeilen.

Dankzij de gesprekken is de gemeenteraad inmiddels doordrongen
van het feit de wijk- en dorpsraden niet op te heffen maar te
koesteren.
Conclusie is dat er nu geen sprake is van een exit. De komende tijd
wordt invulling gegeven aan de raadsopdracht om in gesprek te gaan
om hen te betrekken bij het proces. De verordening wordt vooreerst
gehandhaafd.
Harry Elzinga
Voorzitter

