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1 Wijkbewoner in het zonnetje
Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de wijkraad Zevenhuizen
Zuidbroek is het gebruikelijk dat wij een bewoner die het afgelopen
jaar iets speciaals heeft
gedaan voor de wijk in het
zonnetje zetten.
Deze keer hebben wij Dave
van den Brink uitverkozen.
Dave is de bedenker van het
Obstacle Run parcours in het
Mheenpark. De afgelopen 2
jaar heeft Dave zich bijzonder
ingespannen om dit mooie
parcours te realiseren.
Hiervoor heeft hij de
benodigde partijen bij elkaar
gekregen en is hij in staat
geweest om bij de gemeente, de wijkraad, via crowdfunding en bij de
Gelderse provincie het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen. Het
woordje NEE was geen antwoord en Dave ging door totdat een nee
een JA werd. Het resultaat is een prachtig en veelvuldig gebruikt
obstacle parcours in het Mheenpark met als laatste toevoeging een
watertappunt. Dave geeft aan dat hij nog veel meer plannen heeft
voor het park en dat het wat hem betreft nog lang niet klaar is. Hij
vindt wel dat er meer inspanningen nodig zijn om het vandalisme in
het park terug te dringen.
Dave, bedankt!

2 Interview met Richard Lock
Beste meneer Lock vandaag houden wij een interview om ervoor te
zorgen dat de inwoners van de wijken Zevenhuizen en Zuidbroek met
natuurlijk alle andere geïnteresseerden meer over u te weten komen.
Kunt u allereest beginnen met wat over uzelf te vertellen?
Goeiendag, mijn naam is Richard. Mijn leeftijd is 58 jaar. Ik ben
inmiddels zo’n 23 jaar woonachtig op de Malrove, getrouwd met
Agnes en heb 2 prachtige dochters van 23 en 26 jaar die inmiddels
het huis uit zijn. De oudste woont in Amsterdam waar ze ook werkt
en de jongste woont en werkt zelfs in Londen.
Hoe bent u in contact gekomen met de wijkraad?
Nadat ik in 2015 voor mezelf ben begonnen, kwam er veel tijd vrij.
Voor 2015 werkte ik in loondienst, dat betekende veel hotels en
vliegen. Toen ik in de regio kwam werken had ik ineens s’avonds tijd
over, dat was onbekend voor mij. Toen ik in het wijkblaadje een
oproep zag en dacht nou ik moet wat met die vrijetijd aan, heb ik
contact opgenomen. Zo is het gegaan.
Welke taken heeft u bij de wijkraad?
Dat is een goeie, mijn portefeuille betreft ruimtelijke ordening. Dat
houdt in: bestemmingswijzigingen, bestekken lezen, verkeersplannen
bekijken. Het betreft meer een kader, want het gaat er ook om wie
wanneer tijd heeft en waar je in geïntresseerd bent.
Wordt u al herkend als bestuurslid van de wijkraad, dat mensen u
benaderen met problemen, issues die er spelen ?

Nee, ik merk daar weinig van. Ik heb nog geen mensen aan de deur
gehad. Heel enkel eens dat je bij de AH aangesproken wordt, maar
dat is sporadisch.
Denkt u dat de mensen op de hoogte zijn van de taken die de
wijkraad heeft en wat de wijkraad kan betekenen voor de mensen in
de wijk?
Nou, nee, dat denk ik niet.
Hoe zou dat nou kunnen komen? Is dat gebrek aan kennis, kunde,
inzet, interesse?
Behoefte, ik denk dat dat het voornaamste stuk is.
Wat kan de wijkraad voor bewoners betekenen?
Een spreekbuis zijn, en ik zie dat ook gebeuren bij de wijkraad, als er
een klacht, opmerking of verzoek binnenkomt, weet de Wijkraad
over het algemeen redelijk goed toegang te krijgen tot het juiste
kanaal. De wijkraad kan dit neerleggen bij de juiste persoon, beetje
druk leggen bij de gemeente of naar de ambtenaren toe. Dus de
kortere en juiste paden bewandelen, tips geven, helpen met de
volgende stap.
En dingen zien, ogen en oren zijn van de buurt. Als je dingen ziet en
hoort kan je daarachteraan gaan, vragen stellen en eventueel helpen.
Wat vind u het mooiste dat u voor elkaar heeft gekregen.
Nou dat is toch wel het obstacleparcours van Dave van de Brink. Die
kwam met een idee en het verzoek of wij daarbij konden helpen. Ik
heb me daar persoonlijk mee bezig gehouden en ik heb een heel stuk

kunnen ondersteunen waaronder het begeleiden richting provinciale
subsidies en de subsidie aanvraag waarbij Jos van Nuenen ook veel
mee ondersteunt. Hierdoor is de subsidie gelukt en kan nu iedereen
vrijuit gebruik maken in het Mheenpark van een prachtig
obstacleparcours.
Dat is wel een heel goed voorbeeld van burgerinitiatief inderdaad.
Ja dit was een leuk project voor mij waar ik mijn steentje aan heb
bijgedragen en de nodige ondersteuning bij heb gegeven.
Zouden jullie nog ondersteuning kunnen gebruiken ?
Ja, er is een pot die beschikbaar is voor goeie initiatieven. Als iemand
komt met een goed initiatief voor de wijk dan zijn daar vele
mogelijkheden. Maar om dat van de grond te krijgen blijft lastig, dat
blijft dat cirkeltje: betrokkenheid, burgerinitiatief. Het zijn toch altijd
dezelfde mensen, instanties, die ermee aan de gang gaan. Dit zal ook
niet snel veranderen.
Dus dit clubje moet je zo goed mogelijk ondersteunen. Je kan op je
kop gaan staan, allerlei dingen doen, banners etc. etc. maar dit gaat
toch niet uitmaken. Er komen niet ineens allerlei mensen die
betrokken zijn en ideeën hebben.
Welke ideeën zijn er binnen de wijkraad voor de toekomst?
Zelf ben ik betrokken bij de brede discussie over de rol van de
wijkraad in de toekomst. En ben ik ook wel optimistisch. Vanuit de
politiek zijn er bepaalde ideeën, gedachten. Ze vragen zich wel af
waarvoor dient nog een wijkraad, heb je een wijkraad tegenwoordig
nog wel nodig?

Ik snap de discussie ook wel , heb je de wijkraad nog wel nodig? Er
zijn tegenwoordig zulke korte lijnen: met een mailtje zit je bij de
wethouder. Dus de rol van de wijkraad is wel aan herziening toe.
Hoe de wijkraad er dan uit gaat zien, dat weet ik niet. Wat ik wel
denk en vind, als je ook paralel kijkt naar mijn beroep en in het
bedrijfsleven, is het zo dat zelfsturende teams heilig zijn. Dat zien we
ook bij de politiek, burgerinitiatief, burgerparticipatie die zijn eigen
buurt en wijk organiseert.
In het bedrijfsleven zie je dat dit idee van zelfsturende teams 80%
mislukt volgens onderzoek. En hoe komt dat dan? Dat is doordat je ze
wel de opdracht geeft zelfsturend te zijn, maar je geeft ze niet de
macht en de middelen. Dit zie je nu ook gebeuren bij
burgerparticipatie. Je geeft de burger wel de opdracht om zelf de
eigen broek op te houden, maar je geeft ze niet de macht en de
middelen. De wijkraad was hierin wel heel succesvol, juist doordat zij
wel de macht en de middelen had. Je ziet nu dat dit het heikele punt
is, de macht en de middelen bij de dorps en wijkraden weghalen. Ja
dan houdt de functie van wijkraad op en stop ik er ook mee. Dan kan
je daar nog wel gaan zitten maar dat heeft dan helemaal geen zin.
Ik zie wel op de achtergrond welke richting dit opgaat en dat gaat
niet goed, daarover maak ik me wel zorgen.
Welke issues spelen er momenteel en staan hoog op de agende voor
de wijkraad?
In deze buurten van de wijk Zevenhuizen begint de verloedering wel
te ontstaan en deze buurten hollen hard achteruit. Hier vind ik dat

we er wel bovenop moeten zitten. Wij hebben hier een signaal
functie en moeten dat samen doen met de gemeente, politie, sociaal
werker en de wijkagent.
Vooral het Mheenpark begint hierbij toch wel een zorgenkindje te
worden, dat zou zonde zijn.
Heeft u nog een woordje voor de bewoners van de wijken
Zevenhuizen en Zuidbroek?
Doordat de verjonging zijn intrede begint te doen met name in
Zevenhuizen, hoor je steeds meer dat de wijk wordt geprezen
vanwege de ruimte, opzet van de wijk en de woningen.

3 Nieuws van de Wijkraad
Op 18 februari 2019 heeft het vierde omwonendenoverleg van het
AZC Deventerstraat te Apeldoorn plaatsgevonden. Wim Willems
(stadsdeelwethouder Noordoost) was aanwezig tijdens de
vergadering en zal zoveel mogelijk aansluiten bij de omwonenden
overleggen.
Risicoanalyse en monitoring
Voorstel begrenzen monitoringsgebied
Het voorstel voor het begrenzen van het monitoringsgebied is
besproken en aangepast. Er is gekeken naar de locatie van het AZC en
de belangrijkste plekken waar een bewoner naar toe zal wandelen.
Hierin zijn o.a. opgenomen winkelcentra Het Fort, De Mheen, Anklaar
en Kristal, de Stadsakkers, het NS-station in Woudhuis-Osseveld,
kinderboerderij Laag Buurlo en zwembad De Sprenkelaar, de
basisscholen en Cruyffcourt in het Woudhuis. De bewoners die in de
buurt van de beoogde looplijnen wonen zullen worden benaderd
voor de monitoring. Verder is het grensgebied het vertrekpunt om
voor de monitoring offertes op te vragen bij gespecialiseerde
bureaus.

Projectaanpak risicofactoren en monitoring
Er is een voorstel gemaakt voor de projectaanpak van risicofactoren
en monitoring. Dit zijn twee aparte items.
- Risicofactoren: Bureau Beke heeft de risicoanalyse gemaakt
waarin de risicofactoren zijn benoemd. Een werkgroep zal deze
risicofactoren met categorie 1 doornemen en op basis daarvan
aangeven welke maatregelen nodig zijn om ze te beheersen. Het
overzicht met maatregelen wordt de volgende keer aan de groep
voorgelegd en besproken.
- Monitoring: er zullen drie bureaus benaderd worden voor het
offreren van de monitoring. 2 leden van het omwonendenoverleg
zullen de uitvraag voor de monitoring voorbereiden en deze de
volgende keer ter beoordeling voorleggen aan de groep.
Rondje langs de deelnemers
De procedure voor de omgevingswet loopt al enige tijd en het
wachten is op de reactie van de Raad van State. De formele
vergunningaanvraag is ingediend. De tijdsduur is niet bekend. De
groep blijft de voortgang volgen.
De locatie aan de Christiaan Geurtsweg is op 14 januari 2019 gestart
met 50 bewoners. Eind van week 8 zullen er 356 bewoners zijn. Een
groot aantal kinderen zullen in week 8 komen, omdat een locatie in
Noord-Nederland gaat sluiten. OBS Heuvellaan en de ISK scholen
zullen een intakeplanning maken in samenwerking met COA, zodat
de kinderen na de schoolvakantie op 4 maart 2019 kunnen starten op
school

Er is veel werk verzet in de afgelopen maanden om alles voor elkaar
te krijgen. De looproutes zijn kenbaar gemaakt aan de bewoners via
een plattegrond, zodat men hier gebruik van kan maken. Er wonen
mensen met 30 nationaliteiten waaronder Syrië, Irak, Iran,
Afghanistan, Colombia, Honduras, El Salvador, Jemen, Turkije en
China. De duur van de procedure is momenteel zes maanden tot één
jaar. De belangstelling en inzet van vrijwilligers is erg groot, waardoor
er veel mogelijkheden zijn voor activiteiten. Op 14 februari jl. zijn er
bijvoorbeeld 72 bewoners gaan eten bij inwoners van Apeldoorn. Het
eerste omwonendenoverleg heeft in week 7 plaatsgevonden en de
reacties waren positief. De ontwikkelingen gaan door.
Er zijn op dit moment 23.800 asielzoekers. Vorig jaar waren het nog
22.500 asielzoekers. Er zijn veel ontwikkelingen gaande, waaronder
het Kinderpardon. Dit heeft effect op de bezetting van de centra.
De te realiseren ontsluitingsweg over het terrein van GGNet is
opgenomen in het bestemmingsplan, maar het is nog niet bekend
waar deze exact komt. De contouren zijn ingetekend, maar er is nog
geen zicht op de aanleg.

4 Mobuur
Mobuur rijdt nu ook in een deel van uw wijk!!
Mobuur is een nieuwe vervoersdienst voor iedereen. Met vrijwillige
chauffeurs en twee elektrische auto’s brengen zij u op verzoek van
deur-tot-deur binnen hun werkgebied.
Per 1 maart 2019 is het werkgebied van Mobuur uitgebreid. Mobuur
rijdt nu ook naar een aantal afspreekpunten in onze wijk. U kunt dus
van deze punten vervoerd worden naar elk gewenst adres binnen het
werkgebied van Mobuur – dat grofweg de wijken Kerschoten,
De Naald en het noordelijke deel van De Parken betreft.
Het gaat om de volgende afspreekpunten:
➢ Tijdelijk winkelcentrum Anklaar
➢ Het denksportcentrum aan de Sleutelbloemstraat
➢ Het Hospice aan de Polkastraat
Andere afspreekpunten zijn:
➢ Bushalte naar Zwolle (Zwolseweg of Oostveluweweg)
➢ Bushalte naar Harderwijk (De Naald)
➢ Zwitsal terrein
➢ Begraafplaats Soerenseweg
➢ Paleis Het Loo / Achteringang Paleispark
➢ Woonzorgcentrum De Loohof

De spelregels
Iedereen kan een ritje boeken bij Mobuur. Een indicatie of
abonnement is niet nodig. U hoeft alleen maar even te bellen. De
vrijwillige chauffeurs van Mobuur brengen u graag, maar blijven
binnen het werkgebied! Binnen 15 minuten staat de auto bij u voor
de deur. En hebt u hulp nodig met het tillen van de boodschappen of
het inklappen van een rollator? Ook dat doen we graag voor u.
Een ritje kost € 1,50. Gaat u binnen het uur weer terug? Dan betaalt u
niets extra.
U kunt pinnen bij de chauffeur, of een 10-ritten kaart kopen.
Mobuur is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.30 uur tot
17.00 uur.
www.mobuur.nl
telefoonnummer 06-30 47 89 79
Probeert u het eens!

5. Column van de Voorzitter

Beweeg!
Wij leven in een hectische tijd, steeds vaker wordt hieraan
gerefereerd in de schrijvende en verhalende pers. Allerlei instanties
bieden zich aan of maken het mogelijk de moderne mens te helpen
om weerstand te bieden aan de negatieve invloed van die hectiek.
Een actief lichaam en geest dragen daaraan bij.
Daarom is het advies : BEWEEG !
De landelijk georganiseerde “wandel naar je werk” dag van begin
april was hier een goed voorbeeld van. Het ondervond veel navolging
en leidde in veel gevallen tot herbezinning.
Zitten is het nieuwe roken !
De gemeente Apeldoorn en de wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek
vinden het van groot belang dat bewoners in hun directe omgeving
voorzieningen aantreffen die een bijdrage leveren aan een gezond
lichaam en geest. In onze wijk Zevenhuizen is de afgelopen jaren veel
geïnvesteerd in voorzieningen die uitnodigen tot het actief bezig zijn
in de buitenlucht wat zorgdraagt voor een gezonde geest.
Enkele jaren geleden is het eerste Cruijff Court in de Sprenkelaar in
gebruik genomen. Dit voetbalveld voorziet duidelijk in een behoefte
en wordt vanaf het eerste moment intensief gebruikt. Onlangs is het
tweede Cruijff Court voetbalveld in de wijk Zevenhuizen nabij het
Gentiaan College officieel geopend. Dit voetbalveld is een extra
stimulans om met name de scholieren in beweging te krijgen en in

teamverband op een sportieve wijze elkaars snelheid, kracht en
behendigheid te testen. Smartphone en/of laptop even los te laten.
Dat deze leeftijdscategorie voldoende beweegt en daarmee
overgewicht wordt voorkomen, is ook een belangrijke reden.
Daarnaast is er in 2018 in het Mheenpark een prachtig Obstacle Run
parcours met veertien hindernissen aangelegd. Voor het op peil
houden van de vochtbalans is er onlangs een watertappunt
aangebracht.
Ook wordt er over nagedacht een gemarkeerde hardlooproute door
het Mheenpark uit te zetten.De vele speelwerktuigen en het trapveld
bieden voor jong en oud ontspanning.
In november 2018 werd in onze wijk de eerste Tiny Forest van
Apeldoorn aangelegd tussen de Agricolastraat en de
Pythagorasstraat. In Apeldoorn, als één van de landelijk aangewezen
steden voor de aanleg van Tiny Forests, zullen er nog een drietal
volgen.
In park Zuidbroek is inmiddels een gemarkeerde hardlooproute van
2.250 meter uitgezet, ligt er eenFitnessrunroute en is er een
uitdagende speelplaats met waterpomp. Voor de oudere jeugd vanaf
ca. 12 jaar zet de wijkraad zich in om een skatebaan in park
Zuidbroek te realiseren.
Naast al deze fysieke voorzieningen neemt ook de natuur, flora en
fauna, een belangrijke plaats in in onze wijk. Het nodigt uit tot lange
ontdekkingswandelingen en natuureducatie. Zo ligt er een
gemarkeerde wandelroute door Zevenhuizen en Zuidbroek. Deze
Weteringsebroek route is op initiatief van “Apeldoorn te Voet” vanaf

het NS station middels paarse pijlen gemarkeerd en loopt via het
sluisje door het Mheenpark en park Zuidbroek richting Teuge.
Dat bewegen voor jong en oud van groot belang is, onderschrijft
neuropsycholoog Erik Scherders in veel van zijn lezingen en boeken.
Zo valt in zijn boek “Laat de hersenen niet zitten” te lezen dat
bewegen ook een positief effect heeft op de conditie van onze
hersenen. Hij toont aan dat voldoende bewegen, vormen van
dementie vertraagt. De wijkraad blijft zich enthousiast inzetten om
bewegen in al zijn geledingen mogelijk te maken en zal dan ook
initiatieven financieel zoveel mogelijk ondersteunen.
Harry Elzinga
Voorzitter

