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1. Voorkom een inbraak of insluiping.
Dinsdag 8 oktober jl. was een leerzame avond in het Gentiaancollege. Het item inbraak en insluiping, georganiseerd door de
gemeente Apeldoorn en de politie trok veel belangstellenden.
Hoe probeer je een inbraak en insluiping te voorkomen?
Een echte ex-inbreker liet aan de hand van een filmpje zien hoe een
inbreker te werk gaat in een woonhuis. Triest en ook wel
angstaanjagend, alles wordt overhoop gehaald en spullen worden
meegenomen. De tactiek van de inbreker werd duidelijk. Binnen 5
minuten was hij, met buit, weer vertrokken.
Als je dan thuiskomt springen de tranen je in ogen. Maar wat erger is,
is het besef dat er iemand in je huis is geweest en aan je spullen heeft
gezeten en daarbij een puinhoop heeft achterlaten. Je voelt je niet
meer veilig in je eigen huis!!
En dat gevoel kan lang blijven.
Daarna werden er foto’s getoond die ‘s middags in de buurt genomen
waren. Gewoon overdag! De foto’s laten zien wat wij verkeerd doen
en waarom wij het makkelijk maken voor een inbreker of insluiper
om binnen te komen.
Wat zie je dan? We laten sleutels in de deur zitten, de schuurdeuren
zijn vaak open en dat is makkelijk voor een inbreker want in de
schuur of garage staat vaak gereedschap. Een ladder in de tuin, ook
makkelijk naar boven te klimmen. De kliko’s zijn ook een stuk
gereedschap om als opstap te gebruiken en vervolgens verder te
gaan.

Ook zijn de deuren van het achterpad vaak niet afgesloten, dat is het
eerste waar de insluiper probeert binnen te komen.
Waar het om gaat is dat we het de insluiper zo moeilijk mogelijk
moeten maken. Dus ramen en deuren op slot als we boodschappen
gaan doen of de kinderen uit school halen, want de meeste
insluipingen gebeuren overdag!
Ook werd benadrukt dat we de politie niet waarschuwen als we een
verdacht persoon in de tuin of het achterpad zien lopen en we
waarschuwen elkaar niet als er iets verdachts gebeurt in de buurt.
Buurtpreventie is noodzakelijk!
Wil je laten onderzoeken of je woning veilig is, dan kun je bij de
gemeente Apeldoorn een gratis preventieadvies aanvragen.
Na zo’n advies kunt je de maartregelen nemen die nodig zijn om het
politiekeurmerk veilig wonen aan te vragen.

2 Interview met Michiel van Asselt
Beste meneer van Asselt, vandaag houden wij een interview om ervoor
te zorgen dat de inwoners van de wijken Zevenhuizen en Zuidbroek (en
natuurlijk alle andere geïnteresseerden) meer over u te weten komen.
Kunt u allereerst beginnen met wat over uzelf te vertellen?
Ik ben sinds juli 2017 woonachtig in de mooie wijk Zuidbroek samen
met mijn huidige partner. Inmiddels ben ik vader geworden van
Liselotte. Wij hebben het enorm naar ons zin en genieten ervan. Zelf
loop ik regelmatig in de wijk hard, maar door een blessure is dit
allemaal terug in het beginstadium.
Hoe bent u in contact gekomen met de wijkraad.
Ik wilde graag wat bijdragen en meedenken over de wijk. Daarom heb
ik een mail gestuurd nadat een buurtgenoot mij op een vacature van
de wijkraad wees.
Welke taken heeft u bij de wijkraad?
Zelf ben ik verantwoordelijk voor de internetsite, nieuwsbrieven,
interviews en andere acties met betrekking tot communicatie.
Wordt u al herkend als bestuurslid van de wijkraad en benaderen
mensen u met problemen, issues die er spelen ?
Nee, ik wordt verder niet herkend of iets in die trant. Ik hoop wel dat
eenieder die mij aan zou willen spreken dit doet zodat ik zoveel
mogelijk te weten kom over wat er speelt in de wijk.

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?
Naar mijn idee weten mensen niet precies wat de wijkraad doet en
wat de wijkraad voor wijkbewoners allemaal kan betekenen.
Hoe zou dat nou kunnen komen? Is dat gebrek aan kennis, kunde, inzet
en/of interesse?
Tegenwoordig is iedereen druk en bezig met het gezin en betalen van
de rekeningen. De hedendaagse tijd vraagt veel van ons, daarnaast
komt er zoveel informatie al automatisch op je af dat er weinig ruimte
en tijd overblijft om je te verdiepen in iets zoals de wijkraad. Dit is heel
begrijpelijk en merk ik bij mezelf ook. Ik vind het ook zwaar naast het
werk.
Wat kan de wijkraad voor bewoners betekenen?
Voornamelijk een bijdrage aan de leefbaarheid van de wijk. Daarnaast
kent de wijkraad de weg naar vele organisaties en binnen het
gemeentehuis. Tot slot hebben we korte lijnen met verschillende
instanties en kunnen wij dingen waarmaken in de wijk.
Wat vindt u het mooiste dat u voor elkaar heeft gekregen?
Mijn persoonlijke succes was de dorpentour waaraan wij deelnamen.
Met verschillende organisaties uit onze wijk en met hulp van
verschillende partijen hadden we een mooie radio-uitzending waarbij
van alles werd besproken en belicht.
Zouden jullie nog ondersteuning kunnen gebruiken ?
Altijd. Ons bestuur is in feite voltallig bezet, maar mensen die willen
helpen, ondersteunen, bepaalde taken willen doen zijn altijd welkom.

Welke ideeën zijn er binnen de wijkraad voor de toekomst?
Wij zijn bezig om na te denken over een sportbaan voor de jeugd. Hoe
dit precies vorm wordt gegeven is nog wat onduidelijk en hierover zijn
meerdere ideeën. Daarnaast willen we verder gaan met AED’s
plaatsen en hopen we dat uit de wijken Zevenhuizen en Zuidbroek nog
ideeën komen die ons helpen! Dus weet u iets, laat het ons weten!
Welke issues spelen er momenteel en staan hoog op de agenda voor
de wijkraad?
Momenteel staat de verkeersontsluiting in Zuidbroek hoog op de
agenda evenals het AZC. Dit blijven we op de voet volgen en bekijken
hoe dit zijn weerslag gaat hebben op de wijken.
Heeft u nog een woordje voor de bewoners van de wijken Zevenhuizen
en Zuidbroek?
Namens het bestuur van de wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek wil ik
eenieder van harte uitnodigen voor een

op 8 januari 2020 van 19.00 tot 21.00 uur in Woonzorgcentrum
‘Koningin Wilhelmina’, Operaplein 181, (navigeer naar
Lohengrinstraat), 7323 EJ Apeldoorn.

3 Nieuws van de Wijkraad
Zienswijze uitbreiding zonnepanelenpark Zuidbroek
De wijkraad heeft een zienswijze ingediend over de
vergunningsaanvraag voor uitbreiding van het zonnepanelenpark.
Op 26 november 2019 heeft er een constructief gesprek
plaatsgevonden vanuit de wijkraad met Overmorgen (realiserende
partij) en de gemeente om op een aantal punten bevindingen te
uiten. In dit gesprek zijn alle onderstaande punten besproken, echter
werd hiervan aangegeven dat dit nog nadere uitwerking vraagt
waarop z.s.m. zal worden terugkomen. Tot die tijd kan er geen
toetsing plaatsvinden of de nadere invulling voldoende passend is om
een positieve reactie te geven.
Op een aantal punten moeten nog concrete afspraken worden
vastgelegd:
1. Ontwerp zonnepanelen op geluidswal
2. Directe reflectie/schittering
3. Indirecte reflectie/schittering
4. Inpassing groen vanaf de wijk

4. Maximum aantal plaatsen in het toekomstig AZC aan de
Deventerstraat
Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State en publicaties
daarvan in o.a. De Stentor heeft de wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek
een brief gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders.
In deze brief wordt het volgende meegegeven:
De wijkraad is van mening dat een duidelijk en helder vastgelegd
standpunt bijdraagt aan het voorkomen van weerstand en het
creëren van draagvlak rondom de totstandkoming van het AZC aan
de Deventerstraat.
De wijkraad adviseert dan ook om het maximum van 600
opvangplaatsen op te nemen in het bestemmingsplan. Hiermee
wordt recht gedaan aan de uitspraak van de Raad van State en is voor
alle betrokkenen duidelijk en helder vastgelegd wat de afspraken zijn.

4.

5. Column van de Voorzitter
Eenzaamheid
Iedereen voelt zich weleens eenzaam of alleen. Eenzaamheid is je
niet verbonden voelen. Je ervaart een gemis aan een hechte,
emotionele band met anderen. Of je hebt minder contact met andere
mensen dan je wenst.
Eenzaamheid gaat gepaard met kenmerken als negatieve gevoelens,
leegte, verdriet, angst, zinloosheid en met lichamelijke of psychische
klachten. Eenzaamheidsgevoelens kunnen invloed hebben op je
gezondheid, welzijn en kwaliteit van het leven.
Enkele weken geleden is er onder het motto “ Een Tegen
Eenzaamheid “ via de media uitgebreid aandacht geschonken aan dit
thema.
De uitzending heeft ook geleerd dat de oplossing vaak heel simpel
kan zijn. We kunnen het verschil maken met elkaar, door contact te
zoeken. Kijk om naar elkaar! Daar wordt iedereen gelukkiger van.
Mensen hebben mensen nodig.
Het bestuur van de wijkraad is zich er terdege van bewust dat dit
probleem zich ook in Zevenhuizen-Zuidbroek voordoet. Regelmatig
staat het onderwerp op de agenda en laten wij ons informeren door
o.a. medewerkers van Stimenz, Verian, MEE, de gemeente en
Don Bosco.

Maar het is erg lastig om in contact te komen met onze
wijkbewoners.
De wijkraad organiseert daarom op woensdag 8 januari 2020 van
19.00 tot 21.00 uur een nieuwjaarsborrel in het restaurantgedeelte
van Woonzorgcentrum Koningin Wilhelmina in Stadsdeelhart
Anklaar.
Iedereen is van harte welkom om gezamenlijk in gesprek te gaan met
professionals over eenzaamheid en over wat er verder in
Zevenhuizen-Zuidbroek leeft.

Harry Elzinga
Voorzitter

