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Voorwoord
Hierbij mogen wij het jaarverslag 2019 voorleggen aan de leden, sympathisanten en bewoners van
Zevenhuizen-Zuidbroek. Het afgelopen jaar kunnen we terugkijken op een goede periode waarin we
veel hebben bereikt. Ik ben er dan ook trots op dat we dat mede door het enthousiaste bestuur voor
elkaar hebben gekregen. Vele uren heeft het bestuur zich voor het welzijn, veiligheid en woonplezier
ingezet.
Vanwege gezondheidsproblemen hebben wij na bijna 19 jaar werkzaam te zijn geweest als
secretariaatsmedewerkster per 31 juli afscheid genomen van Irene Creutzburg. Op haar
nadrukkelijke verzoek is gekozen voor een etentje met de bestuursleden. Wij zullen deze spin in het
web node missen maar met de kennis en flexibiliteit van de bestuursleden staan wij garant voor het
goed functioneren van de wijkraad.
Afgelopen jaar is voor de onderlinge communicatie gekozen voor Office 365. Op deze wijze worden
de secretariaatswerkzaamheden ontlast. Allemaal heel fijne ontwikkelingen en alle bestuursfuncties
zijn binnen de wijkraad opgevuld.
Naast intensieve overleggen met gemeentebestuurders en -vertegenwoordigers, is er ook gesproken
met diverse initiatiefnemers binnen de wijkdelen.
Zo is de wijkraad nog steeds met de gemeente in gesprek om in Zuidbroek een degelijke en
uitdagende skatebaan te realiseren. Slow Down Zuidbroek wordt door ons financieel ondersteund en
er zijn matrixborden aangeschaft.
In de Tormentilstraat bij de Mheenschool doen zich verkeersonveilige situaties voor tijdens het
brengen en ophalen van de kinderen. In overleg met een paar ouders van de school en de gemeente
wordt aan een plan gewerkt en hopelijk worden in het voorjaar van 2020 de werkzaamheden
uitgevoerd.
De opening van het Stadsdeelhart Anklaar was een prachtig moment en is een enorme vooruitgang
voor de gehele wijk. Na enkele kinderziektes en aanpassingen is het parkeerprobleem thans
beheersbaar en blijkt dat de parkeercapaciteit voldoende is.
Op de geluidswal in Zuidbroek is OverMorgen voornemens zonnepanelen op de zuidzijde van de wal
te plaatsen. In overleg met de initiatiefnemers, de gemeente, een aantal betrokken buurtbewoners
en de wijkraad wordt naar een optimale opstelling van de panelen gezocht.
Ook voor de komende jaren zijn we nog steeds op zoek naar initiatieven vanuit de wijk. Dat kunnen
speelplekken, crossbaantjes, buurtactiviteiten, extra AED’s e.d. zijn, zodat we ons beschikbare budget
ook daadwerkelijk kunnen besteden!
Veel tijd en energie is er wederom besteed aan de verkeersverbinding tussen de wijkdelen
Zevenhuizen en Zuidbroek. Eindelijk is er inmiddels een coördinatiebesluit door de gemeente
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genomen. Als wijkraad hebben we wel bereikt dat alle wegen open blijven en dat de verkeersdrukte
van en naar Zevenhuizen-Zuidbroek op deze wijze wordt gespreid.
Na een meerjarig traject omtrent burgerparticipatie en de rol van de wijk- en dorpsraden, is tijdens
de Politieke Markt Apeldoorn op 19 december 2018 het raadsvoorstel niet aangenomen. Met name
het mogelijk opheffen van de wijk- en dorpsraden leidde tot veel ophef. Inmiddels is er na twee extra
sessies met gesprekken met de raadsleden een raadsopdracht burgerparticipatie ‘Samen voor
Apeldoorn’ aangenomen. De komende tijd wordt er in samenspraak gewerkt aan het vervolgtraject
burgerparticipatie inwoners en met de wijk- en dorpsraden samen te werken aan een nieuw
afsprakenkader ter vervanging van de bestaande verordening.
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Secretariaat

Voor de algemene ledenvergadering van 2019 schreef ik dat ik sinds juli 2018 als aspirant secretaris
was begonnen.
Voor de algemene ledenvergadering van 2020 schrijf ik dat ik mijn werkzaamheden als secretaris in
februari 2020 beëindigd heb. De reden is niet dat ik het niet naar mijn zin had, maar dat ik
in april van dit jaar verhuis naar het Woudhuis. In de reglementen van de wijkraad staat dat een
bestuurslid in de wijk moet wonen daarom ben ik dus geen secretaris meer.
In 2019 is Irene Creutzburg met pensioen gegaan. Zij heeft vele jaren het secretariaat voor de
wijkraad bemand. Wat betreft de voortgang van het secretariaat volgt Carla van Megen mij per
februari 2020 op. Ik wens Carla van Megen veel plezier met haar secretariaatswerk.
Kijkend naar de administratieve verwerking heeft er in 2019 een grote wijziging
plaatsgevonden, namelijk het in gebruik nemen van Office 365. De wijkraad is nu via
info@wijkraadzevenhuizen-zuidbroek.nl bereikbaar. Daarnaast is het voor de bestuursleden nu
makkelijker om met elkaar te communiceren. Een hele verbetering dus.
De wijkraad bestond in december 2019 uit de volgende bestuursleden:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Verkeer & Veiligheid
Ruimtelijke ordening
Zorg & Welzijn
Communicatie

Harry Elzinga
Edwin van Naarden
Coen Wouters
Mark van Zwol
Richard Lok
Carla van Megen
Michiel van Asselt

Het volledige bestuur vergaderde om de twee à drie weken om actuele onderwerpen te bespreken.
1 Keer per maand was er overleg met vertegenwoordigers van de gemeente Apeldoorn.

Coen Wouters.
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Ruimtelijk ordening en groenvoorziening

Zuidbroek
De wijk begint nu vlot zijn eindstatus te bereiken voor wat betreft de bebouwing. Het park Zuidbroek
wordt volop benut door recreanten, natuurliefhebbers, sporters en kinderen. Er leeft wel een
behoefte aan meer veilige speelplekken voor de peuters.
Met het sluiten van de horecavoorziening in het Kristal is een onwenselijke situatie ontstaan in de
openbare ruimte. De Wijkraad heeft de gemeente, wijkagent en woningbouwvereniging gewezen op
het gevaar dat dit door gebrek aan toezicht een jongeren hangplek wordt. Er is nog geen oplossing en
het blijft daardoor een kwetsbaar gebied.
Het goede nieuws is de verhoging en verlenging van de geluidswal aan de A50. Door een slimme
combinatie te maken met het benutten van de geluidswal voor zonnepanelen is dit financieel
haalbaar geworden. De vergunningsprocedure is in gang gezet waarbij de Wijkraad sterk inzet op de
groenvoorziening rondom het zonnepark ter voorkoming van schittering en een lelijk uitzicht.

Het Mheenpark
De groep Vrienden van het Mheenpark maakt zich hard voor de ontwikkeling van het Mheenpark als
gebied voor recreatie. Tegelijkertijd zijn er zorgen over vandalisme en overlast die het park aantrekt.
Inmiddels kunnen wij de Afghaanse vereniging verwelkomen in hun nieuwe clubhuis, het voormalige
Circulus-depot tegenover basisschool de Boemerang. De gemeentelijke bezuiniging heeft helaas een
streep gezet door de plannen voor een avontuurlijke speelplaats in het parkgedeelte Doggersbank.
De 2 persoonshuisjes aan de Ereprijs en Dovenetel in de wijk Sluisoord zijn volgens plan gesloopt en
wij kijken uit naar de nieuwbouw.

Anklaar
Winkelcentrum Anklaar is in gebruik genomen. Ondanks nog wat leegstand zijn wij blij met deze
mooie aanwinst voor onze wijk. De sloop van het oude tijdelijke winkelcentrum kon niet gelijk van
start gaan waardoor kraak en vandalisme op de loer lagen. Na klachten heeft de gemeente een
hekwerk geplaatst. De ontwikkeling van de woningbouw in het gebied gaat met grote
voortvarendheid door en naar verwachting zal de sloop begin 2020 zijn beslag krijgen.
Door het verjongen van de wijk Zevenhuizen zijn diverse aanvragen voor speelvoorzieningen
binnengekomen en met hulp van de wijkraad gerealiseerd.
Voor een uitgebreid overzicht van de sociale opbouw van diverse deelgebieden heeft de gemeente
Apeldoorn in 2019 de gebiedsmonitor gelanceerd. Voor belangstellende is deze online te vinden op
https://apeldoorn.incijfers.nl/dashboard/gebiedsmonitor/overzicht/
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Stadsdeelplatform stadsdeel Noordoost Apeldoorn 2019

Het Stadsdeelplatform overleg onder voorzitterschap van de nieuwe stadsdeelmanager
Astrid Willemsen en bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente Apeldoorn,
woningcorporaties, Stimenz, wijkagenten, buurtregisseur, Don Bosco, Leger des Heils,
PCBO Apeldoorn, SWT/WMO, THOR van de gemeente Apeldoorn, de Wijkraden ZevenhuizenZuidbroek en Osseveld-Woudhuis, heeft dit jaar drie keer plaatsgevonden. In het overleg wordt veel
informatie uitgewisseld en het wel en wee van de wijkdelen besproken. De volgende onderwerpen
kwamen regelmatig aan de orde:
-

Kinderboerderij Laag Buurlo.
Verkeersverbinding Zevenhuizen-Zuidbroek.
Verkeersveiligheid in het algemeen.
Ontwikkelingen en veiligheid in park Zuidbroek en Mheenpark.
Buurtteam Sprenkelaar en Gentiaan.
Beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
Ontwikkelingen GGnet terrein en AZC.
Informatie uitwisselen met de woningcorporaties.
Vitaliteits- en interactieve agenda.
Ontwikkelingen vliegveld Teuge ( Wijkraad heeft zitting in Commissie Ruimtelijke Ordening Teuge ).
Opvangmogelijkheden verwarde personen en begeleid wonen.
Burgerschapsspel.
Capaciteit scholen in Zuidbroek.
Veiligheidsthema ’s met prioriteiten aan sociale en fysieke kwaliteit, eenzaamheid en
jeugdoverlast/-criminaliteit.
Aandacht voor toenemende vraag inzet jongerenwerker.

In het stadsdeel Noordoost is voor welzijn en zorg buurtregisseur Maria van der Maat werkzaam.
Haar prioriteiten liggen met name in de gebieden de Sprenkelaar en de Gentiaan, waar zij nauw
samenwerkt met de buurtteams en woningcorporaties.
Er komt steeds meer vraag vanuit sociale partijen voor inzet van jongerenwerk in Apeldoorn
Noordoost. Omdat er steeds meer werk binnenkomt neemt de werkdruk toe. Vanwege
bezuinigingen is er flink op formatie en accommodatie ingeleverd.
Indien men kwaliteit wil op gebied van preventie voor jeugd en jongeren zal daarin geïnvesteerd
moeten worden. Apeldoorn loopt in vergelijking met andere steden achter. De jeugd, jongeren en
leefbaarheid in de wijk moeten prioriteit krijgen in de Vitaliteitsagenda voor geheel Apeldoorn
Noordoost.
De drie wijkagenten zijn zeer betrokken bij problemen en veiligheid in het algemeen in de wijk. Zij
houden op dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur aan de Fauststraat spreekuur. Mocht u vragen,
problemen of opmerkingen hebben, kunt u zich daar melden voor een gesprek met de wijkagent.
Vanuit de Wijkraad hechten we veel waarde aan het goed functioneren van de wijkagenten, echter
de inzetbaarheid komt vanwege personeelstekorten steeds meer onder druk te staan.
Harry Elzinga
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Verkeer en veiligheid
Verkeersverbinding Zevenhuizen-Zuidbroek
Afgelopen jaar stond in het teken van een lang proces ter voorbereiding op besluitvorming. Een
proces dat naar verwachting tot diep in 2020 zal doorlopen.
Gedurende dit jaar heeft de wijkraad regelmatig met de
gemeente gecommuniceerd over bevindingen en zorgen op
het plan voortkomend uit gesprekken met wijkbewoners.
De wijkraad heeft een zienswijze ingediend met daarin een
aantal belangrijke aandachtspunten.

Verloop
In 2019 heeft de gemeente een belangrijke stap genomen in de voorbereiding van de realisatie van
de verkeersverbinding. Op 9 januari 2019 heeft de gemeente een coördinatiebesluit ter inzage
gelegd. Met de coördinatieregeling worden de voorbereiding en bekendmaking van de besluiten
gebundeld. Dit betekent dat er één gecombineerde procedure wordt doorlopen in plaats van
verschillende procedures na elkaar. De intentie is dat hiermee het proces sneller kan worden
doorlopen. Op 29 juli kondigt de gemeente aan dat de plannen snel ter inzage worden gelegd waarna
inwoners zes weken de tijd hebben om een zienswijze in te dienen. Uiteindelijk worden medio
september de plannen aangescherpt en hebben inwoners tot 6 november de tijd een zienswijze in te
dienen. Op 29 oktober dient de wijkraad een schriftelijke zienswijze in. Op 24 november kondigt de
gemeente aan dat de periode voor het indienen van een zienswijze met 6 weken wordt verlengd tot
2 januari 2020. Aanleiding is dat de gemeente signalen ontving dat bewoners niet op de hoogte
waren van de geplande maatregelen aan de Anklaarseweg en Laan van de Charleston. Men dacht
bijvoorbeeld dat het alleen maatregelen aan de busbaan betrof. Ook gaf de gemeente aan dat
sommige bewoners de bewonersbrief niet hebben ontvangen over de maatregelen en hoe mensen
zienswijzen kunnen indienen. Aanvullend is er een fout gemaakt bij het opstellen van de verzendlijst.

Zienswijze
De door de wijkraad ingediende zienswijze bestaat uit vier onderdelen. Deze zijn:
Kruispunt busbaan – Laan van de Charleston (Kristal)

Hoewel door omwonenden, de consensusgroep en de wijkraad meermaals is aangedrongen
maatregelen te treffen ten aanzien van deze kruising ontbreken deze in de uitwerking. De huidige
situatie is reeds als ontoereikend en gevaarlijk beoordeeld door omwonenden en de aangrenzende
school. Bij het uitbreiden van de verkeersintensiteit zal dit naar verwachting toenemen.
Verkeer Distelvlinderlaan

Door het openstellen van de busbaan is de verwachting dat de verkeersintensiteit zal toenemen nu
de gemeente ervoor kiest om geen afsluiting te realiseren. De wijkraad is voor openhouden en dringt
er bij de gemeente op aan om een veilige voetgangersoversteekplaats te realiseren. Dit in de vorm
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van een wegversmalling of een andere verkeersbelemmerende maatregel (bijvoorbeeld de
oversteekplaatsen Anklaarseweg).
Analyse effecten omliggende straten Anklaarseweg ontbreekt

In het coördinatiebesluit worden de mogelijke effecten op omliggende straten aangrenzend aan de
Anklaarseweg als gevolg van de afsluiting niet beschreven (Pythagorasstraat, Fugastraat,
Pascalstraat, Cavatinestraat, Symfoniestraat). De door Royal Haskoning uitgewerkte
oplossingsrichting ten aanzien van de afsluiting gaat uit van een andere locatie dan in het
coördinatiebesluit het geval is. Het is dan ook niet mogelijk om de situatie te monitoren als
voorafgaand de effecten niet zijn geïnventariseerd. Het besluit geeft aan dat achteraf zal worden
geëvalueerd. Deze werkwijze is niet toereikend.
Monitoring

De wijkraad is van mening dat de algehele monitoring van de effecten onvoldoende is beschreven en
dat te nemen alternatieve maatregelen niet transparant zijn uitgewerkt. Dit heeft tot gevolg dat het
voor de wijkraad en omwonenden niet duidelijk is op welke wijze monitoring zal plaatsvinden.
De volledige zienswijze kunt u raadplegen op de website van de wijkraad.

Communicatie verkeersverbinding
De wijkraad heeft de gemeente opgeroepen wijkbewoners te betrekken bij de voortgang. Helaas
heeft dit in 2019 beperkt plaatsgevonden. In de gesprekken die gevoerd zijn met de
verantwoordelijken binnen de gemeente is beterschap beloofd. De wijkraad zal in 2020 de gemeente
hier dan ook op blijven aanspreken. Om wijkbewoners zo goed mogelijk te informeren heeft de
wijkraad op de website onder actueel een speciaal thema aangemaakt. Hierin wordt alle informatie
bijgehouden die de wijkraad bezit.

Nieuwe Anklaar
In 2019 is het nieuwe Anklaar winkelcentrum
geopend. In de eerste weken na de opening heeft
de wijkraad frequent contact gehad met de
gemeente om bevindingen vanuit de wijk te delen.
De communicatie en samenwerking verliep soepel
en er is snel geschakeld om “problemen” op te
lossen. Zo is er blokmarkering aangebracht bij het
uitrijden van de parkeergarage om aandacht te
vragen voor verkeer op het fietspad. Als wijkraad
zullen we de verkeerssituatie rondom het nieuwe
winkelcentrum aandacht monitoren en bevindingen bespreken met de gemeente.
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Slow Down Zuidbroek
Op 17 juli zijn bij school locatie Het Rooster in Zuidbroek vier
paaltjes onthuld. Zij zijn beschilderd door acht kinderen van
PCBO De Diamant. Zij hebben half april tijdens een
schoolfeest de acht mooiste verkeersborden gemaakt. De
paaltjes markeren de hoeken van de oversteek voor
voetgangers en fietsers. Deze kruist de driesprong van Laan
van Zuidbroek – Laan van de Leeuw – Korrelhoed. Het is een
plek met een onveilige verkeerssituatie, althans zo ervaren
veel ouders dat. Het plaatsen van de paaltjes is de eerste van
enkele permanente maatregelen voor het verbeteren van de
verkeersveiligheid.
De onthulling is gedaan door vier kinderen met hulp van de
wijkwethouder Wim Willems, schooldirecteur Mark ter
Horst, voorzitter van de wijkraad Harry Elzinga en
initiatiefnemer van Slow Down Zuidbroek Bas NijenhuisVesseur.

Mark van Zwol, bestuurslid verkeer en veiligheid
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CRO Teuge
De Commissie Regionaal Overleg (CRO) luchthaven Teuge gaat over de lusten en lasten die de
luchthaven met zich meebrengt. Gebruikers van de luchthaven, omwonenden en andere
betrokkenen komen drie tot vier keer per jaar bij elkaar en overleggen over de effecten van de
luchthaven. Luchthaven Teuge is een regionale burgerluchthaven. De Wet Luchtvaart bepaalt dat
luchthavens van een dergelijke grootte een commissie regionaal overleg instellen. De commissie is
een gebiedsgericht overleg.
De gebruikers van de luchthaven produceren geluid binnen de toegestane wettelijke normen. In de
commissie worden de milieu-aspecten (waaronder vermijdbare hinder) besproken. De commissie
bestaat uit verschillende partijen met uiteenlopende belangen en houdt zoveel mogelijk rekening
met die belangen. Daarnaast bespreekt de commissie ook het belang van de betrokken partijen voor
de economie, de werkgelegenheid, toerisme, recreatie en milieu. Uit dien hoofde heeft de wijkraad
Zevenhuizen-Zuidbroek als omwonende zitting in genoemde commissie.
Provinciale Staten van Gelderland hebben de commissie ingesteld, zoals de Wet Luchtvaart dat
bepaalt. Daarnaast hebben GS een onafhankelijke voorzitter benoemd. Wim Burgering is als
voorzitter gestopt en Marcel van den Heuvel neemt per 31 januari 2020 de stuurknuppel over.
Voor de komende jaren staat het luchthavenbesluit als vast agendapunt op de agenda. Tot op heden
heeft vanwege CO2 uitstoot en de onzekerheden omtrent AirPort Lelystad, de luchthaven Teuge nog
steeds geen luchthavenbesluit bij GS ingediend.
Al in november 2015! heeft de wijkraad haar standpunt kenbaar gemaakt en de volgende
aanbevelingen aangereikt:
-

Maximaal 80.000 vliegtuigbewegingen, ongeacht het soort vliegtuig, per jaar.
Het paracentrum mag uitgroeien tot maximaal 45.000 sprongen per jaar.
Aanvlieg- en stijgroutes handhaven en controleren via transponder, ook voor de
paravliegtuigen.
Hoogte boven onbebouwd gebied minimaal 300 m.
Transponder in alle situaties en in alle vliegtuigen verplicht stellen en aanzetten. Bij
geconstateerde overtredingen ook daadwerkelijk sancties opleggen.
Stille en energiezuinige motoren voor alle vliegtuigen.

Op deze wijze probeert de wijkraad de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken en
de vinger aan de pols te houden.

Harry Elzinga
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AZC Deventerstraat – de ontwikkelingen in 2019
Eind 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het beroep dat door een aantal
belanghebbenden was aangetekend. De Raad van State heeft geoordeeld dat de gemeente het
maximum aantal van 600 asielzoekers had moeten vastleggen in de regels van het bestemmingsplan.
Ook de wijkraad heeft het college van B&W schriftelijk verzocht om gevolg te geven aan de uitspraak
van de Raad van State.
Gedurende 2019 is het omwonendenoverleg een aantal malen bijeengekomen en zijn de
risicoanalyse en monitoring verder uitgewerkt. Er zijn twee bureaus uitgenodigd om een offerte uit
te brengen voor de monitoring leefbaarheid en veiligheid rondom het toekomstig AZC aan de
Deventerstraat. Beide bureaus hebben een presentatie en toelichting gegeven op hun offerte en
uiteindelijk is op basis van een meerderheid aan stemmen één bureau uitgenodigd voor een tweede
gesprek.
Op de Politieke Markt Apeldoorn van 7 november 2019 zijn vier deelnemers aan het
omwonendenoverleg in gesprek gegaan met de gemeenteraad over het proces en dan met name de
risicoanalyse en de monitoring. Ook het COA en GGNet waren aanwezig bij de PMA. De raadsleden
hebben hun waardering uitgesproken voor de tijd en de energie die de leden van het
omwonendenoverleg in dit werk steken. Het AZC komt opnieuw op de agenda van de gemeenteraad
op het moment dat het college van B en W de criteria voor de monitoring inhoudelijk gaat
bespreken.

Inzet gebouw de Linde
Tijdens de Politieke Markt op 7 november 2019 heeft
wethouder Willems gemeld dat het COA voor renovatie
van gebouw De Linde kiest in plaats van nieuwbouw.
De Linde komt in 2020 vrij en is een goede aanvulling op
de vijf andere panden. In het nieuwsbericht van
8 november 2019 op www.apeldoorn.nl/nieuwsbrief-azc
leest u hoe deze keuze tot stand is gekomen.

Voor meer informatie:
https://www.apeldoorn.nl/vluchtelingenopvang

Communicatie bij de Wijkraad
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Als bestuurslid Communicatie en Media zijn er afgelopen jaar verschillende activiteiten geweest.
Er is een mooie stap gemaakt in 2019 ten opzichte van de afgelopen jaren qua zichtbaarheid en
pro-actieve nieuwsartikelen en verschillende activiteiten .
Allereerst hebben we 4 nieuwsbrieven (elk kwartaal) uitgebracht waarbij we ons bestuur hebben
voorgesteld. Daarnaast stonden er artikelen in om u op de hoogte te brengen van verdere acties die
we hebben ondernomen. Ook ontbrak nieuws uit de wijk niet, evenals een column van de voorzitter.
De verschillende activiteiten betroffen onder andere het meer aandacht geven aan Slowdown
Zuidbroek, de AED in de wijk en met als hoogtepunt een radio uitzending van 11:00 tot 17:00 met
politici en allerlei belangengroepen uit onze wijk. Als wijkraad hebben we de politici opgeroepen
aandacht te hebben voor de wijze waarop nieuws naar de wijk wordt gecommuniceerd. De toon en
de frequentie is erg belangrijk hebben we gemerkt.
Afgelopen jaar zijn er meer nieuwe berichten op de website dan ooit gepost. Sommigen ook met een
groot bereik van honderden mensen. Hier zijn we dan ook best trots op.
We hebben actief geparticipeerd in de vergunningsaanvraag voor het zonnepark en daarbij verschil
gemaakt en aanpassingen voor elkaar gekregen in het bestaande plan. Verder hebben we Vrienden
van Park Zuidbroek op verschillende manieren ondersteund, inmiddels hebben zij een mooie subsidie
binnengehaald waardoor wij ons weer kunnen richten op nieuwe uitdagende projecten waaronder
bijvoorbeeld het project omtrent een skatebaan waarbij komend jaar een begin wordt gemaakt. Ook
de wijkraad zal zich hiervoor inzetten zodat we er alles aan gaan doen om dit te realiseren.
De wijkraad heeft nu een beter beeld op de wijze waarop communicatie moet plaatsvinden. Dit geeft
ons mogelijkheden om te ontwikkelen en onszelf daarin verbeteren. De afgelopen jaren heeft de
communicatie wat stilgestaan, we zijn druk doende hierin verbetering te brengen.
Daarnaast hoop ik dat u als wijkbewoner in de toekomst de ondersteuning zult krijgen zoals wij altijd
getracht hebben deze te geven.
Als u nog vragen heeft of toevoegingen bent u uiteraard van harte welkom contact met ons op te
nemen.
Michiel van Asselt
Bestuurslid Communicatie & Media
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Zorg en Welzijn
Stadsdeelmanager
Op 17 april 2019 heeft Jos van Nuenen afscheid genomen als stadsdeelmanager. Wij bedanken hem
voor de jarenlange inzet voor onze wijk. Astrid Willemsen heeft de taken van Jos overgenomen.

AED
De wijkraad heeft geld gegeven voor een AED-pilot in Zuidbroek naar aanleiding van een
burgerinitiatief. De AED is, in samenwerking met de woningbouwvereniging, opgehangen aande
buitenkant van een van de witte flatgebouwen.

Klauterboom
Er is een klauterboom geplaatst bij de school nadat de
wijkraad een brief van de tienerraad van de school het
Schrijvertje aan de Gentiaanstraat kreeg met de vraag of
er een nieuwe stam op het speelveld achter de school
kon komen om op te spelen.

Tiny Forest
In het Filosofenpark is de 1e tiny forest geplant. In november is een tweede tiny forest geplant bij de
Ichtusschool. De politiek heeft toegezegd er in totaal 4 te plaatsen. Ook in het Woudhuis en in
Welgelegen zal dit worden gerealiseerd.

De Sprenkelaar
Er is nog geen nieuws over de nieuwbouw/verbouw van de Sprenkelaar en over de eventuele nieuwe
plek. In maart 2020 wordt e.e.a. besproken in de gemeenteraad.

Sprenkelaar Nazomerfeest
In september is het Sprenkelaar Nazomerfeest geweest met een vol programma met veel inzet door
bewoners. Het was een geslaagde dag waarbij de bewoners van de buurt Sprenkelaar elkaar konden
ontmoeten.

Burgerschapsspel
De aanschaf van het burgerschapsspel heeft vertraging opgelopen waardoor de spellen pas in 2020
worden overhandigd op de basisscholen in de wijk. De wijkraad heeft hiervoor een financiële
bijdrage gereserveerd.
Het burgerschapsspel is een spel en discussietool om lastige maatschappelijke thema’s bespreekbaar
te maken. Aan de hand van een verhaallijn op een onbewoond eiland discussiëren spelers over hun
ideale samenleving. Tijdens hun avontuur worden ze uitgedaagd door morele dilemma’s. Ze
verkennen wat voor hen ‘juist’ is en wat niet en nemen het heft in eigen handen om hier iets voor te
organiseren.
Carla van Megen
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Financieel
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