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1. Column van de voorzitter
Burgerparticipatie
Na een meerjarig traject waarin eerst door het college en de ambtelijke organisatie en
daarna door de gemeenteraad over gebiedsgericht werken en burgerparticipatie is
gesproken, is op 17 januari 2019 door de gemeenteraad de raadsopdracht “ Boter bij de vis “
vastgesteld.
De maatschappij verandert en de rol van de overheid verandert mee.
Met het nemen van het raadsbesluit geeft de gemeenteraad richting en ruimte aan
(burger)participatie in Apeldoorn. Ingezet wordt op een scenario van verbreding en
uitbreiding van alle vormen van participatie. Verbreding in de zin van betrokkenheid van
meer en andere mensen en vernieuwende vormen en uitbreiding in de zin van meer
(burger)initiatieven die Apeldoorn vanuit een positieve ondernemende houding mooier en
beter moeten maken. Er moet worden gekeken hoe bij alle programma’s binnen de
begroting zo veel mogelijk breed gedragen initiatieven/investeringen en/of subsidies die
bijdragen aan de doelen van de buurt, wijk of stad, kunnen worden geborgd.
De stadsdeelmanager wordt aangewezen als de meest aangewezen functionaris om een rol
te spelen bij de inzet van deze middelen. De stadsdeelmanager zal daartoe een duidelijke rol
met doorzetmacht in de organisatie moeten hebben. Tot zover de doelstelling.
Vanaf dat moment zijn er een aantal bijeenkomsten met functionarissen en de wethouder
met de wijk- en dorpsraden geweest. Diverse scenario’s zijn besproken en is ook vastgesteld
dat met name de dorpsraden een andere rol vervullen dan de wijkraden. Een aantal wijken
zijn te groot om daadwerkelijk een vertegenwoordiging te kunnen vormen van de bewoners.
De wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek heeft steeds ingebracht er mee eens te zijn dat er een
initiatievenfonds komt en initiatieven vanuit de burgers toejuicht.
Wij hebben ook gesteld de verordening voor wijk- en dorpsraden in aangepaste vorm te
handhaven. De verordening is het fundament voor de raden en voor de diverse
deelgebieden/dorpen zou er maatwerk opgesteld worden.
Daarnaast hecht de wijkraad aan de voorinspraak, meer invloed van de stadsdeelmanagers
en het instellen van een initiatievenfonds. Dat de subsidieregeling op de schop gaat, is
begrijpelijk en dat er meer subsidie naar initiatieven elders gaat, is prima.

Status
In december 2019 is de raad geïnformeerd over de stand van zaken en is een concept
voorstel gepresenteerd. In februari van dit jaar is de wijkraad door wethouder Wim Willems
en de stadsdeelmanager Astrid Willems op de hoogte gesteld.
Door Corona heeft de besluitvorming binnen de gemeente enkele maanden stil gelegen.
Oorspronkelijk was het plan van het college om in de Politieke Markt Apeldoorn (PMA) van 2
juli jl. een samenvattende brief naar de raad te verzenden. Dit heeft niet plaatsgevonden. Op
dit moment is het college nog steeds bezig haar plannen van onderbouwing te voorzien.
Hierbij streeft men nog steeds naar invoering per 1 januari 2021.
In het kort komt het er op neer dat de wijkraad als structurele participatiegroep maximaal
€ 7.000,- ontvangt, er vooreerst geen sprake is van een aangepaste verordening en er geen
voorinspraak meer is. Wel kunnen wij initiatieven blijven ondersteunen en doorverwijzen
naar de gemeente. Wij functioneren dan meer als een doorgeefluik!
Het signaleren, stimuleren, wijkbewoners bewust maken van allerlei ontwikkelingen,
vraagbaak en actief contacten leggen tussen bewoners en gemeente staat allemaal op losse
schroeven.
Het is de bedoeling dat de nieuwe regeling per 1 januari 2021 ingaat.
Al met al beraadt het bestuur van de wijkraad zich er over of er nog wel voldoende uitdaging
en enthousiasme is om te blijven bestaan.

Harry Elzinga
Voorzitter

2. Het Coronavirus zorgt ook voor prachtige initiatieven.
Het is hartverwarmend om te zien hoeveel mensen in Apeldoorn zich bekommeren om
anderen en zich aanbieden om op de een of andere manier te helpen. Tegelijkertijd zien wij
ook dat het vaak een zoektocht is naar de beste manier om die mensen die misschien hulp
nodig hebben te bereiken.
Een belangrijke lijn is die via ApeldoornPaktAan. Veel communicatie gaat in eerste instantie
via app of website en dat zijn nu net de kanalen die minder worden gebruikt door veel
mensen die de hulp goed zouden kunnen gebruiken. Het is altijd een zoektocht hoe we hen
het best kunnen bereiken.
Laatst is in zowel het Stadsblad als de Stedendriehoek uitgebreide informatie over Corona
opgenomen. Daarbij is ook een flyer opgenomen. In die flyer staat naast een mailadres ook
een telefoonnummer dat mensen kunnen bellen. En om dit zo via het Stadsblad te
verspreiden, hopen we op die manier veel beter de juiste mensen te kunnen bereiken.
Dit hoeft natuurlijk niet in de plaats te komen van een-op-een contacten die er al zijn, maar
mochten jullie nog met vragen van mensen zitten, dan kun je ze altijd naar het
telefoonnummer 088 7846465 verwijzen.
Wijkraad Zevenhuizen Zuidbroek

3. Nieuws van de Wijkraad
Oproep
De wijkraad ontvangt ieder jaar een bedrag per inwoner in de wijk. Hiermee kunnen we
initiatieven ondersteunen die onze wijk beter, leuker en mooier maken. Afgelopen jaren
hebben we onder andere evenementen zoals het Gentiaan Zomerfeest, Kinderactiviteiten ’t
Kristal, Don Bosco, Obstacle Run Mheenpark en Vrienden van Park Zuidbroek ondersteund.
Ook kleinere initiatieven zoals het plaatsen van een AED en speeltoestellen, graffiti in de
tunnel van Laan van Zodiak en andere kleinere initiatieven hebben we (financieel)
ondersteund. Gezamenlijk kunnen we het mogelijk maken.
Budget beschikbaar
De wijkraad is op zoek naar (kleinschalige) inactieven die met een financiële ondersteuning
mogelijk kunnen worden gemaakt. Aanvragen met onderbouwing kunnen worden gemaild
naar info@wijkraadzevenhuizen-zuidbroek.nl
We beoordelen ieder initiatief volgens een aantal vooraf opgestelde criteria. Het initiatief
moet o.a. een bijdrage leveren aan de (gehele) wijk en is niet commercieel van aard.

4. Update verkeersverbinding Zevenhuizen-Zuidbroek
De gemeente heeft bij de wijkraad aangegeven dat er aanvullend stikstof onderzoek
benodigd is. De verwachting is dat deze onderzoeken aan het eind van het jaar zijn afgerond.
Om precies te zijn is dit nu de stand van zaken rond dit project:
1. De opdracht voor het uitvoeren van het stikstofonderzoek is verstrekt. De opdracht
voor het uitvoeren van de overige onderzoeken (o.a. geluid) is ook verstrekt en een
deel van de onderzoeken wordt inmiddels uitgevoerd of geactualiseerd.
2. Ondertussen werkt de gemeente verder aan het verwerken van alle zienswijzen en
het opstellen van een zienswijzennota waarin wordt ingegaan op de reacties die
binnen gekomen zijn. Als dit gereed is krijgt de wijkraad en alle mensen die een
zienswijze hebben ingediend hier persoonlijk bericht over.
3. Begin september vonden er werkzaamheden plaats langs de Busbaan Zuidbroek. Er
werden proefsleuven gegraven om de kabels en leidingen die in de grond liggen
beter in beeld te brengen. De reden hiervoor is (vooruitlopend op de besluitvorming)
dat dit moet plaatsvinden omdat de ligging van de kabels en leidingen van groot
belang is voor de begroting van het project. Kortom, de vraag of kabels en leidingen
wel of niet verplaatst moeten gaan worden is een belangrijke vraag voor zowel de
gemeente als de nutsbedrijven. De gemeente wil hier vroegtijdig inzicht in hebben
om beter te kunnen anticiperen op wat dit betekent voor het totale project. De direct
omwonenden zijn per brief over de werkzaamheden geïnformeerd.
De gemeente gaat er vanuit dat het college uiterlijk in december een besluit neemt over de
voorstellen.

5. Tunnel Laan van Zodiak voorzien van kleurrijke graffiti
De 13-jarige uit Apeldoorn afkomstige Aron heeft samen met een aantal mede artiesten
graffiti aangebracht in de tunnel in Zuidbroek. Aron toonde initiatief en schreef de gemeente
aan voor een gepaste locatie. Zo’n creatief idee wilde de gemeente wel aan meewerken.
Vanuit de wijkraad werd er ook positief op gereageerd en een deel van de kosten
gesponsord.
Inmiddels is het een waar bedevaartsoord geworden voor fietsers en wandelaars die de
mooie kunst willen bewonderen. Een groot compliment voor Aron!

6. Interview Bestuurslid Helen
Goeienavond Helen, vandaag houden wij een interview om ervoor te zorgen dat de inwoners
van de wijken Zevenhuizen en Zuidbroek en andere geïnteresseerden meer over je te weten
komen.
Kun je allereerst beginnen met wat over jezelf te vertellen?
Ik ben getrouwd met Bas en samen hebben we twee jonge dochters en twee bejaarde
katten. In Velp heb ik Tuin- en Landschapsinrichting gestudeerd. Een jaar geleden ben ik
gestart als zelfstandig ondernemer en maak ik mensen blij met tuinontwerpen en
beplantingsplannen. Ik woon nu net 2 jaar in Apeldoorn. Daarvoor woonde ik in Arnhem
waar ik in de wijk veel vrijwilligerswerk deed met peuters. Ter ontspanning mag ik graag
lekker ouderwets kamperen en dan met een boek van Terry Pratchett in een hangmat liggen
of op sjouw door de natuur.
Hoe ben je in contact gekomen met de Wijkraad?
Nou, dat is eigenlijk wel grappig. In Arnhem zat ik bij het Wijkplatform Presikhaaf en
hierdoor wist ik mijn weg binnen de gemeente wel te vinden als ik iets zag dat echt beter
kon. De verkeerssituatie bij de basisschool in mijn buurt was erg onveilig en hierover heb ik
aan de bel getrokken. Verbetering van de situatie werd toegekend. Toen verhuisden wij
ineens naar Apeldoorn. Door vertragingen binnen de gemeente Arnhem werd daar de
vernieuwde en veiligere straat bij de basisschool drie weken na ons vertrek uit Arnhem
opgeleverd. Toen ik de verkeerssituatie bij de nieuwe basisschool van onze dochters zag,
wist ik dat verbetering ook hier haalbaar was. Via de MR en de leraren kwam ik in contact
met de Wijkraad en sindsdien staat Harry (voorzitter Wijkraad) aan de zijde van ons als
ouders en de school in het gesprek met de gemeente voor het verbeteren van de
verkeerssituatie.
Welke taken heb je bij de Wijkraad?
Ik mag toezien op de portefeuille Zorg & Welzijn. Zelf vind ik het belangrijk betrokken te zijn
bij verschillende onderwerpen die mij aan het hart gaan. Hier geef ik dan ook duidelijk input
aan bij de Wijkraad en krijg ik de ruimte om mij te verdiepen en mensen hierbij te betrekken
om zo positief verder te komen.
Wordt je al herkend als lid van de Wijkraad?
Nee, niet echt. Dit jaar werkt ook niet mee met die pandemie. Wel word ik inmiddels
herkend door sommige ambtenaren, wethouders en betrokkenen uit de wijk waarmee ik en
wij als Wijkraad veel contact hebben.
Wat kan de Wijkraad voor buurtbewoners betekenen?

De Wijkraad is in mijn ogen een belangrijke schakel tussen de burger en de plaatselijke
politiek. Als burger alleen is het lastig om gehoord te worden en door de bureaucratie heen
te komen. De Wijkraad kan hierbij van grote hulp zijn. De Wijkraad heeft dankzij
jarenlange trouwe inzet het netwerk, de ervaring en toegang tot budget om bewoners de
helpende hand te bieden bij het organiseren van iets nieuws of een belangrijk onderwerp
dat leeft onder de mensen. Ze kan voor velen een waardevolle partner zijn tot het creëren
van iets moois voor de wijk.
Kan je een concreet voorbeeld geven van wat de Wijkraad heeft bereikt?
Het bijsturen van de herinrichting van het zonnepanelenpark in Zuidbroek en het onder de
aandacht brengen van de problematiek van de situatie van de Gentiaanstraat.
Zouden jullie nog ondersteuning kunnen gebruiken?
Wij zijn altijd op zoek naar input voor enthousiaste, nieuwe ideeën qua activiteiten of
buurtfaciliteiten. Als bewoners vormen we samen het netwerk dat van de wijk een
gemeenschap maakt.
Welke ideeën zijn er binnen de Wijkraad voor de toekomst?
Wij hebben inmiddels besloten dat wij als Wijkraad ons hard gaan maken voor de skatebaan
in Zuidbroek en daarbij ook financiële middelen ter beschikking stellen.
Is de Wijkraad gelieerd aan de politiek, en zo ja, hoe?
Nee, niet als zodanig. De Wijkraad is namelijk niet gelieerd aan een politieke partij, de
wijkraad is gelieerd aan de bewoners. Ze geeft de bewoners toegang en handvatten om met
de politiek in de gemeente om te gaan.
Welke issues spelen er momenteel en staan hoog op de agenda voor de Wijkraad?
Zoals jullie inmiddels wel weten staat er veel op het spel met betrekking tot de rol die de
Wijkraad in de toekomst zal gaan vervullen, of laten we eerlijk zijn, totaal niet mag
vervullen. Wij gaan er dan ook voor strijden dat de rol die wij vinden dat de wijkraad vervult,
namelijk die van het verkorten van de formele lijnen tussen de politiek en de burger, in zijn
volle waarde blijft bestaan.
Heeft u nog een woordje voor de bewoners van de wijken Zevenhuizen en Zuidbroek?
Nou, dan zou ik graag hiervoor een mooie quote van Marcel Proust willen gebruiken: “Echte
ontdekkingsreizen gaan niet om het opzoeken van nieuwe landschappen, maar er met
andere ogen naar kijken.” Zo kijk ik namelijk naar onze wijk: de onbegrensde horizon die
leidt tot het verdiepen van de waardes en de unieke karakters van onze buurten door het
opzoeken van contact met alle bestaande en nieuwe initiatieven die ons leven verblijden en
verrijken.
Een groet van Helen Magré-Wubbeling

