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1. De laatste Column?
In de column van oktober jl. heb ik al uitvoerig de stand van zaken omschreven omtrent het
voortbestaan van de wijk- en dorpsraden. Er waren toen nog veel onduidelijkheden en door
het coronavirus waren besluiten uitgesteld. Inmiddels heeft de gemeente een eindsprint
ingezet om de gestelde doelen toch per 1 januari 2021 te laten ingaan. Onderstaand de
huidige stand van zaken.
In een brief van de gemeente van 3 november j.l wordt nu klip en klaar uitgelegd dat per 1
januari 2021 de positie van de raden drastisch verandert. Deze verandering is niet omdat wij
ons werk niet goed doen, maar omdat de inwoners steeds meer van de gemeente
verwachten en dat zij hen rechtstreeks informeert als ze in hun belangen worden geraakt.
Vertegenwoordiging door wijk- en dorpsraad wordt door hen niet meer als vanzelfsprekend
gezien. Daarnaast constateert de gemeente dat inwoners steeds vaker zelf initiatieven
nemen waarbij ondersteuning van de gemeente wordt verlangd.
Wel spreekt de gemeente haar waardering uit voor het al decennialang samen werken in de
stadsdeelaanpak en dat zij gebruik hebben gemaakt van onze kennis en inzicht in de wijk.
Echter de burgerparticipatie moet hoe dan ook wel doorgang vinden. In dezelfde brief wordt
ook melding gemaakt omtrent het intrekken van de Verordening Dorps- en Wijkraden en het
invoeren van de Subsidieregeling Gebiedsparticipatie.
Wij hebben kennis genomen van dit besluit en hebben samen met de meeste wijk- en
dorpsraden bezwaar aangetekend tegen deze besluiten. De gemeente heeft de afgelopen
jaren in vele sessies toegezegd een verordening en subsidieregeling met maatwerk te willen
ontwikkelen, doch hier is nu totaal geen sprake van. Wij zijn van mening dat het proces
onzorgvuldig en onbehoorlijk is uitgevoerd en tot afbraak heeft geleid, in plaats van
verbetering van de burgerparticipatie, waarbij waardevolle netwerken nu worden
afgebroken, de bewoners die de weg naar de gemeente niet weten te vinden monddood
worden gemaakt, de kosten voor de gemeenschap uiteindelijk fors hoger zullen uitvallen en
het rendement van de inspanningen fors lager zal zijn. Wat ons betreft zijn de voorgestelde
wijzigingen wederom een gemiste kans om daadwerkelijk de burgerparticipatie serieus te
gaan nemen in Apeldoorn en gaat het weer terug naar de tekentafel en werken wij
gezamenlijk een nieuw concept uit. Enkel dan zal sprake kunnen zijn van een daadwerkelijk
gedragen regeling voor burgerparticipatie.

Gezien de vele bezwaren van de wijk- en dorpsraden, beraadt de gemeente zich wellicht en
wordt voorkomen dat de kloof tussen de wijken en de dorpen enerzijds en de gemeentelijke
instanties anderzijds groter wordt. Dat zouden wij zeer jammer vinden.
Wanneer de gemeente volhardt in de ingeslagen weg, zie ik voor de wijkraad ZevenhuizenZuidbroek geen toekomst meer en zijn wij genoodzaakt onze werkzaamheden in de loop van
2021 te beëindigen. Een algemene ledenvergadering zal vanwege het coronavirus via de
digitale weg moeten plaatsvinden. Wij beraden ons begin volgend jaar op welke wijze wij dat
kunnen organiseren.
Pas goed op jezelf en elkaar, wees alert, sterk, houd moed en blijf vooral gezond.

Met vriendelijke groet
Harry Elzinga

2. Advies-en Meldpunt Verward Gedrag Apeldoorn
De wijkraad maakt zich zorgen over de opvang voor iemand die zich verward gedraagt en
pleit al enkele jaren bij de professionals en gemeente voor een 24/7 bereikbaar meldpunt.
De afgelopen jaren is het aantal meldingen van mensen met verward gedrag in Nederland
enorm toegenomen. Dat is onder meer het gevolg van de politieke koers om ouderen zo lang
mogelijk thuis te laten wonen waardoor er bijvoorbeeld meer mensen met (beginnende)
dementie in woonwijken wonen.
Ander beleid dat een rol speelt is de lijn dat mensen met een aandoening vaak beter af zijn
in een gewone woonwijk dan in een instelling. Denk hierbij aan begeleid wonen.
Wanneer verward gedrag tot overlast, bezorgdheid of onrust bij omwonenden leidt, is het
onduidelijk wie acuut voor een oplossing kan zorgen.
Voor de politie is het opvangen geen taak meer en is het tevens een traumatische ervaring
om een verward persoon vooreerst in een politiecel op te sluiten.

Inmiddels is er voor deze regio een advies-en meldpunt die dagelijks bereikbaar is tussen
08.30 en 23.00 uur via 088-9335500.
Wie belt wordt door professionals voorzien van advies. Als het advies niet volstaat, wordt
voor passende opvolging gezorgd.
Liever had de wijkraad een kort nummer en gedurende 24/7 bereikbaarheid gezien. Hopelijk
komt hier binnenkort verandering in en wordt er een landelijk verkort nummer ingevoerd.

3. De trucs van WhatsApp-fraudeurs.
Het aantal meldingen van WhatsApp-fraude is dit jaar mede door de corona enorm
toegenomen. Voor de coronacrisis kwamen bij de politie ongeveer 125 aangiftes per week
binnen van “hulpvraagfraude”, bijvoorbeeld via WhatsApp. Vanaf april gaat het om ruim 100
aangiftes per dag! Tot 1 november zijn al ca. 1500 mensen op deze manier opgelicht, voor
een bedrag van in totaal bijna 4 miljoen euro.
Vooral mensen boven de 55 jaar zijn slachtoffer van deze fraudeurs maar ook jongeren
worden regelmatig de dupe. Het is een verdienmodel geworden en de oplichters gaan
steeds geraffineerder te werk. Zo nemen sommige WhatsApp-criminelen nu van tevoren de
stem van een naaste van hun slachtoffer op. De fraudeur belt bijvoorbeeld naar iemands
zoon of dochter. Diegene neemt op, maar de oplichter zegt niets. Dan zegt de zoon of
dochter:’ Hallo, is daar iemand ? Ik hoor niets.’ De oplichter neemt de stem op en vervolgens
vraagt hij de ouders op deze manier om geld. De klassieke manier van oplichting via
WhatsApp en die nog altijd het vaakst voorkomt werkt als volgt: Een zogenaamde zoon of
dochter appt naar een van de ouders: ’Hoi, ik heb een nieuw telefoonnummer, het oude kun
je verwijderen’. Een paar berichtjes later volgt het verzoek om vanwege een acuut probleem
geld over te maken.
Je kunt WhatsApp-fraude voorkomen op de volgende manier:
-

Stel op WhatsApp de tweestapsverificatie in als extra beveiliging:

( http://faq.whatsapp.com/general/verification/using-two-step-verification/?lang=nl )
-

Deel niet te veel op internet zoals: over mij is niets te vinden maar iemands
telefoonnummer blijkt soms toch op Marktplaats of op andere sites te staan.

-

Maak van te voren afspraken met directe familieleden en goede vrienden, mocht er
ooit om geld worden gevraagd.

-

Betaal nooit op basis van een tekstbericht alleen, bel altijd zelf. En als je toch zo’n
stemopname te horen krijgt, ga een gesprek aan. Die komt gewoon niet op gang. Dus
gewoon zelf blijven bellen.

Daarnaast komt ook een combinatie van trucs voor. Dan krijgen mensen in een appje of
sms’je een link doorgestuurd. Criminelen kunnen zien of je daar op klikt. Als je dat hebt
gedaan, bellen ze op met de mededeling: ‘Je hebt zojuist op een phising-link geklikt en je
geld is niet veilig. Ga daar nooit op in!
Tot slot maken de oplichters gebruik van de bankbabbeltruc d.m.v spoofing. Dat is een
techniek waarmee oplichters kunnen doen alsof ze namens een bank bellen. Dat is echt een
truc die smerig succesvol is. In alle gevallen bij misbruik: doe aangifte bij de politie!

4. Nieuws van de wijkraad
De wijkraad vraagt sinds 2016 aandacht van de gemeente voor de opgroeiende jeugd in
Zuidbroek. Samen met de gemeente, scholen en inwoners is de wijkraad in overleg om een
Skatebaan voor de jeugd te realiseren in Park Zuidbroek. Ook wethouder Wim Willems is
betrokken bij dit project. Het bestuur van de wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek is dan ook
verbijsterd en zwaar teleurgesteld over de afwijzing van de aanvraag voor realisatie van een
skatebaan in wijkdeel Zuidbroek.
De wijkraad heeft een persoonlijke brief geschreven aan de wethouder:
Geachte heer Willems, beste Wim,
Het bestuur van de wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek is verbijsterd en zwaar teleurgesteld
over de afwijzing van de aanvraag voor realisatie van een skatebaan in wijkdeel Zuidbroek en
wel om de volgende redenen:
➢ De wijkraad heeft vanaf 2016 aandacht en actie bij de gemeente gevraagd voor de
opgroeiende jeugd in Zuidbroek. Voor het realiseren van de skatebaan heeft de
wijkraad inmiddels financiële middelen ter grootte van € 20.000,- gereserveerd.
➢ In juli 2018 hebben leerlingen van de basisschool De Diamant ( locatie Het Rooster ) u
een petitie overhandigd waarin verzocht werd om een skatebaan aan te leggen in
Zuidbroek. Daarbij heeft u toegezegd dit verder uit te laten werken samen met de
kinderen.
➢ De stadsdeelmanager Astrid Willemsen heeft in de loop van de tijd in haar rol de
verdere mogelijkheden onderzocht en heeft inmiddels financiële middelen
gereserveerd. Aansluitend hierop heeft ook de eenheid Beheer en Onderhoud haar
medewerking toegezegd en euro’s gereserveerd voor dit project.
➢ Tevens is in overleg met de projectmanager Peter Scherders naar een geschikte
locatie binnen de wijk gezocht en de nu beoogde locatie ligt achter de
tennisvereniging De Sprenkelaar.
➢ De plannen liggen klaar en de eenheid Openbare Ruimte kan op korte termijn tot
uitvoering overgaan.
➢ Op verzoek van Astrid Willemsen is het plan voor aanleg skatebaan op 29 augustus
2020 via een subsidieverzoek ingediend bij de initiatievenmakelaar om zodoende het
ontbrekende bedrag van ca € 40.000,- binnen te halen.
Uiteindelijk werd ons begin december meegedeeld dat de aanvraag is afgewezen vanwege
het ontbreken van handtekeningen/draagvlak uit de wijk en wordt aangegeven dat er
volgend jaar een nieuwe aanvraag ingediend kan worden.
Dit is de wereld op zijn kop!
De gemeente Apeldoorn is hier in dit geval de kartrekker en vanuit uw rol als wijkwethouder
heeft u in 2018 de verwachting gewekt er keihard aan te werken de skatebaan te realiseren.
Wanneer de aanvraag via het initiatievenfonds zou moeten, wordt er pas in mei/juni 2021
over beslist en kan de aanleg eind 2021 wellicht plaatsvinden. Dat vinden wij onacceptabel
en veel te laat!

Wij blijven ons inzetten om vóór de zomer van 2021 een mooie en uitdagende skatebaan in
Zuidbroek te hebben en wij verzoeken u derhalve de aanvraag opnieuw in behandeling te
nemen. Wellicht kan een reservering vanuit het initiatievenfonds een mogelijkheid zijn.
Afgelopen week hebben wij een brief ( in kopie bijgevoegd ) van Julia Manouk Algra via de
stadsdeelregisseur Noord-Oost ontvangen en hebben Julia toegezegd ons uiterste best te
doen om haar verzoek voor aanleg skatebaan ten uitvoer te brengen.
Zie het als de eerste handtekening en indien gewenst gaan wij vanwege schoolvakanties en
corona begin 2021 de benodigde handtekeningen en draagvlak verzamelen cq creëren en
zenden u deze na.
Hopende op een positief antwoord.
Met vriendelijke groet namens het bestuur van de wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek,

