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Voorwoord
Het jaar 2015 is een jaar geweest waarin het bestuur van de wijkraad zich moest herpakken. Na 13
jaar de spil geweest te zijn in het werk van de wijkraad heeft Cor Bouman tijdens de jaarvergadering
op 7 april afscheid genomen. Bij zijn vertrek is Cor door loco-burgemeester Olaf Prinsen koninklijk
onderscheiden voor zijn verdiensten voor onze wijkraad en voor de wijkraden in het algemeen.
Het vertrek van Cor betekende wel dat zijn taken overgenomen moesten worden door het oude en
twee nieuwe bestuursleden. Die overgang is soepel verlopen en de gelegenheid is meteen
aangegrepen om de interne organisatie van de wijkraad op een aantal punten te moderniseren. Alleen
de rol van penningmeester kon nog niet definitief worden ingevuld. Gelukkig heeft Cor dat werk nog
voor ons willen doen als extern penningmeester. Inmiddels is ook voor deze rol een opvolger
gevonden. Ook in 2016 zal het versterken van het bestuur bijzondere aandacht krijgen.
Een hoogtepunt in 2015 was de organisatie van de burendag. Een geslaagd initiatief dat in 2016 een
vervolg krijgt.
In dit activiteitenplan beschreven wij een aantal verwachtingen voor 2016 en wat we van plan zijn. De
praktijk wijst echter uit dat zich daarnaast tal van onvoorziene zaken voordoen. Die pakken we dan bij
de kop.
Roelof Boekhold
Voorzitter
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Behartiging dorps- of wijkbelangen
Voorgenomen activiteiten en/of projecten voor belangenbehartiging of
bewonersparticipatie bij ontwikkelingen in het werkgebied
De volgende ontwikkelingen in de wijk zullen bijzondere aandacht vragen van de wijkraad:
• het naast het ruimtelijk domein ontwikkelen van het sociaal-maatschappelijk domein als
hoofdaandachtsgebied van de wijkraad
• de herontwikkeling van de Julianalocatie
• de herontwikkeling van de Westpointlocatie
• het bestemmingsplan AGOVV
• toekomstvisie westelijke stadsrand Apeldoorn
• het geven van advies in het kader van vergunningverlening
• het begeleiden van bewoners in hun contacten met de gemeentelijke organisatie
Algemeen
De wijkraad stelt zich op het standpunt dat bij nieuwe ontwikkelingen in de wijk recht gedaan moet
worden aan de belangen van de huidige bewoners van de wijk en aan die van de nieuwe bewoners.
Onder bewoners moet in dit verband worden verstaan: alle natuurlijke en rechtspersonen die in de
wijk gevestigd zijn.
De wijkraad hecht daarom bij nieuwe ontwikkelingen aan het voeren van een open dialoog waarbij
partijen elkaars belangen respecteren. Als daar sprake van is dan zal de wijkraad vooral faciliterend
optreden. Mocht er echter geen sprake zijn van een open dialoog en/of wederzijds respect, dan zal de
wijkraad stelling nemen en de middelen aangrijpen die nodig zijn om het belang van de wijk zeker te
stellen.
Het sociaal-maatschappelijk domein als tweede hoofdaandachtsgebied
Vanouds draait het werk van de wijkraad vooral om het ruimtelijk domein: ruimtelijke ordening,
bouwen, groen, wegen en verkeer. Op dat gebied bestaan ook allerlei overlegstructuren en zijn er
goede contacten tussen de spelers in het veld. Andere onderwerpen komen, indien nodig, ook aan de
orde, maar niet op een structurele manier.
In 2014 heeft de wijkraad vastgesteld dat de grote ontwikkelingen op dit moment zich niet op het
ruimtelijk domein, maar op het sociaal-maatschappelijk terrein afspelen. Ontwikkelingen die een
directe weerslag zullen hebben op sociale verbanden binnen de wijk en daarmee eigenlijk intensieve
aandacht van de wijkraad vragen. Het confronteert de wijkraad met situaties die nieuw zijn.
Op het moment komt een groep afgevaardigden van de wijkraden in Apeldoorn West 2 x per jaar
bijeen om te spreken over de ontwikkelingen in het sociale domein en de eventuele taken en
onderwerpen die daaruit voortvloeien voor de wijkraden. Het proces is nog wel in ontwikkeling en de
leden van deze werkgroep zijn nog op zoek naar een goede invulling voor hun wijk, aangezien niet
elke wijk dezelfde vragen of wensen heeft. Elke wijk kiest daarin haar eigen prioriteit.
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In onze wijk is in september een Burendag georganiseerd, waarbij instellingen, scholen, woongroepen
en belangstellenden zijn uitgenodigd om elkaar te ontmoeten en kennis te maken met elkaars
expertise en activiteitenaanbod. Het overkoepelende thema daarbij was ‘verbinding maken’.
Tijdens de evaluatie van de Burendag met de verschillende betrokken partijen is afgesproken dat er
een vervolg komt, waarbij we verbindingen gaan leggen tussen verschillende doelgroepen, waarbij de
één op een manier iets voor een ander kan betekenen. Een nog te vormen werkgroep (januari 2016)
gaat regelmatig (eens per kwartaal) een activiteit voor de wijkbewoners organiseren waarbij
verschillende doelgroepen met elkaar aan de slag gaan. Het is de bedoeling dat er op meerdere
manieren met elkaar wordt samengewerkt. Een bestuurslid van de wijkraad zal in deze werkgroep
zitting nemen om de ontwikkeling te volgen, te stimuleren en het lijntje te zijn naar de gemeente.
Herontwikkeling van de Julianalocatie
De wijkraad sluit zich aan bij het programma van eisen dat de gemeente heeft opgesteld voor de
Julianalocatie. De eigenaar van het terrein is met de gemeente in overleg over de toekomstige
invulling. De eerste (vertrouwelijke) berichten over de invulling van de locatie zijn door ons positief
ontvangen.
Het ziekenhuiscomplex is inmiddels gesloopt en de ontwikkelaar heeft met partners een plan
ontwikkeld dat op nagenoeg alle punten - op sommige punten zelfs meer dan gevraagd - tegemoet
komt aan het programma van eisen. Van de wijkraad mag het plan worden uitgevoerd.
Niettemin blijkt een verschil van mening over de invulling van het percentage sociale woningbouw
tussen ontwikkelaar en gemeente de realisatie tegen te houden. De wijkraad is bezorgd dat het terrein
lang braak zal blijven liggen en zal bij partijen blijven aandringen op het vinden van overeenstemming.
De wijkraad is er voorstander van dat de bewoners uit de omliggende buurt structureel bij de
planvorming worden betrokken. De wijkraad heeft in dat kader al initiatieven ondernomen tot het
oprichten van een bewonersklankbordgroep.
Herontwikkeling Westpointlocatie
De Westpointlocatie ligt in de wijk Brink en Orden maar tegen de wijk De Sprengen aan. Dat maakt
dat de wijkraad de discussies nauwlettend volgt, maar zich vooralsnog terughoudend heeft opgesteld.
Wel heeft de wijkraad gesproken met een vertegenwoordiger van de Sparorganisatie en zijn zorgen
vernomen
Tot ergernis van de buurt en tot zorg van de gemeente staat de kantoorflat Westpoint al jaren leeg.
Een sluitende exploitatie van het gebouw wordt niet gevonden en de eigenaar ging failliet. Het gebouw
oefent een steeds grotere aantrekkingskracht uit op ongewenste maatschappelijke randactiviteiten.
Een aantal malen is het gebouw gekraakt.
Tot vreugde van de buurt ontwikkelde een projectontwikkelaar en plan waarbij de problemen zouden
worden opgelost: sloop van het kantoorgebouw en de realisatie van een supermarkt en een aantal
kleinere winkels. De gemeente besloot aan dit plan mee te werken. Dat bleek tegen het zere been van
de Apeldoornse middenstand die zich er op beroept dat deze ontwikkeling in strijd is met het
gemeentelijke beleid. De standpunten verharden zich. In oktober werd bekend dat een andere
ontwikkelaar ook wel mogelijkheden ziet door het gebouw te handhaven en er zorgappartementen te
realiseren voor ouderen.
Of dat plan haalbaar is, moet nog blijken, maar het noopt de wijkraad tot grotere alertheid en wellicht
grotere activiteit omdat dergelijke plannen mogelijk rechtstreeks concurreren met de plannen voor de
Julianalocatie.
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Bestemmingsplan AGOVV
Hoewel het voetbalterrein van AGOVV buiten de wijk De Sprengen valt, ligt de wijk wel voor een deel
binnen de invloedssfeer van het terrein. Vandaar dat de ontwikkelingen rond het terrein met
belangstelling en actief worden gevolgd. Samen met de wijkvereniging Berg en Bos en de wijkraad
Orden heeft de wijkraad reacties ingediend op de verschillende versies die het bestemmingsplan heeft
doorlopen. De koers die AGOVV vaart bij haar ambities is nogal wisselvallig. Daarmee veranderen
ook regelmatig haar ruimtelijke plannen. Bovendien communiceert AGOVV nauwelijks met haar
omgeving. Dit dossier vraagt daardoor een buitenproportionele aandacht.
In het voorjaar van 2014 werd het bestemmingsplan behandeld in de gemeenteraad. Die constateerde
dat de belangen zozeer uit elkaar lagen dat hij er geen besluit over wilde nemen. De raad gaf het
college de opdracht te proberen partijen nader tot elkaar te brengen. Dat bleek een lastig proces
waaraan de wijkraad alle mogelijke bijdrage wilde en wil leveren. In 2015 is de zaak nog steeds niet
tot een oplossing gekomen. Een complicerende factor is dat AGOVV op zoek is naar een fusiepartner.
Het aantal mogelijke scenario’s over de toekomst van het terrein neemt daardoor toe. Definitieve
besluiten laten op zich wachten. Inmiddels heeft de gemeenteraad opnieuw een voorbereidingsbesluit
genomen dat medio 2016 afloopt.
Toekomstvisie westelijke stadsrand Apeldoorn
Het is een verheugende ontwikkeling dat de gemeente Apeldoorn het zich weer kan permitteren om
toekomstvisies te ontwikkelen. In 2015 is een begin gemaakt met het ontwikkelen van een
toekomstvisie voor de westelijke stadsrand van Apeldoorn. Dit initiatief vloeit voort uit onder meer de
structuurvisie van de gemeente.
Voor het opstellen van de visie heeft de gemeente gesproken met tal van betrokkenen, waaronder de
wijkraden. De wijkraad heeft daarbij een actieve bijdrage geleverd.
In het najaar van 2015 presenteerde de gemeente op grond van haar inventarisatie een viertal
toekomstscenario’s. De bedoeling daarvan is om daarmee een discussie los te maken die moet leiden
tot de vaststelling van een toekomstvisie in het voorjaar van 2016.
Uit de scenario’s blijkt dat de toekomst van de stadsrand sterk samenhangt met de aanwezige
toeristische attracties en met de verkeersstromen die die genereren.
Ook in 2016 zal de wijkraad actief aan de discussies deelnemen.
Geven van advies in het kader van vergunningverlening
Sommige aanvragen om een vergunning vragen om een brede toetsing. Dan wordt ook de wijkraad
benaderd. In 2011 is dat het geval geweest bij het verlenen van een vergunning voor het exploiteren
van een snackkraam aan de Joost van den Vondellaan. De wijkraad heeft toen geadviseerd en zal dat
in voorkomende gevallen ook in 2015 doen.
Begeleiden van bewoners in hun contacten met de gemeentelijke organisatie
In het spanningsveld tussen bewoners en gemeente ziet de wijkraad het als haar taak bewoners te
coachen bij het benaderen van de gemeente. Soms door het verwijzen naar het juiste loket, soms
door te adviseren over de wijze van communicatie, soms door een goed woordje voor bewoners te
doen. Met het stadsdeel- en wijkgericht werken verwachten wij dat die rol in 2015 weer substantieel
vervuld gaat worden.

!

-5-

Overige uit te brengen adviezen over of betrokkenheid bij beleidsvoornemens
die het algemeen belang in het dorp of in de wijk beïnvloeden
In het bestuursakkoord 2010-2014 spreekt het college van B&W het voornemen uit sterker stadsdeelen wijkgericht te gaan werken. De wijkraad wil actief deelnemen aan de invulling van dat deel van
stadsdeel- en wijkgericht werken. Om daar goed gestalte aan te kunnen geven, is een goede
communicatie een noodzakelijke randvoorwaarde. Wij merken dat sommige onderdelen van het
gemeentelijk apparaat dat uitstekend hebben opgepakt. Bij andere onderdelen is het echter ‘nog
huilen met de pet op’. De wijkraad zal alles doen wat in zijn vermogen ligt om de communicatie verder
te verbeteren.
In de zomer van 2009 heeft de Gemeenteraad de Verkeersvisie 2010-2020 vastgesteld. Dit document
heeft een strategisch karakter. De visie zou nader worden uitgewerkt in tactische deelplannen, maar
waarschijnlijk door allerlei reorganisaties is het daar niet waarneembaar toe gekomen. Zodra de draad
weer wordt opgepakt zal de wijkraad daar waar nodig en mogelijk meewerken aan deze tactische
uitwerkingen. Wat de wijkraad betreft zal aandacht gevraagd blijven worden voor het terugbrengen
van het aantal overschrijdingen van de maximumsnelheid in woonwijken en voor het aanpakken van
de parkeerproblematiek rond bedrijven.
De wijk De Sprengen kent relatief veel oudere inwoners. Vanzelfsprekend vindt dat ook zijn vertaling
in de activiteiten van de wijkraad, onder andere door een scherp oog te hebben voor de kwaliteit van
de begaanbaarheid van de openbare ruimte en de toegankelijkheid van voorzieningen. Ook in 2016
zal de wijkraad daar op blijven letten.
Door het overwicht van ouderen dreigen jongeren in onze wijk wat tussen de wal en het schip te
raken. Onze wijk biedt vooral voor de oudere jeugd niet zoveel mogelijkheden om zich te vermaken.
Een balletje trappen leidt al snel tot klachten over overlast en een groepje jongeren krijgt al snel het
stempel hangjongere en wordt als bedreigend ervaren. Die ontwikkeling baart de wijkraad zorgen en
ook in 2016 zal de wijkraad de mogelijkheden aangrijpen om het inlevingsvermogen van de
verschillende groepen te stimuleren.

Specifieke acties in het kader van de stadsdeelaanpak (bijv. voorbereiding
toekomstagenda of het stadsdeelplan)
In 2012 is de Toekomstagenda Apeldoorn Noordwest 2013-2016 aan de gemeenteraad aangeboden.
Op basis daarvan werd het Stadsdeelplan 2013-2014 opgesteld waaraan de wijkraad van harte mee
heeft meegewerkt om die te realiseren.
Inmiddels is de vraag gerezen of deze methodiek van toekomstagenda’s en stadsdeelplannen nog wel
voldoet. Sluit het sterk planmatige en formele karakter wel voldoende aan bij de onplanbaarheid van
veel zaken waarmee wijkraden te maken hebben? De discussie is vooralsnog wat stil gevallen, maar
aan het vervolg zal de wijkraad constructief meewerken.
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Overige prestaties
Openbare algemene ledenvergaderingen of bestuursvergaderingen
De als wijkraad erkende vereniging De Sprengen zal in het voorjaar een algemene ledenvergadering
houden. In de vergadering zal het bestuur van de vereniging verantwoording afleggen over het
gevoerde beleid en de jaarrekening en wordt het beleid voor het lopende jaar vastgesteld. Daarnaast
worden bestuursleden verkozen en benoemd.
Aansluitend aan dit formele deel zal een presentatie plaats vinden over een wijk gerelateerd
onderwerp. Tot slot zullen de stadsdeelmanager en de wijkagent de mogelijkheid krijgen in te gaan op
en vragen te beantwoorden over actuele zaken.
Het bestuur zal naar verwachting 9 keer bij elkaar komen. De wijkagent wordt uitgenodigd voor het
eerste deel van de vergadering.

Andere bijeenkomsten
Regelmatig zal de wijkraad de PMA en raadsvergaderingen bezoeken, al dan niet gebruik makend
van het recht om in spreken op onderwerpen die de wijk betreffen.
De wijkraad zal participeren in de volgende bijeenkomsten:
• Platform Noordwest (5 á 6 keer)
• Dorps- en wijkradenoverleg (zover de omstandigheden een bijeenkomst vergen)

Nieuwsbrieven
De wijkraad zal vier keer het Wijknieuws - de nummers 57 t/m 60 - uitgeven. Deze full color uitgave
van 16 pagina’s wordt in/uit principe voor een belangrijk deel gefinancierd uit advertentieopbrengsten.
De inhoud van het Wijknieuws zal bestaan uit onderwerpen die in brede zin betrekking hebben op de
wijk.

Communicatie via de website
De wijkraad maakt intensief gebruik van zijn website (www.wijkraaddesprengen.nl). De inhoud wordt
zo mogelijk dagelijks aangepast aan de actualiteit. Uit de reacties van bewoners blijkt dat de website
veel bezocht en hoog gewaardeerd wordt. Eind 2014 is de website sterk vernieuwd en qua
vormgeving afgestemd op het Wijknieuws. We willen daarmee de website toegankelijker maken en
duidelijker aangeven wat de wijkraad allemaal doet.

Voorstellen tot kleine aanpassingen in de fysieke omgeving
In het zogenaamde grijs-groenoverleg met de gemeente - dat jaarlijks plaats vindt - wordt de stand
van zaken omtrent wegen en groen in de wijk besproken, knelpunten geïdentificeerd en afspraken
gemaakt over het oplossen daar van.
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Overige
Jaarlijks ondersteunt de wijkraad de straatspeeldag en andere buurtactiviteiten met een kleine
financiële tegemoetkoming voor locale initiatieven.
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Organisatie van de wijkraad
Samenstelling van het bestuur
Met ingang van 7 april 2015 is het bestuur van de Wijkraad als volgt samengesteld:
Voorzitter

Roelof Boekhold
Jacob Catslaan 3
7314 LX Apeldoorn
055-3556003 / 06-13475888
roelof.boekhold@wijkraaddesprengen.nl

Secretaris

André Staal
Schuttersweg 61
7314 LD Apeldoorn
055-3556571
info@wijkraaddesprengen.nl

Algemene bestuursleden

Mariëlle Kloosterman
Planetenlaan 77
7314 KC Apeldoorn
055-3550509
marielle.kloosterman@wijkraaddesprengen.nl
vacant

vacant

vacant
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Medewerkers van de wijkraad
Cor Bouman (penningmeester)
Planetenlaan 15
7314 KA Apeldoorn
055-3558176 / 06-39027456
corbouman@upcmail.nl
Hanneke Dusseldorp (redacteur Wijknieuws)
Billitonlaan 48
7314 CR Apeldoorn
055-5222896 / 06-11306824
hanneke.dusseldorp@gmail.com
Joyce Snel (redacteur Wijknieuws)
Bosweg 69
7314 HB Apeldoorn
055-5216715
joyce.snel@chello.nl
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