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Voorwoord

Voor u ligt het activiteitenplan van wijkraad De Sprengen voor 2017. De rode draad is dat veel zaken 
die in 2016 al liepen en vaak nog veel eerder waren begonnen, ook in 2017 de nodige aandacht zullen 
vragen. Wat dat betreft is de dynamiek van het wijkraadswerk in grote onderwerpen tamelijk laag. De 
dagelijkse gang van zaken heeft wel een behoorlijke dynamiek. Zelfs in een relatief rustige wijk als De 
Sprengen zijn er steeds weer zaken die aandacht vragen.

Een belangrijk punt van aandacht is de bezetting van de wijkraad en de continuïteit van het 
wijkraadswerk. Het is gezond dat er doorstroming plaats vindt, dat houdt het wijkraadswerk levend, 
maar het blijkt steeds en uitdaging om opengevallen plekken op te vullen. Gelukkig zijn er meer 
wegen om wijkbewoners bij het wijkraadswerk te betrekken dan een bestuursfunctie.

In dit activiteitenplan beschrijven wij een aantal verwachtingen voor 2017 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
• 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. 
In onze wijk is zowel in september 2015 als in september 2016 een Burendag georganiseerd, waarbij 
instellingen, scholen, woongroepen en belangstellenden zijn uitgenodigd om elkaar te ontmoeten en 
kennis te maken met elkaars expertise en activiteitenaanbod.
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De uitdaging voor 2017 is om het initiatief  verder te laten groeien. In welke richting dat moet zijn, is 
een punt waarop de wijkraad zich zal gaan beraden.

Herontwikkeling van de Julianalocatie
Het is bijna twee jaar tamelijk stil geweest rond de toekomst van het terrein van het voormalige 
Julianaziekenhuis. Plannen die aanvankelijk zeer kansrijk leken en op instemming van de wijkraad 
konden rekenen, konden uiteindelijk toch geen doorgaan vinden. We hebben begrepen dat  er de 
nodige wisselingen hebben plaats gevonden in de partijen die bij de planvorming zijn betrokken.

Er zijn signalen dat partijen en gemeente er in november 2016 uit komen. De verwachting is dat in 
2017 de plannen in openbaarheid kunnen worden besproken en dat er stappen richting uitvoering 
kunnen worden gezet.

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.

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.
Ook in 2017 zal de wijkraad bij dit dossier blijven optrekken met de collega-wijkraden Berg en Bos en 
Brink en Orden.

Toekomstvisie westelijke stadsrand Apeldoorn
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 daaraan een actieve bijdrage geleverd en zal die blijven leveren.
Het opstellen van de toekomstvisie blijkt een zaak van lange adem te zijn, maar de wijkraad neemt 
aan dat in 2017 de nodige knopen kunnen worden doorgehakt.

Geven van advies in het kader van vergunningverlening
Sommige aanvragen om een vergunning vragen om een brede toetsing. Dan wordt ook de wijkraad 
om een standpunt gevraagd. Bij de standpuntbepaling zal de wijkraad zich laten leiden door het 
wijkbelang. 

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 2017 weer substantieel 
vervuld gaat worden.
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Overige uit te brengen adviezen over of betrokkenheid bij beleidsvoornemens 
die het algemeen belang in het dorp of in de wijk beïnvloeden

Er spelen een aantal zaken binnen de wijk die een structurele en daarmee beleidsmatige benadering 
vragen zoals het onderhoud van groen (begraafplaats Soerenseweg), sociale cohesie en parkeren 
(voorwaarden voor vergunningverlening. De wijkraad zal op positief-kritische manier deze zaken 
aankaarten en aan de beleidsvorming meewerken.

Specifieke acties in het kader van de stadsdeelaanpak (bijv. voorbereiding 
toekomstagenda of het stadsdeelplan)

Een nieuwe stadsdeelaanpak zal in 2017 worden vastgesteld. De wijkraad heeft actief deelgenomen 
aan de voorbereiding daarvan en zal ook actief meewerken aan de uitvoering.

Overige prestaties

Openbare algemene ledenvergaderingen of bestuursvergaderingen

De als wijkraad erkende vereniging De Sprengen zal op woensdag 5 april 2017 een algemene 
ledenvergadering houden. In de vergadering zal het bestuur van de vereniging verantwoording 
afleggen over het gevoerde beleid en over de jaarrekening en wordt het beleid voor het lopende jaar 
vastgesteld. Daarnaast treedt Roelof Boekhold af en worden bestuursleden verkozen en benoemd.
Evenals in 2016 zal de ledenvergadering worden gevolgd door een informatiemarkt waarop personen 
en organisaties in de wijk zich kunnen presenteren. Ook de wijkagent en de stadsdeelmanager zullen 
aanwezig zijn. 

Het bestuur zal in 2017 naar verwachting zeven keer bij elkaar komen. De wijkagent wordt altijd 
uitgenodigd voor het eerste half uur 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 (4 keer)
• Dorps- en wijkradenoverleg (zover de omstandigheden een bijeenkomst vergen)

Nieuwsbrieven

De wijkraad zal vier keer het Wijknieuws - de nummers 61 t/m 64 - 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.
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De wijkraad brengt op geschikte momenten ook een emailnieuwsbrief uit met het laatste nieuws of om 
bijzondere zaken onder de aandacht te brengen. De wijkraad wil de emailnieuwsbrief een sterkere 
technische basis geven door het mogelijk te maken deze vanuit de website te versturen. In de 
begroting zijn daarvoor middelen gereserveerd.

Communicatie via de website

De wijkraad maakt gebruik van zijn website (www.wijkraaddesprengen.nl). De inhoud wordt zo 
frequent mogelijk aangepast aan de actualiteit.

Communicatie via Facebook

Social media heeft een niet meer weg te denken plaats ingenomen in de manier waarop mensen 
elkaar informeren. De wijkraad maakt daarom ook van dit kanaal gebruik om contact te onderhouden 
met de wijkbewoners

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.

Overige

Jaarlijks ondersteunt de wijkraad de straatspeeldag en andere buurtactiviteiten met een kleine 
financiële tegemoetkoming voor lokale initiatieven.
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Organisatie van de wijkraad

Samenstelling van het bestuur

Met ingang van 5 april 2016 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

Penningmeester Koos van Elderen
Soerenseweg 53
7314 JE Apeldoorn
055-3556266
koos.vanelderen@wijkraaddesprengen.nl

Algemeen bestuurslid
(portefeuille Sociaal)

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

Algemeen bestuurslid
(portefeuille Verkeer)

Leendert Roos
Saturnusstraat 21
7314 KL Apeldoorn
06-45307248
leendert.roos@wijkraaddesprengen.nl

Algemeen bestuurslid vacant
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Medewerkers van de wijkraad

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

Peter Kroonstuiver (Webmaster)
Schuttersweg 71
7314 LD Apeldoorn
055-3558104
mail@kroonstuiver.nl
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