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Notulen Algemene Jaarvergadering Wijkraad De Sprengen 19 maart 2013 
 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom, zowel leden als bewoners van 
de wijk. Namens het bestuur zijn aanwezig: Hanneke Dusseldorp, Joyce Snel, Danielle Engels, Cor 
Bouman en Roelof Boekhold. Verder is aanwezig Roel Hogendoorn, die als adspirant bestuurslid een jaar 
zal meedraaien.  
 
Een speciaal welkom is er voor de volgende personen:  
 
 De vertegenwoordigers van de diverse gemeenteraadsfracties te weten: 

Hans Kiel (LA), Ben de Haan(GB), Elsa Schipper (GL), Marga Jonkman(PvdA), Jan Huiskamp (PSA), 
Martin Fransen (CDA) en Mark Sandmann (D66). 
Dit jaar bestaat de wijkraad De Sprengen 25 jaar, speciaal om die reden wordt de eveneens 
aanwezige Roeli Maertens (LA) in het “zonnetje” gezet als medeoprichtster van de wijkraad. 

 De stadsdeelmanager Jose Cvetanovic 
 De wijkbeheerder Gerard Dijkman   
 Marieke Spliethoff welke na de pauze de presentatie zal verzorgen. 
 De wijkagent Ronald de Man 

 
Afwezig met kennisgeving: 
 Jos Reijerink van de VVD 
 Erik  Groen in ‘t Wout 
 Sandra Vermeulen 

 
Mededelingen: 
 Er mag niet gerookt worden in de zaal en graag mobiele telefoons uitschakelen. 
 Wilt u de presentielijst welke zo dadelijk rondgaat invullen. Als u uw e-mail adres invult zult u in de 

toekomst per e-mail relevante informatie over de wijk ontvangen. Ook kunt u aangeven of u al lid 
van de wijkraad bent of dat wilt worden. Als u twijfelt of u al lid bent vul dan gerust Ja in, dit wordt 
gecontroleerd met de ledenlijst. 

 De aankondiging en de agenda voor deze vergadering is gepubliceerd in Wijknieuws nummer 45 en 
op de website www.wijkraaddesprengen.nl onder Wijkraad > Jaarvergadering en in het Apeldoorns 
Stadsblad van 13 maart 2013.  

 Verder werd een groot aantal leden en bewoners van de wijk per e-mail uitgenodigd. Deze 
wijkbewoners hebben zich in het verleden aangemeld voor de e-mail service.  

 De notulen van de vorige jaarvergadering vindt u op tafel. Verder kunt u de notulen en die van 
eerdere jaren nalezen op de website, onder Wijkraad > Jaarvergadering. 

 Het algemene jaarverslag vindt u ook voor u op tafel. U kunt dit eventueel meenemen of u kunt het 
aanvragen bij Cor Bouman. 

 Eveneens op de tafels ligt ter inzage het door voorzitter, penningmeester en kascommissie 
getekende verkorte jaarrekening en het financiële verslag. U kunt dit eventueel meenemen of u 
kunt het aanvragen bij Cor Bouman. 

 Uitsluitend leden kunnen de gehele jaarrekening aanvragen bij Cor Bouman. 
 Ook in het afgelopen jaar werd de website van wijkraad De Sprengen verder uitgebreid. Het adres 

van de site is www.wijkraaddesprengen.nl waaraan gekoppeld een centraal e-mail adres 
info@wijkraaddesprengen.nl op deze site onder meer een reactieformulier en een formulier om zich 
als lid aan te melden. Op deze site wordt ook alle relevante informatie over het 25 jarig jubileum 
vermeld. 

 Er volgt een korte pauze na punt 9, Bestuursverkiezing. 
 

 
Notulen jaarvergadering 27 maart 2012 
De notulen zijn integraal opgenomen op de website onder Wijkraad > Jaarvergadering. Er zijn geen op- 
of aanmerkingen dan wel inhoudelijke vragen. Met dank aan de notulist worden de notulen vastgesteld 
en ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 

http://www.wijkraaddesprengen.nl/
http://www.wijkraaddesprengen.nl/
mailto:info@wijkraaddesprengen.nl
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Jaarverslag over het jaar 2012 
De voorzitter stelt het jaarverslag aan de orde en geeft een toelichting op de meest belangrijke punten, 
zoals Julianalocatie, de Goede Reede, bestemmingsplan Indische buurt en AGOVV.  
Het jaarverslag wordt vastgesteld. 
 
Financieel verslag over het jaar 2012 
De penningmeester stelt het Financieel verslag over het jaar 2012 aan de orde. Hij geeft een korte 
toelichting op de cijfers.  
 
Bevindingen Kascommissie 
De kascommissie, welke de 
jaarrekening 2012 en de overige 
stukken heeft gecontroleerd, bestond 
uit de heren Th. de Vries en Peter 
Julsing. 
Helaas zijn beide heren niet aanwezig 
om een mondelinge toelichting te 
geven.  
De heer Sandmann stelt dat de 
jaarrekening door beide leden van de 
kascommissie voor akkoord is getekend, 
dus kunnen de leden het bestuur 
decharge verlenen voor het gevoerde 
financiële beleid. De vergadering stemt 
hiermee in. Het verslag van de 
kascommissie is hiernaast opgenomen. 
 
Decharge van het bestuur 
De voorzitter vraagt de vergadering op 
grond van het tot heden besprokene en goedgekeurde decharge te verlenen aan het bestuur voor het 
gevoerde algemene en financiële beleid. De vergadering stemt hiermee in. De voorzitter bedankt 
namens het bestuur de leden en bewoners voor het in het bestuur gestelde vertrouwen. Speciaal dank 
aan de leden van de kascommissie. 
 
 
Benoeming kascommissie 
De penningmeester vraagt aandacht voor benoeming kascommissieleden en reserve lid. 
Bij de vorige jaarvergadering meldde zich als reserve lid van de kascommissie aan To van Swol. Zij is 
bereid voor het boekjaar 2013 als lid van de kascommissie op te treden. Het bestuur draagt haar dan 
ook voor als lid van de kascommissie.  
Peter Julsing heeft samen met Thijs de Vries de kascontrole over het boekjaar 2012 verzorgd en is als lid 
van de kascommissie over het jaar 2013 beschikbaar.  
Als reserve lid voor het boekjaar 2013 meldt zich aan: R.M. Jerphanion. De leden stemmen in met deze 
benoemingen. 
 
Bestuursverkiezing 
De voorzitter draagt tijdelijk het voorzitterschap over aan de secretaris.  
Deze stelt de bestuursverkiezing aan de orde. Aftredend conform het rooster van aftreden zijn Hanneke 
Dusseldorp en Roelof Boekhold. Roelof Boekhold heeft zich herkiesbaar gesteld. Van Hanneke 
Dusseldorp moeten wij helaas afscheid nemen.  
Er hebben zich binnen de daarvoor gestelde termijn geen (tegen) kandidaten gemeld. 
De leden van de vereniging wordt gevraagd of er bezwaar bestaat tegen de herbenoeming van Roelof 
Boekhold. Hiertegen bestaat geen enkel bezwaar. Hij wordt dan ook herbenoemd en daarmee 
gefeliciteerd door de secretaris. Hierna draagt hij het voorzitterschap weer over aan de nieuw 
benoemde. Hierna wordt van Hanneke met een bloemetje afscheid genomen onder dankzegging voor 
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het vele werk dat zij voor de wijk de afgelopen jaren heeft verricht. Gelukkig blijft zij betrokken bij het 
Wijknieuws. 
 
Pauze 
De voorzitter schorst de vergadering voor een korte pauze.  
 
Presentatie Marieke Spliethoff 
Marieke is kunsrhistorica bij Paleis het Loo. Zij woont in de wijk op de hoek Badhuisweg/Soerenseweg.  
In 2006 heeft zij de tentoonstelling van tekeningen van Koningin Wilhelmina ingericht. Doordat inzage 
werd gegeven in de persoonlijke gegevens kon men van bijna alles de gegevens achterhalen.  
In 2009 werd een tentoonstelling van schilderijen etc. van Prinses Juliana ingericht.  
Nu, in 2013 is de Beatrixtentoonstelling ingericht. 75 portretten van en voor de 75 jarige koningin was 
de opdracht. Half december 2012 waren er al 200 inzendingen binnen, nu is dat 2.200.  
Jan de Bouvrie, Sacha de Boer en Marieke hebben alles gejureerd. Met heel veel selecteren bleven er 
uiteindelijk 65 over. Op 19 januari werden alle inzendingen ingeleverd.  
Er werden van 80 stukken met en zonder de kunstenaar gefotografeerd. 
Er moesten er 15 afvallen om weer op 65 uit te komen. 
Jan de Bouvrie had de ondankbare taak om de “afvallers” het slechte nieuws te brengen. Hij motiveerde 
elke afwijzing bij de inzenders.  
Erg leuk is een portret van koningin Beatrix in eurocenten. In Friesland werd een heel mooi kopje 
gemaakt door scholieren. Vele materialen zijn gebruikt zelfs sloop hout.  
Er vond een “menging” plaats met “echte” kunstenaars, zoals Ans Markus etc.  
Er moest uiteindelijk een winnaar aangewezen worden. Sacha en Marieke noemden beiden als winnaar 
een groot blauw glas met een portret van de Koningin, opgebouwd uit diverse lagen. 
Koningin Beatrix heeft enkele weken geleden een bezoek gebracht aan de tentoonstelling.  
Wat nu nog moet gebeuren is het toekennen van een publieksprijs, uitreiking op TV is op 29 april a.s.  
De tentoonstelling loopt tot 17 mei, misschien verlenging tot half juli. 
In juni opent de tentoonstelling “Oranje en religie”. Deze zomer ook avondtentoonstellingen met 
bloemen en diverse workshops o.a. bloemschikken. 
 
Marieke werd door de voorzitter bedankt onder overhandiging van een attentie. 
 
Vragen aan de stadsdeelmanager Noordwest José Cvetanovic  
José Cvetanovic deelt allereerst mee dat het poortgebouw van de begraafplaats aan de Soerenseweg in 
verband met overlijden leeg is komen te staan. 
Er is wel een beheerder maar deze hoeft niet bij de begraafplaats.  
 
Vraag: Wat gaat er gebeuren met de voormalige wijkpost?  
Er is hiervoor nog geen uitsluitsel te geven.    
 
Bewoners van de Aquamarijnstraat e.o.  maken zich zorgen over parkeeroverlast i.v.m. de Goede Reede. 
Antw.: Zolang de eigenaar binnen het bestemmingsplan blijft hoeft geen omgevingsvergunning te 
worden aangevraagd en kan de gemeente ook geen voorwaarden stellen. 
 
Vraag: Wat gaat er gebeuren met Huize Mary?  
De heer van de Water heeft contact gehad met de heer Bouwhuis i.v.m. Open monumenten dag, geen 
antwoord ontvangen op de vragen, juist in september is pand niet toegankelijk i.v.m. verbouwing. 
 
Vraag: Staan de COA panden allemaal leeg? 
Ja dat is het geval, wel is huis-oppasdienst aanwezig.  
 
Vragen aan de wijkagent  
Vraag: Wordt op de Badhuisweg (30 km zone) wel gecontroleerd?  
Ja op bepaalde momenten. Er is een te geringe capaciteit om vaker te controleren.  
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Opmerking: Er is weinig bebording aanwezig zowel voor 30 km zone alsmede parkeerzones. 
De voorzitter stelt dat het vaak wijkbewoners zijn die de overtredingen begaan.  
 
De bewoners van de Jupiterlaan geven aan nog steeds overlast te ervaren van jongeren, veel herrie en 
afval rond de vijver.  
 
Ronald wil aandacht vragen voor woninginbraken, dit vergt veel van de capaciteiten van de politie. 
 
Wat verder ter tafel komt/Rondvraag 
De voorzitter deelt mee dat de familie Heikens aandacht vraagt voor energiebesparingen (zonnepanelen) 
om gezamenlijk tot een gunstige prijs te komen. Wijkbewoners kunnen zich aanmelden.  
Bewoners van de Billitonlaan maken zich zorgen over de mogelijkheid van vergunning vrij bouwen van 
bijv. aanbouw. 
Kunnen de HUP’s gereinigd worden? José stelt dat er periodiek gereinigd wordt. 
Verder vraagt men aandacht voor de vreemde situatie bij de ovaltonde aan de Jacob Catslaan.  
 
Sluiting 
De voorzitter dankt namens het bestuur een ieder voor zijn of haar aanwezigheid, inbreng en het in het 
bestuur gestelde vertrouwen en wenst een ieder wel thuis. Vervolgens wordt de vergadering door hem 
gesloten.  
 
De presentielijst werd getekend door 40 personen.  
 
 
 
 
 


