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Notulen Algemene Jaarvergadering Wijkraad De Sprengen 30 maart 2011
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, Eric van
Engelen, Cor Bouman en Roelof Boekhold.
Een speciaal welkom is er voor de volgende personen:
 De vertegenwoordigers van de diverse gemeenteraadsfracties te weten:
Roeli Maertens (LA), To van Swol en Ben de Haan(GB), Jos Reijerink(VVD), Michael Boddeke (GL),
Marga Jonkman(PvdA), Jan Huiskamp (PSA), Miep van der Zee (CU), Martin Fransen (CDA)
 De stadsdeelwethouder Olaf Prinsen
 Hoofd afdeling wijkzaken Theo van Luijk
 De stadsdeelmanager Jose Cvetanovic
 De vertegenwoordigers van team THOR Frenk Bakx en André ter Horst
 De wijkagent Ronald de Man
 De collega wijkraadvertegenwoordigers Gerard Laks (Orden) en Hans Siemelink (De Naald)
 De leden van de kascommissie Emanuel Veldhuis en Henk Giezeman
Afwezig met kennisgeving:
 De heer Groen in ‘t Wout
 Mevrouw Agnes van de Vlekkert
 Mark Sandmann (D66) i.v.m. verplichtingen elders
Mededelingen:















Er mag niet gerookt worden in de zaal.
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 vul dan gerust Ja in, dit wordt gecontroleerd
met de ledenlijst.
De aankondiging en de agenda voor deze vergadering is gepubliceerd in Wijknieuws nummer 37 en
op de website www.wijkraaddesprengen.nl onder Wijkraad > Jaarvergadering. Door de secretaris
werd tijdig de redactie van het Apeldoorns Stadsblad verzocht de agenda te publiceren in het
Apeldoorns Stadsblad van 23 maart jl. Aan dit verzoek is geen gevolg gegeven.
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 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.
Er volgt een korte pauze na punt 9, Bestuursverkiezing.
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Notulen jaarvergadering 24 maart 2010
De notulen zijn integraal opgenomen op de website onder Wijkraad > Jaarvergadering. De notulen
worden per pagina doorgenomen.
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.
Jaarverslag over het jaar 2010
De voorzitter stelt het jaarverslag aan de orde. De voorzitter geeft een toelichting op de meest
belangrijke punten.
De ontwikkelingen Juliana locatie liggen mede door de economische crisis stil, wel werd een
sloopvergunning afgegeven. Het verwijderen van het aanwezige asbest zal geruime tijd vergen.
De ontwikkelingen locatie Huize Mary lag in 2010 eveneens stil. Begin 2011 vernamen wij dat deze
locatie is gekocht door de Bouwhuis groep. De wijkraad heeft direct contact opgenomen met de directie
van de Bouwhuis groep wat door de heer Bouwhuis op prijs werd gesteld.
AGOVV houdt de wijkraad continu bezig. Hiervoor hebben de wijkraden zich gezamenlijk gebogen over
een reactie op het concept voorontwerp bestemmingsplan, een concept wat zeker niet voldragen was.
Ook de ontwikkelingen rond de Goede Reede hebben de aandacht, maar de Atlant groep is daarover
weinig mededeelzaam. Onlangs werd bekend dat het gebouw einde mei 2011 wordt verlaten en dat het
verkocht zal worden.
Verder heeft het bestuur verschillende maken de Politieke Markt Apeldoorn bezocht om een goede
relatie met de Apeldoornse politieke partijen in stand te houden. Periodiek overlegt de wijkraad met
collega wijkraden uit het stadsdeel Noordwest over gezamenlijke onderwerpen op het platform
Noordwest. Het periodieke overleg met alle Apeldoornse dorps- en wijkraden is wat in het slop geraakt.
Vanuit de vergadering zijn er geen opmerkingen ten aanzien van het jaarverslag. Het wordt dan ook
vastgesteld en getekend door voorzitter en secretaris.
Financieel verslag over het jaar 2010
De penningmeester stelt het Financieel verslag over het jaar 2010 aan de orde. Hij geeft een toelichting
op de cijfers.
Bevindingen Kascommissie
De kascommissie, welke de jaarrekening 2010 en de
overige stukken heeft gecontroleerd, bestond uit de
heren Henk Giezeman en Emanuel Veldhuis.
De penningmeester verzoekt een lid van de
kascommissie mondeling verslag uit te brengen van
de gehouden kascontrole op 26 januari 2011.
Emanuel Veldhuis licht de schriftelijk afgegeven
verklaring nader toe. Hij stelt dat de administratie
een deugdelijk en overzichtelijk is opgebouwd. Er is
dan ook reden te twijfelen aan de betrouwbaarheid
van de jaarrekening.
Henk Giezeman bevestigt het hiervoor gestelde. De
kascommissie stelt de leden dan ook voor het
bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde
financiële beleid.
Het verslag van de kascommissie wordt in dit verslag opgenomen.
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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.
Emanuel Veldhuis is bereid ook de volgende kascontrole te verzorgen. Thans dient dus 1 lid en een
reserve lid door de leden benoemd te worden.
Bij de vorige jaarvergadering meldde zich als reserve lid van de kascommissie aan Thijs de Vries,
Waltersingel 107, 7314 NN. Deze heeft, desgevraagd aan de penningmeester laten weten, beschikbaar
te zijn als lid van de kascommissie voor het boekjaar 2011.
Als reserve lid voor het boekjaar 2011 meldt zich aan: Peter Julsing, Koning Lodewijklaan 8. De leden
stemmen in met deze benoemingen.
Bestuursverkiezing
Aftredend zijn conform het rooster van aftreden Danielle Engels en Eric van Engelen. Danielle Engels
heeft zich herkiesbaar gesteld. Eric van Engelen heeft zijn huidige woning verkocht en gaat binnen
afzienbare tijd verhuizen naar een woning buiten de wijk. Om die reden leek het hem weinig zinvol om
zich voor nog een korte periode herkiesbaar te stellen.
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 benoeming van Danielle
Engels.
Hiertegen bestaat geen enkel bezwaar. Zij wordt dan ook herbenoemd en daarmee gefeliciteerd.
Het bestuur neemt afscheid van Eric van Engelen. De voorzitter doet zijn afscheidswoorden vergezeld
gaan van een attentie en een levenslang gratis abonnement op het Wijknieuws zodat hij op de hoogte
kan blijven van de ontwikkelingen in de wijk De Sprengen.
Pauze
De voorzitter schorst de vergadering voor een korte pauze.
Toelichting op werkwijze en taken van het Team THOR en politie
De voorzitter geeft het woord aan de teamleider van het Team Toezicht, Handhaving in de Openbare
Ruimte Frenk Bakx, André ter Horst en de wijkagent Ronald de Man.
Er wordt allereerst een filmpje vertoond waarin diverse zaken aan de orde komen, het laat vooral zien
hoe gemakkelijk bewoners het soms de inbrekers maken, ramen open, deuren niet afgesloten, ladders
liggen in de tuin etc.
Ronald de Man stelt zich via de Power Point presentatie, voor zover dat nodig is, aan het publiek voor.
Hij vraagt of er personen aanwezig zijn die het slachtoffer van een inbraak zijn geworden, dat is het
geval. De wijkbewoner omschrijft één en ander en Ronald stelt dat een inbraak veel meer impact dan
bijvoorbeeld het stelen van een fiets of auto.
Hij gaat verder via de presentatie in op wat er bij een woninginbraak zo al komt kijken.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van informatie uit de wijk, aangifte wordt opgenomen, sporenonderzoek
en buurtonderzoek wordt verricht.
Denk als bewoner niet “dit heeft niets te betekenen” maar informeer de politie. Veel plegers worden na
opgepakt te zijn vastgezet. Het forensisch onderzoek wordt steeds belangrijker DNA sporen etc. Beveilig
sporen, bijv. voetafdruk in de tuin, door er iets overheen te plaatsen.
Jan Huiskamp: Wat mag ik doen als ik een inbreker betrap. Vasthouden mag maar geweld toepassen
niet. Tip blijf indien mogelijk observeren en bel 112 liefst met mobiel en probeer dader te volgen.
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Hierna nemen Frenk Bakx en André ter Horst de presentatie over.

Er wordt standaard gekeken naar daderprofiel en werkwijze. 90% van de inbraken gebeurt door een
gelegenheidsinbreker, hij wil met klein gereedschap snel binnen zijn. 99% gaat via ramen en deuren en
maar 1% door in het glas een ‘handgat’ te maken.
De volgende werkwijzen worden toegepast: afbreken cylinder(35%), Openbreken deur of raam(25%),
inklimmen/insluipen 20% en overige 15%.
Wat de bewoners zelf kunnen doen om inbraak te voorkomen is:
Geen naam/adres op sleutel, geen koordjes uit de brievenbus, Deur of nachtslot bij vertrek, geen
sleutels aan binnenzijde.
Geen sleutels in het zicht laten liggen, wel ramen en deuren goed sluiten, waardevolle spullen uit zicht,
kostbaar meubilair/antiek daarentegen niet afsluiten ter voorkoming van braakschade.
Installeer dievenklauwen en plaats buitenverlichting met schemerschakelaar.
Zorg dat deuren goed zichtbaar zijn vanaf de openbare weg, let op aanwezig groen.
Als men afwezig is maak dan afspraken met de buren en zorg voor post weghalen en
schemerverlichting.
Het dievengilde heeft allemaal foefjes om te zien of bewoners wel of niet aanwezig zijn: Men steekt een
krant in de brievenbus, opbellen, iets groots voor de deur zetten, takje tussen de voordeur.
Zij lopen graag in donkere kleding, de buit wordt verstopt in de buurt en ook het gereedschap, zij halen
dit later op.
Bewoners kunnen gratis een preventieadvies aanvragen bij de gemeente via telefoon nummer 14055.
Bel 112 bij verdachte personen bij toegangsdeuren, bij het slepen of inladen van goederen.
Bel 0900-8844 bij verdachte omstandigheden zoals rondhangende onbekenden en meerdere malen
langsrijden van onbekende auto’s.
Verder nog zorg voor uw veiligheid en die van anderen door het plaatsen van brandmelders op elke
woonlaag.
Koolmonoxide melders niet aan het plafond plaatsen maar op een hoogte van ca. 1,5 meter.
Vragen:
André Staal: Wat zijn de resultaten van de snelheidsdisplays? Er wordt op de Schuttersweg nog steeds
te hard gereden.
Reactie: Recent is er wel gecontroleerd op de Schuttersweg en zijn veel bekeuringen uitgedeeld.
De bussen rijden veel te snel op de Schuttersweg.
Voor de displays is een roulatieschema opgesteld.
Jenneke Sielias: Geeft aan dat er problemen rond de kerk aan de Smaragdstraat zijn met parkeren,
dubbel parkeren en parkeren tot op de straathoeken op zondag, is meer regel dan uitzondering.
Overleg met de kerkenraad geeft onvoldoende resultaat.
Reactie: De wijkagent zal contact opnemen met Jenneke Sielias en verdere stappen ondernemen.
Jan Huiskamp: Komen er meer drempels?
Reactie: Vragen om drempels kunnen niet zonder meer worden gehonoreerd, trouwens bewoners
hebben vaak moeite met een drempel voor hun huis.
Heer Nijman: Heeft last van loslopende honden.
Reactie: Meldt dit aan de buitenlijn is het advies.
De voorzitter dankt de heren voor hun bijdrage aan deze avond en doet dit vergezeld gaan van een
attentie.
Wat verder ter tafel komt/Rondvraag
Mevr. Kuiken vraagt of er gezamenlijk stappen gezet kunnen worden om te komen tot een speelplaats
in de omgeving Schuttersweg.
José Cvetanovic stelt dat samen met de wijkraad er gekeken wordt naar de mogelijkheden. Na afloop
van de vergadering zijn er contacten geweest met wijkraadbestuur, stadsdeelmanager en mevr. Kuiken.
Sluiting
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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 36 personen.

