
Jaarverslag 2015

! - 1 -



Voorwoord

Het jaar 2015 is een lastig jaar geweest voor de wijkraad. Met het vertrek van Cor Bouman namen we 
afscheid van veel inzet en veel ervaring. De omvang van het bestuur was geringer dan vele jaren het 
geval is geweest. Zonder concessies te willen doen aan bestaande activiteiten, wilden we ons ook 
ontplooien op sociaal gebied. Onze manier van werken hebben we gestroomlijnd en we hebben een 
nieuwe website in gebruik genomen.

Binnen onze wijk waren er geen grote ontwikkelingen. Langs de randen speelden echter er tal van 
zaken waarvan Westpoint, de ontwikkeling van attracties en de daarmee samenhangende 
verkeersdruk en AGOVV (nog steeds!) in het oog springen. Daarnaast waren er nog de ‘kleine 
ontwikkelingen’, die samen behoorlijk wat attentie vragen. We hebben dat alles de aandacht kunnen 
geven die nodig was. En daarnaast hadden we als feestelijk hoogtepunt de burendag.

Al met al een jaar om tevreden op terug te kijken.

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

Het sociaal-maatschappelijk domein als tweede hoofdaandachtsgebied
Vanouds concentreert 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 dit 
domein ontbreken vooralsnog (overleg)structuren waar de wijkraad deel van uitmaakt. wijkraden 
worden- in tegenstelling tot bij het ruimtelijk domein - niet als vanzelfsprekende partner gezien.

In 2015 zijn voorzichtig wat structuren tot stand gekomen. Afgesproken is dat de portefeuillehouders 
sociaal van de wijkraden in Noordwest twee keer per jaar bij elkaar komen om met deskundigen de 
ontwikkelingen op het sociale domein te bespreken.

Daarnaast is de wijkraad bezig geweest met het verbinden van maatschappelijke organisaties in de 
wijk. De samenwerking heeft geresulteerd in een geslaagde burendag op 26 september. Met een 
verder verbrede samenwerking staat voor 2016 weer een burendag op het programma en misschien 
meer gezamenlijke activiteiten.

Herontwikkeling van de Julianalocatie
Wat de Julianalocatie betreft hebben de activiteiten van de wijkraad het afgelopen jaar stil gelegen. 
Achter de schermen wordt nog steeds gesproken over de toekomst van het terrein. Tot een 
betrokkenheid van de wijkraad heeft dat nog niet geleid.

Herontwikkeling locatie Koning Lodewijklaan 6
De eigenaar heeft door het succes van De Robijn besloten om onder de naam De Smaragd op deze 
locatie eenzelfde concept in een andere variant te willen realiseren. De wijkraad staat hier positief 
tegenover en ziet de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het afwijken van het 
bestemmingsplan met belangstelling tegemoet.

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 terughoudend heeft opgesteld. De 
meningen over het plan en zijn gevolgen zijn nogal verdeeld. Inmiddels liggen de plannen ter 
besluitvorming bij de gemeenteraad. De wijkraad wacht de uitkomst af.
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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 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. Ondanks dat er verschillende gesprekken 
en onderzoeken hebben plaats gevonden over onder meer de fusie van AGOVV met een andere club 
en over de kosten van het verwijderen van de ‘tijdelijke’ tribunes, wil er maar geen schot komen in de 
zaak.

Verkeersproblematiek Apeldoorn West
De attracties in de westrand van Apeldoorn zijn succesvol en dat is mooi. Een schaduwzijde is dat het 
groeiend aantal bezoekers leidt tot verkeers- en parkeerproblemen. De parkeerproblemen raken onze 
wijk nog niet direct, maar de verkeersproblemen raken ons wel. Samen met de wijkraden uit Berg en 
Bos en Brink en Orden zijn wij met de gemeente daarover in gesprek geweest. Een belangrijk 
onderwerp daarbij is dat er geen grenzen worden gesteld aan wat nog acceptabel is.

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 voorjaar van 2016 moet de 
discussie worden afgerond.

Overig grijs, groen en verkeer in de wijk
Met de gemeente is overleg geweest over:
• de wateroverlast op de Schuttersweg, Sprengenweg en vijver bij de Jupiterlaan naar aanleiding 

van de twee zomerse hoosbuien;
• de herijking van het verkeersbeleid van de gemeente Apeldoorn;
• het hondenbeleid;
• parkeerproblemen in de wijk;
• afhandeling van vrachtverkeer in Noordwest;
• de herinrichting van de Sprengenvallei in Park Berg en Bos als wandelgebied met de ingang aan 

de kant van AGOVV en ter hoogte van de Grindberglaan.

Begeleiden van bewoners in hun contacten met de gemeentelijke organisatie
In een aantal gevallen heeft de wijkraad de contacten van bewoners met de gemeente en andere 
organisaties gefaciliteerd en begeleid:
• het aanvragen van bordjes om te attenderen op de buurt WhatsApp-groep rond de Schuttersweg;
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Overige prestaties

Openbare algemene ledenvergaderingen of bestuursvergaderingen

De wijkraad heeft op 7 april 2015 een openbare jaarvergadering gehouden. Daarnaast is het bestuur 
zeven keer in vergadering bijeen geweest.

Het jaar 2015 heeft voor een deel in het teken gestaan van het vernieuwen van de interne wijze van 
werken van het bestuur. Door gebruik te maken van Dropbox staan alle wijkraadsdocumenten nu 
centraal waardoor ze beter toegankelijk zijn en de archivering beter verloopt.

Verder deed het capaciteitsgebrek zich voelen. Bestaande taken moesten blijven uitgevoerd, terwijl de 
wijkraad zich ook wilde ontwikkelen op het sociale domein.

Cor Bouman was zo vriendelijke de penningen te beheren totdat een nieuwe penningmeester (buiten 
het bestuur) was gevonden. Op 1 november was het zo ver en heeft Koos van Elderen als niet-
bestuurslid het stokje overgenomen.

Sinds het najaar heeft de wijkraad twee kandidaat-bestuursleden.

Andere bijeenkomsten

De wijkraad heeft een aantal malen de PMA bezocht en daarnaast actief deelgenomen aan de 
vergaderingen van het platform Noordwest. Gedurende het jaar is de opzet van de 
platformbijeenkomsten gewijzigd. Het accent is meer komen te liggen op een thematisch aanpak en 
het informeel uitwisselen van gedachten en ervaringen. We kunnen terugzien op een prettige en 
constructieve samenwerking.

Nieuwsbrieven

De wijkraad heeft de nummers 53 t/m 56 van het Wijknieuws uitgegeven. 

Communicatie via de website en social media

Begin 2015 is de nieuwe website van de wijkraad ‘live’ gegaan. De opzet en de techniek zijn 
aangepast aan actuele inzichten. De reacties op de website zijn positief.
De facebookpagina van de wijkraad heeft een sluimerend bestaan geleid.

Voorstellen tot kleine aanpassingen in de fysieke omgeving

De grijs en groen-overleggen ervaart de wijkraad als zeer nuttig.
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Overige

Ook dit jaar heeft de wijkraad weer straatspeeldagen ondersteund met een kleine financiële 
tegemoetkoming voor lokale 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
andre.staal@wijkraaddesprengen.nl

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

Medewerkers van de wijkraad

Koos van Elderen (sinds 1 november penningmeester buiten het bestuur)
Soerenseweg 53
7314 JE Apeldoorn
055-3556266
koos.vanelderen@wijkraaddesprengen.nl

Hanneke Dusseldorp (redacteur Wijknieuws)
Billitonlaan 48
7314 CR Apeldoorn
055-5222896 / 06-11306824
hanneke.dusseldorp@wijkraaddesprengen.nl

Joyce Snel (redacteur Wijknieuws)
Bosweg 69
7314 HB Apeldoorn
055-5216715
joyce.snel@wijkraaddesprengen.nl
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