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Voorwoord 

 

Het afgelopen jaar stond voor het bestuur van de wijkraad voor een belangrijk deel in het 
teken van wisselingen van de wacht en in die zin van een nieuwe start met nieuwe mensen. 
Het voorzitterschap werd opnieuw ingevuld. Omdat de aftredend voorzitter ook webmaster 
was en hoofdredacteur van Wijknieuws moesten daar oplossingen voor worden gezocht. 
Een nieuwe webmaster was inmiddels gevonden. Inspanningen werden verricht om een 
nieuwe hoofdredacteur voor Wijknieuws te vinden maar toen dat niet lukte moesten de aan 
die functie verbonden werkzaamheden binnen de bestaande capaciteit worden belegd. 
Ook traden twee nieuwe schrijvende redacteuren aan voor Wijknieuws ter vervanging van 
de redacteur die eind 2016 afscheid nam. Terugkijkend op het jaar kan worden gesteld dat 
na een wat aarzelende start de “schwung” er al snel in kwam met dank aan de ervaren 
krachten die overgebleven waren en het enthousiasme van de nieuwkomers. 
Zoals in vorige jaarverslagen reeds meerdere malen is gememoreerd hebben veel projecten 
en ontwikkelingen, die de aandacht van de wijkraad vragen, een looptijd van meerdere jaren 
en komen om die reden steeds in de verschillende verslagen terug. Vastgesteld kan worden 
dat een aantal van deze grote projecten in 2017 het stadium van afronding bereikten en 
begin 2018 zijn of zullen worden afgekaart. 
 
Rob Jerphanion 
Voorzitter  
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Behartiging wijkbelangen 

 

Projecten en ontwikkelingen die het belang van de wijk en haar bewoners raken 
 
Algemeen 
Het bestuur heeft in 2017 de hierna vermelde projecten en ontwikkelingen op de voet 
gevolgd en waar nodig zich ingespannen de besluitvorming daaromtrent te beïnvloeden. 
Soms als wijkraad alleen, vaak in samenspraak met omliggende wijkraden. Dat gebeurde 
door het deelnemen aan overleggen met ambtelijke diensten en andere betrokkenen, het 
indienen van zienswijzen op gemeentelijke voorstellen en het volgen van het politieke 
proces in de PMA’s en raadsvergaderingen. 
 
Herontwikkeling Julianalocatie 
Na een aantal jaren van stilte rond de ontwikkeling van de Julianalocatie werd ons als 
bestuur begin 2017 een plan gepresenteerd voor de invulling van deze locatie. Het plan 
behelsde de bouw van 90 “grondgebonden” woningen, een zorgcomplex met 132 
gestapelde zorgwoningen, een gebouw met eerstelijns zorgvoorzieningen en een vervanging 
van de huidige prikpoli. Afgezet tegen eerdere plannen voor dit gebied vonden wij dit plan 
een hele verbetering. In het verdere verloop van het jaar hadden wij meerdere malen 
overleg en schriftelijke communicatie met de projectontwikkelaar en ambtelijke diensten 
over het plan. We trokken hierin op met vertegenwoordigers van de aanpalende wijkraad 
Brink & Orden. Eind augustus is ons het concept bestemmingsplan toegezonden waarop wij 
onze zienswijze konden geven. Naast een aantal andere punten was ons grootste zorgpunt 
het aantal te kappen bomen, waarbij wij vooral aandacht vroegen voor de bomen langs de 
Sprengenweg aan de zuidoost zijde van het gebied. Omwonenden en andere 
belangstellenden werden door de projectontwikkelaar en gemeentelijke 
vertegenwoordigers vervolgens geïnformeerd op twee inloopavonden. Eind 2017 werd het 
plan voor inspraak vrijgegeven en hebben wij als bestuur vlak voor de jaarwisseling onze 
punten nogmaals in een op schrift gestelde zienswijze aan de gemeenteraad kenbaar 
gemaakt. 
Inmiddels is het bestemmingsplan op 8 maart 2018 vastgesteld. 
 
Bestemmingsplan AGOVV 
Nadat gedurende een aantal jaren enigszins moeizaam overlegd was tussen de gemeente, 
AGOVV en de drie betrokken wijkraden over een nieuw bestemmingsplan voor het sportpark 
Berg en Bos is dat proces in het verslagjaar afgerond. Eind 2017 was het nieuwe 
bestemmingsplan rijp voor besluitvorming in de gemeenteraad. Belangrijke punten voor ons 
als wijkraad zijn een beperking van de bezoekerscapaciteit en tribunes, inkorting van de 
lichtmasten naar 15 meter en de bepaling dat alleen veldsporten (niet bedrijfsmatig) zijn 
toegestaan. Afgesproken is dat een aantal zaken nog zullen worden vastgelegd in een 
convenant, dat zal worden afgesloten tussen AGOVV en de wijkraden. 
Inmiddels is het bestemmingsplan op 8 februari 2018 vastgesteld. 
 
Bolt-locatie 
Bij het sluiten van het verslagjaar was de besluitvorming rond de wijziging van het 
bestemmingsplan voor het gebiedje Koning Lodewijklaan/Saturnusstraat, de zogenoemde 
“Bolt-locatie”, nog niet afgerond. In de loop van het jaar zijn de omwonenden over het plan 
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geïnformeerd hetgeen een zevental reacties opleverde. Naar aanleiding van die reacties 
heeft de projectontwikkelaar het plan aangepast. Naar verwachting zal in mei/juni 2018 het 
bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld kunnen worden. 
 
Herontwikkeling Westpoint 
Nadat in 2016 de plannen om op de locatie van Westpoint een supermarkt te vestigen door 
de gemeenteraad waren afgeblazen ging in het verslagjaar de projectontwikkelaar zich 
richten op handhaving van het gebouw en de vestiging daarin van een kleine honderd 
appartementen. Onder andere omdat dit voor het grootste deel kleine appartementen 
zouden betreffen voor de sociale verhuur en men overlast daarvan vreesde richtte een 
comité van omwonenden zich tot de gemeente om op voorhand daartegen bezwaar te 
maken. Men pleitte voor afbraak van het gebouw en bestemming van de vrijkomende grond 
voor laagbouw of een stadspark. Op dat moment was het echter prematuur om over de 
toekomst van Westpoint te praten omdat de gemeente nog geen toestemming had van de 
provincie om het woningbestand in Apeldoorn uit te breiden. De omwonenden werd 
toegezegd dat, zodra er concrete plannen op tafel zouden komen, zij er bij betrokken 
zouden worden. 
Inmiddels is in maart 2018 de toestemming van de provincie binnen en worden concrete 
plannen ontwikkeld.  
 
Ontwikkelstrategie Westrand 
Al enige jaren werd gewerkt aan een strategie om de komende jaren nieuwe ontwikkelingen 
binnen de westrand van Apeldoorn te kunnen laten plaatsvinden. Zo’n strategie is nodig om 
de vaak met elkaar botsende belangen van bewoners, recreatie(bedrijven) en natuur met 
elkaar in evenwicht te houden. Hiertoe werden gesprekken gevoerd met alle 
belanghebbenden, waaronder de wijkraden. In 2017 is dit traject afgerond met een visie die 
inhoudt, dat er ruimte blijft voor ontwikkeling van de westrand, maar alleen als wordt 
voldaan aan zes principes, die nader zijn uitgewerkt in de Ontwikkelstrategie Westrand. 
Grofweg komt het er op neer dat alleen ontwikkelingen toegestaan worden die écht iets 
toevoegen aan het bestaande. Kwalitatieve ontwikkeling in plaats van kwantitatieve groei. 
Inmiddels is de Ontwikkelstrategie Westrand op 8 februari 2018 door de gemeenteraad 
vastgesteld. 
 
Verkeersproblematiek Apeldoorn West 
De verkeers- en parkeerproblematiek aan onze kant van Apeldoorn als gevolg van de 
aanwezigheid van veel bezoekers trekkende attracties vroeg ook in 2017 weer de aandacht. 
Nadat de gemeente voor een periode van vijf jaar een tijdelijke voorziening heeft getroffen 
door twee velden van AGOVV als parkeerplaats aan te wijzen gaat men nu op zoek naar een 
meer structurele oplossing. Er is daartoe een traject gestart waarin met alle denkbare 
partijen, waaronder de wijkraden, wordt gesproken om alle knelpunten en belangen te 
inventariseren teneinde tot een oplossing te komen met een zo breed mogelijk draagvlak.  
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Activiteiten in het sociaal-maatschappelijk domein 

We hebben dit jaar ons netwerk met de partners in zorg en welzijn in de wijk voortgezet. Er 
zijn in samenwerking met meerdere instellingen projecten en activiteiten ontwikkeld waar 
buurtbewoners elkaar ontmoetten of samen iets ondernamen. De ene keer binnen één 
doelgroep (bijv. ouderen), de andere keer in een doelgroepenmix (ouderen, kinderen). Het is 
gebruikelijk dat de wijkraad de samenkomst faciliteert, maar dat de partijen elkaar zelf 
daarna opzoeken en aan de slag gaan met elkaar. De doelen van deze bijeenkomsten zijn 
inspireren en samenwerken. Daarnaast is op 23 september wederom een Burendag 
georganiseerd met onder andere een braderie en muziekcarrousel die goed bezocht zijn. 
Buiten dit netwerk binnen de wijk zijn er twee keer per jaar bijeenkomsten van de 
portefeuillehouders sociaal domein in de besturen van de wijkraden in noord/west en 
centrum. Ook hier proberen we elkaar met ideeën te inspireren en van elkaar te leren. 
Ook is een aantal inspiratie bijeenkomsten bezocht, waaronder een bijeenkomst over een 
dementievriendelijke wijk. Wellicht iets om in een volgende periode aan te werken. 

 
Overige activiteiten 
 
Overig grijs, groen en verkeer in de wijk 
Met de gemeente is, soms samen met andere wijkraden, overleg geweest, over onder meer 

 Herijking verkeersbeleid in het kader van een nieuwe koersnota Verkeersvisie 
Apeldoorn. 

 Aanplant van groen en onderhoud van de openbare ruimte (ieder kwartaal met 
wijkbeheer). 

 Gladheidbestrijding 2017-2020. 

 Onderhoud begraafplaats Soerenseweg. 

 Overlast van vrachtverkeer van en naar Stadhoudersmolen. 

 Uitvoeringsplan onderhoud asfaltwegen met zo mogelijk het omvormen naar 
elementverharding. 

 Plaatsing van snelheidsdisplays, de beoordeling van de meetresultaten en de 
handhaving van de snelheid in de wijk. 

 
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. Daarbij ging het om 

 Het wel of niet plaatsen van WhatsApp-borden in de wijk. 

 De verstrekking van parkeervergunningen aan de bewoners rondom de gebouwen 
van de belastingdienst. 

 Overlast van jongeren aan de Sprengenparklaan. 
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Communicatie 

 

Wijknieuws 
 
In het verslagjaar zijn de nummers 61 t/m 64 uitgebracht. De redactie werd gevormd door 
twee (nieuwe) schrijvende redacteuren en een fotograaf. De zoektocht naar een nieuwe 
hoofdredacteur had geen positief resultaat. Die functie werd waargenomen door de 
voorzitter en de secretaris. 
 
Nieuwsbrieven 
 
Tussen het verschijnen van de uitgaven van het Wijknieuws worden, wanneer de actualiteit 
daarom vraagt, via de e-mail Nieuwsbrieven verspreid die ook op de website worden 
geplaatst. In 2017 was dit tweemaal het geval. 
 
Website 
 
Het aantreden van een nieuwe webmaster eind 2016 heeft in het verslagjaar duidelijk zijn 
vruchten afgeworpen. De website kon veel beter dan voorheen actueel worden gehouden. 
De webmaster deed dit in overleg met de secretaris.   
 
Social media 
 
In toenemende mate vindt de communicatie binnen de samenleving plaats via social media. 
Aanleiding voor ons als wijkraad om deze media aan te gaan wenden voor communicatie 
met de wijkbewoners. In 2017 hebben wij hiervoor veelvuldig gebruik gemaakt van 
Facebook en daarnaast hebben wij in een uitgave van Wijknieuws de wijkbewoners 
opgeroepen zich aan te sluiten bij de netwerkdienst Nextdoor. Hieraan is in grote getale 
gevolg gegeven waardoor het aantal aangeslotenen inmiddels de 300 is gepasseerd. 
Berichten vanuit de wijkraad kunnen op eenvoudige wijze via Nextdoor De Sprengen alle 
aangesloten wijkbewoners bereiken. 

 
Bestuurlijk overleg 
 
Op 5 april 2017 vond de jaarlijkse algemene vergadering plaats waarin het bestuur 
verantwoording aflegde over het gevoerde beleid en waarin de wisseling van het 
voorzitterschap plaatsvond. Evenals dat in voorgaande jaren het geval was werd de 
vergadering gevolgd door een informatiemarkt waarop personen en organisaties in de wijk 
zich presenteerden. Ook de stadsdeelwethouder, de wijkagent en de stadsdeelmanager 
waren aanwezig. 
Het bestuur kwam in 2017 zesmaal bijeen. Voor wijk overstijgende zaken werd in dit jaar 
viermaal overlegd met de wijkraden van omliggende wijken in het Platform Noordwest. Met 
andere dorps-en wijkraden vond incidenteel overleg plaats rond zaken met een 
gemeenschappelijk belang. 
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Organisatie van de wijkraad 

Met ingang van 5 april 2017 is het bestuur van de Wijkraad als volgt samengesteld: 
 

  Voorzitter   Rob Jerphanion  
  Bilderdijklaan 1 
  7314 PA Apeldoorn 
  055-3559902 / 06-52633181 
  rob.jerphanion@wijkraaddesprengen.nl 

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

  Algemeen bestuurslid 
  Penningmeester 

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

  Algemeen bestuurslid 
  Portefeuille Sociaal domein 

  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 
 

 
 
  Hoofdredacteur Wijknieuws 

   
 
  Vacant 

 
 
  Redacteur Wijknieuws 

  Helma Franssen  
  Jachtlaan 155 
  7313 CX Apeldoorn 
  06-46087847 
  helma.franssen@wijkraaddesprengen.nl 

 
 
  Redacteur Wijknieuws 
 

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

 
 
  Redacteur Wijknieuws 
 

  Marco Lindhout  
  Middellaan 25 
  7314 GB Apeldoorn 
  06-38903553 
  marco.lindhout@wijkraaddesprengen.nl 

 
 
  Webmaster 
 

  Peter Kroonstuiver 
  Schuttersweg 71 
  7314 LD Apeldoorn 
  055-3558104 
  webmaster@wijkraaddesprengen.nl 
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