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VOORWOORD
Hierbij bieden wij u als bestuur van de wijkraad De Sprengen het Activiteitenplan 2019 aan.
Met dit plan geven wij aan, welke taken en werkzaamheden wij in 2019 denken op te pakken
en uit te voeren waarbij moet worden opgemerkt dat deze opsomming niet in beton
gegoten is. De praktijk van de voorgaande jaren leert, dat in de loop van het jaar zich
ontwikkelingen kunnen voordoen en zaken op ons pad kunnen komen die wij tevoren niet
hebben zien aankomen maar die wél onze aandacht vragen. Vandaar dat in de begroting een
algemene post “projecten” is opgenomen die voor alle zich voordoende zaken kan worden
aangewend.
In het plan hebben wij, zoals gebruikelijk, de voorgenomen activiteiten onderverdeeld in de
categorieën “belangenbehartiging” en “communicatie”.
De belangenbehartiging bestaat voor een belangrijk deel uit het reageren op ontwikkelingen
die door de gemeente of door andere partijen in gang worden gezet. Daarnaast zal de
wijkraad zelf zaken aan de orde stellen en activiteiten in gang zetten die de kwaliteit van de
wijk verbeteren en de samenhang bevorderen.
Onder de noemer “communicatie” vindt u de klassieke communicatiemiddelen Wijknieuws
en Nieuwsbrief. Daarnaast winnen social media als Facebook en Nextdoor steeds meer
terrein. Nextdoor biedt de mogelijkheid berichten op de (aangesloten) bewoners van een
specifieke wijk te richten waardoor een platform ontstaat voor informatie-uitwisseling en
discussie over zaken die die specifieke wijk aangaan. Dat vergemakkelijkt niet alleen de
feitelijke informatie-uitwisseling maar het vergroot ook de onderlinge betrokkenheid en de
samenhang binnen de wijk. Een punt waar we onder de noemer “belangenbehartiging”
aandacht aan besteden. Om die reden brengen we Nextdoor al enige tijd onder de aandacht
van onze wijkbewoners met het advies daarop aan te sluiten. We zullen daar in 2019 mee
doorgaan.
We sluiten het activiteitenplan af met een paragraaf over de organisatie van de wijkraad.
Rob Jerphanion
Voorzitter
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Behartiging wijkbelangen
Projecten en ontwikkelingen die het belang van de wijk en haar bewoners
raken
Hieronder volgt een opsomming van projecten en ontwikkelingen die het belang van de wijk
en haar bewoners raken. Meestal betreft het zaken, die al langer spelen en in sommige
gevallen ook na het volgende jaar nog aan de orde zullen zijn. De wijkraad zet zich voor de
wijk in door middel van overleg met de relevante partijen, het waar nodig indienen van
zienswijzen in de formele procedure en het volgen van het politieke proces door de
raadsvergaderingen en PMA’s te bezoeken. Indien nodig wordt daarbij gebruik gemaakt van
het recht tot inspreken.

Herinrichting Julianalocatie
Naar verwachting zal 2019 helemaal in het teken staan van het bouwen van de geplande
zorggebouwen en woningen. De slag, die wij hier om de arm houden, vloeit voort uit het feit
dat ten tijde van het schrijven van dit activiteitenplan de Raad van State nog uitspraak moet
doen inzake een bezwaar, dat is aangetekend tegen het door de Raad vastgestelde
bestemmingsplan. Omdat de kans groot wordt geacht dat de bezwaarmaker niet als
belanghebbende zal worden aangemerkt c.q. het bezwaar zal worden verworpen is reeds
begonnen met het bouwrijp maken van de grond waaronder het kappen van bomen. De
wijkraad ziet het als zijn taak het bouwproces te volgen en daar, waar dat in verband met
overlast nodig is, met de bouwer in overleg te treden. Eén van de te verwachten issues is het
ontstaan van schade aan omliggende woningen als gevolg van de bouwwerkzaamheden.

Bestemmingsplan AGOVV
Hoewel gelegen buiten de wijk De Sprengen hebben ontwikkelingen op en rond het AGOVVterrein invloed op een deel van de wijk. In 2018 is, na jarenlang overleg tussen gemeente,
AGOVV en de betrokken wijkraden, uiteindelijk het bestemmingsplan voor dat gebied
vastgesteld. Afgesproken is dat aanvullend op het bestemmingsplan AGOVV en de drie
betrokken wijkraden een convenant zullen afsluiten. Daarbij gaat het om de wijkvereniging
Berg en Bos en de wijkraden Brink & Orden en De Sprengen.

Stadsdeelaanpak/burgerparticipatie
Begin 2018 heeft de Raadswerkgroep Burgerparticipatie haar rapport afgerond met
aanbevelingen over de vraag, hoe de burgers in de gemeente meer bij de beleidsvorming
kunnen worden betrokken. Dit rapport is als advies aangeboden aan de in maart dit jaar
nieuw aangetreden gemeenteraad. Vermoedelijk zal de gemeenteraad dit onderwerp in
2019 gaan oppakken waarbij wij er als wijkraad van uitgaan dat wij bij het verdere overleg
zullen worden betrokken. Overigens wordt met een aantal adviezen uit dit rapport al
geëxperimenteerd.
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Begraafplaats Soerenseweg
De wijkraad heeft in 2016 bij de gemeenteraad aandacht gevraagd voor het achterstallig
onderhoud op de begraafplaats aan de Soerenseweg. Dit blijkt een gevolg te zijn van het feit,
dat deze begraafplaats nog slechts in beperkte mate wordt gebruikt voor nieuwe
begravingen waardoor de exploitatie onder druk staat. Terwijl de monumentaliteit en de
ecologische waarden ter plaatse juist extra aandacht vragen. In de meerjarenbegroting
2019-2022 worden gelden beschikbaar gesteld voor de boomstructuur en onderhoud van de
paden. In het afgelopen jaar is het hoofdpad van west naar oost voorzien van afvangputten
voor het hemelwater en een vaste laag van 10 cm verharding, een begin om de
begaanbaarheid te verbeteren. In het voorjaar van 2019 zal aan het voorterrein van de
begraafplaats meer kleur worden aangebracht.

Ontwikkeling Westpoint
De plannen tot herontwikkeling van Westpoint beginnen steeds meer vorm te krijgen en de
verwachting is dat in 2019 de procedure tot wijziging van het bestemmingsplan van start zal
gaan. Belangrijke punten voor de direct omwonenden zijn onder meer de huurprijs van de te
realiseren appartementen (en daarmee het profiel van de toekomstige huurders) en de
inrichting van de openbare ruimte rond het gebouw. Overleg met de gemeente en de
projectontwikkelaar moet er toe leiden dat er draagvlak bij de omwonenden ontstaat voor
de plannen. Het gebouw ligt in het werkgebied van de wijkraad Brink & Orden maar is
aanpalend aan de gebieden van de wijkraden Centrum en De Sprengen. De drie wijkraden
zullen dan ook gezamenlijk de ontwikkelingen blijven volgen.

Ontwikkeling Bolt-locatie
In 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor het gebied Sprengenweg/Koning
Lodewijklaan/Saturnusstraat, de zgn. “Bolt-locatie”, vastgesteld. Naar verwachting zullen de
bouwactiviteiten in 2019 aanvangen. De wijkraad zal deze activiteiten monitoren op
eventuele overlast voor de omgeving.

Parkeer- en verkeersproblematiek Apeldoorn-west
De parkeer- en verkeersproblematiek rond de recreatiebedrijven aan de westrand van de
gemeente blijft de aandacht vragen van de betrokken wijkraden. In 2018 is vanuit de
gemeente een proces gestart dat moet resulteren in een structurele oplossing voor deze
problematiek. Via interviews met de belanghebbende partijen, waaronder de wijkraden, zijn
alle belangen, uitgangspunten, eisen en criteria geïnventariseerd waarna een groep experts
zich gaat buigen over mogelijke oplossingen. De verwachting is dat in 2019 de gemeenteraad
aan zet zal zijn waarbij de wijkraden hun inspraakmogelijkheden zullen benutten.

Activiteiten van de wijkraad ter bevordering
betrokkenheid en de samenhang binnen de wijk

van

de

onderlinge

Coalitievorming
Sinds een aantal jaren rekent de wijkraad het sociaal-maatschappelijk domein nadrukkelijk
tot haar aandachtsgebied. Omdat dit, zeker in het begin, voor alle wijkraden een relatief
onontgonnen terrein was werd een overleg opgestart tussen de wijkraden in Apeldoorn
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West waarin de ontwikkelingen op het sociale terrein worden besproken. Dat overleg vindt
tweemaal per jaar plaats. Daarnaast maakt de wijkraad deel uit van een netwerk binnen de
wijk van maatschappelijke organisaties, welzijn organisaties en zorginstellingen waarin de
vragen en behoeften binnen de wijk worden besproken en wordt bekeken welke acties
daarbij passen. Dat netwerk wordt gaandeweg groter en activiteiten worden steeds meer
samengedaan. Verschillende organisaties binnen het netwerk experimenteren met
platforms (brengen digitaal vraag en aanbod bij elkaar). De wijkraad volgt deze ontwikkeling
met belangstelling en zal haar communicatiekanalen inzetten om dit onder de aandacht van
de wijkbewoners te brengen.

Burendag
Evenals dat in het lopende jaar en de voorgaande jaren gebeurde zal in 2019 door de
wijkraad en samenwerkende partners in september de Burendag worden georganiseerd.
Deze dag staat in het teken van het versterken van de onderlinge betrokkenheid van de
wijkbewoners en de samenhang binnen de wijk. Instellingen en scholen zullen meedoen om
te leren van elkaars expertise en kennis te nemen van elkaars activiteitenaanbod.

Nextdoor
Zoals in het voorwoord van de voorzitter al wordt gemeld vormt het social medium
Nextdoor een goed middel om de betrokkenheid van de wijkbewoners bij het wel en wee
van de wijk te vergroten. Behalve als een soort marktplaats voor goederen en diensten
fungeert het medium bij uitstek als een informatie- en discussieplatform voor zaken, die zich
in de wijk voordoen of die binnenkort aan de orde komen. Het secretariaat van de wijkraad
functioneert daarin als één van de leden van het netwerk. Inmiddels zijn er binnen de wijk
ruim 400 aangeslotenen. Het bestuur van de wijkraad zal ook in 2019 voortdurend dit
netwerk bij de wijkbewoners onder de aandacht brengen en deelname daaraan promoten.

Straatfeesten
Aan het eind van de zomer-/vakantieperiode worden in diverse straten in de wijk
speeldagen, feesten en barbecues georganiseerd voor de bewoners van die straten. Omdat
deze evenementen de samenhang en de samenhorigheid in zo’n straat bevorderen
ondersteunt de wijkraad deze met een financiële bijdrage.

Overige activiteiten
Advisering bij vergunningverlening
De wijkraad wordt regelmatig door de gemeente om advies gevraagd bij het verlenen van
vergunningen, omtrent het inrichten van een blauwe zone, over de te stellen voorwaarden
bij het verlenen van parkeervergunningen et cetera. Bij het geven van die adviezen staat het
wijkbelang voorop.

Periodiek overleg grijs en groen
Minimaal twee keer per jaar vindt overleg plaats met de gemeente over de stand van zaken
in de wijk ten aanzien van beheer en onderhoud en worden eventuele knelpunten
besproken. Tussentijds is er regelmatig contact met de buitenlijn.
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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.

Communicatie
Wijknieuws
In 2019 zal vier keer het blad Wijknieuws - de nummers 69 t/m 72 - verschijnen.
Deze full-color uitgave van 16 pagina’s wordt voor een belangrijk deel gefinancierd uit de
opbrengsten uit advertenties.
De inhoud van het Wijknieuws zal bestaan uit onderwerpen die in brede zin betrekking
hebben op de wijk.

Nieuwsbrieven
Telkens wanneer de actualiteit daarom vraagt zal een Nieuwsbrief worden uitgebracht. De
verspreiding daarvan vindt plaats per e-mail. Het aantal e-mailadressen van wijkbewoners
die bekend zijn bij de wijkraad is beperkt. Daarom zullen in 2019 inspanningen worden
verricht dat aantal verder op te voeren.

Website
De wijkraad maakt gebruik van zijn website (www.wijkraaddesprengen.nl) om de
wijkbewoners op de hoogte te brengen van ontwikkelingen. De inhoud wordt steeds
aangepast aan de actualiteit.

Social Media
Steeds vaker vindt de communicatie tussen wijkraad en de wijkbewoners plaats via sociale
media.
Een centrale rol daarin is weggelegd voor het facebook-account van de wijkraad en in
toenemende mate het account bij Nextdoor. Het gebruik van Buurt WhatsApp en Nextdoor
door de wijkbewoners zal zoveel mogelijk gepromoot worden.

Organisatie van de wijkraad
Algemeen
De wijkraad heeft de rechtsvorm van een vereniging. In april 2019 zal een algemene
vergadering worden gehouden waarin het bestuur van de vereniging verantwoording aflegt
over het gevoerde beleid en de jaarrekening en zal het beleid voor het lopende jaar worden
vastgesteld. Evenals dat in voorgaande jaren het geval was zal de vergadering worden
gevolgd door een informatiemarkt waarop personen en organisaties in de wijk zich kunnen
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presenteren. Ook de wijkagent en de stadsdeelmanager zullen aanwezig zijn. Het bestuur zal
in 2019 naar verwachting zeven keer bij elkaar komen. De wijkagent wordt daarbij steeds
uitgenodigd voor het eerste half uur van de vergadering.
Over wijk overstijgende zaken wordt viermaal per jaar overlegd in het Platform Noordwest
met de wijkraden van omliggende wijken. Met andere dorps-en wijkraden vindt overleg
plaats indien er zaken spelen die daartoe aanleiding geven.

Bestuur
Met ingang van 4 april 2018 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

Kandidaat-bestuurslid
Portefeuille Communicatie/
Sociale Media

Quentin van der Pan
Smaragdstraat 19
7314 HE Apeldoorn
06-51477427
quentin@wijkraaddesprengen.nl
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Ondersteunende functies:
Met ingang van 1 november 2018 is de ondersteuning van het bestuur als volgt ingevuld:

Hoofdredacteur Wijknieuws

Vacant

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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