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Algemeen 

Nadat als gevolg van de coronapandemie in de twee voorgaande jaren veel zaken op een 
laag pitje waren gezet of anderszins aan beperkingen onderhevig waren geweest kon in 2022 
in principe alles weer als vanouds opgepakt worden. In principe dus, want in de praktijk 
bleek het vaak lastig aan de oude rol van gesprekspartner van politiek en ambtelijk apparaat 
invulling te geven. De vanzelfsprekendheid, waarmee ambtelijke diensten het bestuur van 
de wijkraad op de hoogte hielden van aanstaande ontwikkelingen in de wijk en daarbij om 
input vroegen leek verdwenen. Daar zullen niet alleen de langdurige coronabeperkingen 
debet aan zijn geweest. Ongetwijfeld speelde de intrekking van de verordening op de Dorps- 
en Wijkraden een jaar eerder daarin een rol. Met die intrekking werd beoogd de exclusieve 
positie van de dorps- en wijkraden als gesprekspartner van de gemeente te beëindigen en 
de deelname vanuit de bevolking aan het gemeentelijk beleid te verbreden. Op zich geen 
verkeerde gedachte, alleen beelden van kinderen en badwater dringen zich daarbij op. 

Met de intrekking van genoemde verordening veranderde ook de financiële verhouding 
tussen gemeente en wijkraad. Waar voorheen de wijkraad jaarlijks een subsidie ontving 
gebaseerd op het inwonertal van de wijk kan nu beperkte subsidie worden aangevraagd 
voor concreet te benoemen projecten. Dat is, net als in het jaar daarvoor, voor 2022 gedaan 
voor drie zaken, te weten het Wijknieuws, de website en ondersteuning. Deze aanvragen 
werden alle gehonoreerd. De ervaring tot nu toe leert dat er met deze nieuwe systematiek 
goed te werken valt. 

Lopende zaken 

Ondanks bovengenoemde “hobbels” trachtte het bestuur van de wijkraad de belangen van 
de inwoners van de wijk te behartigen door projecten en ontwikkelingen, die die belangen 
direct of indirect raken, te monitoren, daarover in overleg te treden met de initiatiefnemer 
en waar nodig of gewenst suggesties ter verbetering te doen. 

In het Wijknieuws, dat viermaal per jaar verschijnt, komen die projecten en ontwikkelingen 
in de rubriek Actuele Zaken steevast aan de orde en wordt de laatste stand van zaken uit de 
doeken gedaan. Daarom wordt hieronder volstaan met een opsomming van de zaken die in 
2022 speelden. 

➢ Afbouw Julianakwartier 
➢ Verbouw Westpoint 
➢ Verbouwing voormalig Belastingkantoor J.F. Kennedylaan 
➢ Verkeersveiligheid/snelheden in diverse straten 
➢ Onderhoudsprogramma wegen 
➢ Ontwikkeling op de begraafplaats Soerenseweg 
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Communicatie 

Wijknieuws 
In het verslagjaar werden van het Wijknieuws de nummers 81 t/m 84 uitgebracht. Het blad 
werd huis aan huis op 2.900 adressen bezorgd en bevatte naast informatie over zaken die in 
de wijk spelen ook dit jaar weer artikelen over de historie van de wijk. Dit vanuit de 
gedachte dat kennis van de historie bijdraagt aan de betrokkenheid van mensen bij hun 
leefomgeving. 

Website 
De website wordt regelmatig voorzien van belangrijke informatie t.b.v. de bewoners van de 
wijk. Via Facebook en Nextdoor worden koppelingen gemaakt om de lezers enthousiast te 
maken voor het bezoeken van de webpagina. In het afgelopen jaar is de website door ca. 
2.700 geïnteresseerde bezoekers bekeken. Meer dan de helft bekijkt doelgericht meerdere 
pagina's. 

Social media 
De social media, waaronder met name Facebook en Nextdoor, werden in het verslagjaar 
volop ingezet als middel om de inwoners van de wijk van actuele informatie te voorzien. 
Andersom valt vanuit de discussies, die op deze media gevoerd worden, goed af te leiden 
wat er binnen de wijk leeft. 

Bestuurlijke zaken 
Evenals in de jaren daarvoor werd in 2022 geen Algemene Ledenvergadering gehouden. 
Vormden in 2020 en 2021 de coronabeperkingen daarvoor de reden, in het verslagjaar lukte 
het niet om tijdig de organisatorische maatregelen te treffen. Wel heeft het bestuur zich 
ingespannen het ledental van de wijkraad en daarmee het zichtbare draagvlak onder de 
wijkbewoners te vergroten. Dat werd gedaan door hen nadrukkelijk uit te nodigen zich met 
hun e-mailadres bij het secretariaat te laten registreren. Inmiddels bevat het ledenbestand 
457 e-mailadressen. 

In 2022 bestond het bestuur uit drie leden en twee kandidaten-leden. Laatstgenoemden 
zullen op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering voor benoeming tot bestuurslid 
worden voorgedragen. 

Op 31 december 2022 bestond de personele bezetting van de wijkraad uit drie 
bestuursleden, twee kandidaat-bestuursleden, drie redacteuren Wijknieuws en één 
webmaster. 
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                               JAARREKENING 2022 VERENIGING DE SPRENGEN 

 

 31-12-2022 31-12-2021 

BEZITTINGEN € € 
Liquide middelen 2.390 15.406 
 
Vorderingen 0 330 
Totaal 2.390 15.736 
 ====== ======  
    
SCHULDEN 
 
Eigen vermogen 1.414 9.298 
 
Kortlopende schulden 976 6.438  
   
Totaal 2.390 15.736 
        ===== ====== 

 
Projecten overzicht Budget/Besteed Resultaat 
Wijknieuws  
-budget 5.000 
-besteed 4.850 
-over  150 
Hosting Website 
-budget 1.500 
-besteed 1.167 
-over  333 
Ondersteunende Activiteiten 
-budget 2.000 
-besteed 1.867 
-over  133 
Ten gunste van het eigen vermogen  616 
  ===== 
 
      

Apeldoorn, 10 maart 2023 

R. Jerphanion, voorzitter   A. Staal, secretaris, penningmeester a.i.   Q.E.L.M. van der Pan, 

bestuurslid 
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TOELICHTING BIJ HET VERMOGEN EN DE SCHULDEN 

   
 31-12-2022  31-12-2021  
Eigen vermogen 
Reserve 0101  9.298 16.461 
Af: toegekende budgetten  8.500 8.500 
Bij: niet bestede bedragen  616 1.337 
Reserve 31-12  1.414 9.298 
  ====== ======  
Kortlopende schulden 
Te restitueren subsidie  0 4.815 
Vooruit ontvangen advertenties  976 880 
Overig  0 751  
  976 6.446 
  ===== ===== 
 
  
 
Apeldoorn, 10 maart 2023 
 
 
 
R. Jerphanion, voorzitter   A. Staal, secretaris, penningmeester a.i.   Q.E.L.M. van der Pan, bestuurslid 
 
     
 
 
 
     
 
 

 

 

 


